Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 4 | 2017

Pitkät yhtäjaksoiset
yksilöterapiat
Terapioiden merkitys
kuntoutujan ja kuntoutuksen
eri toimijoiden näkökulmasta
Jaana Paltamaa
Jaakko Erkkilä
Katja Kanelisto
Outi Mustonen
Emmi Nousiainen

Kirjoittajat
Jaana Paltamaa, TtT, ft, erikoissuunnittelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jaakko Erkkilä, FT, professori (musiikkiterapia)
Jyväskylän yliopisto
etunimi.sukunimi@jyu.fi
Katja Kanelisto, TtM, tt (AMK), asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@gmail.com
Outi Mustonen, FM, kuntoutusjohtaja
Attentio Oy
etunimi.sukunimi@attentio.fi
Emmi Nousiainen, PsM, kehitysjohtaja
Attentio Oy
etunimi.sukunimi@attentio.fi

© Kirjoittajat ja Kela
Graafinen suunnittelu Pekka Loiri
ISBN 978-952-284-024-0 (pdf)
ISSN-L 2343-2780
ISSN 2343-2799 (verkkojulkaisu)
Julkaisija: Kela, Helsinki, 2017
Kelan tutkimus
julkaisut@kela.fi
www.kela.fi/tutkimus
www.fpa.fi/forskning
www.kela.fi/research

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

Tiivistelmä

Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O, Nousiainen E. Pitkät yhtäjaksoiset
yksilöterapiat. Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoi
den näkökulmista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 4, 2017.
234 s. ISBN 978-952-284-024-0 (pdf).

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuntoutumisen merkityksiä pit
kään yhtäjaksoisesti avomuotoista yksilöterapiaa saaneille kun
toutujille ja kuntoutuksen toteutumista kuntoutujan, palvelun
tuottajan ja hoitavan tahon näkökulmasta. Tutkimus on osa Kelan
Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimusta. Tutkimuksen
kohderyhmä olivat vuoden 2015 Kelan kuntoutustietojen mu
kaan avomuotoista fysio-, musiikki-, puhe- ja toimintaterapiaa
sekä neuropsykologista kuntoutusta yhtäjaksoisesti yli 5 vuot
ta saaneet kuntoutujat. Tutkimukseen osallistui 30 kuntoutujaa
(8–64 vuotta), 30 terapeuttia ja 6 lääkäriä. Aineisto kerättiin tee
mahaastatteluilla, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelujen
lisäksi laadullisen sisällönanalyysin aineistona olivat kuntoutus
suunnitelmat, -palautteet ja -päätökset. Kaikki haastatellut koki
vat avokuntoutuksen hyödylliseksi, terapian jatkumiselle löytyi
perusteita ja kaikki olivat edistyneet tai heidän toimintakykynsä
oli pysynyt ennallaan viimeisimmänkin terapiavuoden aikana.
Pitkään jatkuneen avokuntoutuksen merkitys haastatelluille kun
toutujille rakentuu laaja-alaisista hyödyistä kuntoutujan arkeen,
osallistumiseen ja elämänlaatuun. Aineistossa toistuu hyvin toi
mivan kuntoutuksen moninainen hyöty myös yhteiskunnalle. Tä
män tutkimuksen perusteella pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita
tulisi kehittää hyödyntämällä toimintakyvyn arviointimenetelmiä,
näyttöön perustuvaa toimintaa ja suosituksia sekä kuntoutus
palautteiden kirjaamista niin, että palautteissa tulisi selkeämmin
esille niin kuntoutujan toimintakyvyn, tavoitteiden kuin terapian
toteutuksenkin muutokset. Haastattelut tehtiin keväällä 2016, jol
loin uusi laki Kelan vaativasta kuntoutuksesta oli juuri tullut voi
maan. Tutkimusaineisto kuvaa vanhan lain ja Kelan standardien
mukaan toteutettua pitkää vaikeavammaisten avokuntoutusta,
eikä tuloksista voi tehdä johtopäätöksiä uuden vaativan lääkinnäl
lisen kuntoutuksen lain mukaisesta tai määrittämästä kuntoutuk
sen toteutuksesta.
Avainsanat: avokuntoutus, fysioterapia, musiikkiterapia, neuro
psykologinen kuntoutus, puheterapia, toimintaterapia, laadulli
nen sisällönanalyysi
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Sammandrag

Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O, Nousiainen E. Långa individual
terapier utan avbrott. Terapiernas betydelse ur rehabiliteringsklientens och
olika rehabiliteringsaktörers perspektiv. Helsingfors: FPA, Social trygghet och
hälsa: rapporter 4, 2017. 234 s. ISBN 978-952-284-024-0 (pdf).

Avsikten var att förstå betydelserna kring rehabilitering för re
habiliteringsklienter som länge fått individualterapi i öppen vård
och utreda de särskilda dragen för hur rehabiliteringen uppfylls
ur klientens, serviceproducentens och den vårdande aktörens per
spektiv. Undersökningen utgör en del av FPA:s undersökning om
långvariga individualterapier. Undersökningsmaterialet valdes ut
utifrån FPA:s rehabiliteringsuppgifter från år 2015 bland de reha
biliteringsklienter som längre än fem år hade fått fysio-, musik-,
tal- och ergoterapi i öppen vård samt neuropsykologisk rehabilite
ring. I undersökningen deltog sammanlagt 30 klienter (8–64 år),
30 terapeuter och 6 läkare. Som materialkällor för den kvalitativa
innehållsanalysen tjänar de transkriberade intervjuerna och reha
biliteringsplaner och -beslut, samt respons om rehabiliteringen.
Alla som intervjuades upplevde rehabiliteringen som nyttig och
det fanns grunder för fortsatt terapi. Alla rehabiliteringsklienter
hade gjort framsteg eller bevarat sin funktionsförmåga även under
det senaste terapiåret. Den betydelse som den långvariga rehabi
literingen har för de intervjuade rehabiliteringsklienterna bygger
på rehabiliteringens omfattande fördelar för klienternas vardag,
delaktighet och livskvalitet. I materialet upprepas de mångahanda
fördelarna med välfungerande rehabilitering även för samhället.
Undersökningen visar att fokus för utvecklingen ligger på följande
områden: utnyttja metoder för utvärdering av funktionsförmågan,
utnyttja evidensbaserade åtgärder och rekommendationer, samt
utveckling av registreringen av respons om rehabiliteringen så att
den visar hur såväl patientens funktionsförmåga, målsättningar
som genomförandet av terapin har ändrats. Intervjuerna gjordes
år 2016, då den nya lagen om FPA:s krävande rehabilitering precis
hade trätt i kraft. Därmed beskriver undersökningsmaterialet den
tidigare lagen och FPA:s standarder. Det går inte att av resultaten
dra slutsatser om huruvida de nya standarderna för krävande re
habilitering genomförs.
Nyckelord: öppenvårdsrehabilitering, fysioterapi, musikterapi,
neuropsykologisk rehabilitering, talterapi, ergoterapi, kvalitativ
innehållsanalys
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Abstract

Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O, Nousiainen E. Longlasting in
dividual therapies. The significance of therapies from the perspectives of the
rehabilitee and different rehabilitation providers. Helsinki: Social Insurance Ins
titution of Finland, Social security and health reports 4, 2017. 234 pp. ISBN 978
952-284-024-0 (pdf).

The purpose was to understand the significance of therapies for re
habilitees who have undergone long-lasting individual therapies,
and to find out how special characteristics of rehabilitation have
been realised from the perspective of the rehabilitee, the service
provider and the care provider. The study is part of Kela’s “Long
lasting individual therapies” research project. The research mate
rial was selected based on Kela’s rehabilitation information from
2015 among rehabilitees who had undergone physical, music,
speech and occupational therapy as well as neuropsychological re
habilitation for over 5 years. The study was conducted in the form
of interviews with 30 rehabilitees (aged 8–64), 30 therapists and
6 doctors. The material sources for the qualitative content analysis
consisted of the transcribed interviews and rehabilitation plans,
feedback and decisions. All of the people interviewed felt that the
rehabilitation had been useful, grounds for continuing therapy
were found and rehabilitees’ functioning was improved or main
tained even during their most recent year of therapy. Long-lasting
rehabilitation was found to hold significance for the interviewed
rehabilitees due to wide-ranging benefits concerning rehabilitees’
everyday lives, participation and quality of life. The material clear
ly reiterates the benefits of rehabilitation for society as well. Based
on this study, the development of long-lasting individual therapies
should focus on the following areas: utilising methods for assess
ing functioning, utilising evidence-based actions and recommen
dations, and developing the rehabilitation feedback to highlight
changes in the rehabilitee’s functioning, objectives and the means
of the therapy. The interviews were conducted in spring 2016,
when the new legislation concerning demanding rehabilitation
organised by Kela had just come into effect. The research mate
rial describes long-lasting rehabilitation based on the old legisla
tion and Kela standards, due to which the results cannot be used
to draw conclusions about the realisation of the new demanding
rehabilitation.
Keywords: rehabilitation, physiotherapy, music therapy, neuro
psychological rehabilitation, speech therapy, occupational thera
py, qualitative content analysis
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Alkusanat

Kuntoutusta järjestävistä eri tahoista Kela on vastannut jo lähes
25 vuoden ajan vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutukses
ta. Kelan järjestämässä kuntoutuksessa on suuri joukko kuntou
tujia, joilla on vuosikausia kestäviä yksilöterapiasuhteita. Pitkät
yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimus toteutettiin kolmena osa
tutkimuksena.
Ensimmäinen osatutkimus julkaistiin vuonna 2015 ja siinä tarkas
teltiin rekisteriaineiston perusteella vähintään 7 vuotta kestänyttä
Kelan järjestämää vaikeavammaisten henkilöiden yksilökuntou
tusta (Autti-Rämö ym. 2015). Sen mukaan vuosina 2004–2010
yhtäjaksoisesti samaa yksilökuntoutuksen muotoa saaneita vai
keavammaisia oli 8 085 henkilöä.
Tämä raportti koskee toista osatutkimusta, jossa tarkasteltiin
kuntoutumiseen liittyviä merkityksiä pitkään yhtäjaksoisesti avo
muotoista yksilöterapiaa saaneilla kuntoutujilla ja selvitettiin kun
toutuksen tunnus- tai erityispiirteiden täyttymistä kuntoutujan,
palveluntuottajan ja hoitavan tahon näkökulmasta. Tutkimuskoh
teita olivat fysio-, musiikki-, puhe- ja toimintaterapia sekä neuro
psykologinen kuntoutus. Kustakin kuntoutusmuodosta haastatel
tiin kuusi kuntoutujaa ja/tai hänen läheistään sekä häntä hoitavaa
terapeuttia. Mahdollisuuksien mukaan haastateltiin myös kuntou
tussuunnitelman laatinutta lääkäriä.
Tutkimuksen toteutti kunkin avokuntoutusmuodon edustajis
ta koostuva tutkimusryhmä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta,
Jyväskylän yliopistosta ja Attentio Oy:stä. Kukin tutkija on vas
tannut oman kuntoutusalansa osaraportin kirjoittamisesta seu
raavasti: fysioterapia-luvusta (luku 4.2.) Jaana Paltamaa, musiik
kiterapia-luvusta (luku 4.3.) Jaakko Erkkilä, neuropsykologinen
kuntoutus -luvusta (luku 4.4.) Emmi Nousiainen, puheterapia-lu
vusta (luku 4.5.) Outi Mustonen ja toimintaterapia-luvusta (luku
4.6.) Katja Kanelisto. Aineisto on kerätty ja analyysit tehty yhtei
sesti sovituin periaattein, mutta osaraportit ovat itsenäisiä ja niissä
näkyy kunkin kuntoutusalan ominaispiirteet. Vastuututkijana toi
mi erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa Jyväskylän ammattikorkea
koulusta. Kelan tutkimuksen yhteyshenkilönä toimi tutkimustii
min päällikkö Anna-Liisa Salminen. Pitkät terapiat -tutkimuksen
ohjausryhmän puheenjohtajana toimi vastaava asiantuntijalääkäri
Tiina Suomela-Markkanen.
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Tässä raportissa kuvataan haastattelututkimuksen toteuttaminen,
kunkin avokuntoutusmuodon tulokset omana osaraporttinaan
sekä aineistosta nouseva yhteinen yhteenveto ja pohdinta. Tu
loksilla toivotaan olevan merkitystä Kelan kuntoutuskäytäntöjen
kehittämisen, terapeuttien koulutuksen edistämisen sekä kuntou
tuksen arvolähtökohtia käsittelevän yhteiskunnallisen keskustelun
ja päätöksenteon kannalta.
Kolmannessa osatutkimuksessa kartoitetaan fysio-, toiminta-,
puhe- ja musiikkiterapeuttien sekä neuropsykologien näkemyk
siä pitkistä terapioista, niiden perusteista ja erityisehdoista. Kysely
toteutettiin Webropol-kyselynä syyskuussa 2016. Sen tulokset ra
portoidaan erikseen (Paltamaa ja Kanelisto 2017).
Lämpimät kiitokset kaikille haastatteluihin osallistuneille, haas
tateltavien valinnan mahdollistaneille Kelan työntekijöille ja lit
teroinnit purkaneille Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus
avustajille.
Helsingissä tammikuussa 2017
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1 Johdanto
Kuntoutuksen määrittely, tietoperusta, sisällöt ja tavoitteet ovat ajan myötä muuttu
neet ja monipuolistuneet, mutta sen ydin on säilynyt samana. Kuntoutus on tavoit
teellista toimintaa, joka tähtää kuntoutujan elämäntilanteen muuttamiseen työssä,
oppimisessa, kotielämässä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa – eli kaikilla niillä elä
mänalueilla, joilla kansalaiset yleensäkin toimivat läpi elämänsä. (Järvikoski 2013.)
Kuntoutuksessa on useita osa-alueita (Järvikoski 2013), joista tässä tutkimuksessa
keskitytään toimintakyvyn kuntoutukseen (aiemmin lääkinnällinen kuntoutus). Sil
lä pyritään kuntoutujan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn paranemiseen tai sen
heikentymisen estämiseen (Salminen ja Rintanen 2014). Kuntoutuksen odotetaan
vastaavan asiakkaiden ja muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin (Järvikoski ja
Härkäpää 2008).
Tässä tutkimuksessa ei keskitytä kuntoutuksen asiakasyhteistyöhön eikä palvelujär
jestelmiin. Keskiössä on kuntoutuja ja pitkään yhtäjaksoisesti jatkuneen yksilötera
pian merkitys kuntoutujalle.
Maailman terveysjärjestön (WHO) ICF-luokituksen (International Classification of
Functioning, Disability and Health) mukainen toimintakykyajattelu sekä asiakasläh
töisyys muodostavat suositeltavat käsitteelliset viitekehykset kuntoutuksen suunnit
telulle ja toteutukselle (Paltamaa ym. 2011; Salminen ja Tuulio-Henriksson 2012).
Kuntoutumisen lähtökohtana pidetään kuntoutujan autonomiaa oman toiminta
kykyisyyden tunnistamisessa ja kuntoutustarpeen määrittämisessä. Kuntoutuja ym
märretään tavoitteelliseksi, omia pyrkimyksiään toteuttavaksi aktiiviseksi toimijaksi.
Kuntoutujan roolissa korostuu hänen osallistumisensa oman elämänsä ja tulevaisuu
tensa päätöksentekoon. (Koukkari 2010.)
Koukkarin (2010) väitöskirjatutkimuksessa kokonaisvaltainen kuntoutus koettiin
toimintakyvyn edistymisen, opiskelun ja työn tavoittelun sekä selviytymiskeinojen
käyttämisen ulottuvuuksina. Keskeinen kuntoutumista edistävä tekijä on kuntoutu
jan aktiivisuus ja autonomian kunnioittaminen. Kuntoutusinterventioissa korostu
vat terapioiden merkitys sekä kuntoutumista edistävänä että estävänä tekijänä. Kun
toutumista edistävänä tekijänä kuntoutuspalvelujärjestelmän toiminnassa korostuu
hierarkiaan ja valtaan liittyvät ilmiöt kuntoutuskäytänteissä.
Kuntoutuksen yhteiskunnallinen tavoite ja kuntoutujan henkilökohtainen suunni
telma ohjaavat toimintaa. Kuntoutus on prosessi tai tapahtuma, jolla turvataan ta
vanomaisen elämän edellytykset. Vaikuttava, oikea-aikainen ja kustannustehokas
kuntoutus edellyttää asiakkaan ja hänen toimintakykynsä asettamista toiminnan yti
meen. Tarpeet ja keinot niihin vastaamiseen ovat erilaiset eri ikäryhmillä. Selviyty
minen omassa arjessa on asetettava toimintakyky- ja kuntoutustarvearvion perustak
si. Tässä tärkeää on se, että ammattilainen tuntee asiakkaan ja tämän arjen riittävän
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hyvin. Näin mahdollistuvat tarvittaessa myös ammattilaisen keinot tukea asiakkaan
motivaatiota, halua ja tavoitetta muuttaa omaa elämäänsä. Kuntoutuksen hyötyjä ja
vaikuttavuutta voidaan arvioida objektiivisesti mitattuina tuloksina, mutta myös sub
jektiivisesti koettuina hyötyinä (perceived rehabilitation). (Kuntoutusasiain neuvotte
lukunta 2015; Pikkarainen 2015.)
Kuntoutujan näkemyksiä ja kuntoutuksen merkitystä kuntoutujalle on tutkittu useas
sa tutkimuksessa (Järvikoski ym. 2009; Koukkari 2010) ja opinnäytetyössä. Kuntou
tustyöntekijöiden näkemyksiä kuntoutuksesta on jonkun verran selvitetty, mutta
nämä ovat usein koskeneet näkemystän jonkun kuntoutustoiminnan tai interven
tion, esimerkiksi työkokeilun, merkityksestä.
Kuntoutujien toimintaan ja identiteettiin liittyvistä kokemuksista on saatavilla moni
puolista kerronnallista tutkimustietoa (Knaapi-Junnila 2012). Kuntoutujien kerto
mukset käsittelivät kokemuksia menetyksestä, itsessä tapahtuvasta muutoksesta sekä
muiden kanssa toimimisesta. Menetyksen kokemukset liittyivät terveyteen, toiminta
kykyyn ja toimintarooleihin. Itsessä tapahtuvien muutosten kokemukset käsittelivät
kipukokemuksia, elämänkulkua, toimintakykyä ja toimintarajoituksia sekä toimin
tarooleja. Muiden kanssa toimimisen kokemuksissa tarkasteltiin elämänmuutoksia,
toiminnan esteitä ja edellytyksiä sekä toimintarooleja. Yhdessä kertomukset muo
dostivat jatkumon menetetystä terveydestä toimintakyvyn muuttumisen, toiminnan
esteiden ja toimintarajoitusten kokemuksiin. Tapahtuneiden muutosten seurauksena
kuntoutujat olivat pohtineet elämänkulkua, elämänmuutosta ja toimintarooleja.
Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksen asiakkaiden kokemuksia muun muassa kun
toutuksen toteutuksesta, vaikutuksista ja hyödyistä on selvitetty aiemmin osana Ke
lan vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanketta (VAKE). Tutkimuksen ai
neisto kerättiin laajalla postikyselyllä (n = 1 512) ja sitä syvennettiin suppeammalla
haastattelukierroksella (n = 80) (Järvikoski ym. 2009). Vaikka tämä tutkimus nosti
esiin mielenkiintoisia näkökulmia, ja monilla vastaajilla oli todennäköisesti takanaan
pitkiäkin terapiajaksoja, tutkimus ei kuitenkaan keskittynyt selvittämään pitkiä yhtä
jaksoisia terapioita omana ilmiönään.
Tämän tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää kuntoutumiseen liittyviä merkityksiä
pitkään yhtäjaksoisesti avomuotoista yksilöterapiaa saaneilla kuntoutujilla ja selvittää
kuntoutuksen tunnus- tai erityispiirteiden täyttymistä kuntoutujan, palveluntuotta
jan ja hoitavan tahon näkökulmasta. Kuntoutujien käsitysten tutkimisella on mer
kitystä kuntoutuskäytäntöjen kehittämisen ja kuntoutustyöntekijöiden koulutuksen
edistämisen sekä kuntoutuksen arvolähtökohtia käsittelevän yhteiskunnallisen kes
kustelun ja päätöksenteon kannalta.
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2 Taustaa
2.1 Kuntoutuksen yhteiskunnalliset muutokset
Kuntoutus yhdistetään yleensä osaksi terveydenhuoltojärjestelmää ja sen palveluita ja
toimenpiteitä. Yhteiskunnalle koituva hyöty kuntoutuksesta nähdään yleensä talou
dellisesta näkökulmasta. Kuntoutus integroituu nykyisin yleisiin palvelujärjestelmiin.
Se on ollut tiiviisti sidoksissa yhteiskunnassa vallitseviin tarpeisiin sekä ajankohtai
siin haasteisiin ja vaatimuksiin. Kuntoutus laajenee siten yhteiskunnan muutosten
seurauksena. Se näkyy muun muassa kuntoutuksen vamma- tai sairauskäsityksen
syventymisenä, oikeutena kuntoutukseen ilman todettua sairautta tai vammaa sekä
kuntoutuksen ennalta ehkäisevän roolin korostumisena toimintakyvyn tukemisessa.
(Järvikoski ja Härkäpää 2008, 53.)
Nykyisen käsityksen mukaan niin kuntoutuspalvelu kuin yksilöllinen kuntoutumi
nenkin ovat prosesseja, joilla on alku‐ ja loppukohtansa ja jotka sisältävät tavoit
teellisen, suunnitelmallisen ja intensiivisen toimintajakson arviointeineen ja seu
rantoineen (Kuntoutusasiain neuvottelukunta 2015). Alkuarvioinnin perusteella
interventiolle asetetaan tavoitteet, joihin pyritään intervention aikana erilaisin me
netelmin, sekä intervention päättyessä arvioidaan, päästiinkö tavoitteisiin, ja tehdään
jatkosuunnitelma (Wade 2005; Paltamaa ym. 2011).
Kuntoutusasiain neuvottelukunnan (2015) mukaan kuntoutuksen tunnus‐ tai erityis
piirteitä ovat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tavoitteellisuus
suunnitelmallisuus
toiminnallisuus
intensiivisyys
kokonaisvaltaisuus
pitkäjänteisyys
prosessimaisuus
toiminnan seuranta
tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Kuntoutuksella on aina ollut muita yhteiskunnan toimintamuotoja täydentävä rooli;
yhteiskunnallisen tilanteen ja väestörakenteen muuttuessa myös väestön kuntoutus
tarpeet muuttuvat. Nykyisellään kuntoutus sisältää monenlaista toimintaa, ja onkin
vaikea vetää raja siihen, mikä on kuntoutusta ja mikä ei. Alusta saakka kuntoutuksen
funktiot ovat liittyneet toisaalta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ko
hentamiseen, toisaalta työhön palaamisen edistämiseen ja työkyvyn parantamiseen.
Molemmat tehtävät ovat suomalaisessa kuntoutuksessa edelleen tärkeitä. (Kuntou
tusasiain neuvottelukunta 2015.)
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Vuonna 1991 voimaan tulleessa kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksessa
painotettiin kolmea asiaa:
1. Kuntoutus on nähtävä ensisijaisena passiiviseen sairastamiseen ja eläkkeisiin näh
den.
2. Kuntoutuspalvelun ammattihenkilöiden ja järjestelmien on tehostettava kes
kinäistä yhteistyötään.
3. Kuntoutusmahdollisuuksia on harkittava useammin ja kuntoutusta on toteutet
tava enemmän kuin ennen.
Näihin tavoitteisiin on pyritty vaikuttamaan useilla viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana toteutetuilla kuntoutuksen osajärjestelmiä koskeneilla uudistuksilla ja
säädösmuutoksilla. Tavoitteet ovat kuitenkin edelleen relevantteja. (Kuntoutusasiain
neuvottelukunta 2015.)
Kuntoutusta järjestävistä eri tahoista Kelan vastuulla on ollut jo lähes 25 vuoden ajan
vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus. Vaikeavammaiseksi on määritelty hen
kilö, jolla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen tai
toiminnallinen haitta, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutuksen tarve.
Haitan on oltava niin suuri, että se aiheuttaa huomattavia vaikeuksia tai rasituksia
jokapäiväisistä toimista selviytymisessä kotona, koulussa, työelämässä tai muissa elä
mäntilanteissa. Kelan järjestämän kuntoutuksen piiriin eivät kuulu yli 65-vuotiaat
eivätkä julkisessa laitoshoidossa tai sairaalahoidossa olevat henkilöt. Kela ei järjestä
kuntoutusta, jonka tavoitteet ovat ainoastaan hoidollisia. Näiden kriteerien lisäksi
Kela edellytti vuoden 2015 loppuun saakka, että kuntoutuja saa vähintään korotettua
vammaisetuutta. Kuntoutuksen tulee perustua erityisasiantuntemukseen ja olla hy
vien kuntoutuskäytäntöjen mukaista. (Autti-Rämö ym. 2015.)
Vuoden 2016 alusta Kelan järjestämä vaikeavammaisten kuntoutus uudistui ja sen
nimi muuttui ”vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi” (Kela 2016a). Kuntou
tuksen myöntämisedellytyksistä poistettiin kytkös korotettuun vammaisetuuteen,
ja kuntoutuksen tarvetta harkittaessa pyritään huomioimaan laajasti kuntoutujan
toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Muutoksen odotettiin tuovan vajaat 8 000 uutta
kuntoutujaa Kelan järjestämän kuntoutuksen piiriin. Vaativan kuntoutuksen tavoit
teena on tukea kuntoutujaa arjen toiminnoista suoriutumisessa ja edistää osallistu
mista esimerkiksi kotona, työssä tai opinnoissa. Koska kuntoutujan tavoitteet ovat
ajassa muuttuvia ja elämäntilanteeseen liittyviä, tulee suunnitelmien vastata kuntou
tujan ajankohtaista kuntoutustarvetta ja tavoitetta. Vaativan kuntoutuksen uudistu
neissa sisällöissä korostetaan kuntoutujan omaa aktiivisuutta ja siihen lukeutuu myös
yhteistyötä kuntoutujan kannalta merkityksellisten tahojen kanssa. (L 145/2015.)
Avokuntoutuksen standardissa ja Kelan järjestämää kuntoutusta koskevassa laissa
käytetään käsitettä hyvä kuntoutuskäytäntö. Hyvillä kuntoutuskäytännöillä tarkoite
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taan Kelan ja julkisen terveydenhuollon palveluissa yleisesti hyväksyttyjä vakiintu
neita käytäntöjä, jotka perustuvat joko kokemusperäiseen tietoon tai tutkimusnäyt
töön. (Paltamaa ym. 2011; Kela 2016b.)

2.2 Kelan pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat
Kelan järjestämää kuntoutusta saa suuri joukko kuntoutujia, joilla on vuosikausia
kestävä yksilöterapiasuhde. Vuonna 2015 julkaistussa selvityksessä tarkasteltiin re
kisteriaineistolla Kelan järjestämää vaikeavammaisten henkilöiden yksilökuntoutus
ta, joka on kestänyt vähintään 7 vuotta, ja kuntoutuksen toteutumisessa mahdollises
ti tapahtuneita muutoksia (Autti-Rämö ym. 2015). Vähintään 7 vuoden ajan kaikkina
vuosina 2004–2010 yhtäjaksoisesti samaa yksilökuntoutuksen muotoa saaneita vai
keavammaisia oli 8 085 henkilöä (taulukko 1), mikä on vajaa puolet kaikista vuonna
2007 vaikeavammaisten kuntoutusta saaneista. Yksittäisistä terapiamuodoista eniten
oli myönnetty fysioterapiaa, seuraavaksi puheterapiaa, toimintaterapiaa, musiikki
terapiaa ja vähiten neuropsykologista kuntoutusta. Tämän tutkimuksen tulokset he
rättivät epäilyn siitä, että subjektiivinen oikeus vaikeavammaisen kuntoutukseen voi
johtaa siihen, että kuntoutujan ajankohtaiset tarpeet ja tavoitteet jäävät huomiotta.
(Autti-Rämö ym. 2015.)
Taulukko 1. Samassa Kelan kustantamassa yksilöterapiassa kaikkina vuosina 2004–2010 käyneiden
määrät terapiamuodoittain.
Yli 7 vuotta Kelan yksilökuntoutusta
saaneet (lukumäärä)
Fysioterapia
Musiikkiterapia
Neuropsykologia

7 335
301
27

Puheterapia

569

Toimintaterapia

467

Lähde: Autti-Rämö ym. 2015.

Vuosittaisissa kuntoutusmäärissä ei juuri tapahtunut muutoksia lukuun ottamat
ta seurantajakson ensimmäistä ja viimeistä vuotta. Tulos herättää epäilyn siitä, että
ainakin osalle vaikeavammaisten kuntoutusta saavista kuntoutusta ei suunnitella
vastaamaan ajankohtaisia tarpeita ja tavoitteita, vaan siitä on muodostunut osa kun
toutujan arkea. (Autti-Rämö ym. 2015.) On mahdollista, että näissä pitkissä kuntou
tuksissa tavoitteet vaihtuvat ja tarkentuvat ja niiden kestolle on sekä käytännölliset
että teoreettiset perusteet kuntoutujan arjessa selviytymisen edistäjinä. Yhtä lailla
on mahdollista, että osa pitkään jatkuneista terapioista on kuntoutujalle esimerkiksi
yleistä sosiaalista tukea, mikä ei kuitenkaan ole Kelan järjestämän kuntoutuksen tar
koitus. (Salminen 2015.)
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Yksilöllisen tavoitteen asettaminen ja tämän saavuttamisen edellyttämien kuntoutus
toimenpiteiden suunnittelu ovat hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Suunniteltaes
sa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisältöä koskevaa ohjeistusta yksi keskeinen
kysymys on ollut se, kuinka usein sama yksilöterapia voi jatkua vuodesta toiseen ja
milloin pitkään yhtäjaksoisesti kestävä yksilöterapia on tarkoituksenmukaista. Uu
sien kohderyhmien myötä tarvitaan todennäköisesti lisää niitä terapiamuotoja, joi
den järjestymisessä on jo nyt todettu alueellisia eroja terapeuttien vähäisyyden vuok
si (esimerkiksi puhe- ja toimintaterapia). (Autti-Rämö ym. 2015.)
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3 Aineisto ja menetelmät
3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusaineisto
Tämän laadullisen haastattelututkimuksen tarkoitus oli kuvata ja ymmärtää kuntou
tumiseen liittyviä merkityksiä Kelan pitkään (5 vuotta tai enemmän) yhtäjaksoisesti
jatkuneiden avomuotoisten fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapioiden sekä neu
ropsykologisen kuntoutuksen kohdalla. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kuntoutuksen
perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta sekä kuvata avokuntoutuksen koettuja hyö
tyjä ja merkityksiä kuntoutujan, palveluntuottajan ja hoitavan tahon näkökulmasta.
Tämän tiedon avulla voidaan ymmärtää syvemmin pitkään jatkuneita yksilökuntou
tuksia kuntoutujan näkökulmasta ja kehittää kuntoutuspalveluja vastaamaan parem
min kuntoutujien tarpeita.
Tutkimuksen avulla arvioidaan pitkäkestoisten avokuntoutusten tavoitteita, toteutu
mista ja koettua hyötyä seuraavien kysymysten avulla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minkälaisena pitkäkestoiset kuntoutukset koetaan?
Mikä on kuntoutuksen merkitys kuntoutujalle ja sen koettu hyöty?
Minkälaisia tavoitteita kuntoutumiselle on asetettu?
Miten tavoitteet on saavutettu?
Minkälaisilla menetelmillä ja määrillä kuntoutusta on toteutettu?
Minkälaisia arviointimenetelmiä on käytetty?
Mikä on kuntoutuksen tiheys ja kesto?
Minkälaisilla perusteilla kuntoutusta on jatkettu?
Mitä teoreettisia perusteita kuntoutuksen toteutuksessa on käytetty?
Onko käytetyillä menetelmillä ja toteutuksella (tiheydellä ja kestolla, toteutuspai
kalla) teoriaperusteisesti mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet?

Tutkimusaineisto kerättiin pääosin teemahaastattelujen avulla, jotka mahdollistavat
kuntoutujan omien kokemuksien esille nousun. Haastattelun etuna on aineiston
keruun joustavuus, sillä haastattelijalla on mahdollisuus muun muassa keskustelun
tarkentamiseen sekä väärinkäsitysten oikomiseen ja selventämiseen (Hirsjärvi ym.
2009).

Tutkimusaineiston muodostavat
• kuntoutujan (alle 18-vuotiaan kohdalla lapsen tai nuoren ja/tai huoltajien) teema
haastattelu (liite 1)
• tutkimukseen suostunutta kuntoutujaa hoitavan terapeutin (Kelan palveluntuot
tajan) teemahaastattelu (liite 2)
• hoitavan tahon teemahaastattelu (liite 3)
• Kelan kuntoutusdokumentit viimeisen 5 vuoden ajalta (liite 4).
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3.2 Kuntoutujien valinta
Tässä tutkimuksessa kustakin kuntoutusmuodosta valittiin useita kuntoutujia (ta
voite oli kahdeksan osallistujaa / kuntoutusmuoto), joiden kuntoutus oli jatkunut
vähintään viiden vuoden ajan. Lähtökohtana oli, että kustakin kuntoutusmuodosta
saataisiin tyypilliset, pitkään yhtäjaksoista kuntoutusta saaneet edustajat. Näin ollen
heidän kuntoutuksensa toteutumisen ja kuntoutuskokemustensa kautta on mahdol
lista saada käsitys tutkittavista ilmiöistä laajemminkin. Tällaisella periaatteella viita
taan tarkoitushakuisen otoksen (engl. purposeful sampling) (Palinkas ym. 2015) kä
sitteeseen, ja tällainen otos poikkeaa määrällisen tutkimuksen otoskriteeristä. Siinä
missä määrällinen tutkimus perustuu kokonaispopulaatiota edustavaan satunnais
otokseen, tarkoitushakuinen otos pyrkii siis valikoimaan muutamia mahdollisim
man hyvin populaatiota edustavia tapauksia. Tällainen ratkaisu tekee mahdolliseksi
laajaan aineistoon perustuvan yksittäisten tapausten syvällisen ja systemaattisen ana
lysoinnin. Samoin on mahdollista syventyä yksittäisten kuntoutujien kokemuksiin ja
elämäntilanteisiin toisin kuin määrällisessä lähestymistavassa, jossa tapausten suuri
määrä edellyttää huomattavaa pelkistämistä ja käytännössä mahdotonta syvyyssuun
nassa etenemistä.
Haastateltavien rekrytointi tapahtui Kelan toimesta siihen asti, kunnes sekä kun
toutuja ja/tai hänen huoltajansa (alle 18-vuotiaan ollessa kyseessä) että kuntoutujaa
hoitava kyseisen kuntoutusmuodon palveluntuottaja olivat antaneet suostumuksensa
(kuvio 1, s. 19).
Kesällä 2015 Kelan kuntoutusryhmässä poimittiin Kelan aiemman rekisterihaun
perusteella kustakin kuntoutusmuodosta mahdollisia ehdokkaita (n = 24 / kuntou
tusmuoto) samassa suhteessa kuin aikuisia ja lapsia tai nuoria oli rekisterissä. Kelan
tutkimusassistentti lähetti kuntoutujalle kirjeessä tutkimustiedotteen ja suostumus
lomakkeen, jossa kysyttiin asiakkaan halukkuutta osallistua tutkimukseen ja samalla
lupaa henkilötunnisteellisten asiakirjojen tarkasteluun ja kaikkiin mahdollisiin haas
tatteluihin sekä lupaa tutkijan suoraan yhteydenottoon. Tiedotteessa kerrottiin tut
kimuksen tarkoitus ja kulku. Sen lisäksi siitä kävi ilmi tutkimukseen osallistumisen
vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus.
Tutkimustiedotteita ja suostumuslomakkeita oli neljä erilaista: aikuiselle kuntoutu
jalle (liite 5), lapsen tai nuoren huoltajille (liite 6), alle 15-vuotiaalle lapselle tai nuo
relle (liite 7) ja 15 vuotta täyttäneelle nuorelle (liite 8). Alaikäisen tutkittavan kohdalla
tutkimustiedote ja suostumuslomake lähetettiin vanhemmalle tai huoltajalle ja siihen
oli liitetty mukaan tiedote alle 15-vuotiaalle lapselle ja 15 vuotta täyttäneelle nuo
relle sekä heidän suostumuslomakkeensa. Suostumuslomakkeet palautettiin Kelaan.
Muistutuskirjeitä tehtiin Kelassa kuusi erilaista kohderyhmästä riippuen ja ne lähe
tettiin niille, jotka eivät olleet palauttaneet suostumuslomaketta kuukauden sisällä.

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

18

Kun kuntoutujan suostumus oli saatu, Kelasta lähetettiin kyseisen kuntoutusmuodon
palveluntuottajalle tutkimustiedote ja suostumuslomake, jossa kysyttiin hänen ha
lukkuuttaan osallistua tutkimukseen (liite 9). Kuntoutujan ja palveluntuottajan tiedot
toimitettiin tutkijoille vasta sitten, kun Kela oli saanut sekä kuntoutujan että palve
luntuottajan suostumukset.
Ensimmäisen rekrytointikierroksen jälkeen (21.9.2015) puolet kutsun saaneista kun
toutujista oli vastannut joko myönteisesti (n = 33) tai kielteisesti (n = 27). Kutsu
tuista 13 % (n = 16) täytti rekrytointikriteerit niin, että sekä kuntoutuja että hänen
palveluntuottajansa olivat suostuneet osallistumaan tutkimukseen. Näin ollen tehtiin
kaikkiaan kaksi lisäotantaa. Yhteensä Kelasta lähetettiin kutsukirje 176 kuntoutujal
le, joista 34 kieltäytyi ja osa jätti vastaamatta. Kuntoutujaa ei voitu valita haastatelta
vaksi, mikäli hoitavan terapeutin suostumusta ei saatu. Tällaisia kuntoutujia oli kaik
kiaan 10. Heille lähetettiin Kelan kautta ilmoitus siitä, etteivät he ole tulleet valituksi
tutkimukseen, koska hoitava palveluntuottaja on kieltäytynyt.
Tutkittavien tiedot (suostumuslomakkeet) välitettiin Jyväskylän ammattikorkea
koulun vastuututkijalle vasta sitten, kun Kelaan oli lähetetty sekä kuntoutujan että
palveluntuottajan suostumukset. Vastuututkija välitti kuntoutusalakohtaiset tutkit
tavien tiedot asianomaisille tutkijoille. Siten tutkijat saivat ainoastaan omien haas
tateltaviensa tiedot. Vastuututkija ylläpiti tutkimusrekisteriä kaikista tutkimukseen
osallistuvista.
Otoksessa tavoitteena oli toistaa rekrytointia niin kauan, kunnes kustakin kuntou
tusmuodosta oli saatu suostumus vähintään kahdeksalta (8) kuntoutujalta ja hänen
palveluntuottajaltaan. Rekrytointiprosessin hitauden takia tutkimuksen ohjausryh
mä päätti joulukuussa 2015, että osallistujamäärää vähennetään. Näin tutkimuksen
haastatteluihin osallistui vain kuusi (6) kuntoutujaa terapeutteineen yhtä kuntoutus
muotoa kohti. Tutkimukseen valittujen kuntoutujien taustatiedot löytyvät taulukos
ta 2 (s. 27) ja osallistuneiden palveluntuottajien tiedot taulukosta 3 (s. 28).
Kuntoutujan hoitavan tahon edustajana lähestyttiin viimeisen kuntoutussuunnitel
man laatinutta lääkäriä, jolle lähetettiin tutkimustiedote ja suostumuslomake (lii
te 10) kyseisen kuntoutusalan tutkijan toimesta sen jälkeen, kun kuntoutujan haas
tattelu oli tehty. Hoitavan tahon taustatiedot löytyvät taulukosta 4 (s. 29).
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Kuvio 1. Haastateltavien rekrytointiprosessin eteneminen Kelassa.
Kuntoutujat, jotka ovat saaneet Kelan yksilökuntoutusta (fysio-, musiikki-, puhe- ja
toimintaterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus) yli viisi vuotta ja jotka saavat sitä
edelleen.

Kesällä 2015 Kelan kuntoutusryhmässä poimittiin Kelan aiemman rekisterihaun perusteel
la kustakin kuntoutusmuodosta mahdollisia ehdokkaita (n = 24 / terapiamuoto) samassa
suhteessa kuin aikuisia ja lapsia/nuoria on rekisterissä.

Kelan tutkimusassistentti lähetti kirjeen (tutkimustiedote ja suostumuslomake (liitteet 5–8)),
joissa kysytään kuntoutujan/vanhempien halukkuutta osallistua tutkimukseen ja samalla
lupaa henkilötunnisteellisten asiakirjojen tarkasteluun ja kaikkiin mahdollisiin haastattelui
hin sekä lupaa tutkijan suoraan yhteydenottoon.

Palautus Kelaan palautuskuoressa

Kuntoutujan (ja/tai vanhemman/
huoltajan) suostumus

Kelasta lähetettiin suostumuksen
antaneiden kuntoutujien palvelun
tuottajille kirje, jossa kysyttiin hänen
halukkuuttaan osallistua tutkimukseen.

Palautus Kelaan palautuskuoressa

Kuntoutujan ja palveluntuottajan
suostumus

Suostumuksen antaneiden kuntoutujien ja hoitavien palveluntuottajien tiedot lähetettiin
JAMKin tutkimusrekisterin ylläpitäjälle (vastuututkija), joka välitti suostumuksen antaneiden
tiedot kuntoutusasiakirjoineen kyseisen kuntoutumismuodon tutkijalle.
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3.3 Haastattelut
3.3.1 Kuntoutujien ja palveluntuottajien haastattelut
Kuntoutujan haastatteluaika ja -paikka sovittiin puhelimitse kuntoutujan tai hänen
huoltajansa kanssa. Haastattelu toteutettiin kuntoutujan kotona tai hänen valitsemas
saan muussa paikassa. Myös palveluntuottajan haastatteluaika ja -paikka sovittiin pu
helimitse. Se pyrittiin tekemään kasvotusten joko palveluntuottajan työpaikalla tai
muussa rauhallisessa tilassa, mutta se voitiin tarvittaessa tehdä puhelimitse.
Haastattelun alussa kerrattiin tutkimuksen tarkoitus, varmistettiin tutkimukseen
osallistumishalukkuus ja tuotiin esiin tutkittavien oikeus vetäytyä haastattelusta tai
tutkimuksesta sen missä vaiheessa tahansa. Tämän jälkeen allekirjoitettiin suostu
muslomakkeet. Haastattelut nauhoitettiin tutkimuskäyttöön ja purettiin nauhalta pa
perille nimettöminä. Äänitallenteet tuhottiin tutkimuksen valmistuttua.
Haastattelussa käytettiin teemahaastattelun runkoa (liitteet 1 ja 2). Etukäteen kun
toutujan haastattelun enimmäiskestoksi arvioitiin 60 minuuttia ja palveluntuottajan
haastattelun kestoksi 20 minuuttia. Kuntoutujan haastattelun kesto oli keskimäärin
50 minuuttia vaihdellen 20–71 minuutin välillä (taulukko 2, s. 27) ja palveluntuotta
jan haastattelun kesto oli keskimäärin 35 minuuttia vaihdellen 15–68 minuutin välil
lä (taulukko 3, s. 28).
3.3.2 Kuntoutussuunnitelmatahon haastattelut
Suostumuksen antaneiden lääkärien teemahaastattelut (liite 3) tehtiin puhelimitse.
Näissä haastatteluissa käytettiin tunnistenumeroa eikä kuntoutujan yksilöintitietoja
(sukunimeä, sosiaaliturvatunnusta, kotikuntaa ym.) tai muita yksityiskohtia, joilla
tutkittava voitaisiin tunnistaa. Haastattelun enimmäiskestoksi arvioitiin 10 minuut
tia. Lopulliset toteumat näkyvät taulukosta 4 (s. 29). Haastattelut nauhoitettiin tut
kimuskäyttöön ja purettiin nauhalta paperille nimettöminä. Äänitallenteet tuhottiin
tutkimuksen valmistuttua.

3.4 Asiakirjat
3.4.1 Kuntoutusdokumentit
Taustatietoja kuntoutujan kuntoutuspolusta viimeisen viiden vuoden ajalta saatiin
analysoimalla Kelan kuntoutusdokumentit (kuntoutussuunnitelmat, -palautteet ja
-päätökset sekä tieto kuntoutuksen todellisesta toteutumasta). Tiedot kerättiin ennen
kuntoutujan teemahaastattelua käyttäen tutkijoiden yhteistyössä laatimaa strukturoi
tua lomaketta (liite 4). Ne analysoitiin laadullisesti hyödyntäen myös numeropoh
jaista tietoa laadullisen analyysin kontekstissa. Tavoitteena oli, että jos niistä saa vain
vähän tietoa, tutkija voi täydentää tarvittavia tietoja haastattelussa. Samalla haastatte
lussa vältettiin kysymästä niitä tietoja, jotka selviävät kuntoutusdokumenteista.
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Kuntoutusdokumenteista etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin tutkimus
kysymyksiin:
• Minkälaisia tavoitteita kuntoutumiselle on asetettu (esim. ovatko ne GAS
kriteerien mukaiset)?
• Miten tavoitteet on saavutettu mittaustulosten ja terapeutin arvion mukaan?
• Minkälaisilla menetelmillä ja määrillä kuntoutusta on toteutettu?
• Minkälaisia arviointimenetelmiä on käytetty?
• Mikä on terapiakertojen tiheys ja kesto?
• Minkälaisia perusteita terapian jatkamiseen on kirjattu?
• Mitä teoreettisia perusteita kuntoutuksen toteutuksessa on käytetty?
3.4.2 Palveluntuottajan taustatiedot
Haastatteluun suostuneille Kelan palveluntuottajille lähetettiin etukäteen lomake (lii
te 11), jolla kerättiin taustatietoja muun muassa heidän koulutuksestaan ja työkoke
muksestaan. Tiedot löytyvät taulukosta 3 (s. 28).

3.5 Tutkimuseettiset kysymykset ja aineistojen anonymisointi
Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi pyydettiin Kelan tutkimusosaston eettiseltä
toimikunnalta, joka antoi puoltavan lausunnon 15.6.2015 (Dnro 1/500/2015). Kaik
kia tutkijoita sitoo Kelan vaitiolositoumus, jonka he ovat allekirjoittaneet.
Tämän tapaustutkimuksen keskeisimpiä eettisiä näkökulmia olivat tutkimushaastat
telujen aiheuttama vaiva ja rasitus sekä niiden vaatima ajankäyttö tutkimushenkilöi
nä toimiville kuntoutujille, joilla on toimintakykyä rajoittava vamma tai sairaus.
Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatettiin hyvää tutkimuskäytäntöä ja kunnioi
tettiin kuntoutujien ihmisarvoa sekä itsemääräämisoikeutta. Haastateltavilta edelly
tettiin tietoon perustuvaa suostumusta lähettämällä tutkimustiedote etukäteen sekä
kertaamalla sen sisältö ennen haastattelua. Näin varmistettiin kuntoutujien tiedon
saanti tutkimuksesta.
Tutkimushenkilöille aiheutuvaa vaivaa ja haastattelun vaatimaa ajankäyttöä pyrittiin
eri keinoin minimoimaan (Pelkonen ja Louhiala 2002). Kuntoutujille tarjottiin riittä
västi tietoa tutkimuksesta ja heidän oikeuksistaan tutkimushenkilöinä sekä mahdol
lisuus ottaa yhteyttä vastuulliseen tutkijaan ennen suostumislomakkeen täyttämistä
tai tutkimukseen osallistumisesta kieltäytymistä. Lasten sekä nuorten ikä- ja kehi
tystaso huomioitiin kaikissa tutkimuksen vaiheissa ja perhe oli tarvittaessa mukana
haastatteluissa. Lasten mukaan ottaminen oli perusteltua, sillä suuri osa pitkien yhtä
jaksoisten terapioiden saajista on lapsia ja nuoria.
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Tutkimuksesta ei aiheutunut tutkittaville haittaa, eikä kerätty tieto vaikuttanut mil
lään tavalla heidän tai heidän läheistensä kuntoutukseen tai muihin Kelan etuuksiin.
Tutkimushenkilöille ei tarjottu palkkiota tai hoitoa, mutta tutkimus tulee tuottamaan
alustavaa tietoa kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi Kelan pitkien yhtäjaksoisten te
rapioiden osalta.
Kaikista suostumuslomakkeista tehtiin kaksi kappaletta. Haastateltava allekirjoitti
toisen suostumuslomakkeen tutkimukseen suostuessaan ja toisen ennen haastatte
lun aloittamista. Tutkija lisäsi kumpaankin lomakkeeseen oman allekirjoituksensa.
Toinen lomake annettiin tutkittavalle ja toinen palautettiin Kelan tutkimusosastolle
arkistoitavaksi. Jos tutkittava antoi suostumuksensa suullisesti sen vuoksi, että hän ei
kyennyt kirjoittamaan, oli tutkimuksesta riippumattoman todistajan allekirjoitettava
suostumusasiakirja. Todistajan allekirjoitukseen oli liitettävä nimen selvennys ja yh
teystiedot.
Kaikki haastattelut nauhoitettiin tutkimuskäyttöön. Ne purettiin nauhalta paperille
nimettöminä. Äänitallenteet tuhottiin tutkimuksen valmistuttua.
Tulokset julkaistiin tutkimusraportissa ja tieteellisissä artikkeleissa siten, että niistä
ei paljastu tutkimukseen osallistuneen henkilön nimi tai mitään muuta tietoa, jos
ta hänet voisi tunnistaa. Tietosuojan ja anonymiteetin säilyttäminen varmistettiin
antamalla tutkimukseen valituille tunnistenumero (F_1–6, M_1–6, N_1–6, P_1–6,
T_1–6), jota käytettiin kaikissa tutkimuksen asiakirjoissa. Lisäksi raportoinnissa
kunkin kuntoutujan kohdalla käytetään keksittyä, sukupuolta kuvaavaa nimeä.
Kerättyä tietoa käytetään vain tutkimussuunnitelmassa mainittuun tarkoitukseen.
Tiedot käsiteltiin luottamuksellisesti. Kaikki kerätty tutkimusaineisto säilytettiin lu
kituissa tiloissa tutkimuksen aikana tutkijoiden organisaatioissa ja sen jälkeen Kelan
tutkimuksen arkistossa.

3.6 Aineiston analyysi
Aineiston analyysin perusstrategia on laadullinen. Aineiston ydin muodostui kun
toutujan (ja/tai hänen huoltajiensa) ja terapeuttien haastatteluista, jotka on litteroitu
tekstiksi. Kuntoutussuunnitelmat, -palautteet ja -päätökset sekä lääkäreiden haastat
telut täydensivät tätä haastatteluaineistoa. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös nu
meerista tietoa (esimerkiksi lukumääriä) silloin, kun se oli tarkoituksenmukaista.
Analyysin pohjana toimineiden tutkimuskysymysten yhteys aineistoihin esitetään
kuviossa 2 (s. 23).

Kuntou
tuksen
toteumatieto
Kelasta

Kuntoutus
palautteet

Kelan
kuntoutus
päätökset

Kuntoutus
palautteet

Kuntoutusdokumentit

Mikä on terapian tiheys ja kesto?

Minkälaisia arviointimenetelmiä
on käytetty?

Mitä teoreettisia perusteita
kuntoutuksen toteutuksessa on
käytetty?

Minkälaisia tavoitteita
kuntoutumiselle on asetettu?

Minkälaisilla menetelmillä
ja määrillä kuntoutusta on
toteutettu?

Minkälaisilla perusteilla
terapiaa on jatkettu?

Minkälaisina pitkäkestoiset
terapiat koetaan?

Miten tavoitteet on saavutettu?

Mikä on terapian merkitys
kuntoutujalle ja sen koettu hyöty?

Tutkimuskysymykset

Haastatteluteema 3
Kuntoutujan kuntoutusdokumenteista
nousseet yksilölliset kysymykset

Haastatteluteema 2
Terapian pitkäkestoisen jatkumisen
syyt ja hoitavan tahon kokemus sen
jatkumisesta

Lääkäreiden
haastattelut

Haastatteluteema 5
Kuntoutusdokumenteista nousseet
yksilölliset kysymykset

Palveluntuottajien
haastattelut

Kuntoutujien
(tai läheisten)
haastattelut

Haastatteluteema 1
Terapian koettu hyöty ja haitat

Haastatteluteema 1
Terapian koettu hyöty ja tavoitteiden
saavuttaminen hoitavan tahon
näkökulmasta

Haastatteluteema 4
Terapian pitkäkestoinen
jatkuminen – sen syyt ja
kokeminen

Haastatteluteema 3
Terapian toteutus

Haastatteluteema 2
Terapian tavoitteet ja niiden
saavuttamisen kokeminen

Kuvio 2. Tutkimuskysymysten yhteys kuntoutusdokumentteihin ja haastatteluteemoihin.
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Tutkimusryhmä päätyi laadulliseen sisällönanalyysiin sen vuoksi, että se palvelee
parhaiten tämän tutkimuksen tarkoitusta. Sisällönanalyysillä viitataan tieteelliseen
metodiin, jossa aineistolähteinä voivat olla puhuttu tai litteroitu aineisto sekä muun
lainen dokumentaatio (Krippendorff 1989; Kyngäs ja Vanhanen 1999; Tuomi ja Sa
rajärvi 2009). Sisällönanalyysissä tekstistä etsitään merkityksiä, tässä tutkimuksessa
pitkään jatkuneen yksilöterapian merkityksiä. Tämän tutkimuksen merkitysyksiköt
olivat pääosin ajatuskokonaisuuksia – yksittäisiä lauseita tai tarvittaessa muutamien
lauseiden muodostamia kokonaisuuksia, jotka muodostivat viestiltään merkityksel
lisen yksikön (Tuomi ja Sarajärvi 2009).
Aineistoanalyysissä tutkijaryhmä päätyi käyttämään Atlas.ti-analyysiohjelmaa, joka
on suunniteltu erilaisten teksti-, kuva- ja audiopohjaisten aineistojen laadulliseen
analysointiin. Aineistoanalyysin lähtökohta oli deduktiivinen (teoriajohtoinen) siinä
mielessä, että tutkijat olivat jo ennen analyysin aloittamista laatineet tutkimusteh
tävästä ja haastatteluteemoista nousevat, valmiit pääkategoriat (Tuomi ja Sarajärvi
2009). Nämä kategoriat perustuivat haastattelujen pohjana oleviin, ennalta sovittui
hin ja tutkimustehtävän mukaisiin teemoihin ja aihealueisiin (Hirsjärvi ja Hurme
2001), jotka olivat samat kaikissa kuntoutusmuodoissa: kuntoutuksen merkitys sisäl
täen sen tavoitteet sekä kuntoutuksen hyödyt ja haitat, kuntoutuksen toteutuminen,
kuntoutuksen jatkumisen perusteet (kuvio 2, s. 23). Tutkijat loivat myös ylimääräi
sen pääkategorian nimeltä ”Tapauskohtaiset yksilölliset asiat” siltä varalta, että ai
neistoanalyysi tuo esiin tietoa, joka ei suoraan liity sovittuihin teema-alueisiin mutta
kuvaa silti olennaisella tavalla pitkään jatkuneen yksilöterapian keskeisiä ilmiöitä.
Pääkategorioista ja analyysin perusperiaatteiden (esim. käytettävä ohjelma, metodo
loginen lähestymistapa ja aineiston koodaamisen käytänteet) yhteisestä sopimisesta
tutkijat tekivät analyysin itsenäisesti ja loivat tarvittavia alakategorioita aineistoläh
töisesti. Näin ollen alakohtaisten raporttien sisältö ja alaotsikointi määrittyvät pää
kategorioiden lisäksi myös kunkin kuntoutusmuodon ominaispiirteistä, käytännöis
tä ja haastateltavien kokemuksista.
Mayringin (2000) sisällönanalyysiperiaatteiden mukaisesti tutkijat määrittelivät
1. aineiston soveltuvuuden kommunikaatiomalliin (mm. mikä osa saadusta infor
maatiosta on keskeistä, informaation keruun kontekstin, ketkä voivat antaa tarvit
tavan informaation)
2. analyysin säännöt (askel askeleelta analyysissä edeten, yhteisiä sääntöjä noudat
taen sekä sisällönanalyyttisten yksiköiden muodostamisen)
3. kategoriat (kaikilla samat pääkategoriat, jotka johdettiin tutkimuskysymyksistä ja
niiden alla kuntoutusmuotokohtaiset alakategoriat)
4. reliabiliteetin ja validiteetin periaatteet, joissa hyödynnettiin aiempia vastaavia
raportteja ja niiden periaatteita mahdollisimman suuren kommunikaatiovoiman
varmistamiseksi.
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Tutkijat kävivät myös jatkuvaa keskustelua koodauksen ja koodien nimeämisen pe
riaatteista.
Populaatioon yleistämisen sijasta tässä tutkimuksessa pyritiin laadulliselle tutkimuk
selle ominaiseen naturalistiseen yleistämiseen (Melrose 2009), jossa huolellisesti (tar
koitushakuisesti) valittujen haastateltavien antaman tiedon pohjalta tavoitellaan laa
dullisesti monipuolista ja rikasta aineistoa. Kun tutkittava ilmiö on riittävän selkeästi
rajattu ja haastateltavat tutkittavan ilmiön näkökulmasta edustavia, on mahdollista
saavuttaa niin sanottu aineiston kyllääntyminen (engl. saturation point) pienempään
kin aineistoon perustuen (Miles ja Huberman 1994). Aineiston kyllääntymisellä tar
koitetaan vaihetta, jolloin laajempi aineistonkeruu ei enää ole tarkoituksenmukaista,
koska tutkittavan ilmiön kannalta uutta, relevanttia ainesta ei enää tule. Tutkijoiden
kokemuksien perusteella tässä tutkimussuunnitelmassa esitetty haastateltavien mää
rä sekä sitä täydentävä aineisto on riittävän suuri tutkimuksen uskottavuuden kan
nalta, millä laadullisessa tutkimuksessa tarkoitetaan aineiston käsittelyn ja analyysin
luotettavuutta. On myös huomattava, että tämän tutkimuksen tutkimusjoukko on
varsin spesifi – esimerkiksi kuntoutuksen saannin kriteerit täyttävä diagnoosi, yhtä
jaksoisesti pitkään jatkunut kuntoutus yhdessä kuntoutusmuodossa – mikä edelleen
lisää tutkimusjoukon tyypillisyyttä.

3.7 Raportointi
Monitahoisen analyysin prosessimaisessa kirjoittamisessa hyödynnettiin verkkoso
vellusta Dropbox, jossa kirjoittajat voivat työstää tekstejä myös samanaikaisesti. Ku
kin tutkija vastasi itsenäisesti oman kuntoutusalansa tulosten raportoinnista, mikä
mahdollistaa sen, että tuloksissa näkyy kunkin alan ominaispiirteet.
Raportin esitystapa perustuu teemahaastattelun runkoihin (liitteet 1–3 ja kuvio 2,
s. 23). Tällä on pyritty saamaan yhteneväisyyttä eri kuntoutusalojen osaraportteihin
ja siten helpottamaan luettavuutta. Kunkin kuntoutusmuodon aineiston raportointi
(luvut 4.2–4.6) noudattaa samanlaista jakoa. Kussakin osaraportissa ensiksi esitellään
kunkin kuntoutusmuodon ja sen tutkijan lähtökohdat sekä tapausesimerkit. Sen jäl
keen kuvataan aineistosta esille nousseet pitkiin kuntoutuksiin liittyvät asiat (tavoit
teet, toteutuminen, hyödyt ja haitat, jatkumisen perusteet ja tapauskohtaiset esille
nousseet asiat). Lopuksi on yhteenveto kunkin kuntoutusmuodon tuloksista.
Tässä raportissa esitetään aluksi kooste tutkimuksen aineistosta (luku 4.1) ja sen jäl
keen raportoidaan kunkin kuntoutusalan tulokset (luvut 4.2–4.6.). Kukin tutkija on
vastannut oman kuntoutusalansa osaraportin kirjoittamisesta: 4.2. Jaana Paltamaa,
4.3. Jaakko Erkkilä, 4.4. Emmi Nousiainen, 4.5. Outi Mustonen ja 4.6. Katja Kanelis
to. Osaraportit ovat itsenäisiä ja ne tuovat esille kyseisen kuntoutusalan omaispiirtei
tä. Raportin lopussa esitetään tiivistetysti kaikista kuntoutusmuodoista keskeisimmät
tulokset yhteenvedossa (luku 5) sekä yhteisessä pohdinnassa (luku 6).
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4 Tulokset
4.1 Kooste tutkimuksen aineistosta
4.1.1 Haastateltavien tiedot
Tutkimukseen valittujen kuntoutujien taustatiedot esitetään taulukossa 2. Maantie
teellisesti tutkittavat olivat Helsingistä Rovaniemelle ja Vaasasta Lappeenrantaan.
Haastateltujen palveluntuottajien ja kuntoutussuunnitelman laatineen tahon edusta
jien tiedot ovat taulukoissa 3–4 (s. 28–29).
4.1.2 Yhteenveto litteroinnista
Haastattelujen litteroitua aineistoa kertyi Arialin 11 pisteen kirjasinkoolla, 1,15 rivi
välillä yhteensä 691 sivua, joista 423 oli kuntoutujien haastatteluista, 254 terapeuttien
haastattelusta ja 14 lääkärien haastatteluista (taulukko 5, s. 29).

4.2 Fysioterapia
4.2.1 Fysioterapian osatutkimuksen lähtökohdat
Fysioterapiassa pyritään saavuttamaan paras mahdollinen toiminta- ja liikkumiskyky
yksilölliset voimavarat, rajoitteet ja toimintaympäristö huomioiden (Suomen Fysio
terapeutit 2016). Fysioterapeutit työskentelevät muun muassa sairaaloissa, terveys
keskuksissa ja tutkimus- ja hoitolaitoksissa tai yrittäjänä. Tässä tutkimuksessa kes
kitytään Kelan järjestämään vaikeavammaisten lääkinnälliseen avokuntoutukseen;
nykyisin vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.
Kelan selvityksessä vuosina 2004–2010 yhtäjaksoisesti samaa yksilökuntoutuksen
muotoa saaneita vaikeavammaisia oli 8 085 henkilöä, joista eniten oli myönnetty fy
sioterapiaa, kaikkiaan 7 335 henkilölle (Autti-Rämö ym. 2015). Pitkäkestoista fysio
terapiaa saaneissa oli runsaasti alle 16 vuoden ikäisiä, mutta muista avoterapiamuo
doista poiketen vähintään 7 vuotta kestänyttä fysioterapiaa saaneiden määrä kasvoi
uudestaan noin 35 ikävuoden jälkeen. Noin puolet (49,2 %) pitkäkestoista fysiotera
piaa saaneista sairasti jotain hermoston sairautta (G00–G99) ja seuraavaksi eniten
oli synnynnäistä epämuodostumaa (Q00–Q99) sairastavia (11,4 %). Yksittäisiä diag
nooseja oli eniten CP-oireyhtymästä (18 %) ja MS-taudista (12 %) eli tiloista, joissa
fyysinen suorituskyky iän myötä usein heikkenee.
Fysioterapian osatutkimuksen kuntoutujat eivät edusta kattavasti Kelan pitkiä fysio
terapioita saavia siinä mielessä, että kaikki haastatellut kuntoutujat olivat aikuisia.
Näin ollen tästä aineistosta puuttuvat synnynnäistä tai perinnöllistä keskusher
moston vauriota sairastavat lapset ja nuoret, jotka kuitenkin MS-tautia sairastavien
ohella ovat toinen suurista pitkäkestoista fysioterapiaa saavista kuntoutujaryhmistä
(Autti-Rämö ym. 2015).
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Taulukko 2. Tutkimukseen valittujen kuntoutujien (n = 6/kuntoutusmuoto) taustatiedot.
Fysio
terapia

Musiikki
terapia

Neuropsyk.
kuntoutus

Puhe
terapia

Toiminta
terapia

Yhteensä

Nainen

3

2

3

2

2

12

Mies

3

4

3

4

4

18

51,3
(34–64)

24,8
(9–39)

41,8
(34–54)

36,3
(8–61)

44,0
(12–64)

39,7
(8–64)

Synnynnäinen/perinnöllinen keskus
hermoston vaurio

0

5

0

2

2

9

Lapsuusiällä alkanut krooninen
sairaus

1

0

0

2

0

3

Aikuisena alkanut etenevä
neurologinen sairaus

2

0

2

0

2

6

Äkillinen neurologinen sairaus/
vamma aikuisena

3

1

4

2

2

11

4

5

4

6

5

24

Palvelutalo

2

1

2

0

0

5

Muu

0

0

0

0

1

1

Sukupuoli (lkm)

Ikä (vuotta)
Keskiarvo
(vaihteluväli)
Diagnoosi (lkm)

Asumismuoto (lkm)
Koti
a

Haastattelussa mukana (lkm)
Kuntoutuja

6

3

6

6

4

25

Puoliso

2

0

0

1

1

4

Äiti ja/tai isä

0

4

1

2

3

10

Tulkki

0

0

0

0

0

0

Muu

0

1

0

0

0

1

Täysiaikaisessa tai osa-aikatyössä

2

0

0

0

1

3

Eläkkeellä

4

3

6

4

4

19

Koululainen/opiskelija

0

3

0

2

2

7

59
(54–71)

57
(29–70)

50
(47–58)

43
(20–67)

46
(29–58)

50
(20–71)

0

0

0

0

0

0

b

Elämäntilanne (lkm)

Haastattelun kesto (min)
Keskiarvo
(vaihteluväli)
Puhelinhaastattelu (lkm)
a
b

Sisäoppilaitos.
Isovanhemmat.
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Taulukko 3. Haastateltujen palveluntuottajien (n = 6/kuntoutusmuoto) taustatiedot.
Fysio
terapia

Musiikki
terapia

Neuropsyk.
kuntoutus

Puhe
terapia

Toiminta
terapia Yhteensä

Nainen

6

2

5

6

4

23

Mies

0

4

1

0

2

7

42,0
(26–60)

49,5
(38–60)

53,8
(40–61)

53,3
(44–62)

47,0
(37–56)

48,4
(26–62)

Sukupuoli (lkm)

Ikä (vuotta)
Keskiarvo
(vaihteluväli)
Tutkintoon johtaneet koulutukset (lkm)
Opistotaso

4

3

0

0

2

9

Erikoistumiskoulutus

2

5

6

0

2

15

Amk-tutkinto

3

1

0

0

3

7

YAMK-tutkinto

1

0

0

0

0

1

Yliopisto/approbatur

1

0

0

0

0

1

Yliopisto/kandidaatti

0

0

2

2

0

4

Yliopisto/maisteri

0

2

1

4

0

7

Yliopisto/jatkotutkinto

0

0

3

0

0

3

Pitkä (yli 6 kk) jatkokoulutus

3

1

6

3

4

17

18,3
(3–39)

18,3
(7–33)

23,0
(13–36)

20,0
(4–37)

17,0
(6–35)

19,2
(3–39)

11,3
(2–20)

15,3
(5–25)

na

1,2
(1–2)

7,8
(1–14)

10,0
(1–25)

1–6

1–12

na

1–50

1–15

4,0
(1–6)

4,2
(2–5)

7,3
(4–13)

4,7
(1–9)

4,8
(1–10)

5,0
(1–13)

27
(22–35)

61
(54–68)

35
(18–55)

26
(15–33)

29
(24–35)

35
(15–68)

0

0

1

0

2

3

Työkokemus (vuotta)
Keskiarvo
(vaihteluväli)
Työkokemus nykyisessä työpaikassa
(vuotta)
Keskiarvo
(vaihteluväli)
Samanlaisia asiakkaita kuin haasta
teltu kuntoutuja / vuosi (lkm)
Kuinka monta vuotta hoitanut haasta
teltavaa kuntoutujaa
Keskiarvo
(vaihteluväli)
Haastattelun kesto (min)
Keskiarvo
(vaihteluväli)
Puhelinhaastattelu (lkm)
na = tieto puuttuu.
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Taulukko 4. Kuntoutussuunnitelmatahon (lääkäreiden) taustatiedot.
Fysio
terapia

Musiikki
terapia

Neuropsyk.
kuntoutus

Puhe
terapia

Toiminta
terapia

Yhteensä

Kutsu lähtenyt (lkm)

6

6

5

5

3

25

Vastanneita (lkm)

1

3

0

5

1

10

Haastatteluja (lkm)

1

1

0

3

1

6

Erikoissairaanhoito

6

5

3

4

5

23

Perusterveydenhuolto

0

1

3

2

1

7

Keskiarvo (vaihteluväli)

11

17

0

5

7

8 (0–17)

Puhelinhaastattelu (lkm)

1

1

0

3

1

6

Fysio
terapia

Musiikki
terapia

Neuropsyk.
kuntoutus

Puhe
terapia

Toiminta
terapia

Yhteensä

Kuntoutuja (yhteensä)

112

104

60

68

79

423

Terapeutti (yhteensä)

42

83

42

41

46

254

4

3

0

5

2

14

Haastateltavan työpaikka (lkm)

Haastattelun kesto (min)

Taulukko 5. Yhteenveto litteroidusta aineistosta.

Litterointien pituus (sivua)

Lääkäri (yhteensä)

Kelan avoterapiastandardin (Kela 2016b) mukaan fysioterapian tavoitteena on edistää
ja ylläpitää kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työ- ja/tai toimintakykyä.
Fysioterapian tavoitteena on myös turvata kehitysmahdollisuuksia niin, että kuntou
tuja kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämänsä
vaatimuksista optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn avulla. Fysioterapia perus
tuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen
saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan tai potilaan terveyt
tä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.
Käytettävät terapiamenetelmät valitaan kuntoutujan fysioterapian tavoitteiden mu
kaan niin, että ne täydentävät toisiaan. (Suomen Fysioterapeutit 2016.)
Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvon
ta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepal
velut, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa kuntoutujan ja fysioterapeutin kanssa
(Kela 2016b; Suomen Fysioterapeutit 2016). Kelan vaativan lääkinnällisen kuntou
tuksen avoterapioiden standardin (Kela 2016b) mukaan fysioterapiassa avoterapia
palvelujen erityismuotona voivat olla allas-, lymfa- ja ratsastusterapia. Allasterapia

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

30

on fysioterapiaa, jossa käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia omi
naisuuksia. Allasterapia perustuu veden ominaisuuksien – tiheyden, hydrostaattisen
paineen, nostevoiman, virtauksen ja pyörteisyyden – hyödyntämiseen harjoittelussa.
Lymfaterapian avulla tehostetaan elimistön imunestekiertoa ja vähennetään näin ku
doksissa olevaa turvotusta. Tämän lisäksi lymfaterapia lievittää kipua ja rentouttaa.
Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja tehtävään koulutetun terapiahevosen kans
sa yhdessä toteutettavaa kuntoutusta. Ratsastusterapiassa painottuvat asiakkaasta
riippuen muun muassa motoriset, toiminnalliset, pedagogiset ja psykologiset tavoit
teet. Ratsastusterapian avulla opitaan oman kehon, toiminnan, mielen ja/tai käyttäy
tymisen hallintaa. Nämä fysioterapian erityismuodot tukevat ja auttavat kuntoutujaa
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Fysioterapian osatutkimuksen tutkija, Jaana Paltamaa, työskenteli vuosina 1985–2010
fysioterapeuttina erikoissairaanhoidossa. Siellä hän vastasi pääosin neurologisten
polikliinisten potilaiden toimintakykyarvioinneista ja fysioterapian suunnittelusta.
Useilla potilailla fysioterapia oli jatkunut pitkään yhtäjaksoisesti joko terveyskeskuk
sessa tai yksityisen palveluntuottajan toimesta, jolloin hän joutui arvioimaan potilai
den hyötyä fysioterapiasta ja ottamaan kantaa jatkosuosituksiin. Hän ei ole toteutta
nut Kelan pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita. Tutkijana hän työskenteli Jyväskylän
yliopistossa Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa vuosina
2007–2009 ja elokuusta 2010 lähtien hän on toiminut tutkijana ja projektiasiantunti
jana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hänellä oli alustava käsitys siitä, mitä hyö
tyjä kuntoutujat ovat kokeneet pitkistä fysioterapioista. Hän pyrki tietoisesti välttä
mään teemahaastattelujen ohjaamista aiempien käsitysten suuntaan ja käytti muiden
tutkijoiden kanssa yhteisesti sovittuja apukysymyksiä.
Fysioterapian osatutkimuksen analyysissä esitetään aineistolähtöisesti luodut alakate
goriat yläkategorioita edustavien numeroitujen alaotsikoiden alla. Aineistolainaukset
on pyritty valikoimaan niin, että ne kiteyttävät käsiteltävän teeman mahdollisimman
hyvin tai tuovat yleisemmin käsiteltyyn aiheeseen uuden näkökulman. Lainaukset on
pyritty valitsemaan siten, että kunkin haastatellun henkilön mielipiteitä on saatu esil
le. Henkilöä ei ole mainittu, mikäli anonymiteetin varmistaminen vaati sitä. Tällöin
käytettiin vain mainintaa kuntoutuja, fysioterapeutti tai lääkäri.
4.2.2 Tapausesimerkit
Fysioterapiaa koskeva tutkimusaineisto koostui vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti
fysioterapiaa saaneiden kuuden kuntoutujan ja heitä hoitavien fysioterapeuttien sekä
yhden viimeisestä kuntoutussuunnitelmasta vastaavan lääkärin haastatteluista.
Fysioterapian osatutkimuksen haastattelut tehtiin 13.1.–6.4.2016. Koska kuntoutujien
rekrytointi oli haasteellista, tutkimukseen osallistujien määrää vähennettiin kahdek
sasta kuuteen. Sen sijaan haastatteluaikojen sopiminen ja haastattelujen toteutukset
sujuivat ongelmitta. Kaikki kuntoutujien ja fysioterapeuttien haastattelut toteutettiin
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kasvokkain joko samana tai peräkkäisinä työpäivinä. Kahden kuntoutujan haastatte
luun osallistui myös kuntoutujan puoliso. Lääkärin haastattelu tehtiin puhelimella.
Kuntoutujien haastattelut vaihtelivat kestoltaan 54:stä 71 minuuttiin (keskimäärin
59 minuuttia), terapeuttien haastattelut 22:sta 35 minuuttiin (keskimäärin 27 mi
nuuttia) ja lääkärin haastattelu kesti 11 minuuttia. Litteroitua aineistoa kertyi kun
toutujien haastatteluista yhteensä 112 sivua, fysioterapeuttien haastatteluista 42 sivua
ja lääkärin haastattelusta 4 sivua. Haastatteluihin osallistuneilla fysioterapeuteilla oli
pitkä työkokemus (taulukko 3, s. 28). Heistä neljällä oli niin sanottu vanhanmuo
toinen opistotasoinen peruskoulutus ja kahdella ammattikorkeakoulutasoinen kou
lutus. Viisi kuudesta fysioterapeutista oli suorittanut vähintään yhden jatkokoulu
tuksen. Kaikki fysioterapeutit työskentelivät yrityksessä, jolla oli oma terapiatila ja
jossa oli useita kollegoita. Hoitovastuutaholta haastatteluihin osallistuttiin niukasti
(taulukko 4, s. 29).
Keski-iältään 52-vuotiaista (vaihteluväli 35–64 vuotta) kuntoutujista kolme oli mie
hiä ja kolme naisia. Kuntoutujista yhdellä oli krooninen lapsuusiällä alkanut sairaus,
kahdella aikuisena alkanut etenevä neurologinen sairaus ja kolmella aikuisena saa
tu äkillinen neurologinen vamma tai sairaus. Neljä kuntoutujaa asui kotona ja kaksi
palvelutalossa. Osa- tai kokoaikatyössä oli kaksi kuntoutujaa ja loput olivat sairaus
eläkkeellä. Eteläisin alue, josta saatiin haastateltavia, oli pääkaupunkiseutu, pohjoisin
Rovaniemi, itäisin Lappeenranta ja läntisin Keski-Suomi. Yhteenveto valittujen kun
toutujien taustatiedoista löytyy taulukosta 2 (s. 27) ja kuntoutusdokumenteista kerä
tyt tiedot avokuntoutuksesta taulukosta 6 (s. 32). Kukin tapausesimerkki kuvataan
seuraavassa myös yksityiskohtaisemmin niin, että kuntoutujien nimet on muutettu
tähän raporttiin.
Elina on yli 30-vuotias kokopäivätyössä käyvä nainen, joka sai osittaisen paraplegian
15 vuotta sitten selkäytimen vaurion takia. Elina asuu yksin, tarvitsee apua kodin
hoitotöissä ja hänellä on henkilökohtainen avustaja. Pääosin hän liikkuu manuaali
pyörätuolilla. Selkäydinvammaisen itsenäisen toimintakyvyn -mittarin (SCIM)
mukaan Elinan suurimmat toiminnalliset haasteet liittyvät liikkumiseen, erityises
ti kävelemiseen, istuma- ja seisomatasapainon hallintaan sekä rasituksesta johtu
viin tuki- ja liikuntaelinten kipuihin. Viiden vuoden aikana kuntoutujalla on ollut
fysioterapian toteutukseen vaikuttavia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja virtsatie
infektioita sekä huomattava painonvähennys. Avofysioterapian lisäksi hän on ollut
useamman kerran laitoskuntoutuksessa, mutta muita avokuntoutusmuotoja hän ei
ole saanut. Sen sijaan fysioterapiaa, josta osa on toteutettu allas- ja osa ratsastus
terapiana, hän on saanut jatkuvasti sairastumisensa jälkeen. Viiden vuoden seuranta
jakson aikana eri fysioterapiamuotojen toteutuksessa on tapahtunut vaihtelua. Elina
on muuttanut toiselle paikkakunnalle, joten myös kuntoutuksen suunnittelusta vas
taava taho ja fysioterapian toteutuspaikka ovat vaihtuneet. Elina harrastaa omatoimi
sesti aktiivisesti liikuntaa, käy muun muassa kuntosalilla ja kokeilee eri lajeja.

Suositeltu jatkoa:
”säännöllinen
fysioterapia on edel
lytys toimintakyvyn
säilymiselle ja kotona
vaimon avustuksella
selviytymiselle”
Toimintaterapia
1: 
2: 
3. 25 x 90
4: 
5: -

> 30 v

1: 78 x 60
2: 55 x 60
3: 45 x 60
4: 65 x 60
5: 65 x 60

Meneillään 16. vuosi:
perinteinen fysioterapia
ollut koko ajan 45 x
vuosi, ratsastusterapia
päättynyt 2. vuoden
jälkeen ja allasterapia
lisätty 4. vuotena

Suositeltu jatkoa:
”fysioterapia ja laitos
kuntoutusjaksot tukevat
kuntoutujan työssä
jaksamista ja omatoimi
suutta”

Ei ole ollut

Ikä

Fysioterapiana
myönnetyt määrät
yhteenlaskettuna
(kerrat x min /
vuosi)

Fysioterapiat
tähän mennessä

Fysioterapian
jatkosuunnitelmat

Muun avokuntou
tuksen myönnetyt
määrät
(kerrat x min /
vuosi)

Esko

Toimintaterapia
1: 45 x 60
2: 22 x 60 + ryhmä 20 x 120
3. 20 x 60 + ryhmä 20 x 120
4: 20 x 60 + ryhmä 20 x 90
5: 20 x 60 + ryhmä 20 x 90

Ei ole ollut

a

Sisältää eri fysioterapian muodot (perinteinen fysioterapia, allasterapia, ratsastusterapia, lymfaterapia).
Lähde: kuntoutusdokumentit.

Edellisessä kuussa on tehty
uusi kuntoutussuunnitelma,
josta nyt odotetaan Kelan
päätöstä.
”Tavoitteena mahdollisim
man aktiivinen ja oma
toiminen osallistuminen
päivittäisiin toimintoihin”.

Suositeltu jatkoa:
”fysioterapian
tavoitteena on
mahdollistaa oma
toimisuus kotona
mahdollisimman
pitkään”

Meneillään 8. vuosi Meneillään 11. vuosi

Meneillään 8. vuosi

1: 100 x 60
2: 100 x 60
3: 80 x 60
4: 80 x 60
5: 80 x 60

> 60 v

1: 70 x 60
2: 70 x 60
3: 70 x 60
4: 90 x 60
5: 90 x 60

> 60 v

Äkillinen neurologinen
sairaus/vamma
aikuisena

Eero

1: 45 x 60
2: 30 x 60
3: 46 x 60
4: 65 x 60
5: 65 x 60

> 40 v

Aikuisena alkanut
Aikuisena alkanut
etenevä neurologinen etenevä neurologi
sairaus
nen sairaus

Äkillinen neurologi
nen sairaus/vamma
aikuisena

Diagnoosi

Eino

Elina

Kuntoutuja

Jatkuvasti loukkaan
tumisen jälkeen

3 vuoden kuntou
tussuunnitelma on
voimassa: ”tavoit
teena selviytyminen
mahdollisimman
itsenäisesti ruokai
lusta, siirtymisistä
sekä harrastuksista”
Ei ole ollut

Suositeltu jat
koa: ”työkyvyn ja
arjen toiminnoissa
selviytymisen
kannalta säännöl
linen kuntoutus on
välttämätön”
Toimintaterapia
1: 
2: 10 x 60
3. 15 x 60
4: 15 x 60
5: 20 x 60

1: 90 x 60 + 20 x 90
2: 90 x 60 + 20 x 90
3: 90 x 60 + 20 x 90
4: 90 x 60 + 32 x 90
5: 90 x 60 + 20 x 60

> 50 v

Äkillinen neurologi
nen sairaus/vamma
aikuisena

Ella

Kelan kustantamana
saanut 14 vuotta,
sairastumisesta 45
vuotta, aikaisem
masta fysioterapias
ta ei tietoa

1: 30 x 60 + 30 x 90
2: 30 x 60 + 30 x 90
3: 30 x 60 + 30 x 90
4: 30 x 60 + 30 x 90
5: 45 x 60 + 30 x 60

> 50 v

Lapsuusisällä
alkanut krooninen
sairaus

Eija

Taulukko 6. Kuntoutujien fysioterapian ja muun avokuntoutuksen määrät tarkasteluvuosina 1–5 (5. vuosi on viimeisin) sekä fysioterapian kokonaismäärät.
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Eino on yli 40-vuotias vaimonsa kanssa asuva mies, jolla on aikuisena alkanut etene
vä neurologinen sairaus. Diagnoosi on tehty 15 vuotta sitten. Einon toimintakyvyn
ongelmana on ollut muun muassa kaatumisriski, tilanvaihtelut ja jähmettyminen.
Eino on sairauseläkkeellä ja puoliso toimii omaishoitajana. Einon toimintakyky
vaihtelee huolimatta käytössä olevasta lääkityksestä. Taudin etenevästä luonteesta
johtuen toimintakyvyssä on tapahtunut pieniä muutoksia. Viiden vuoden seuran
tajakson toisena vuotena Einon toimintakyky hetkellisesti kohosi stimulaattorin
asennuksen vuoksi, mikä aiheutti Kelan fysioterapian epäämisen. Tällöin fysiotera
piaa jatkettiin erikoissairaanhoidon maksusitoumuksen avulla, kunnes kolmantena
vuotena toimintakyvyn heikentymisen takia fysioterapia jatkui Kelan kustantamana
ja Eino tarvitsi toimintaterapiaa fysioterapian lisäksi. Sen jälkeen neljäntenä vuonna
perinteiseen fysioterapiaan yhdistettiin myös allasterapia. Eino on harrastanut itse
aktiivisesti liikuntaa fysioterapian lisäksi. Kroonisen sairauden aiheuttamasta sään
nöllisestä fysioterapiatarpeesta huolimatta kuntoutusta on jouduttu hakemaan vuo
sittain ja välillä on tullut kielteisiä päätöksiä, minkä Eino kokee rasittavaksi ja haittaa
van kuntoutuksen jatkuvuutta.
Esko on kohta 65 vuotta täyttävä sairauseläkkeellä oleva mies, jolla on aikuisena alka
nut etenevä neurologinen sairaus. Diagnoosi on tehty 10 vuotta sitten ja säännöllinen
fysioterapia on alkanut 8 vuotta sitten. Esko on erikoissairaanhoidon seurannassa,
jossa kaksi vuotta sitten todettiin MS-taudin muuttuneen sekundaarisesti eteneväk
si taudiksi ja taudin kulkuun vaikuttava lääkehoito lopetettiin. Eskon toimintakyky
on heikentynyt etenkin oikean alaraajan lisääntyneen spastisuuden ja kipujen takia.
Viimeisen vuoden aikana Eskolle on asennettu Baclofenin lääkepumppu. Esko asuu
vaimonsa kanssa, joka toimii omaishoitajana. Eskolla on käytössään apuvälineitä ja
kotiin on tehty muutostöitä. Pääosin hän liikkuu manuaalipyörätuolilla. Avofysio
terapian lisäksi Esko on ollut useamman kerran laitoskuntoutuksessa, mutta muita
avokuntoutusmuotoja hän ei ole saanut. Eskolla on kotona harjoituslaitteita, joilla
hän tekee lihasvoimaharjoitteita säännöllisesti voinnin mukaan 2–3 kertaa viikossa.
Eero on kohta 65 vuotta täyttävä mies, joka sai 10 vuotta sitten aivoverenvuodon,
joka myös operoitiin. Seurauksena oli aivoinfarkti. Lisäksi vuosi sen jälkeen sairas
tettu sydäninfarkti aiheutti lisää kognitiivisen tason laskua. Sairauseläkkeellä oleva
Eero asuu palvelutalossa ja liikkuu siellä kävellen pääosin ilman apuvälinettä mutta
tarvittaessa hän käyttää rollaattoria. Itsensä huolehtimisesta hän tarvitsee muistu
tuksia ja valvontaa. Eeron merkittävimpiä oireita ovat liikkeiden hitaus, tasapaino- ja
koordinaatiovaikeudet, motorinen afasia ja aloitteettomuus. Sairastumisen jälkeen
Eero on saanut jatkuvasti fysio- ja toimintaterapiaa. Viimeisen viiden vuoden aika
na yksilöterapiana toteutetut fysioterapia- ja toimintaterapiakerrat ovat vähentyneet
20 kerralla vuodessa, mutta toimintaterapiaryhmäkerrat ovat lisääntyneet. Kahtena
sairastumisen jälkeisenä vuotena hän sai myös puheterapiaa. Nyt Eeron puhe on sel
keää ja hän ymmärtää annetut ohjeet. Fysioterapian pää- ja osatavoitteet ovat olleet
melko samat vuodesta toiseen, sillä Eeron toiminta- ja liikuntakykyyn vaikuttavat
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neurologiset vajavuudet ovat pysyviä. Eero ei kykene itsenäiseen harjoitteluun kogni
tiivisten ongelmien (muisti, hahmotusongelmat, jumittuminen) vuoksi. Harrastuk
sena on kortinpeluu ja jääkiekko-otteluissa käyminen.
Eija on keski-ikäinen nainen, jolla on ollut lapsuusiän nivelreuma 45 vuoden ajan.
Reuma on aiheuttanut sekä isojen että pienten nivelten epämuodostumia, minkä
vuoksi reumaleikkauksia on tehty useisiin niveliin. Lisäksi muutama vuosi sitten hän
sairastui munuaisten vajaatoimintaan, mikä on aiheuttanut alaraajaturvotuksia ja
leikkauksia. Tällöin toimintakyky oli huonompi ja hän liikkui pyörätuolilla. Eija on
osa-aikaisessa toimistotyössä. Hän asuu miehensä kanssa yhdessä tasossa olevassa
asunnossa ja hänellä on käytössään useita apuvälineitä. Hän kykenee kevyisiin koti
töihin ja apuvälineiden turvin huolehtimaan päivittäisistä henkilökohtaisista toimis
ta. Aviomies huolehtii raskaimmista kotitöistä ja kodin ulkopuolisesta asioinnista.
Lisäksi Eijalla on henkilökohtainen avustaja. Kävely sujuu ilman apuvälineitä, mutta
liukkailla keleillä hän käyttää kyynärsauvoja. Kuntoutusta Kelan kautta hän on saa
nut 14 vuoden ajan. Kuntoutus on sisältänyt fysioterapian fysio- ja lymfaterapiaa sekä
toimintaterapiaa, joissa on jouduttu pitämään taukoja leikkausten ja niiden kompli
kaatioiden takia. Tavoitteena on ollut toiminta- ja työkyvyn säilyminen. Eija harras
taa yhdistystoimintaa ja toimii kokemuskouluttajana.
Ella on keski-ikäinen nainen, joka on saanut tapaturmaisen aivovamman ja tetra
pareesin yli 20 vuotta sitten. Ella asuu tuetussa asunnossa, jossa on ympärivuorokau
tinen hoitaja. Lisäksi Ellalla on henkilökohtainen avustaja. Ella toimii vain oikean
käden avulla, sillä vasen käsi on spastinen, siinä ei ole liikettä. Lisäksi hänellä on hah
motushäiriöitä. Ella tarvitsee avustusta päivittäisissä toiminnoissa, jotka myös vie
vät runsaasti aikaa. Ellan siirtymiset vuoteesta tuoliin ja takaisin onnistuvat kävely
telinettä apuna käyttäen ja avustajan varmistamana. Hän liikkuu sähköpyörätuolilla
omassa asunnossaan itsenäisesti, mutta ulkona vain avustajan kanssa. Ella puhuu
hieman hitaasti, mutta kommunikaatio sujuu hyvin. Neljä vuotta sitten kaatuminen
sähköpyörätuolilla heikensi hänen toimintakykyään ja hienomotoriikkaansa. Vii
meisen viiden vuoden ajan fysioterapiaa on ollut säännöllisesti 90 kertaa vuodessa ja
lymfaterapiaa 20 kertaa vuodessa. Fysioterapiassa on huomattu, että lyhyetkin tauot
vaikeuttavat Ellan siirtymisiä ja seisomaan nousemista. Ella käy päivätoiminnassa
kerran viikossa ja harrastaa aktiivisesti maalausta.
4.2.3 Tavoitteet
Päätavoitteet yhteiskunnallisia
Viiden kuntoutujan kohdalla hoitovastuutahojen kuntoutussuunnitelmissa fysio
terapian tavoitteiksi oli määritelty yleisesti toiminta- ja liikkumiskyvyn parantumi
nen tai ennallaan pysyminen niin, että kuntoutujan elämänlaatu, työssä jaksaminen,
omatoimisuus arjessa tai liikkumisen turvallisuus paranevat tai pysyvät ennallaan.
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Kuitenkin yhden kuntoutujan viimeisimmästä kuntoutussuunnitelmasta puuttuivat
tavoitteet kokonaan.
Suurin osa viimeisen viiden vuoden aikana tehdyistä kuntoutussuunnitelmista oli
pitkiä, 2–3 vuoden mittaisia. Kontakti kuntoutussuunnitelman laatineeseen lääkäriin
tapahtui harvemmin, mutta kuntoutujat kokivat, että kuntoutuksen suunnittelu yh
dessä lääkärin kanssa sujui ongelmitta.
Haastattelija: ”Miten sitten kun sinulle tehdään kuntoutussuunnitelma, niin tuleeko
siellä sinun omat tarpeet ja tavoitteet omasta mielestäsi esille?”
”Minä oon esittänyt ainakin niitä tavoitteita, ja lääkärin kanssa ja kuntoutusohjaajan
kanssa me on monesti käytykin niitä läpi. Että kyllä minusta aika hyvin tullee [omat
tarpeet ja tavoitteet]. Mutta sitten niin ku Kela monesti tyrmää niitä sitten. Että se
on niin kun harmi sitten, että siellä ihminen ei näe tavallaan tilannetta. Täällähän
näkkee lääkäri ja se joku muu joka tekee sen kuntoutussuunnitelman. Sitten esi
merkiksi Kelan asiantuntijalääkäri voi muuttaa sen kuntoutussuunnitelman. Se on
harmi, vaikka hän ei niin ko näe, kattoo vaan varmaan niitä papereita sitten.” (Eija)
”Puhutaan lääkärin kans just sitä, et mikä on hyvää ja mikä toimis. Et kyl me sielläkin
niin ku keskustellaan ihan jopa fysioterapian sisällöstäkin ja et nää oli ne tavotteet.
Vaan kyl siel niin ku keskustellaan ihan siitä, et mikä se on sit se hyöty ja mitä siel
sit pitäis ottaa erikseen huomioon vielä.” (Elina)

Kuntoutussuunnitelman tehneen lääkärin mielestä suunnitelma perustui pitkälti
fysioterapiapalautteisiin ja yhdessä kuntoutujan kanssa käytyihin keskusteluihin.
”Fysioterapiapalautteisiin. Ja mikä siellä testauksissa ja tuota arvioissa nähdään,
että onko se kunto kehittynyt ja tuota miten se etenee, hänen oireista – – No lääkärinä
varmaan vaikea ehkä määritellä tavoitteita muuten kun sen palautteen perusteella
ja tietenkin potilaan oman kertoman perusteella, että tuota ehkä enempi nämä, ne
seikat ratkaisee.” (Lääkäri)

Tavoitteiden kirjaaminen ja niiden muuttuminen
Viimeisten viiden vuoden kuntoutusdokumenttien tarkastelussa ilmeni, että tavoit
teiden asettelu oli lisääntynyt ja ne olivat tulleet tarkemmiksi niin hoitovastuutaholla
kuin fysioterapeuteillakin. Sen sijaan vuosien aikana tapahtuneet muutokset esimer
kiksi kuntoutujan toimintakyvyssä tai kuntoutuksen tavoitteissa ja toteutuksessa tu
livat kuitenkin heikommin esille.
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Osatavoitteet asetettu yhdessä kuntoutujan kanssa
Kuntoutujat puhuivat harvoin hoitovastuutaholla tehdyistä kuntoutussuunnitelmista
ja sen tavoitteista, mutta kaikki kuntoutujat kokivat yhdessä hoitavan fysioterapeutin
kanssa tehdyt osatavoitteet erittäin tärkeiksi. Kuntoutujat kokivat, että he olivat saa
neet osallistua omien tavoitteidensa asettamiseen.
”Kyllä ne on mun ihan omia tavoitteita. Et ei oo kukaan laittanut mulle sanoja
suuhun.” (Esko)
”Joo se on mun mielipiteeni siitä asiasta, että mä olen asettanut tavoitteet suurin
piirtein ite, mitä mä tavottelen. Ja sitten siihen on lisätty fysioterapeutin mausteet
mukaan ja sitten ne on katottu jälkikäteen rehellisesti. Tää on aina ollu rehtilappu,
mitä me ollaan lähetetty Kelalle tää palaute.” (Eino)
”No musta se on viime päivinä, niin enemmänkin. Ei ennen vanhaan, niin nuo
fysioterapeutit teki enemmänkin ne tavoitteet. Ehkä sitten ne pitivät, että on vielä
niin lapsi. Nykyään sitä enemmän pystyy vaikuttamaan siihen, että mitä sinä kaipaat
ja mitä sinä haluat ja fysioterapeutin kanssa suunnitellaan yhdessä, että mitä me
tehdään. Poltetaanko me tällä kertaa vai tehdäänkö me jumppaa vai sänkyjumppaa
tai plintillä sitä jumppaa vai tehdäänkö me venytysjumppaa vai mitä jumppaa me
tehdään, vai lihasharjoitusta, vai kuntosalia. Siihen pystyy hirveen paljon nykyään
vaikuttamaan, niin se on minusta tosi hyvä. Ja mahdollisuuksia on tullut tosi paljon
nykyään. Sen minä koen tosi hyvänä asiana kyllä, että siihen pystyy – – ko eihän
aina, kaikki päivät on erilaisia, joku päivä sinä oot paljon kipeämpi ja et pysty
tekemään sitä, niin sitten voidaan muuttaa toisella lailla se homma. Se on sillä
lailla ihan hyvä.” (Eija)

Kaikkien fysioterapeuttien kirjallisissa palautteissa määriteltiin useita erilaisia yksi
tyiskohtaisia fysioterapian osatavoitteita liikuntakykyyn ja sen osatekijöihin painot
tuen. Haastateltujen fysioterapeuttien mukaan ne on asetettu yhdessä kuntoutujan
kanssa ja tarvittaessa otettu muu hoitohenkilökunta mukaan suunnitteluun.
Haastattelija: ”Miten sinun mielestä kuntoutujan omat tavoitteet on saatu kuntou
tukseen?”
”Minun mielestä hyvin. Ne on lähtenyt sieltä arjesta ja hänen toiveittensa mukaan.
Nyt meillä on se vaihe, että mietitään vielä niitä tarkempia tavoitteita. Siitä pumpun
asennuksesta on taas tullut enemmän lisää toimintakykyä ja taas fysioterapia on
vähän muuttanut muotoaan.” (Einon fysioterapeutti)
”Ilman muuta yhdessä tavoitteet tehdään. Jos laajasti ajatellaan tavoitteiden aset
telua koko sille tietylle maksusitoumusajalle, niin siinä nimenomaan tulee nämä
kuntoutujan haasteet esille.” (Elinan fysioterapeutti)
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Haastattelija: ”Kuinka kuntoutuja itse on osallistunut laadintaan?”
”Se vaatii minun mielestä semmoista moniammatillisuutta ja ottaa se hoitohenki
lökunta siihen myöskin mukaan. – – Sitä kautta luodaan motivaatiota kuntoutu
jalle – – että me tehdään nyt fysioterapiassa sitä ja tätä, jotta siellä arjessa sinä
(kuntoutuja) pääset jääkiekkopeliin ja jotta sinulla siellä se käsi nousee, kun sieltä
tulee maali.” (Eeron fysioterapeutti)
”Kuntoutuja osaa itse kuitenkin tuoda niitä arjen tavoitteitaan tai ongelmia esille. Ja
sitten aika hyvin palvelutalosta on myöskin otettu yhteyttä, että voiko asialle tehdä
jotain.” (Ellan fysioterapeutti)

Kaikkien fysioterapeuttien haastattelussa korostui fysioterapian kertakohtaisten ta
voitteiden asettaminen. Näin ollen kuntoutujan senhetkiseen tilanteeseen reagoitiin
herkästi ja alussa tehtyihin päätavoitteisiin tehtiin jatkuvasti hienosäätöä.
”Vaikka on yleinen runko näistä tavoitteista, niin kyllähän se ne jokainen terapiatilan
ne on omansa riippuen siitä, et mikä on olo. Yleensä minä kysyn, että mikä on tämän
hetkinen kaikkein tärkein, että mihin me nyt puututaan.” (Elinan fysioterapeutti)
”Kyllähän se yhden terapiakerran tavoite aina määräytyy sen päivän mukaan, ja että
mikä on kuntoutujan kunto just sillä hetkellä. Et jos asiakas tulee ja on lähes off
tilassa eli ei pysty juurikaan toimimaan, eihän me voida hirveästi tehdä aktiivista
liikettä silloin. Sitten käydään passiivisesti liikeratoja läpi ja hoidetaan kipuja.
Ja sitten kun on se parempi päivä, niin sitten tehdään niin paljon, kun pystytään
aktiivisesti. Että sillain se kyllä muuttuu se tavoitekin aina.” (Einon fysioterapeutti)
”Välillä on asetettu [osatavoitteita]. Mutta varsinaisia GAS-tavoitteita ei ole hänen
kanssa tehty. Jos kuntoutuja on esimerkiksi innostunut jostain asiasta tai on katsottu,
että nyt on ongelmana vaikkapa pyörätuolista ylösnousu ja siirtyminen suihkutuoliin,
niin sitten on otettu ponnistuksia sen asian suhteen ja oltu myöskin yhteydessä
palvelutaloon. Siellä on käyty katsomassa paikan päällä. Et ne on ollut ehkä mie
luumminkin tämmöisiä, ei niinkään paperille luotuja.” (Ellan fysioterapeutti)

Lisäksi haastatteluissa korostui, että tavoitteiden asettaminen on vuoropuhelua fysio
terapeutin ja kuntoutujan välillä. Kuntoutujat kokivat olevansa oman jaksamisensa
asiantuntijoita ja tietävänsä hyvin oman päivittäisen tilanteensa ja vaikeutensa. Kui
tenkin he kaipasivat fysioterapeutin asiantuntemusta realististen tavoitteiden asetta
miseksi.
”Kyllä me tavoitteita käydään aina yhdessä läpi ja meillä on melkein niin päin, et
minä [terapeutti] joudun vähän jarruttelemaan. Hänellä [kuntoutuja] saattaa olla
vähän utopistisiakin ne tavoitteet. Toiveet saattavat olla aika korkealla, et mihin hän
niin kuin kuvittelee pystyvänsä, jos hän oikein kovasti tekisi töitä. Ja sitten minä
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joudun sanomaan, että no ehkä nyt vähän joku pienempikin tavoite voisi riittää.”
(Einon fysioterapeutti)
”Tavoitteitahan voi asettaa ja voi rakentaa pilvilinnoja hyvin äkkiä, liian korkeita.
Ja mulla on ollut tavoitteita, jotka on jäänyt saavuttamatta, kuten tää elopainon
haltuun saaminen, mutta se on työn alla yhä. Elikkä siinä tarvitaan toinen ihminen,
kaks ihmistä vuorovaikuttamaan, että saadaan ne tavoitteet asetettua järkevälle
tasolle. Ettei ylitetä ihmisen kantokykyä. Kun ihminen pystyy kuitenkin vaan rajal
lisiin suorituksiin, mutta ihminen pystyy niin suurenmoisiin mielenterveydellisesti
katsottuna hullutuksiin, että se saa hulluja ideoita itselleen, kuten minä, että minä
nelikymppisenä olisin ollut siinä kunnossa, että mä olisin juossut maratonin.” (Eino)
”Mut siis kyl niihin [tavoitteet] ollaan aika hyvin päästy, koska ollaan koitettu tehdä
aika realistiset tavoitteet. Mähän haluisin aina pistää vähän niin ku yli äyräiden, mut
onneks siel fyssari osaa sit vähä hillitä ehkä jossain asioissa.” (Elina)

Kaikki kuntoutujat olivat aikuisia ja heillä fysioterapia oli jatkunut jo pitkään, jo
ten haastatteluissa tuli esille tavoitteiden asettamisessa vuosien aikana tapahtuneet
muutokset, joihin vaikutti esimerkiksi paikkakunnan vaihto tai etenevän sairauden
aiheuttamat muutokset.
”Sillon aikasemmas paikas niit ei tehtykään – – Mut kyl niit sit täällä [uusi paikka
kunta] jo nyt viimisen kolmen vuoden aikana niit on tehty koko ajan.” (Elina)
”Mutta nehän sitte tavoitteet aina muuttuu ajan myötä, että ja kun etenevästä
sairaudesta on kysymys, niin aina ei päästä niihin tavoitteisiin. – – Ja sitten kun
saahaan se lääkitys kohilleen, niin sitten se voidaan siellä fysioterapiassa ruveta
kahtoon sitte uudet tavoitteet vasta sen jälkeen.” (Esko)

GAS-tavoitteet
Sekä kuntoutuspalautteiden että haastattelujen perusteella näytti siltä, että GAS-ta
voitteita oli tehty kirjavasti ja lähinnä vain viimeisten vuosien aikana. Kolmen kun
toutujan kuntoutuspalautteissa oli mukana GAS-tavoitteita viimeiseltä suunnitelma
vuodelta ja yhdellä neljän vuoden ajalta. GAS-tavoitteita ei juurikaan otettu esille
haastattelujen aikana.
”Niitä [GAS-tavoitteita] on sit jo nyt viimeisen kolmen vuoden aikana niitä on tehty
koko ajan. Ja kyl niit on tarkisteltu ja niistä ollaan puhuttu. Mun mielestä on ihan
kiva, et on joku tavoite, et pitää vähän niin ku iteki tehdä. Toki kun vapaa-ajallakin
liikun tai yritän ainakin liikkuu, niin on sit ehkä semmost vähän niin ku motivaatioo
sit sinnekin, et pitää muistaa, et oli noikin pisteytykset tulossa.” (Elina)
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Saaduissa kuntoutuspalautteissa yhden kuntoutujan GAS-tavoitteet oli laadittu toi
mintakyvyn arviointimenetelmien pohjalta. Sekä kuntoutuja että fysioterapeutti toi
vat esille, että tämä oli kuntoutujan oma toive. Sen katsottiin lisäävän kuntoutujan
motivaatiota ja sitoutumista fysioterapiaan.
”Tykkään niistä [testit]. Niist näkee ainakin, että missä mennään. Se on armoton
se testi, se ei paljon anna armoa. Kun näkee edistyksen, niin se on antanu lisää
tahtoo yrittää.” (Eero)
”Ne GAS-tavoitteet oon kokenu ite, että niistä on ollu apuakin Se [GAS] ei oo sitä, että
minä mietin, että joo sulla kiristää ne faskiat ja sulla on tasapaino-ongelmaa ja sitä
tätä tätä. Vaan se, että se kuntoutuja on itekin siinä mukana ja voiaan aina palata,
että katopas, et sie oot pistäny nimen tänne paperiin, et pitäs muistaa jumpatakin.
Että kyllä minä ne koen ihan hyödyllisenä.” (Eeron fysioterapeutti)

4.2.4 Toteutuminen
Yksilöfysioterapian eri muodoista sekä kuntoutujat että fysioterapeutit käsittelivät te
rapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa ja fysikaalista terapiaa sekä fysioterapian
erityismuodoista allas-, ratsastus- ja lymfaterapiaa. Näistä terapeuttista harjoittelua,
manuaalista terapiaa ja fysikaalista terapiaa koskevat kommentit on koottu yhteisen
otsikon, ”perinteinen fysioterapia”, alle. Allas-, lymfa- tai ratsastusterapiat käsitellään
erikseen samoin kuin toimintakyvyn arviointia koskevat kommentit. Lisäksi haastat
teluissa korostui omatoimisen harjoittelun osuus ja merkitys fysioterapian rinnalla.
Perinteinen fysioterapia
Terapeuttisessa harjoittelussa usein mainittuina tavoitteina olivat muun muassa li
hasvoiman ja nivelliikkuvuuksien ennallaan pysyminen tai lisääminen sekä tasapai
non ja kävelyn parantuminen.
”Paljon me käytetään restotaattoria, kuminauhajumppaa, ihan tätä venyttelyy eli
fysioterapeutti venyttelee minun niveliä, kun ne on niin tärkeet venytellä niitä. Sitten
käydään kuntosalilla ja sitten kävelyharjoituksia, porrasharjoituksia, steppilaudalla
ja tasapainoa yritetään harjoitella ja vatsalihaksia, että ihan laidasta laitaan. Ja
joskus sitten, kun niska jumahtaa, niin fysioterapeutti hierookin sitten vielä.” (Eija)

Fysioterapeutit lähestyivät fysioterapian toteuttamista pienempien osatavoitteiden ja
menetelmien kautta. Kipu ja sen fysioterapian merkitys tulivat esille useassa haas
tattelussa. Kipua esiintyi kuntoutujilla toissijaisena, esimerkiksi kohonneen lihasjän
teyden tai vartalon epäsymmetrian aiheuttamana. Kivun koettiin vaikuttavan toi
mintakykyyn, minkä vuoksi erilaiset sähköhoidot ja manuaaliset käsittelyt koettiin
perustelluiksi. Kuitenkin kaikissa tapauksissa lopputavoitteena oli toiminnallisuuden
parantuminen.
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”Se mitä fysioterapiassa voidaan tehdä, on tää symmetrian löytyminen, venyttelyt,
erilaiset rentouttavat sähköhoidot, faskiakäsittelyt, venytykset, asentohoidot plus
sitte tietysti lihaksia vahvistavia harjotteita. Kävelyn ohjaus ja se nilkan keskiasennon
hallinta on tässä viime aikoina ollu se kaikkein tärkein näissä. Vaikka on kivunlie
vitystä ja koko vartalon symmetriaa ja venytyksiä ja lihaskireyksien rentouttamista,
mutta ne ovat tämmöisiä välttämättömiä asioita, jotta hän pääsisi pystyyn.” (Elinan
fysioterapeutti)
”Ja se mikä on kans yks tärkee tavoite meil koko ajan, et ihan sellanen kipujen
hallinta, koska hirveen paljon on sitte – – on selkäkipuu ja on olkakipuu, kun se
liike on niin vähästä ja sinne rankaankin tulee niitä nivellukkoja. Ja sit kun niit on
niit kipuja, niin sit se liike vähenee entisestään ja sit taas se toimintakyky heikkenee
niin ku kaiken kaikkiaan. Et se on semmonen yks tärkee osa-alue mitä täytyy niin
ku koko ajan tarkkailla, et ne kivut pysyy hallinnassa. Ja toimintakyky säilyy sit sitä
myätä.” (Einon fysioterapeutti)
”Hänellä sairauden takia niskahartiaseutu jumiutuu fysioterapiasta huolimatta.
Mutta varsinkin jos ei oo sitä viikottaista pumppaavaa liikettä ja käsittelyä sinne
niskahartiaseudulle, niin on päänsärkyä mihinkä sitten taas on pystytty vaikutta
maan fysioterapialla. Sitä kautta on saatu sitten taas lääkitystä vähennettyä, kun
ei tartte kipulääkettä syödä.” (Eeron fysioterapeutti)

Allasterapia
Kaksi kuntoutujaa kuudesta sai allasterapiaa. He kokivat sen hyväksi lisäksi niin sa
notun perinteisen fysioterapian rinnalla täydentämään tavoitteiden saavuttamista.
”Altaassahan mä jumppaan, mä en altaassa ui, koska mä osaan uida ihan tarpeeks
hyvin. Mä oon entinen kilpauimari. Mun ei tarvi harjoitella tällast niin ku uintitek
niikkaa tai näin, et siel mä jumppaan. Onhan se tosi raskasta välillä, mut altaas
pystytään myös tekeen semmosii venytyksii, mitä mulle ei pystytä kuival maalla
tekemään ja tämmösii, et siin on hyöty moneen suuntaan.” (Elina)
”Osa on ollu allasterapiaa, jossa myös on sitä pystyasentoa enemminkin voitu ilman
valtavaa kuormitusta harjottaa, plus alaraajojen ja vartalon hallintaa myös ihan eri
lailla treenata, että siin tulee lihasvoimaa, lihaskireyksien lievittäminen ja liikku
vuuksia ylipäänsä helpottaa. Ja myös kipujen lievittäminen lämpimässä altaassa ja
sen liikkuvuuden myötä sitäkin on niin kun tapahtunu. Voimakas kipulääkityshän
hänellä on koko ajan, että se on sitte taas tämmönen oheisasia, mikä on tärkee
myös näissä, että hän voi ylipäänsä olla ja mennä ja touhuta, että hänhän on niin
aktiivinen, että tässä tarvitaan kaikki keinot mukaan.” (Elinan terapeutti)
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Myös kaksi muuta kuntoutujaa oli jossain vaiheessa viiden vuoden seurantajakson
aikana kokeillut allasterapiaa joko avofysioterapiana tai kuntoutusjaksolla, mutta he
olivat huomanneet, että se ei sovi heille. Syyksi he mainitsivat joko veteen reagoimi
sen niin että oireet lisääntyivät tai että käytössä oleva allasterapiatila oli sopimaton
(hälinä, muut kuntoutujat). Yksi kuntoutuja koki, että sopivien yksityisten altaiden
löytyminen ja viranomaismääräykset ovat allasterapian toteutuksen haaste. Lisäksi
käynti julkisessa uimahallissa koettiin vaikeaksi, koska kuntoutuja ei välttämättä ha
lua näyttää itseänsä muille siinä kunnossa kuin on.
Lymfaterapia
Ne kaksi kuntoutujaa, jotka saivat lymfaterapiaa, kokivat sen auttavan ja täydentävän
muuta fysioterapiaa. Neljä haastatelluista kuntoutujista ei kokenut sitä itselleen tar
peelliseksi. Lymfaterapiaa saavat kokivat säädösten ja Kelan ohjeiden olevan vastoin
kuntoutujan subjektiivista käsitystä.
”Ja sitten siinä on vielä se lymfaterapia. Se on hyvä, se on vähentänyt mun turvo
tusta noista jaloista ja helpottanut kyllä, et se on kans hyvä lisä. Nämä kaikki on
tosiaan, niin ku liittyy niin yhteen, että se on tosi hyvä homma, että fysioterapeutti
ja toimintaterapeutti ja lymfaterapeutti, ne vetää niin ku tavallaan yhteen.” (Eija)
”Se [lymfaterapia] on tärkeetä, kun mulla on ollu noita veritulppia. Muutenkin kun
istuu koko päivän. – – Nyt se [aika] on tunnin. Se on vähän liian lyhyt aika, kun
siinä on ne pukemiset ja siirtymiset ja kaikki, et niihin asioihin pitäs olla laskettu
enemmän aikaa. – –” (Ella)

Ratsastusterapia
Haastatteluhetkellä kenelläkään kuntoutujista ei ollut ratsastusterapiaa, mutta yhdel
lä kuntoutujalla oli siitä hyvät kokemukset. Ratsastusterapia oli lymfaterapian ohella
toinen yksilöterapian muodoista, joissa säädösten ja Kelan ohjeiden koettiin olevan
vastoin kuntoutujan subjektiivista käsitystä. Alla on esitetty kuntoutujan kanssa käy
tyä keskustelua aiheesta.
”Joo mul oli ratsastusterapiaa – – koskakohan se loppu? No se on varmaan loppunu
viis vuotta sitten jotain, et sitä oli niin ku kakskyt kertaa vuodessa. Ja se oli siis mä
koin, et se oli tosi tosi hyvää – – se oli semmonen, et kun mä olin käyny ratsasta
massa, niin mul oli seuraavat kolme neljä päivää ihan niin ku mul ois ollu niin ku
toiset jalat. Et ne oli niin rennot. Mä pystyin liikkumaan kotona paljo paremmin, mä
en ollu niin jäykkä ollenkaan ja se oli – – ja mun selkä pysy tosi hyväs kunnos, et se
ei ollu niin ku minkään näkösesti kipeä. Mut sit ku se loppu, ni ei sil sit voi mitään.”
”Mä voisin melkein väittää, et mä voisin vaihtaa sen altaan tohon ratsastukseen, et
jos multa kysyttäisiin et kumman otat, ni mä ottaisin sen ratsastuksen. Se on yhtä

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

42

rankkaa suurin piirtein. Mut kyl mä koen, et ratsastuksesta tulee pidempiaikaset
vaikutukset just koska se kroppa on täysin erilainen useemman päivän sen jälkeen.”
Haastattelija: ”No sinä et ole lähtenyt omatoimisesti ratsastusta etsimään tai
kokeilemaan.”
”No en mä nytte, koska ratsastus ei oo mikään halpa harrastus ja mul on kuitenkin se
sali tuolla, et siitä mä jo maksan tuolla taustalla, et kyl tää on enemmänkin tällanen
vois sanoo kustannuskysymys. Et jos mul olis, jos mul vaan olis rahaa siihen laittaa,
niin kyl mä sen voisinkin ihan hyvin alottaa ite. Koska eihän mun ratsastaminen
oo mitään kilpalaukkajuttuja tai mitään tämmösii. Et se on lähinnä sitä, et koita
pysyy siellä hevosen selässä vaan ja se asennon säilyttäminen ja semmonen niin
ku jotain tiettyjä painonsiirtoharjoituksia, mut se on jo mulle niin raskasta se jo
pelkästään, niin se riittää.”

Omatoiminen harjoittelu
Omatoiminen harjoittelu on keskeinen osa toimintakyvyn ja kunnon ennallaan py
symistä. Haastatteluissa niin kuntoutujat kuin fysioterapeutitkin keskustelivat run
saasti omasta harjoittelusta, mutta kuntoutuspalautteissa omatoimisen harjoittelun
osuus ei kuitenkaan tullut yhtä selvästi esille.
”Pääasias mä käyn kuntosalilla itse. Ja se on ollu mun harrastus jo ennen mun
vammautumista – – Ja sit tota tällain talvisin mä laskettelen monoskiillä. Kesäsin
sitten toi oon käyny lautaileen ja vähän surffaileen sillon jos aaltoja yhtään onkaan.
Et kyl mä tykkään, siis tykkään kaikist erinäkösistä aktiviteeteista.” (Elina)
”Mä meen tuntia aikasemmin (ennen fysioterapiakertaa) ja lämmittelen; teen
kaikki manuaaliset liikkeet, mitä mä pystyn tekemään. Kyllä mä pyrin käymään
mahollisimman paljon ulkona koiran kans ja kävin ennen talven tuloa, kun oli helpot
vaatteet, niin kävin kaks kertaa viikossa uimassa ja kerran viikossa keilaamassa.
Sitte viikonloppusin koiran kans juoksemassa.” (Eino)
”Harjoittelen noin kolme kertaa viikossa, noin suurin piirtein ite kotona. Mulla on
tossa olohuoneessa näkkyy noi käsipainotki tuolla, tanko tossa seinässä, missä on
kuminauha ja sit mul on toi, ostin ton MotoMedin polkulaitteen, mitä mä melkein 5–7
kertaa viikossa polen sitä. Mä en nyt laskenut sitä fysioterapiaan ollenkaan.” (Esko)
”Kyllä kyllä. Kävelen, käyn joogassa ja kuntosalilla. Mun on pakko käyä, että mun
olkapäät saa liikkuvuutta. Kävely on hyvä ja yleensäkin jumppa kaikissa muodoissa.
Istumajumppa on sellanen ja istumatanssi on nyt semmonen mistä mie tykkään
kauheesti.” (Eija)
”Plus, että mä kuntoilen kotona. Mulla on sellanen polkulaite ja käsipainot.” (Ella)
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Vain yhdellä kuntoutujalla omatoiminen harjoittelu jäi vähäisemmäksi kognitiivisten
oireiden takia, minkä kuntoutuja itse myös tiedostaa.
”Muistaisko hää tehä, koska nyt esimerkiks kotiharjoitteet on ollu hyvin vaikeita
hänen kohallaan. Hänellä on tehty hienoja tauluja huoneenseinälle, missä ois
jumppaohjeita, mutta sit se viiminen kynnys, ku pitäis ruveta tekemään, niin se
onkin sitten se, että ei muista tai ei vaan tuu tehtyä.” (Eeron fysioterapeutti)
”Nää [jumppakuvat] on miun kotiharjoitteluu varten tehty. Oon mä joskus tehnyt
niitä, mut hyvin harvoin. Ei huvita yksin tehä. Silloin, kun joku piiskaa, niin on paljon
mukavampi tehä.” (Eero)

Fysioterapeutit kertoivat, että kuntoutujan omatoiminen harjoittelu otettiin huo
mioon fysioterapian toteutuksessa ja fysioterapiakertojen määrässä, vaikka tämä ei
selkeästi näkynyt kuntoutuspalautteissa.
”Se on mun mielestä ollu tosi hyvä, että hällä on se fysioterapian lisäksi, että kuiten
kin kaks kertaa viikossa on sillä lailla vähän, että hänenkin kohalla, kun hän tykkää
paljon tehä, niin sitten on niin kun hyvä, että siellä on kotonakin sitä harjoittelua.
Ja just yhessä mietitty, että minkälaisia.” (Eskon fysioterapeutti)

Apuvälineet
Kuntoutujilla oli käytössä erilaisia liikkumisen apuvälineitä, jotka mahdollistivat
kuntoutujan mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn. Aineistossa apuvälineiden
hankinta tai käytön harjoittelu ei mitenkään korostunut.
”Mä käytän niitä apuvälineitä, mitkä mä koen, et on oikeesti mul hyödyllisii. Mut en
mä ota semmosii, mitkä olis vaan, et toi olis ihan kiva joskus.” (Elina)

Ohjaus
Ohjauksen katsotaan olevan osa fysioterapiaa. Lisäksi tiettyjen sairauksien näyttöön
perustuvissa suosituksessa korostetaan niin kuntoutujan kuin läheistenkin ohjauk
sen merkitystä. Kuntoutujan tai läheisen ohjaus ei juuri esiintynyt tehdyissä haastat
teluissa eikä viimeisen viiden vuoden kuntoutusdokumenteissa. Koska kuntoutujien
sairastuminen tai vammautuminen oli tapahtunut kauan aikaa sitten, oli varsinainen
alkuvaiheen ohjaus tai omatoimisten harjoitusten ohjaus tapahtunut ennen viiden
vuoden seurantajaksoa.
”Saisin tarvittaessa vielä niitä ohjeita, mutta mie oon saanut niin paljon vuosien
varrella niitä ohjeita, että niitä on kyllä niin paljon. Kyllä niistä sitten tullee tehtyä
niitä jotakin mitä on semmoset mitkä itellä tuntuu, että helpottaa.” (Eija)
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Haastattelujen mukaan kuntoutujan ohjaus näytti tapahtuvan harjoittelun lomassa,
vaikka kuntoutuspalautteisiin asia oli harvemmin kirjattu.
”Me keskustellaan paljon siin fysioterapian lomassa kaikista, et hei mä tein täm
möstä ja tämmöstä, et niin semmosii kaikkii mitkä vois parantaa, mut ei hän oo ollu
mukana niin ku niissä. Muutamii liikkeitä ollaan saatettu vähän niin ku kattoo sitte
siellä niitten fysioterapiapaikan kuntosalilla, mut kyl me koitetaan keskittyy niin ku
tuolla jumppahetkis niihin harjoitteisiin, mitä mä en ite voi tehdä. Et semmosii mihin
mä tarvin jonkun muun apuu tai et siin tarvii olla jotain valvontaa tai semmost mikä
on niin ku selkeesti semmosta spesiaalii.” (Elina)
”Mäkin ain kyseenalaistan vähän kaikkii. Ja mä haluunki kysyy aina, et miks me nyt
näin tehdään, ei täs oo mitään järkee, niin kyl sielt sitte aina tulee joku peruste. Et
siihen pitää löytyy vahva peruste.” (Elina)

Fysioterapian yhteydessä oli pyritty huomioimaan myös puolison tai avustajien oh
jaus. Tässä yhteydessä tuotiin esiin myös läheisten voimavarojen huomiointi.
”Joo on me yhessä [vaimon kanssa] katottu sellasii just niin ku semmosii rangan
liikkuvuus liikkeitä, esimerkiks mitä vois kotona tehdä, et hänkin vois sit auttaa.
Mut vaimollakin – – et hän sitte pystyis keskittyyn sit viel niihin toisen asioihin – –”
(Einon fysioterapeutti)

Toimintakyvyn arviointi
Fysioterapeutin tekemä toimintakyvyn arviointi koettiin tärkeäksi. Ne tukivat tavoit
teen asettamista tai fysioterapian toteutusta.
”Meil on jotain just niitten tavoitteiden perusteella, ni ollaan tehty joku tietty testi.
Ja sit siin on ollu tavoitteena, että sitä saadaan testii parannettuu tietyn verran tai
jotain, niin sit se tehdään uudestaan. Et joskus se on ollu se tasapainomittari, kun
siel on semmonen ja joskus siinä on ollu jotain muuta.” (Elina)
”Ne on aika tärkeitä, koska se pitää homman todellisena. Siellä täytyy olla tavoitteita
ja ne pitää valvoa, että ne tulee saavutettua, muuten siit ei tuu mitään.” (Eino)
”Ja meil on testit aina – – Niist näkee ainakin, että missä mennään. Se on armoton
se testi, se ei paljon anna armoa – – Tykkään niistä.” (Eero)
”Ei ne yhtään pahasta oo. Kyllä ne on ihan ok. Itteäkin kiinnostaa joskus, että mon
tako kertaa tuolilta nouset ilman käsiä auttamatta ja tämmösiä.” (Eija)
”Minä koen, että ne [mittarit] on hyviä ja koen, että kuntoutuja kokee, että ne on
hyviä. Hän on hyvinkin innostunut niistä mittaamisista ja hää saattaa kesken pää
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tösjaksonkin jo kysyä, että milloinka me tehään taas niitä testejä. Mutta se, että
hänen kohallaan, vaikka on ollut heikompikin tulos, kuin mitä on edellisvuonna,
niin hän ei sitä sillä lailla koe negatiivisena tai että hää nyt siitä jotenkin masentuis
tai loukkaantuis, et enempi hää saa siitä taas sitä intoo, että tehhään ja treenataan
ja jatketaan sitä fysioterapiaa. Ne motivoi häntä ja totta kai ne on myös minulle sitä
konkretiaa.” (Eeron fysioterapeutti)

Sen sijaan kuntoutujilta tuli kritiikkiä arviointimenetelmien määrästä tai käytettyjen
menetelmien valinnasta. Osaa ei koettu itselle sopiviksi eikä aina ymmärretty niiden
tekemisen tarpeellisuutta vaikeavammaisella henkilöllä. Kuntoutujat kokivat haas
teiksi säädösten mukaan valitut arviointimenetelmät.
”Nää on ottanu käyttöön jotain tommosii henkisen voimavaran mittaria. Mä oon nyt
niit lappui täyttäny. Mä kysyinki just, et kuin mont sä meinaat, et mä täytän? Tuntu
taas, et niit tuli ovist ja ikkunoist.” (Elina)
”Paitsi kaikkihan ei niin kun sovellu niin ku mulle, niin ku joku yhellä jalalla seisomi
nen, kuule semmosiakin tehtiin semmosia testejä, niin en minä pystynyt semmosiin.
Pitää aina kattoo vähän, että mitkä soppii.” (Eija)
”On niitä käytetty – – mutta nykyään enää – – et niin ku tässä mun tilanteessa, niin
en mä tiiä onks siitä enää mitään hyötyä. Varmaan silloin sairauden alkuaikoina,
niin siitä on varmaan ollutkin hyötyä niistä testeistä.” (Esko)

Fysioterapeutit kokivat, että toimintakyvyn arviointimenetelmiä on olemassa. Kui
tenkin tuli vaikutelma, että arviointimenetelmien hyödyntäminen fysioterapian
suunnittelussa jää puutteelliseksi.
Haastattelija: ”Käytetäänkö toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja tukeeko ne sinun
mielestäsi tavoitteiden asettamista tai tavoitteiden seurantaa?”
”Että kyllä niitä niin ku mittareita löytyy. No niitä käytetään ehkä siihen, että miten
seurataan, miten on edistynyt. En mä sanois, no tavoitteiden asettelussa ei oo
nytten käytetty niitä mittareita, mutta enemmän että miten ylipäänsä tää tilanne
on muuttunu.” (Elinan fysioterapeutti)
”Kylhän me tehdään tota, tietysti meil on tämmönen mittaripankki, mitä me
käytetään ja niistä sit valitaan kullekki asiakkaalle sopivat testit. Että tää elämän
laatumittari-testi ja Randiahan me käytetään, koska se on niinkun Kelan tuota niin
standardissakin lukee. Et vähän sit kuntoutujan mukaan valitaan nää testit. Sit
nykyään meil on aika paljon näit itsearviointitestejä mukana. Mutta tällä tavalla
nyt on seurattu joo.” (Ellan fysioterapeutti)
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Haastattelija: ”Koetko, että pystyykö näitä mittareita käyttämään fysioterapian
suunnittelun pohjana?”
”No ehkä nyt tässä tapauksessa ei niinkään.” (Ellan fysioterapeutti)

Fysioterapian teoriaperustan hyödyntäminen
Näyttöön perustuva toiminta ja sen näkyminen fysioterapian toteutuksessa tulivat
esille kahden kuntoutujan haastatteluissa. Sen sijaan kukaan fysioterapeuteista ei
maininnut, että fysioterapian toteutus perustuisi johonkin teoriaperustaan tai ole
massa olevaan suositukseen. Fysioterapeutit kaipasivat lisää näyttöön perustuvaa tie
toa pitkään jatkuvasta terapiasta ja sen intensiteetistä.
”Silloin tietysti kun aloitin, mitä se oli 2007 tai 2008, oli täs taudissa se suositus
se, että ei niin ku sais hirveesti rääkätä ihteesä. Se fysioterapia oli tietysti sen
mukaistakin silloin alkuaikoina, että tavallaan niin ku pidettiin sitä kuntoo yllä,
mikä oli. – – Sitten tuli uus siihen, ni sehän pisti mut heti kato sitte rääkkäämään
ihteäni. Mut sit mulla kunto rupes koheneen ja kohenikin ihan huomattavasti siitä,
että – –” (Esko)
”Ja mul on se keskimääräsesti, et sitä kuivajumppaa on niin ku kerran viikossa. Ja
sit näit altaita ollaan koitettu tehä sillai niin ku sarjana, et otetaan kymmenen ja sit
se toinen kymmenen sit jonku ajan päästä. Niist tulee se teho, niin ku et saadaan
se vähän intensiivisemmin.” (Elina)

Terapiasuhde
Neljällä kuntoutujalla kuudesta oli ollut sama fysioterapeutti koko viiden vuoden
seurantajakson aikana. Fysioterapeutin pysyminen samana koettiin turvalliseksi.
Kuitenkaan hoitavan fysioterapeutin vaihtumiseen ei suhtauduttu kielteisesti. Siinä
nähtiin jopa mahdollisuuksia toteutuksen monipuolistamiseen.
”Et mä oon ollu kummiski kaikkiin terapeuttiin ihan tyytyväinen, että ei oo sen
suhteen ei oo ollu tarvetta vaihtaa, että kyllä se on vaihtunu muitten asioitten takia.
– – Joo se on antanut aina uutta.” (Esko)
”No itse asiassa antaa vähän niin ku uudenlaista lähestymistapaa. – – Et se on ihan
hyvä, et välillä on joku muu, joka näkee vähän uusin silmin. Että kattoo vähän eri
kantilta sitä asiaa.” (Ella)
”Sanoisinko, että ei siitä varmaan ainakaan haittaakaan oo. Et jos se joskus vaih
tuis, se riippuu niin siitä ihmisestä. Fysioterapeuttejakin on monenlaisia ja riippuu
hirmu paljon ihmisestä sekin. Mutta joskus voi olla, kun joku vaikka tuuraa, kun
fysioterapeutti on sairas, niin voi olla aivan mahtavia sellasia – – niin ku joskus
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joku opiskelija tai vastavalmistunut fysioterapeutti, niin sillähän voi olla vaikka mitä
semmosia vinkkejä, uusia ideoita.” (Eija)

Haastatteluissa koettiin hyväksi, että yhden kuntoutujan kanssa työskenteli useampi
fysioterapeutti samanaikaisesti tai että kyseessä oli isompi laitos, jolloin fysioterapeu
tin loman tai sairauspoissaolon aikana korvaava fysioterapia järjestyi helposti.
”Sanotaan näin, että on hyvä, että on mä en oo pelkästään yksin hänen kanssa
tehny töitä, vaan meitä on ollu kaks terapeuttia ja sitte tietysti kun on ollu lomalla
on ollu toinen sijainen. Ja meillä kaikilla on vähän eri näkökanta ja me keskustellaan
keskenään, että hei tämä toimi nyt hyvin, et tätäkin vois kokeilla. Että siinä mielessä
se on aina niin kun sekä voisin sanoa myös asiakkaalle hyvä juttu, et on useampi
terapeutti. Plus terapeutille myös saada toiselta vinkkiä, et hei ootko kokeillu tätä?
Et tää toimii. Et ei oo huonoo, että se on pit – – se on toisaalta hyvä, jos on aika
pitkä jakso, jos siel on myös muita terapeutteja, jonka kanssa voidaan näitä asioita
pohtia. Tässä talossa me tehdään näin, me toimitaan niin, koska se on niin kun, se
on terapeutille plus se on kyllä myös asiakkaalle ihan vaan plussaa, et on useampi.”
(Elinan fysioterapeutti)
”Ja sitten meillä on tämmönen varaterapeutti, tämmönen järjestelmä, että on
tietty henkilöstö varaterapeuttina, joka hoitaa sijaistukset ja sitten välillä toimii.
Että sitte tavallaan sitäkin kautta saadaan niitä, niin ku toista näkökulmaa siihen
kuntoutujaan. Sieltä voi huomata sit sellasia asioita, mitä välttämättä ite ei ookaan
huomannut, kun on siinä lähellä.” (Eskon fysioterapeutti)

Yhteistyö
Kahdella kuntoutujalla oli samanaikaisesti toimintaterapiaa, mutta heidän kuntou
tuspalautteissaan ei juuri esiintynyt mainintoja terapeuttien välisestä yhteistyöstä.
Haastattelujen mukaan yhteistyötä tehtiin erityisesti kuntoutujaa samanaikaisesti
hoitavien eri fysioterapeuttien (esim. ns. perinteistä fysioterapiaa ja lymfaterapiaa
toteuttava) kesken sekä myös fysio- ja toimintaterapeutin kesken. Lisäksi toimivaa
yhteistyötä oli ollut leikkausten jälkeisen sairaanhoidon ja avofysioterapeutin välil
lä. Kuntoutujilla oli kuitenkin kokemus, että yhteistyö tapahtui pitkälti kuntoutujan
välityksellä.
”No mä oo siinä enemmän välittäjä. Kyl ne [fysioterapeutit] ilmeisesti tunsi kyl
toisensa, mut kyl mä niin ku siinä kohtaa olin se välittäjä. Mä informoin et mitä
mieltä tää [toinen fysioterapeutti] oli. Et joskus saatto jommal kummal ol terveisiä
toisilleen, et sano nyt että tehkää tätä ja tehkää tätä ja tätä pitää nyt tehdä. Kyl se
niin ku sit oli niin ku mun vastuulla kertoa ne asiat edelleen.” (Elina)
”Sitten fysioterapeutti sanoo, että nyt sulla pitää mennä noitten jalkojen kanssa
lymfaterapeutille, että nyt on kyllä lymfaterapeutin syytä kattoa ja sillä lailla.” (Eija)
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”No keskustellaan hyvinki paljon, aina varsinki jos on jotain erityistä keskusteltavaa
ja sit tietysti joka päivä kirjotetaan hoitokommentit, mitä on tehty, et sieltä pystyy
aina sitten toinen terapeutti katsomaan että jos ei saada sillein niinku kiinni tossa
käytävällä niin tuota pystyy sieltä katsomaan, että mitä on tehty ja mite on edetty ja
onko ollu jotain erityistä. Ja sit tietysti palaute kerran vuodessa, joka menee Kelalle,
se kirjotetaan yhdessä, yhteistyössä, että tuota. Ja tarpeen vaatiessa neuvotellaan.
Täs on helppo olla, kun kaikki ollaan lähellä niin tuota helppo napata toinen sitten
kiinni.” (Ellan fysioterapeutti)

Palvelutalon tai asumisyksikön henkilökunta ja fysioterapeutti tekivät yhteistyötä
tarvittaessa, mikäli kuntoutujalla oli joku arkeen liittyvä ongelma.
”Ku täältä on esitys ja toive, että harjoitellaan niitä seisomaan nousuja. Ne on ihan
tärkeitä kans, kun mä käyn suihkussa tai – – siirtymiset tulee helpommaks. Mulla
on toi kävelyteline, mä sen avulla nousen seisomaan ja siirryn sit suihkutuoliin. Et
tämmösiä käytännön – – Et sen takia oli täältä esitetty toive sinne (fysioterapeu
tille), et seisomaan nousu. – – No itse asiassa kerran sieltä joku kävi näyttämässä
henkilökunnalle, miten se ois hyvä tehä.” (Ella)
”Et sinällään just ne verkostokäynnit oon ite kokenu hyödylliseksi, että siellä ollaan
kaikki miettimässä niitä juttuja ja kuulee vähän joka puolelta sitä palautetta ja toki
sitten taas hänkin on itse myös kuntoutuja siellä paikan päällä kertomassa oman
näkemyksensä.” (Eeron fysioterapeutti)

Yhden kuntoutujan kohdalla oli käytössä vihko, mihin sekä fysioterapeutti että kun
toutuja kirjasivat harjoituksia. Tämä toimi tiedonvälityksessä sekä myös motivoi
kuntoutujaa.
4.2.5 Hyödyt ja haitat
Hyödyt liikunta- ja toimintakyvylle
Kaikki haastatellut kuntoutujat olivat aikuisia, joilla sairastumisesta tai vammautu
misesta oli aikaa runsaasti. He olivat saaneet fysioterapiaa vuosikausia aivan alkuvai
heesta lähtien ja kokivat, että fysioterapian avulla he ovat niinkin hyvässä kunnossa
kuin ovat. Fysioterapian hyöty kiteytyy erityisesti liikuntakykyyn.
”Se pitää yllä toimintakykyä ja sitten kenties luo sitä uutta toimintakykyä sillä, että
ihminen oppii luottamaan liikuntakykyynsä. Fysioterapian hyödyllisyys lähtee siitä,
että kolmeen kulmaan voi niin kun nojata. Siihen, että ihminen ymmärtää, että
lääke on liike, koska ihminenhän ei jätä lääkettään ottamatta. Jos se ottas liikkeen
lääkkeenä, niin se olis tärkee todella tärkee sille.” (Eino)
”Fysioterapia on kyllä mulle ollut se, että mie oon tässä kunnossa näin monen
vuoden jälkeenkin vielä.” (Eija)
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Yhteiskunnallinen hyöty ja elämänlaatu
Kaikkien kotona asuvien kuntoutujien kohdalla tuli esille yhteiskunnallinen hyöty
joko työelämässä pysymisessä tai kotona asumisessa ilman laitospalveluja. Hyöty nä
kyi itsenäisyytenä arjessa sekä sitä kautta elämänlaadun parantumisena.
”No mulle se [hyöty] on ainaki mun liikuntakyvyn ylläpitoo ja mahdollisesti jopa
parantaminen. Ja sitten ehdottomasti niin ku työssäkäynnin niin ku se tai työkyvyn
ylläpito. Kyl se tämmönen niin ku yleistoiminnallinen hyöty on ehdottomasti.” (Elina)
”Mä voisin sanoa, et jos sä olisit vuoden ilman tota fysioterapiaa, niin meillä rupeis
laitoshoito kolkuttelemaan ovella. Ja se on kallista.” (Einon puoliso)
”No päätavotteena on se toimintakyvyn säilyminen mahollisimman hyvin tän hetkisel
tasolla, että pärjäis niistä päivittäisistä toimista mahdollisimman omatoimisesti tai
vähintäänkin sen vaimon avustuksella, että pärjäis siellä kotona. – – Ettei tulis sitä
tilannetta, että sitten päätyis sinne laitoshoitoon. Se on se suurin, siihen tietysti
sisältyy sitten aika paljon.” (Einon fysioterapeutti)
”Kyllä siitä on ollu hirmunen hyöty, että luultavasti oisin varmaan ihan liikuntakyvytön
ilman fysioterapiaa. – – Se, että pärjää arjessa on itsenäisyyden kannalta tärkee
asia. Vaikka apuvälineitten kanssa, mutta kun pystyy itsenäisesti liikkumaan, niin sil
on iso merkitys. – – Kun on saanut toimintakykyä piettyä yllä, niin arjen askareetkin
hoituu vähän helpommin, esimerkiks pesulla käynti.” (Esko)
”Olen kokenut kovastikin hyötyä fysioterapiasta. Se, et mie pysyn toimintakykyisenä.
Työkyky mulla alkaa olemaan aika uhattu, mutta että mie pystyisin liikkumaan vielä
omilla jaloilla ja ilman niitä apuvälineitä. Ja toimimaan ja harrastamaan ja elämään
normaalisti tällä tavalla, et mie saisin sitä kuntoa. Se on niin tärkee, pystyis toimi
maan, tekemään, liikkumaan ja olemaan omassa kotona, apuvälineiden kanssa
hyvin turvattuna toimimaan, harrastamaan.” (Eija)

Palvelukodissa tai tuetussa asumisessa asuvat kuntoutujat korostivat elämänlaatua ja
sitä, että itse pystyy tekemään arjen asioita, vaikka pieniäkin.
”Alkuun mie makasin punkas vaan – – Opin sen kävelytaidon siellä fysioterapiassa,
ne opetti miut pois pyörätuolista. – – Nykysin kävelen ettei mitään. Nykysin syön
ite ja elämänlaatu on parantunut paljon.” (Eero)

Aineiston mukaan kuntoutujan ja fysioterapeutin välinen luottamus sekä pitkäai
kainen terapiasuhde ovat hyödyllisiä terapialle. Haastatellut kuntoutujat arvostivat
jatkuvuutta ja ammattitaitoista fysioterapeuttia. He luottivat fysioterapeutin ammat
titaitoon ja keskustelivat realistisista odotuksista ja omista osallistumismahdollisuuk
sistaan.
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”Et en mä haluu tuhlata ammattilaisen osaamista ja ammattilaisen aikaa semmo
seen, mitä mä itekin voin tehdä. Et kyl mä haluun, et siel tehdään sit just sitä mitä
hän osaa parasta ja mikä on niin ku mulle sit parasta siinä kohtaa. Et tietysti jos mulla
on jotain kysyttävää niist omist jutuista, niin mehän ne katotaan, mut ehdottomasti
tehdään sitä mikä on sitä spesialiteettii ja mikä tukee työssäkäyntiä.” (Elina)
”Sit on myös se mikä on hyöty fysioterapiasta on se, että kun tulee ongelmatilanne,
niin meil on aina sama tuttu fysioterapia, joka tuntee kuntoutujan ja sitten me voi
daan sanoa, että hei tällanen ja tällanen tuli. Et sielt löytyy se osaaminen. – – Joo
ja sit siin on tarpeeks iso se laitos, et siel on mahollista silleen, et jos on työntekijä
sairaslomalla tai lapsi sairaana, niin sieltä saa toisen ajan samalle viikolle.” (Eino
ja hänen puolisonsa)
”Ei mul nyt oo vaihtunut pitkään aikaan. Mul on varmaan nyt ollu viis kuus vuotta
sama fysioterapeutti ja se on hyvä. Sekin on minusta tärkeää, että ei tarttee tyhjää
selitellä, se tietää jo kaikki tai sillä lailla, että tuntee ja tietää, niin se menee jotenkin
niin jouhevasti, ettei tartte tyhjää selitellä, että mitä tehhään ja milloinkin. Ossaa
niin ku sillä lailla kattoa kokonaisuutta. Ja se on hirmu tärkeä asia kanssa.” (Eija)

Toimintavalmiuksien kehittyminen ja ennallaan pysyminen
Kuntoutujat pystyivät myös yksilöimään hyötyjä ihan yksityiskohtaisella tasolla, mut
ta selkeämmin nämä hyödyt tulivat esille fysioterapeuttien kertomuksissa.
”Ja tää vamma sinänsä on sellanen, että aiheuttaa kipuja ja lihasepätasapainoa
vartalossa, joka sitten sinänsä aiheuttaa myös epäsymmetriaa koko vartalossa
ja se tekee sen, että hänellä on myös niitä kipuja, jotka häiritsevät hänen arkea,
toimintakykyä, liikkumista. Ja mähän oon pyrkiny siihen tai siihen mitä mä kykenen
helpottamaan niitä kipuja ja aika paljon se on siitä, että yritetään löytää parempi
istuma-asento pyörätuolissa, missä hän liikkuu ja missä hän työskentelee pitkät
päivät. Mahdollistaa myös sitä pystyasentoa paremmin koska sekin on todella tärkeä
hänen niin ku koko olemuksen kannalta, että hän pääsee pystyyn ja liikkumaan ja
treenaamaan.” (Elinan fysioterapeutti)

Olennaista näytti olevan, että yksilöfysioterapiassa keskitytään asioihin, joita kuntou
tuja yksin ei pysty tekemään. Toiminnalliset harjoitukset, kuten kävelyharjoitukset,
koettiin tärkeiksi, mutta lisäksi tarvitaan liikuntakyvyn edellytysten harjoittelua, esi
merkiksi manuaalista ja fysikaalista terapiaa. Usea haastateltava toi esille, että tietyn
oireen takia tiettyjä asioita ei pysty itse harjoittelemaan; ei vaikka olisi ohjattukin.
”Ja sitten fysioterapiassa pyritään siihen, mihin ei itse pysty, niin kun vaikka liike
ratojen säilyttämiseen, koska se on yllättävän tärkeetä.” (Eino)
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”Ja sitte kun on esimerkiks suurena ongelmana tällanen lihasjäykkyys, kaikki myötä
liikkeiden puutteet, niin itsenäisesti on hirveen vaikee tehä semmosia harjoitteita,
mitkä sitten ylläpitäis niitä, esimerkiks nivelten liikkuvuutta, ja et se toimintakyky
säilyis ja esimerkiks pukeutuminen on mahdollista. Että kyl se on ihan hirveen
tärkeetä.” (Einon terapeutti)
”No venyttelyt, mutta sekin on sitten taas toisaalta – – kun spastisuus on niin voima
kasta, niin ei sitä paljon yksin pysty tekemään minkään näkösiä venytyksiä.” (Esko)

Ammattitaito ja jatkuvuus
Aineiston mukaan kuntoutujan ja fysioterapeutin välinen luottamus sekä pitkäai
kainen terapiasuhde luovat terapiaan hyötyä. Haastatellut kuntoutujat arvostivat jat
kuvuutta ja sitä, että kokivat fysioterapeutin olevan ammattitaitoinen. He luottivat
fysioterapeutin ammattitaitoon ja keskustelivat realistisista odotuksista ja omista
osallistumismahdollisuuksistaan.
”Et en mä haluu tuhlata ammattilaisen osaamista ja ammattilaisen aikaa semmo
seen, mitä mä itekin voin tehdä. Et kyl mä haluun, et siel tehdään sit just sitä mitä
hän osaa parasta ja mikä on niin ku mulle sit parasta siinä kohtaa. Et tietysti jos mulla
on jotain kysyttävää niist omist jutuista, niin mehän ne katotaan, mut ehdottomasti
tehdään sitä mikä on sitä spesialiteettii ja mikä tukee työssäkäyntiä.” (Elina)
”Sit on myös se mikä on hyöty fysioterapiasta on se, että kun tulee ongelmatilanne,
niin meil on aina sama tuttu fysioterapia, joka tuntee kuntoutujan ja sitten me voi
daan sanoa, että hei tällanen ja tällanen tuli. Et sielt löytyy se osaaminen. – – Joo
ja sit siin on tarpeeks iso se laitos, et siel on mahollista silleen, et jos on työntekijä
sairaslomalla tai lapsi sairaana, niin sieltä saa toisen ajan samalle viikolle.” (Eino
ja hänen puolisonsa)
”Ei mul nyt oo vaihtunut pitkään aikaan. Mul on varmaan nyt ollu viis kuus vuotta
sama fysioterapeutti ja se on hyvä. Sekin on minusta tärkeää, että ei tarttee tyhjää
selitellä, se tietää jo kaikki tai sillä lailla, että tuntee ja tietää, niin se menee jotenkin
niin jouhevasti, ettei tartte tyhjää selitellä, että mitä tehhään ja milloinkin. Ossaa
niin ku sillä lailla kattoa kokonaisuutta. Ja se on hirmu tärkeä asia kanssa.” (Eija)

Haitat
Kukaan kuntoutujista ei maininnut, että he olisivat kokeneet fysioterapiasta haittaa.
Sen sijaan kuntoutujat olivat huomanneet, että kaikki fysioterapian eri toteutusmuo
dot eivät sovi kaikille. Erityisesti allasterapiassa vesi on aiheuttanut joillekin lihasten
jäykistymistä ja kankeutta tai altaaseen siirtyminen oli liian haasteellista. Heillä allas
terapia oli korvattu niin sanotulla perinteisellä fysioterapialla. Sen sijaan fysioterapi
assa olleista tauoista oli koettu haittaa.
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”Et jos mul ei oo fysioterapiaa, niin kyl mun kunto ja semmonen toiminnallisuus
katoo tai laskee huomattavis määrin, et sen näkee tollasis niin ku loma-aikoina
esimerkiks, et jos on vaik kaks kolme viikkookin ollu väliä, niin kyl mä huomaan
sen, et oon paljo jäykempi ja siis semmonen toiminnallisuus on huonompaa mitä
aikasemmin.” (Elina)
”Kyllä joo nimenomaan niin ku rangan liikkuvuudes, olkanivelten liikkuvuudessa,
et sit se on tosi jähmeetä se liike jo niin ku siin vaiheessa, ku on kuukauden tauko
ollu.” (Einon fysioterapeutti)
”Vaikuttaa se tauko tietysti. Kyllähän se nyt on vaikuttanut mun mielialaankin. Kun
mie tykkään niin jumpata.” (Eero)
”No toisaalta se tauko on hyvä ja toisaalta se on huono. Et toisaalta, silloin pittää
enemmän tehä ite sitten, liikkua sen tauon aikana. Toisaalta se tauko on sitten
hyväkin pittää, ettei siihen tosiaan sitten niin ku turru. Se skarppaa kuitenkin. Mut
jos ois pitempi kuin neljä viikkoa, niin sitten se kyllä jo alkaa tuntumaan, että kyllä
se on neljä viikkoo semmonen maksimi.” (Eija)

Haitasta kysyttäessä kuntoutujat kertoivat, että fysioterapian jälkeen oli ollut lihas
kipua tai vastaavaa. He kuitenkin jatkoivat ”että niinhän asian pitää ollakin”. Niitä ei
koettu haitoiksi.
”Mun mielestä se pitää aina vähän tuntua jossain. Aina pitää vähä tuntua. Toki pitää
välil vähän rentoutuuki. Onneks ymmärrän niin ku kivun ja kivun rajat siis semmoset
et – – koska mä en pelkää mitään lihaskipuu tai mitään semmost mitä treenistä tai
jostain fysioterapiasta voi tulla. On paljon ihmisiä, jotka ei ikinä mitenkää liikkunu
ja sit ku sä teet fysioterapiassa jotain ja sul tulee vähä hauis kipeeks, nii sit ollaan,
et ai ai ai ku sattuu.” (Elina)
”Mulla on fysioterapian jälkeen aivan kauhee olo, kun mä olen yleensä teen siellä
niin paljon kuin mä kerkiän. Sitten seuraava päivä on kevyttä askellusta eli se tuntuu
seuraavana päivänä plussana.” (Eino)

4.2.6 Jatkumisen perusteet
Hyöty fysioterapiasta
Kaikki haastatellut kuntoutujat kokivat, että fysioterapian tulee jatkua vähintään ny
kyisellään. Vaikka sairastumisesta tai vammautumisesta oli kulunut kauan, säännöl
lisestä fysioterapiasta koettiin edelleen olevan hyötyä arjessa ja työssä selviytymisessä
ja tavoitteita oli saavutettu.
Haastattelija: ”Jos mietit nyt ihan tätä viimeistä vuotta, niin kuinka hyvin sinä koet,
et tavoitteet on saavutettu sen aikana?”
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”Hän on pystynyt ylläpitämään ja ehkä parantamaankin toimintakykyään ja työssä
jaksamista, vaikka tämäkin on vaihdellut.” (Elinan terapeutti)
”On, edistystä tapahtuu jatkuval syötöllä. Hidasta se on, mutta kummiski eteenpäin
mennään koko aika.” (Eero)
”Kyl se on mun mielestä tullu vähän paremmaks. Mut tietenkin päiväst toiseen on
vähän noi – – mutta kaiken kaikkiaan se on kans auttanut. Kyllä sen huomaa noissa
siirtymisissä, että on tullut parempaan kuntoon. Tullu uskallusta noissa siirtymisissä
ja sit ku se on kevyempää totta kai se o mukavampaa liikkua. Se on henkilökunnal
lekin täällä, että onhan heiän helpompi avustaa mua, kun mä oon kevyempi. ” (Ella)

Onnistumisen elämykset ja jaksaminen
Fysioterapiasta koetiin onnistumisen elämyksiä ja etenemistä sekä saatiin jaksamista,
minkä vuoksi fysioterapiaan oli mielekästä lähteä.
”Mutta monestihan se sitten, vaikka oot kuinka väsynyt ja sitten meet fysioterapiaan
esimerkiksi, niin sie saat sieltä semmosen jonkun ihmeellisen, että sie ootkin sitten,
että oi että tää olikin hyvä, että mie lähin, vaikka ensin tuntuu, että en mie jaksa
millään. Mutta sitten adrenaliinit alkaa nousemaan, niin sit sie ootkin ihan toinen
ihminen, kun lähet pois sieltä.” (Eija)
”Vaikka välillä on se, et ei millään, nyt ei jaksais vähempää kiinnostaa, mut kuitenkin
lähtee. – – Sitte ku tekee jotain hyvää onnistumisia niin ku jumpassa ja näin. Kyl
lähän siitä tulee ihan mukava hyvä mieli, että sitte jos on ollu jotain hankaluuksia,
niin sit niistä on kuitenkin aina selvinny. Kyllä se tuntuu niin ku et se on ollu sen
arvosta, että – –” (Ella)

Itsenäisen selviytymisen ennallaan pysyminen
Fysioterapia koettiin tärkeäksi ja sen pitkään jatkumisen perusteena koettiin olevan
pitkäaikainen liikuntakykyyn vaikuttava pysyvä tai etenevä vamma ja sairaus. Kun
toutujilla oli yhteinen toive sen jatkuvuudesta itsenäisen liikkumisen ja selviytymisen
ennallaan pysymiseksi.
”Kuitenkin se on ihan hyvä, et se niin ku on jatkuvaa, et se niin kun – – kuten mä
sanoin pitää niin kun toimintakykyä yllä ja parantaa sitä. Se on ollut tärkeetä kaiken
kaikkiaan.” (Ella)
”Kävelyn säilyminen on tärkeä asia. Ja se jumppa on sen kautta tärkeetä miulle, et
se pysys mahollisimman hyvänä tuo kävely.” (Eero)
”Toivottavasti kaikki jatkuu, että mie saan fysioterapiaa ja pystyn olemaan kotona.
Asumaan ja elämään itsenäisesti apuvälineiden ja avun turvin. Ja sitten itsenäi
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sesti liikkuva ilman apuvälineitä, niitä keppejä ja muita. – – Se ettei tarttis mennä
leikkaukseen. Ne on kaikista raskaimpia ne leikkaukset ja niistä se toipuminen ja
kuntoutuminen. ” (Eija)
”Joo siinä on semmonen poitti, että jos sä lämmität taloa, niin sun ei kannata lyödä
sieltä lämpöjä pois aina silloin tällöin, kun on vähän aikaa suotuisampi sää. Elikkä
talonlämmityksessäkin siinä hommassa on kaiken A ja O on se pysyvyys, muuten
siellä tupa kostuu ja homehtuu. Et sama täs on fysioterapiassa, että ennen kun se
katkastaan, niin kun sen takia, että joku seikka on muuttunu, niin voitas kattoo
aina silleen kolme kuukautta onko se seikka muuttunu enää sen jälkeen. Eli kolme
kuukautta olis semmonen aika mun mielestä, joka kertois vähän totuutta, et jos
siinä on aavistus että se on parempaan päin vois laittaa koeajalle tän homman,
ettei laittais kerrasta poikki. Vaikka se raja on johki piirrettävä, kun tietää, että nää
on toisen maksamia.” (Eino)

Kysymykseen ”mitä tapahtuisi, jos kuntoutujan fysioterapia loppuisi”, tuli hyvin pal
jon samoja vastauksia kuin kysymyksiin fysioterapian hyödyistä.
”Voi kauheeta, mie ainakin romahtaisin. Mie sanoisin, että mie olisin ennen pitkää
pyörätuolissa – – Mie oon ainakin kiittänyt, että hyvin on tuo fysioterapia on menny,
niin sillä mie olen pärjännyt, ja pysynyt töissäkin näin kauan, 33 vuotta ollut työssä.
Ja nyt mie en meinaa päästä pois sieltä töistä. Sekin on kuitenkin paljon, mie olen
niin ylpiä.” (Eija)
”Kyllä minä luulen, että hänen kohdallaan se on tämmöinen terapia kuitenkin sillä
tavalla välttämätön tekijä. Hänen toimintakyky olennaisesti huononisi siitä. Tuota
tokihan se varmaan pikkuhiljaa alaspäin menee kaiken aikaa, mutta se että se vois
aika lailla romahduttaa hänen toimintakyvyn ja selviytymisen.” (Lääkäri)
”Must ainakin tuntuu, että jos se fysioterapia jäis pois, niin hänel ei kerta kaikkiaan
oo niitä resursseja eikä – – edes pystyis noin niin ku fyysisesti tekemään sellasta,
mikä sitten pitäis sen toimintakyvyn yllä. Ja kysees on kumminki tosi nuori henkilö,
tosi nuori henkilö viel, että ei nyt ihan vielä sois, että jäis sinne pedin pohjalle,
jäykistyis.” (Einon fysioterapeutti)

Terapiamäärät ja toteutus
Kuntoutujilla oli selvä käsitys itselleen sopivista terapiamääristä ja toteutuksesta, joi
den mukaan fysioterapian toivottiin jatkuvan. Fysioterapian kertamäärien suunnitte
lussa huomioitiin kuntoutujan tekemän omatoimisen harjoittelun määrä.
”Oon kaivannut jo lisää fysioterapiaa toista kertaa, mut sit on toisaalta aatellu, että
tää oman tekemisen määrä on sen verta paljon jo, että siinä tulee jossain vaihees
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se toinen mokoma. Mä olen kutsunut tätä kotona tekemääni määrää niin se tulee
liian paljon, et ihmisen täytyy muistaa levätäkin.” (Eino)
”Mul on aina tunti kerrallaan – – kun mulla noi siirtymiset vie aikaa – – Nytteki ku
ensiks jalkaprässillä jalkoihin voimaa haetaan ja sitten siitä pitää siirtyä, että ku jalat
on vielä jäykät ja rääkätyt, niin se kestää aina jonkun aikaa siirtyä toiseen paikkaan
siitä. Se on aina sitte pois [harjoitteluajasta]. – – Nyt kun tää kuntoutussuunnitelma
menee uusiks, niin yritetään silleen, et se sais niin ku puoltoista tuntia kerrallaan
sitä. Koska kyllä mä sen jaksasin sen puoltoistatuntia kerrallaan oleen siellä.” (Esko)
”Kaks kertaa viikossa, parhaimpina kolme kertaa viikossa. Riippuu vähän miten ne
jaksot mennee. – – Se kaks kertaa vähintään pitää olla. – – On pienemmästäkin
määrästä apua, mut se on tehokkainta kaks kertaa viikossa – – Kolme kertaa viikossa
menee vähän liian tiheeks sillon.” (Eero)
”Fysioterapia antaa ja paljon. Joskus vaan tuntuu, että se (fysioterapia) kerta viikossa,
niin se on riittämätöntä tavallaan. Niin, että sais olla vähän enemmän sitä. Mutta
sitä pitää omaehtoisesti sitten vaan harjoitella ja liikkua.” (Eija)
Haastattelija: ”Oletko jossakin vaiheessa toivonut, että fysioterapiaa olisi vähennetty
– tai onko sitä joku esittänyt sinulle jossain vaiheessa?”
”En oo toivonu, et sitä oltais vähennetty. Ja eikä sitä oo kyl oikein kysyttykkään.
Alkuvaiheessa vammautumista mul oli kaks kertaa viikossa. Mut kyl se mun mie
lestä väheni aika nopeesti niin, et se oli noin 1–2 kertaa viikossa. Et toi 45 kertaa
vuodes on ollu mul jo monta monta vuotta en mä muist niin tarkkaan edes enää.
Mun mielestä se on ihan hyvä määrä, koska se mahdollistaa sen, että joskus jos
tarvittee, niin voi käydä useemmin viikossa, jos on joku juttu mitä pitää hoitaa sillai,
saada monta hoitokertaa siihen niin ku peräkkäin intensiivisemmin. Tai sit joskus
niit jää välistä.” (Elina)
”Ei ole kysytty. Lähinnä on ollut kyse siitä, että olenko mä tyytyväinen siihen nykyseen
tasoon. Että ne on kysyny, että haluanko mä toista kertaa, mutta mä en oo toistaseks
halunnu sitä, koska mä en kerkee tekemään.” (Eino)
”Ei, ei lähellekään ei. Mä oon yrittänyt, että saatais vähän enemmän niitä, mutta
niitä niin vaan saa, vaikka tarvetta ois.” (Eija)
”Toivon – – tai periaatteessa toivoisin lisää vaan monipuolisuutta, että – – et se yks
vois olla se allasterapia, et jos mä pääsisin siihen, että jos noi jalat toimis.” (Esko)
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Kuntoutujan motivaatio
Kuntoutusdokumenteissa korostettiin kuntoutujan oman motivaation merkitystä.
Aineiston perusteella se koettiinkin erittäin merkitykselliseksi jokaisen kuntoutujan
haastattelussa. Fysioterapeuteistakin suurin osa mainitsi kuntoutujan motivaation
yhtenä vaikuttavuuden ja pitkään jatkuneen fysioterapian perusteena.
Haastattelija: ”Miten sinä näet motivaation merkityksen fysioterapian onnistumisen
tai tuloksellisuuden kannalta?”
”Se siis sehän helpottaa työskentelyä ilman muuta. Ja hän on myös aika selkee siinä,
et mitä hän haluaa, niin tavallaan se on paljon helpompi myös fysioterapeuttina
niitä keinoja ehdottaa hänelle. Hän on valmis kokeilemaan lähes kaikkea, et on
niin ku avarakatseinen, joka myös helpottaa keinojen löytämisiä, et mitä tässä
nyt voitais tällä kertaa kokeilla, jos se olis ehkä parempi juttu tällä hetkellä. Et se
avarakatseisuus hänellä ja semmonen avoimuus omassa tilanteessa helpottaa koko
terapian suunnittelua, toteutumista myös ihan sitä seurantaa, koska hän itsekin on
aika, miten mä sanoisin, hän tietää aika pitkälle missä mennään. Ja osaa kertoa,
että mitä on toiminu ja mikä ei oo toiminu.” (Elinan terapeutti)
”No kyl se vaikuttaa tosi paljon. Kyl mä oon aina niin halunnu kuntoutukses käydä.
Et kyllähän mä tiedän, että mun vamma ei parane. Mut siis motivaatio on se, et
koska mä haluun ol töissä. Mä en oo missään vaiheessa halunnu jäädä eläkkeelle.
Et muahan yritettiin monta vuotta niin ku saada eläkkeelle, siis tota Kela yritti haluta
mut eläkkeelle, kesken koulutuksenkin jopa ja tällain. Ja mä sanoin, et kun en mä
haluu, et mä haluun niin ku et kyl mä niin ku töihin meen. Mun pitää nyt vaan hoitaa
joku muu ammatti.” (Elina)
”Sitten mitä siellä fysioterapiassa on mahdollista tehdä, se pitää olla rehellinen
itelleen, mitä siel on mahollista. Sitte toisekseen on se, että siinä pitää olla nälkä
siihen toimintakyvyn parantamiseen. Että se pitää lähtee siitä, että ihminen haluaa
toimintakykynsä paranevan. – – Motivaatio on erittäin tärkee. Se on enemmän kuin
puoli ruokaa siinä, että ihminen uskoo siihen huomiseen. Tästä motivaatiosta mut
on passitettu pari kertaa alkuvuosina psykologin puheille ja kumpikin on tarjonnut
mulle lääkereseptiä, jota mä en oo käyny apteekissa hakemassa. Mä en oo kum
paakaan lääkäriä tavannut yhen kerran jälkeen ollenkaan.” (Eino)
”Sitä (motivaatio) vaaditaan erittäin paljon. – – Mä oon koko ikäni ollut urheilullinen,
et harrastanut kaikkee urheilulajeja, niin siinä on varmaan yks osatekijä, et sit löytyy
sitä intoo ja motivaatiota.” (Esko)
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4.2.7 Tapauskohtaiset yksilölliset asiat
Kelan rooli vaikeavammaisen kuntoutuksessa
Haastattelun teemakysymykset keskittyivät avofysioterapiaan, mutta usein haastatel
tavat nostivat esille myös kuntoutuksen myöntävän tahon eli Kelan. Nämä lainaukset
esitetään nimettöminä ja tunnistetiedot poistettuna.
Neljä kuudesta haastatellusta kuntoutujasta toi esille, että haasteena olivat olleet Ke
lan päätökset tai päätösvaiheessa tehdyt poikkeamat kuntoutussuunnitelmasta yksi
löfysioterapiasta. Päätös oli ollut joko kielteinen tai poikkeava kuntoutussuunnitel
massa esitettyjen kertamäärien tai keston osalta.
”Ennen lymfaterapia kesti niin puoltoista tuntia, mutta nyt se on tunnin. Se on vähän
liian lyhyt aika, kun siinä on ne pukemiset ja siirtymiset ja kaikki. Kela säästää, kun
ennen se oli puoltoista tuntia, missä ehti sen tehdä. Mutta nyt kaikki on ympätty
siihen tuntiin. Sitten jos taksi on vähänkin myöhässä, niin ei voi lymfata.”
”Siinä vaiheessa minua todellakin loukkasi, kun vietiin pois se fysioterapia, niin
Kelasta sanottiin, että vaimohan sinua voi jumpata. Hyvä, kun vaimo osaa itse
tehdä kuntosalilla omat jutut. Miten hän tietää mistä kohdasta mikäkin lihas löytyy.
Ei onnistu.”
”Mutta sitten niin ku Kela monesti tyrmää niitä sitten. Että se on niin ko harmi sitten,
että siellä ihminen ei näe tavallaan tilannetta. Täällähän näkkee lääkäri ja muu joka
tekkee sen kuntoutussuunnitelman. Sitten esimerkiksi Kelan asiantuntijalääkäri voi
sen muuttaa sen kuntoutussuunnitelman, se on niin ko harmi. Se on harmi, vaikka
hän ei niin ko näe, kattoo vaan varmaan niitä papereita sitten.”
”Kun fysioterapiaa on 45 kertaa vuodessa, niin sitten siinä on sellainen kuusi viikkoa
taukoja. Mutta sairaudesta sä et saa lomaa. Minä sanoin lääkärille, että mistä saan
sairaudestani lomaa? Mä otan heti vuorotteluvapaat ja poissaolovapaat töistä, että
minä en enää tule virkaan toiste ollenkaan. Kun on ihan tarpeeksi jo tuon taudin
kanssa elämisessä.”
”Kyllä mie yritän ajatella positiivisesti, kun nää vaan nää kuntoutukset säilyis.
Tuntuu, että koko ajan niitä vaan vähennetään meiltä. Se on niin ku virhe, että pitää
aina taistella. Se vie energiaa hirveästi.”

Viisi kuudesta kuntoutujasta toi itse esille sen, että he kokevat kielteiseksi Kelan kiris
tyneen linjan kuntoutusjaksojen myöntämisessä.
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”Laitoskuntoutukset ovat tosi tärkeitä, mutta kun niitä vähennetään koko ajan.
Nytkin kun sain päätöksen, niin sitä oli vähennetty. Niin se on niin surku, kun ne
ymmärtäisi sielläkin sen, että kuinka tärkeitä ne ovat.”
”Yks mikä mua harmittaa, yleensä mun kuntoutussuunnitelmassa lukee, et mun
pitäs saada joka vuosi laitoskuntoutusjakso, niin en oo saanu moneen vuoteen, mikä
on ihan pöllöö. Et pitääks olla ihan surkeessa kunnossa, et pääsee kuntoutukseen.
Mä yritin perustella siellä, että mä käyn tuolla (fysioterapiapaikka) niin ku jumpassa,
mutta se laitoskuntoutusjakso ois semmosta, et siel oltais koko aika ja ne kaikki asiat
tukis toisiaan. Se olis intensiivisempää. Et semmosta mä toivoisin, että mä saisin.”

Kuitenkin myös positiivista kehitystä tuotiin esille.
”Minä olen joutunut vuoden välein hakemaan fysioterapiaa, vaikka minulle on
tehty kuntoutussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Se oli ensimmäiset viis vuotta,
niin minulla oli paperit puolen vuoden välein. Sitten se hakuprosessi on niin pirun
pitkä kuitenkin. Ja sehän oli sillai, kun minä olin saanut päätöksen, niin minä sain
sitten jo mennä lääkäriin hakemaan uutta lääkärinlausuntoa. Se oli ihan järjetöntä
rumbaa silloin. Itseasiassa tämä viimeisin päätös oli kolmeksi vuodeksi. Se on
ensimmäinen kertaa minun vammautumisen aikana, kun olen saanut pidemmän
päätöksen. Et jotain edistystä on tullut myös Kelan suunnasta, pakko sanoo, että
kerrankin ne tajuavat, et ehkä tuo nyt pysyy vammaisena, et ei se nyt parane siitä.”

Konkreettiset kehitysehdotukset koskivat sitä, miten kuntoutujaa tulisi kuulla Kelas
sa päätöksiä tehtäessä.
Esimerkki 1:
”Tämä on ehkä enemmänkin tämmöinen yleisluonteinen asia. Kun Kela kerta haluaa
aina palautetta tai ne haluavat tietää mikä se vaikuttavuus on, mutta sitten kuiten
kaan ne eivät koskaan pyydä mitään. Ne eivät kysy muuta, kun sen hakemuksen.
Ne ei kysy, et miten sinun fysioterapia meni tai mitään. Kyllä minä vastaisin ihan
mielelläni johonkin tai tekisin jonkun palautteen. Esimerkiksi, että jos puhutaan
yksilökuntoutusjaksosta, niin minun mielestä olisi ihan oikeutettua, että Kela vaikka
vaatisi minua vastaamaan, antamaan niille kirjallisen tai sähköisen palautteen,
jotta minä vaikka saisin minun matkakorvaukset. Siis et ne vaatisi sen palautteen
meiltä, koska ne on kuitenkin maksanut sen palvelun minulle. Koska suurinta osaa
siitä palautteesta, mitä annetaan, ei Kela saa koskaan. Se jää sinne laitokseen tai
se jää sille fysioterapeutille.”
Haastattelija: ”Eikö sitä siellä laitoksen palautteissakaan myös näy?”
”Niin, vaikka sinä annat sen, ne jättävät sen sisälleen eikä anna sitä Kelalle asti.
Kyllä minä vastaisin ihan mielelläni siihen, että jos meinaat hakea uudestaan
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fysioterapiaa, niin sinun pitää antaa palaute edellisestä ennen kuin sinä voit edes
saada sitä uutta päätöstä, tai jotain. Esimerkiksi just näistä laitosjaksoista olisi
paljonkin palautetta antavaa.”

Esimerkki 2:
”Tuli täs mieleen ihan, että minkä takia Kela hakee meiltä puhelinnumeron, sähkö
postiosoitteen, kotiosoitteen, kun ne ei kuitenkaan ota yhteyttä ennen kuin vasta
sitten kun päätös on tehty. Minkä takia asiakkaalta ei kysytä mitä mieltä hän on
asiasta. Minkä takia tämä mielipide ohitetaan täysin?”

Muut avoterapiamuodot ja kuntoutusjaksot
Kahdella kuntoutujalla kuudesta oli fysioterapian lisäksi menossa joku muu avo
kuntoutusmuoto. Heillä se oli toimintaterapia joko yksilötoteutuksena tai ryhmä
muotoisena. Viimeisen viiden vuoden aikana kenelläkään ei ollut muita avokuntou
tusmuotoja. Niiden puuttumiseen saattoi vaikuttaa kuntoutujien ikä (30 vuotta tai
vanhempi), pitkä aika sairastumisesta tai vammautumisesta (yli 10 vuotta) tai sai
rauksien vaikutusten painottuminen liikkumiseen (kävely ja tasapaino). Kahdella
kuntoutujalla oli muistiin, keskittymiseen tai havainnointiin liittyviä oireita ja he oli
vat sairastumisensa jälkeen saaneet neuropsykologista kuntoutusta.
Fysio- ja toimintaterapian koettiin tukevan toisiaan arjen taitojen harjaantumisessa
sekä kotona selviytymisen tukemisessa. Samoin apuvälineistä ja vammaispalveluista
keskusteltiin, mutta ne eivät nousseet selkeästi esille.
”Miusta sekä että. On, ne [apuvälineiden käytön harjoittelu] on kaikki silloin käyty
joo, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin kanssa. Toimintaterapeutti painottaa
enemmän käsiin ja sorminiveliin, mikä on tärkeä asia, mutta täällä [fysioterapiassa]
tulee paljon jalkaharjoitteita ja isompiin niveliin. Ja se on minusta molemmissa
ollu tosi tärkeetä, että minunkin jalat on nyt paljon paremmassa kunnossa, kun on
saanut kestävyyttä niihin enemmän, jaksan enemmän. Ja sitten lihasvoimaa lissää,
kun fysioterapiassa ollu, niin mie selviän paremmin, ettei miun tartte koko ajan istua
täällä keittiössäkään.” (Eija)

Kukaan haastatelluista kuntoutujista tai fysioterapeuteista ei tuonut esille, että kun
toutujalla olisi haastatteluhetkellä tarve saada myös muita avokuntoutusmuotoja. Sen
sijaan katsottiin, että moniammatillisuus kuntoutusjaksoilla palvelisi kuntoutujaa.
Kuntoutusjaksojen tarve tai koettu hyöty oli selvästi yksilöllistä riippuen sekä vam
masta että kuntoutujan tavoitteista. Usea oli sairastunut kauan aikaa sitten, jolloin
sopeutumisvalmennustyyppinen jaksokin on ollut jo kauan aikaa sitten.
Neljältä kuntoutujalta kuntoutusjaksoja oli evätty, vaikka he kokivat, että ne olisivat
heille tarpeellisia esimerkiksi työssä jaksamisen tai ohjauksen ja vertaistuen kannalta.
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”Se on hyvä lisä siihen muuhun kuntoutukseen, tähän mikä paikan päällä tehdään.
Kun menee vieraalle paikkakunnalle, niin sitä ottaa eri kannankin siihen jo, ettei
sinne ihan turhaan lähde leikkimään. Noita laitoskuntoutuksia on vähennetty niin
hirveesti. Niist vissiin pyritään pois kokonaan.”

Yksi kuntoutuja oli käynyt lähes säännöllisesti kuntoutusjaksoilla ja koki niiden ole
van tärkeitä.
”On sil (kuntoutusjakso) on suuri merkitys, kun sinä pääset arjesta, tästä omasta
ympäristöstä ihan eri paikkaan. Ja sie oot siellä koko päiväsesti, teet vaan niitä
jumppia ja oot siinä niin ku tavallaan mukana ja sul on se ohjelma minkä mukaan
sie koko päivän teet. Eikä sulla ole näitä kotiasioita ja kotihuolia ja muuta tämmöstä.
Sie vaan elät itselles siellä, niin se antaa vielä enemmän sitten. Mutta nämähän on
nämä avofysioterapiat niin ku tavallaan lisä sille, tavallaan ylläpitävää.”

Yhden kuntoutujan mukaan lähellä kotia tapahtuva ylläpitävä kuntoutus oli hänelle
riittävää.
”Kolmeen vai neljään vuoteen ei oo ollu kuntoutusjaksoa. On huomattu sit se,
että meil on tietysti jo se alkuvaiheen sairastumiset ja laitoskuntoutukset, niin ei
sitä osaa enää edes kaivata. Eikä sil tavalla. Et palvelut tulis kotia ja lähelle arkee
ja arjen tavoitteita mitä siellä haetaan. Mieluummin ehkä ne rahat laittais tähän
tällaseen ylläpitävään.”

4.2.8 Pohdinta
Tämä tutkimus keskittyy Kelan avomuotoiseen kuntoutukseen. Kaikkien tutkimuk
seen osallistuneiden kuntoutujien fysioterapia toteutettiin kuntoutujan yksilöllisenä
käyntikertana kuntoutuspaikassa. Kuntoutujilla ei ollut ryhmämuotoista fysiotera
piaa. Standardin mukaan vaihtoehtona on toteuttaa palveluntuottajan käyntikerta
esimerkiksi kuntoutujan kotona, mitä tässä aineistossa toteutettiin vain satunnaisesti
tarpeen mukaan lähinnä palvelutaloissa asuville kuntoutujille. Haastattelut tehtiin
keväällä 2016 eli juuri, kun uusi vaativan kuntoutuksen laki oli tullut voimaan. Näin
ollen aineisto koskee aikaisemman vaikeavammaisten kuntoutuslain mukaista aikaa.
Tässä aineistossa kuntoutujat, heitä hoitavat fysioterapeutit ja kuntoutussuunnitel
man tehneet lääkärit kertoivat kokemuksistaan kuntoutujien elämäntilanteesta, jossa
nämä olivat saaneet avofysioterapiaa pitkään, yli 5 vuotta. Aineistolle kuvaavaa on se,
että kaikki haastatellut kuntoutujat olivat aikuisia (keski-ikä 51 vuotta), joilla sairas
tumisesta tai vammautumisesta oli kulunut jo pitkän aikaa (yli 10 vuotta). Kaikilla
kuntoutujilla oli sairaus tai vamma, joka vaikuttaa nimenomaan fyysiseen toimin
takykyyn ja liikkumiseen ja joka usein iän tai sairauden myötä etenee. Näin ollen
haastatellut kuntoutujat muodostavat varsin homogeenisen ryhmän ja he poikkeavat
Kelan pitkään kestävää vaikeavammaisten yksilöterapiaa saavista (Autti-Rämö ym.
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2015) siten, että yhtään alle 18-vuotiasta synnynnäistä tai perinnöllistä keskusher
moston vauriota sairastavaa lasta tai nuorta ei haastateltu.
Aineistosta kokonaan puuttuvien synnynnäistä tai perinnöllistä keskushermoston
vauriota sairastavien lasten ja nuorten osalta pitkien terapioiden merkitystä täyden
tää Vänskän (2012) CP-oireyhtymästä tekemä tutkimus. Vänskän mukaan nuoret,
joilla on CP-vamma ja jotka ovat saaneet fysioterapiaa pitkään, pienestä lapsesta läh
tien (16–22 vuotta), kokivat fysioterapian jatkuvana ja hyödyllisenä kuntoutusmuo
tona. Fysioterapiassa olennaista nuorten näkökulmasta on sen painottuminen fyy
sisen toimintakyvyn osa-alueiden harjoittamiseen, ja nuoret kokevat fysioterapian
toteutuneen asiantuntijakeskeisesti erityisesti lapsuudessaan (Vänskä 2012). Lapselle
ja nuorelle itselleen merkityksellisen tekemisen ja osallistumisen tunnistaminen tuli
si olla kuntoutumisen suunnittelun lähtökohtana (Vänskä ym. 2016).
Tämän tutkimuksen kuntoutujat näyttivät olevan pääosin tyytyväisiä hoitovastuuta
hon toimintaan ja siellä tehtyihin kuntoutussuunnitelmiin ainakin, jos johtopäätök
sen tekee siitä, että kuntoutujat eivät juurikaan maininneet asiasta. Tämän aineiston
perusteella ei voida tehdä kuntoutussuunnitelmiin liittyviä johtopäätöksiä. Vapaassa
tapauskohtaisessa keskustelussa usea kuntoutuja esitti Kelan avofysioterapiapäätök
siin liittyvää kritiikkiä, erityisesti poikkeamiin kuntoutussuunnitelmassa mainitusta
yksilöfysioterapiasta ja kuntoutusjaksojen myöntämisen nykykäytännöistä.
Kokonaisuudessaan pitkät yhtäjaksoiset fysioterapiat koettiin perustelluiksi aikui
silla, joilla on lapsuusiällä alkanut krooninen sairaus tai aikuisena saatu vamma tai
sairaus, joka vaikuttaa keskeisesti asennon hallintaan sekä karkeamotoriseen toi
mintaan. Fysioterapian sisällön muuttuminen tuli selkeämmin esille haastatteluissa
kuin kirjatuissa kuntoutuspalautteissa. Näin ollen pelkkä kuntoutusdokumentteihin
(kuntoutussuunnitelmaan ja kuntoutuspalautteeseen) perustuva analyysi ei riitä, kun
arvioidaan terapian jatkumisen perusteita.
Autti-Rämön ym. selvityksessä (2015) keskitytään tarkastelemaan, kuinka usein
vaikeavammaisen henkilön saama yksilöterapia jatkuu samansisältöisenä vähin
tään 7 vuoden ajan. Tässä aineistossa kuntoutujilla oli pitkään, vähintään 5 vuotta,
jatkunut fysioterapia, mutta seuranta-aikana fysioterapia ei ollut jatkunut saman
sisältöisenä. Myös muut fysioterapian erityismuodot olivat tukeneet ns. perinteisen
fysioterapian toteutusta. Tämä tuli hyvin selvästi esille haastatteluissa, joissa muun
muassa todettiin tavoitteiden ja toteutuksen vaihdelleen kuntoutujan yksilökohtaisen
tilanteen mukaan.
Fysioterapian kertamäärät eivät merkittävästi muuttuneet viiden vuoden seurantajak
son aikana. Kolmella kuntoutujalla fysioterapian kokonaismäärä oli vähentynyt, kah
della lisääntynyt ja yhdellä pysynyt ennallaan. Kuntoutujilla itsellään oli hyvin selvä
käsitys siitä, kuinka usein fysioterapiaa oli hyvä olla. Fysioterapiakertojen määrästä
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ei ole ollut ristiriitoja kuntoutujan, fysioterapeutin eikä hoitovastuutahon kanssa. Sen
sijaan yhden fysioterapiakerran riitttävä kesto mietitytti useampaa kuntoutujaa. Toi
vottiin muun muassa pidempää yhden fysioterapiakerran kestoa, jolloin siirtymis
ten ynnä muiden lisäksi jäisi aikaa tehokkaaseen harjoitteluun. Etenkin fysioterapian
erityismuodoissa (ratsastus-, allas- ja lymfaterapia) Kelan ohjeiden katsottiin olevan
ristiriidassa kuntoutujan subjektiivisen käsityksen kanssa.
Kaikki kuntoutujat kokivat hyötyneensä fysioterapiasta ja toivat haastatteluissa esille
fysioterapian yhteiskunnallisen hyödyn ja vaikutukset elämänlaatuun. Fysioterapia
koettiin motivoivaksi ja asiakaslähtöiseksi. Kuntoutujat keskustelivat paljon tavoit
teista, joihin he kokivat saaneensa vaikuttaa ja joihin olivat tyytyväisiä. Fysioterapian
toteutustapoja ja menetelmiä käytettiin vaihtelevasti ja niiden valinnassa luotettiin
fysioterapeutin ammattitaitoon. Kuntoutujat kokivat, että fysioterapia oli suunnitel
tu vastaamaan heidän ajankohtaisia tarpeitaan ja tavoitteitaan ja että heidän mieli
piteensä on huomioitu.
Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemi
seen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon (Suomen Fysioterapeutit 2016). Fysio
terapeutit kokivat, että toimintakyvyn arviointimenetelmiä on olemassa runsaasti.
Arviointimenetelmiä käytettiin tavoitteiden asettamisessa ja terapiajakson lopussa
vaikuttavuuden arvioinnissa eli ne näkyivät Kelan standardin edellyttämässä palaut
teessa. Aineiston perusteella näyttää siltä, että arviointimenetelmien hyödyntäminen
jää kuitenkin puutteelliseksi. Aineistossa ei tule esille, että arviointimenetelmiä olisi
käytetty terapiamenetelmien valinnassa. Näyttää siltä, että toimintakyvyn arviointi
menetelmien valintaan ja käyttöön olisi hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi kou
lutuksessa.
Suomen Fysioterapeutit ovat suositelleet, että fysioterapian tulee olla näyttöön perus
tuvaa (Suomen Fysioterapeutit 2016). Myös Fysioterapian maailmanjärjestö World
Confederation for Physical Therapy (WCPT) on asettanut näyttöön perustuvat fysio
terapiakäytännöt yhdeksi tärkeimmistä painopistealueistaan (Suomen Fysioterapeu
tit 2006). Fysioterapian vaikuttavuudesta on kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus
julkaisuja, mutta tuloksien hyödyntäminen käytännön fysioterapiatyössä näyttää
olevan puutteellista myös tämän aineiston mukaan. Haastatteluissa ei mainittu toteu
tuksen perustuvan näyttöön perustuvaan toimintaan eikä suoria johtopäätöksiä voi
tehdä myöskään kuntoutuspalautteista. Tähän asiaan olisi hyvä kiinnittää huomiota
tulevaisuudessa. Useat käytössä olevat fysioterapian menetelmät perustuvat kliini
seen kokemukseen ja siksi fysioterapiakäytäntöjen on todettu vaihtelevan (Suomen
Fysioterapeutit 2006).
Fysioterapiassa käytetään terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa,
terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä apuvälinepalvelu
ja (Suomen Fysioterapeutit 2016). Näistä korostui etenkin terapeuttinen harjoittelu
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toteutettuna joko niin sanottuna perinteisenä fysioterapiana fysioterapiayrityksen
tiloissa tai muina fysioterapiamuotoina (allas- ja lymfaterapia). Kuntoutujat olivat
hyvin valmiita kokeilemaan eri fysioterapian muotoja ja luottivat fysioterapeutin
ammattitaitoon.
Aineistossa korostui, että toimintavalmiuksien eli liikkumisen ja toimintakyvyn edel
lytysten hoidon tulee olla osa fysioterapiaa. Näin ollen, vaikka tavoitteena on kuntou
tujan toimintakyvyn ylläpito ja/tai parantuminen, koko fysioterapian toteutus ei voi
olla toiminnallista. Olennaista näytti olevan, että yksilöfysioterapiassa keskitytään
asioihin, joita kuntoutuja yksin ei pysty tekemään. Toiminnalliset harjoitukset, kuten
kävelyharjoitukset, koettiin tärkeiksi, mutta lisäksi tarvitaan liikuntakyvyn edellytys
ten, kuten kivun, liikkuvuuden ja lihasvoiman, harjoittelua. Myös manuaalista tera
piaa ja fysikaalisia hoitoja tarvitaan.
Aineistossa oli ristiriitaa haastattelujen ja kuntoutusasiakirjojen kirjausten välillä
omatoimisen harjoittelun kohdalla. Fysioterapeuttien palautteissa omatoiminen har
joittelu ei juurikaan esiintynyt, mutta sekä kuntoutujan että fysioterapeutin haastatte
luissa se tuotiin useasti esille. Aineiston perusteella näyttää siltä, että fysioterapeutin
kirjaamiset keskittyivät fysioterapiatilanteen tavoitteiden ja toteutuksen kuvaamiseen
jättäen huomioimatta omatoimisen harjoittelun. Kuitenkin omatoiminen harjoittelu
tukee fysioterapian tavoitteita. Lisäksi kuntoutujan omatoiminen harjoittelu otettiin
huomioon fysioterapian toteutuksessa ja fysioterapiakertojen määrässä, vaikka tämä
ei selkeästi näkynyt kuntoutusasiakirjoissa.
Aineistossa ei juurikaan esiintynyt kuntoutujan tai läheisen ohjausta. Kuitenkin aiem
min lähes jokaisen fysioterapeutin potilaskontaktin on todettu sisältävän ohjaamista
(Kukkohovi 2004), mutta fysioterapeutit olivat puhuneet liikkeiden ohjauksesta. Ero
saattanee selittyä sillä, että Kukkohovi (2004) keskittyi nimenomaan ohjaukseen ja
että nykyään liikkeiden ohjauksen katsotaan olevan niin olennainen osa fysiotera
pian sisältöä, ettei sitä erikseen mainita. Tässä tutkimuksessa kuntoutujat eivät ko
keneet tarpeelliseksi sairauteen liittyvää ohjausta haastatteluhetkellä, mutta sillä oli
ollut merkitystä aiemmin sairauden tai vamman alkuvaiheessa. Kukkohovin (2004)
mukaan tärkeimpiä seikkoja ohjaustilanteessa olivat olleet vuorovaikutuksellisuus ja
ohjauksen ratkaisukeskeisyys, potilaan kuunteleminen ja havainnoiminen, potilaan
motivoiminen ja aktivoiminen, potilaan tukeminen sekä se, että potilas ymmärtää
mitä ja miksi ollaan tekemässä. Nämähän toteutuivat myös tässä aineistossa hyvin.
Haastatteluissa pidettiin hyvänä sitä, että kuntoutujalla on sama fysioterapeutti, joka
tuntee kuntoutujan ja pystyy reagoimaan helposti pieniinkin muutoksiin. Tämä li
sää kuntoutujien kokemaa turvallisuutta. Kuitenkin myös muutoksiin ja vaihdoksiin
suhtauduttiin avoimesti. Kuntoutujat tunnistivat, että samoihin tuloksiin voi päästä
eri lähestymistavoilla. Jatkuvuuden takia olisi tärkeää, että fysioterapeutin vaihtuessa
tehtäisiin yhteistyötä ja että tunnistettaisiin se, että uuden fysioterapeutin kanssa al
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kuun pääseminen (tutustuminen) vie aikaa. Kenenkään kuntoutujan ei ole tarvinnut
vaihtaa fysioterapeuttia sen takia, että yhteistyö ei toimi.
Kuntoutujat kokivat yhteistyön fysioterapeuttien kanssa toimivan hyvin niin tavoit
teiden asettamisessa kuin toteutuksessakin. Fysioterapeutilta toivottiin kannustusta
ja yksilön huomiointia, ja niitä myös saatiin. Tavoitteet oli asetettu tarpeeksi konk
reettiseksi ja kuntoutuja oli itse ollut asettamassa niitä, jolloin niihin sitoutuminen
koettiin helpoksi. Ne olivat myös yksi keino luoda motivaatiota. Kuntoutujat arvosti
vat vuorovaikutusta fysioterapeutin kanssa ja sitä, että vaikka fysioterapeutti oli mo
tivoinut eteenpäin, hän oli myös osannut ”jarrutella” tai esittää realistisia näkökohtia.
Fysioterapeutin tulee toimia yhteistyössä muiden asiakkaan tai potilaan hoitoon ja
kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana
moniammatillisissa työryhmissä (Suomen Fysioterapeutit 2016). Kuntoutusasia
kirjoissa ei juurikaan esiintynyt mainintoja terapeuttien välisestä yhteistyöstä, mikä
saattanee johtua siitä, että kuntoutujien kokemusten mukaan yhteistyö tapahtui pit
kälti kuntoutujan välityksellä. Samoin yhteistyö fysioterapeutin ja palvelutalon tai
asumispalvelun henkilökunnan välillä oli vähäistä viiden vuoden tarkastelujakson
aikana, mutta sitä on saattanut olla enemmän heti sairastumisen alkuvaiheessa tai
asumismuodon vaihtuessa.
Harvalla kuntoutujalla oli fysioterapian lisäksi muita avokuntoutusmuotoja eikä niitä
koettu tarpeelliseksikaan. Tämä kuvastanee fysioterapia-aineiston yhtenäisyyttä si
ten, että kuntoutujilla oli pitkäaikainen liikuntakykyyn vaikuttava, pysyvä tai etenevä
vamma tai sairaus.
Yhteenveto
Pitkään jatkunutta yhtäjaksoista fysioterapiaa pitivät perusteltuna niin kuntoutujat
kuin fysioterapeutitkin. Fysioterapiakerrat olivat lisääntyneet vain etenevää sairautta
sairastavilla. Omatoiminen harjoittelu oli huomioitu terapiakertojen suunnittelussa,
ja se tuki tavoitteiden saavuttamista, mutta yksin se ei ole riittävää. Vaikka tavoittee
na on kuntoutujan toimintakyvyn ylläpito ja/tai parantuminen, koko fysioterapian
toteutus ei voi olla toiminnallista vaan tarvitaan myös liikkumisen ja toimintakyvyn
edellytysten hoitoa. Yksilöfysioterapiassa keskityttiin asioihin, joita kuntoutuja yksin
ei pysty tekemään. Sisältö ei ollut pysynyt samana vaan tavoitteet ja toteutus olivat
muuttuneet kuntoutujan tilanteen muuttumisen myötä.
Kehittämiskohteena tulisi olla toimintakyvyn arviointimenetelmien hyödyntäminen,
näyttöön perustuvan toiminnan ja suositusten hyödyntäminen silloin kun niitä on
sekä kuntoutuspalautteiden kirjaamisen kehittäminen niin, että niissä tulisi selkeäm
min esille niin kuntoutujan toimintakyvyssä, tavoitteissa kuin terapian toteutuk
sessakin tapahtuneet muutokset. Tämä fysioterapeutin kommentti kuvastaa hyvin
fysioterapian kulmakiviä:
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”Uskon, että kun on tavallaan fysioterapeutin ja kuntoutujan kemiat kohtaa ja se
homma toimii ja sitä pystytään tekemään pitkäjänteisesti. Niin kun kuntoutuja
sitoutuu siihen terapiaan, on aktiivinen siinä terapian suhteen ja fysioterapeutti
tuo sen oman ammatillisen näkemyksensä siihen ja aina kun tulee uusia tietoja
koulutuksista tai niin kun uusia menetelmiä tai kipuhoitoja mitä vaan, niin kyl mä
näkisin, että ne pitkät asiakassuhteet on kuitenkin hedelmällisiä puolin ja toisin.”

4.3 Musiikkiterapia
4.3.1 Musiikkiterapian osatutkimuksen lähtökohdat
Musiikkiterapiaa saavat lukuisat eri kohderyhmät ja sen taustalta löytyy paljon eri
laisia viitekehyksiä ja menetelmiä. Osa suomalaisesta musiikkiterapiasta on hyvin
lähellä psykoterapian perinteistä toiminta-aluetta ja -periaatteita, jolloin musiikki
terapian taustalla oleva teoreettinen ajattelu pohjautuu keskeisiin psykoterapian mal
leihin sekä niiden yhdistelmiin. Kohderyhminä ovat tällöin erilaisista psykiatrisista
häiriöistä kärsivät asiakkaat. Musiikin erityisominaisuuksia, kuten mahdollisuutta
ei-kielelliseen ilmaisuun ja kommunikaatioon, sekä musiikin erityisiä vaikutuksia
mielellisiin prosesseihin (esim. tunteiden aktivointi) hyödynnetään monipuolisesti
psykiatrisessa musiikkiterapiassa. Toinen osa-alue Suomessakin toteutettavasta mu
siikkiterapiasta liittyy enemmän kuntoutukseen kuin psykoterapiaan. Tällöin kes
kiössä ovat esimerkiksi juuri tämän tutkimuksen piiriin kuuluvat kohderyhmät, joita
yhdistää eri syistä aiheutunut vaikeavammaisuus. Tällöin musiikkiterapian tavoitteet
ovat ensisijaisesti kuntoutuksellisia (esim. kehollinen ja motorinen kuntoutus sekä
oppimisen ja kehittymisen tukeminen). Vaikeavammaisten musiikkiterapia sisältää
usein myös kokonaisvaltaisempia tavoitteita, jolloin varsinaisen kuntoutustoimin
nan ohella voidaan tavoitella myös psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä. Monet
musiikkiterapian menetelmät ovat pitkälle erikoistuneita ja kohderyhmäspesifisiä,
mutta aina niiden taustalta löytyy musiikin tekemisen perinteisiä piirteitä ja muotoja,
kuten laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu sekä musiikin ja liikkeen erilaiset
yhdistelmät. Musiikkiterapian asiakkailta ei edellytetä musiikillista osaamista tai eri
tyistä musikaalisuutta.
Sari Hilpisen (2015) mukaan vuonna 2013 vaikeavammaisten lääkinnällisen kun
toutuksen musiikkiterapiaa sai yhteensä 1 598 kuntoutujaa. Näistä pääosa (1 196
kuntoutujaa) luokiteltiin ICD-10-luokkaan F00–F99 Mielenterveyden ja käyttäyty
misen häiriöt ja sen sisällä luokkiin älyllinen kehitysvammaisuus, persoonallisuus- ja
käytöshäiriöt sekä mielialahäiriöt. Seuraavaksi eniten luokiteltiin luokkiin Q00–Q99
Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeamat (244 kuntoutujaa) sekä
G00–G99 Hermoston sairaudet (94 kuntoutujaa). Hilpinen listaa vielä kahdeksan
muuta ICD-10-luokkaa, joihin kuhunkin kuuluvista musiikkiterapiaa on saanut alle
20 kuntoutujaa.
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Musiikkiterapian osatutkimuksen aineistoanalyysissä on noudatettu tutkijaryhmän
yhdessä sopimia perusperiaatteita, joita on esitetty tämän raportin luvussa 3.6. Kaik
ki osatutkimuksessa esiintyvät, pääkategorioiden ulkopuoliset otsikot ovat aineis
tosta nousevia – käytännössä siis aineistoanalyysin perusteella rakentuvia katego
riatasoja. Aineistopohjaisten sitaattien käyttö perustuu tarkkaan harkintaan, jonka
lähtökohtana on ollut sitaatin edustavuus kutakin teemaa käsiteltäessä. Toisin sanoen
kun joku haastateltavista kiteyttää käsiteltävän teeman kattavasti ja osuvasti niin, että
se parhaiten ja kattavimmin kuvaa käsiteltävää teemaa, on sitaatti valittu sitä edusta
maan. Tällä tavoin on pyritty parantamaan luettavuutta ja sujuvuutta sekä pitämään
osatutkimus pituudeltaan kohtuullisena. Osatutkimuksen muu teksti nousee suo
raan aineistosta ja perustuu yhteenvetoihin haastatteluiden ja muun aineiston kautta
saadusta informaatiosta. Tutkija on pyrkinyt aineistoluvuissa tietoisesti välttämään
omien näkemystensä esiintuontia ja tulkintojen tekemistä sekä vaalimaan periaa
tetta, jonka mukaan tekstin tulee perustua haastateltavien ja taustadokumentaation
kautta välittyvään informaatioon.
Musiikkiterapian osatutkimuksen tekijä on musiikkiterapian professori Jaakko Erk
kilä Jyväskylän yliopiston musiikin laitokselta. Hänen vastuualueinaan tällä hetkellä
on musiikkiterapian kansainvälinen maisteriohjelma, musiikkiterapian jatko-opin
not sekä musiikkiterapian perus- ja aineopintoja koskeva oppiainevastuu Jyväskylän
yliopiston avoimessa yliopistossa. Hän toimii myös Eino Roiha -säätiön (Jyväskylä)
järjestämien ammatillisten musiikkiterapiakoulutusten johtajana (Jyväskylä ja Tam
pere) ja johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia No Pain No Gain
(2016–2020), jossa tutkitaan improvisaatiopohjaisen musiikkiterapian sisällöllisiä
mekanismeja aikuisikäisten masennusasiakkaiden kohderyhmässä. Ennen vuonna
1997 alkanutta yliopistouraa hän toimi musiikkiterapeutin työssä psykiatrisessa sai
raalassa sekä useita vuosia Kelan kustantamana, yksityisenä musiikkiterapiapalvelu
jen tuottajana. Työkokemusta hänellä on nuorten ja aikuisten psykiatristen, erilais
ten kehityksellisten häiriöiden ja kouluikäisten hahmotushäiriöiden hoidosta sekä
geriatrisesta musiikkiterapiasta.
4.3.2 Tapausesimerkit
Musiikkiterapian tutkimusaineisto koostui kuntoutujien sekä heitä hoitavien musiik
kiterapeuttien haastatteluista. Oheisaineistona olivat kuntoutussuunnitelmat, kun
toutuspalautteet sekä kuntoutuspäätökset. Kaikkien kuntoutujien nimet on muutettu
tähän tutkimusraporttiin. Kuntoutujista ainoastaan Matti vastasi täysin itsenäisesti
omaa kuntoutustaan koskevasta haastattelusta. Muiden kuntoutujien haastattelu
tilanteessa mukana oli huoltaja tai huoltajat. Kuntoutujista Maarit, Martti ja Manu
eivät vammaisuutensa vuoksi pystyneet keskustelemaan. Maijalla oli paljon puhet
ta, mutta hän tarvitsi haastattelutilanteessa tukea. Myös Miikka puhui selkeästi ja
keskusteleekin, mutta haastattelutilanteessa hän hyötyi selvästi huoltajan antamasta
tuesta. Sekä terapeuttien että kuntoutujien haastattelut toteutuivat tammi–maalis
kuussa 2016.
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Musiikkiterapiaa saaneet kuntoutujat edustavat lapsuusikäisiä (Manu), nuoria (Maa
rit) ja aikuisia (Maija, Matti, Miikka ja Martti). Mattia lukuun ottamatta, joka on
onnettomuuden seurauksena neliraajahalvautunut, kaikilla kuntoutujien sairaudet
tai vauriot ovat synnynnäisiä. Yhteenveto valittujen kuntoutujien taustatiedoista löy
tyy taulukosta 2 (s. 27) ja haastatteluihin osallistuneiden musiikkiterapeuttien tiedot
taulukosta 3 (s. 28). Kukin tapausesimerkki kuvataan seuraavassa myös yksityiskoh
taisemmin ja terapiamäärät esitetään taulukossa 7 (s. 68).
Maija on keskivaikeasti älyllisesti kehitysvammainen 39-vuotias nainen. Hänellä on
myös CP-oireyhtymä ja vaikea epilepsia, joka on aiheuttanut halvauksia. Niistä kun
toutuja on toipunut kohtalaisen hyvin. Kuntoutuja puhuu suhteellisen selvästi, mutta
varsinaiset keskustelutaidot ovat heikohkot. Hänellä on erittäin hyvä sanamuisti ja
hän osaa ulkoa lukuisia laulutekstejä ja -melodioita. Kuntoutuja asuu ajoittain aute
tussa asuntolassa, ajoittain vanhempiensa kotona.
Maarit on vaikeasti älyllisesti kehitysvammainen 15-vuotias nainen. Hän kuuluu pi
dennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Kuntoutuja asuu vanhempansa kodissa. Kun
toutuja on aivan viime vuosina alkanut käyttämään jonkin verran oikeita sanoja
eri yhteyksissä sekä kommunikoimaan määrätietoisemmin. Hänellä on ollut vahva
eräänlainen oma kieli ja siihen liittyvät äännähtelyt. Musiikki on kuntoutujalle tärkeä
osa elämää.
Matti on onnettomuuden seurauksena neliraajahalvautunut 29-vuotias mies. Vam
mat ovat johtaneet useisiin operaatioihin, joilla on pyritty lievittämään kipuja ja pa
rantamaan käsien käyttöä. Kuntoutujan keuhkot ovat heikot. Hän kykenee istumaan
pyörätuolissa ja käyttämään käsiään rajoitetusti rullaamiseen ja päivittäistoimintoi
hin. Kuntoutuja asuu puolisonsa kanssa yhteisessä taloudessa. Musiikki on hänelle
hyvin tärkeä osa elämää ja hän tekee myös omaa musiikkia.
Miikka on lievästi älyllisesti kehitysvammainen 24-vuotias mies. Hänellä on todettu
myös lapsuusiän autismi ja epilepsia. Kuntoutuja keskustelee selkeästi ja hänen itse
hillintänsä ja sosiaaliset taitonsa ovat viime vuosina kehittyneet paljon. Hän asuu
vanhempansa kodissa, josta käsin käy koulutuskeskuksessa. Kuntoutujalla on erityi
sesti siirtymätilanteisiin ja arjen ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä ongel
mia. Hänellä on vahvoja musiikillisia mieltymyksiä ja musiikki on hänelle tärkeää.
Kuntoutuja soittaa kitaraa ja rumpuja.
Martti on vauvaikäisenä saadun aivoverenvuodon seurauksena kehitysvammainen
33-vuotias mies. Hänellä on hydrokefalus sekä vasemman puolen halvaus ja lihas
jäykkyys. Kuntoutuja ääntelee merkityksellisesti ja hänellä on joitakin tunnistettavia
sanoja. Hän reagoi ympäristöön ja ihmisiin, mutta omat kommunikaatiotaidot ovat
hyvin rajalliset. Kuntoutuja asuu ryhmäkodissa mutta viettää paljon viikonloppuja
ja lomia vanhempiensa luona. Hän reagoi vahvasti musiikkiin ja osaa soittaa muuta
mien laulujen melodioita kosketinsoittimella.

1: 45 x 45
2: 45 x 60
3: 45 x 60
4: 45 x 60
5: 45 x 60
Suositeltu jatkoa:
musiikkiterapia toimii
hyvin kokonaisvaltai
sessa kuntoutukses
sa eikä tarkoituksen
mukaista vaihtoehtoa
ole tarjolla.
1: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
2: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
3: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
4: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
5: –

1: 40 x 60
2: 40 x 60
3: 40 x 60
4: 40 x 60
5: 40 x 60
Suositeltu jatkoa
kokonaisvaltaisen
kuntoutuksen tueksi.
Tarve vielä useita
vuosia.

1: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
2: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
3: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
4: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
5: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)

1: 25 x 60
2: 40 x90
3: 30 x 90
4: 30 x 90
5: 30 x 90
Suositeltu jatkoa:
siirtovaikutus selkeää
ja kehitystä tapahtunut
viime aikoina paljon.
Tämän positiivisen ke
hityksen turvaaminen
ja varmistaminen.
1: –
2: –
3: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)
4: fysioterapia, fysio
terapia (allasterapia)

1: 12 x 90
2: 60 x 90
3: 45 x 90
4: 45 x 90
5: 45 x 90
Suositeltu jatkoa
omatoimisuuden
ja leikkauksista
selviämisen tueksi ja
psyykkisenä tukimuo
tona.
1: fysioterapia,
toimintaterapia
2: toimintaterapia,
fysioterapia
3: fysioterapia,
toimintaterapia
4: fysioterapia,
toimintaterapia
5: fysioterapia,
toimintaterapia

1: 20 x 45
2: 35 x 45
3: 30 x 45
4: 35 x 45
5: 35 x 45
Suositeltu jatkoa
murrosiän tukemi
seksi ja minäkuvan
selkiintymiseksi
sekä itsenäistymisen
tueksi.
1: puheterapia,
toimintaterapia
2: puheterapia,
toimintaterapia
3: puheterapia
4: puheterapia
5: toimintaterapia

1: 40 x 45
2: 40 x 45
3: 40 x 45
4: 40 x 45
5: 40 x 45

Suositeltu jatkoa
ainakin vuodeksi.
Maijalla ollut vakava
halvaus äskettäin,
josta kuntoutumista
musiikkiterapia
edistäisi.

1: fysioterapia,
ratsastusterapia
2: fysioterapia
3: –
4: fysioterapia
5: fysioterapia

Musiikkiterapian
jatkosuunnitelmat

Muun avokuntou
tuksen myönnetyt
määrät
(kerrat x min / vuosi)

Lähde: kuntoutusdokumentit.

9v

33 v

24 v

29 v

15 v

39 v

Musiikkiterapian
myönnetyt määrät
yhteenlaskettuna
(kerrat x min / vuosi)

Äkillinen neurologi
nen sairaus tai
vamma aikuisena

Synnynnäinen, perin
nöllinen keskusher
moston vaurio

Ikä

Synnynnäinen,
perinnöllinen
keskushermoston
vaurio

Äkillinen
neurologinen sairaus
tai vamma aikuisena

Synnynnäinen, perin
nöllinen keskusher
moston vaurio

Synnynnäinen,
perinnöllinen
keskushermoston
vaurio

Manu

Martti

Diagnoosi

Miikka

Matti

Maarit

Maija

Kuntoutuja

Taulukko 7. Kuntoutujien musiikkiterapian ja muun avokuntoutuksen määrät tarkasteluvuosina 1–5 (5. vuosi on viimeisin) sekä musiikkiterapian koko
naismäärät.
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Manu on synnynnäisesti erittäin vaikeavammainen 9-vuotias lapsi. Kuntoutuja on
vaikeasti liikuntarajoitteinen ja hänellä on 100-prosenttinen näkövamma sekä epi
lepsia. Hän reagoi äänelliseen ilmaisuun ja kykenee itsekin ääntelemään merkityk
sellisesti. Kuntoutuja pystyy myös jossakin määrin liikuttamaan raajojaan ja päätään
tarkoituksenmukaisesti. Hän reagoi musiikkiin ja musiikilliseen toimintaan. Kun
toutuja asuu huoltajiensa kodissa, josta käsin käy koulua.
4.3.3 Tavoitteet
Musiikkiterapian asiakaskunnan laaja-alaisuus ja monessa tapauksessa asiakkaiden
vaikeavammaisuus asettavat paljon haasteita tavoitteille. Iso kysymys näyttääkin ole
van musiikkiterapian tavoitteiden perusstrategian valinta. Itse tavoitteet jakautuvat
pääluokkiin, kuten fyysiset ja psyykkiset tavoitteet, oppimista ja kehittymistä tuke
vat tavoitteet, sosiaaliset tavoitteet sekä erillisenä tässä luvussa käsiteltävät tunteisiin
liittyvät tavoitteet.
Tavoiteasettelun strategiat
Musiikkiterapia nähdään selkeästi osana kokonaiskuntoutusta jo siitäkin syystä, että
suurella osalla tutkimuksen kuntoutujista on tai on ollut samanaikaisesti myös muu
ta kuntoutusta. Musiikkiterapia nähdään myös kokonaiskuntoutusta tukevana eri
tyisominaisuuksiensa kautta. Näiden syiden vuoksi musiikkiterapian tavoitteista kes
kustellaan kuntoutussuunnitelman ohella myös muiden ammattilaisten ja omaisten
kanssa pyrkimyksenä saavuttaa yhteinen ymmärrys tavoitteista. Säännöllistä keskus
telua tavoitteista käydään esimerkiksi kodin, päiväkodin, koulun ja muiden kuntou
tusmuotojen edustajien kanssa. Vaikeuksia tällaiselle vuoropuhelulle voivat aiheuttaa
pitkät etäisyydet, kustannustekijät (yhteistyö perustuu usein ”vapaaehtoisuuteen”)
sekä joskus jopa ongelmat henkilökemioissa tai asenteissa.
Yleensä kuntoutuksessa edetään isojen tavoitteiden mukaan eikä niitä vaikeavam
maisten kuntoutussuunnitelmissa usein vaihdeta. Isot tavoitteet sisältävät kuitenkin
aina pienempiä tavoitteita, jotka eivät aina päädy kuntoutussuunnitelmiin:
”Jos tavoite on motoriikan kehittäminen niin siitä voidaan edetä vaikka käsien käyt
töön osatavoitteena esimerkiksi käden nostaminen soittimeen tarttumista varten.
Tällä tavoin tavoitteita pilkotaan vuoden mittaan ja jos pienet tavoitteet motoriikassa
saavutetaan, otetaan uusia tilalle.” (Manun musiikkiterapeutti)

Tavoitteet toki myös muuttuvat vaikeavammaisillakin, vaikkakin hitaahkosti. Pit
kään jatkuvissa terapioissa esimerkiksi siirtymä lapsuudesta nuoruuteen ja muutoin
kin luonnolliset kehitysaskeleet saattavat aiheuttaa tavoitteiden muuttumista. Erään
vaikeasti kehitysvammaisen kuntoutujan kohdalla tapahtui siirtymä rinnakkaistoi
minnasta (jossa vaatimaton vuorovaikutus) vuorovaikutukselliseen toimintaan, jossa
voitiin vuorotella soittimilla. Terapeutti näki tämän muutoksen syinä luottamuksen
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ja turvallisuuden tunteiden saavuttamisen ohella kuntoutujan luonnollisen, iän
mukaisen kehityksen.
Vaikeavammaisen kuntoutujan tavoitteet ovat usein kokonaisvaltaisia. Manun huol
taja toteaa:
”Minusta tuntuu hassulta, että pitäisi kaivella sieltä joku yksityiskohta ja pienempi
tavoite, koska tarkastelutavan pitäisi olla kokonaisvaltainen – – Normaalilapsella
kehitys tapahtuu yksivuotiaasta kolmivuotiaaseen valtavalla kaarella niin kuntou
tujalla se saattaa olla vaikka 30 vuotta se sama kaari.”

Silloin kun kontakti terapeutin ja kodin välillä on tiivis ja luonteva, musiikkiterapian
suunnittelua näyttäisi suuresti tukevan tällainen tavoitteisiin liittyvä vuoropuhelu:
”En nyt lähes viikoittain, mutta hyvin usein käyn, sanotaan nyt ainakin kaksi ker
taa kuukaudessa, keskustelemassa kun terapeutti on lopettanut tunnin ja sitten
katsotaan, mitä on tapahtunut ja hyvässä yhteistyössä on tehty tätä hommaa.”
(Martin huoltaja)
”Ja sieltä on saanut tosi hyviä vinkkejä tähän arkeen vielä. Esimerkiksi käsien
käytöstä kun tabletti ostettiin sitä varten kuntoutujalle – – niin sieltä on musiik
kiterapeutin kautta tullut tosi hyviä juttuja ja ollaan voitu hyödyntää sitä tablettia
sitten.” (Manun huoltaja)

Terapeutit käyttävät myös kulloiseenkin toimintaan liittyviä puhumattoman, vaikea
vammaisen non-verbaalisia reaktioita suunnitellessaan tavoitteita ja toimintaa. Toi
sin sanoen vaikeavammaiseltakin kuntoutujalta saa asiansa osaava terapeutti palau
tetta, joka auttaa tavoiteasettelussa.
Fyysisiä tavoitteita
Pääosalla aineiston kuntoutujista on erilaisia fyysisiä rajoitteita. Niinpä myös musiik
kiterapia on osaksi fyysisiin tavoitteisiin perustuvaa. Kehonhallinta, kehotietoisuus ja
kehollisuus ylipäätään ovat usein mainittuja tavoitteita. Musiikkiterapeutit valitsevat
erilaisia soittimia (piano, rummut, perkussiosoittimet) monesti juuri kuntoutujan
motoristen ja kehonhallintaan liittyvien tavoitteiden tukemiseksi. Terapeutit rapor
toivat myös kehon rentouttamisen olevan yhteydessä kehotietoisuuden lisääntymi
seen.
”Olemme harjoitelleet rentoutumista fysioakustisen tuolin avulla. Tarkoitus on lisätä
kehotietoisuutta ja näin vähentää kehollisia jännitteitä sekä luoda positiivinen
kokemus omasta kehosta. Kuntoutuja nauttii tuolihoidosta ja rentoutuu tuolissa
hyvin. Hänelle rentouttavan musiikin käyttäminen tuolissa on merkittävää.” (Miikan
musiikkiterapeutti)
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Motoriset tavoitteet liittyvät usein käsimotoriikkaan. Tässä aineistossa kuntoutujien
käsien käyttöä vaikeuttavat vammautuminen sekä synnynnäiset ongelmat. Pään kan
nattelukin mainitaan erään hyvin vaikeavammaisen kuntoutujan tavoitteena.
Musiikilla (ja musiikillisella toiminnalla) on tunnetusti myös kipuja lievittäviä vaiku
tuksia ja terapian tavoitteena voikin olla myös kivunlievitys. Matti kertoo:
”Mulla on paljon kipuja ollut koko ajan. Olen joutunut syömään todella vahvoja ki
pulääkkeitä. Sitten kun keskittyy siihen musiikkiin niin silloin kivut unohtuu täysin.”

Muina fyysisinä tavoitteina mainitaan äänen tuottaminen yleisesti sekä ääntely. Pu
humattomien kuntoutujien ääntelyn lisäämisellä tavoitellaan vaihtoehtoista ilmaisuja kommunikointimuotoa. Äänentuotolla voidaan pyrkiä myös keuhkojen vahvista
miseen, liman irrotukseen ja tätä kautta hengityksen helpottamiseen.
Psyykkisiä tavoitteita
Vaikeimmin vammaisilla tähdätään musiikkiterapialla usein elämänlaadun parane
miseen sekä ilon ja onnistumisen kokemuksiin. Tällaisilla tavoitteilla pyritään erityi
sesti tukemaan kokonaishoitoa ja parantamaan yleistä hoitomotivaatiota, jota tunne
tusti laskee negatiivinen mieliala. Muita psyykkisiä tavoitteita ovat oman identiteetin
tunnistaminen ja kehittäminen sekä itsetunnon parantaminen. Nämä tavoitteet kyt
keytyvät myös yleiseen elämänlaadun parantamiseen mutta myös omatoimisuuteen
ja sosiaaliseen toimintaan.
Erityisesti vaikeavammaisen kuntoutujan terapian alkuvaiheissa tehdään paljon töitä
myös perusturvallisuuden tunteen ja luottamuksen aikaansaamiseksi. Terapeutit ker
toivat, kuinka näiden tavoitteiden saavuttaminen saattaa kuntoutujalla kestää vuo
den, kaksikin. Aineistosta käy yleisesti ilmi, että vaikeavammaisen kuntoutujan ei ole
välttämättä helppoa kiinnittyä uusiin ihmisiin.
Vaikeavammaisuuteen liittyy myös psyykkisen työskentelyn tarve, erityisesti kun
toutujilla, joilla on enemmän kognitiivista kapasiteettia, ja aivan erityisesti kuntou
tujilla, joiden ongelmat ovat kokonaan fyysisiä. Neliraajahalvautuneen kuntoutujan
musiikkiterapian tavoitteita olivat muun muassa pettymysten käsittely ja niistä yli
pääseminen sekä asioiden realisoiminen ja tulevaisuuden kartoittaminen.
Oppimista ja kehittymistä tukevia tavoitteita
Suurena linjana musiikkiterapialla pyritään tukemaan vaikeavammaisen kasvua, ke
hitystä ja itsenäistymistä. Tällaista painotusta kutsutaan myös kehitykselliseksi kun
toutukseksi. Miikan kuntoutuspalautteessa todetaan musiikillisen toiminnan (tässä
tapauksessa ryhmämuotoisen) olevan ”rajapinta, jota kuntoutuja tarvitsee harjoitel
lakseen sosiaalisia taitoja ja jonka avulla hän voi oppia konkreettisia taitoja luoda
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kontakteja ikäisiinsä nuoriin. Musiikkiterapia myös tarjoaa väylän itseilmaisuun so
siaalisesti hyväksytyillä tavoilla”.
Yleisesti elämässä selviytymiseen liittyviä tavoitteita ovat myös tarkkaavuuden ja kes
kittymiskyvyn lisääminen, kielellinen ilmaisu ja kehittyminen ja yleisen toiminta
kyvyn tukeminen. Viimeksi mainittuun liittyvät esimerkiksi sellaiset tavoitteet kuin
valintojen tekeminen ja rohkeus (oma-aloitteisuus).
Musiikkiterapialla tavoitellaan myös hyvin perustavanlaatuisten kognitiivisten taito
jen harjoittamista, uusien taitojen oppimista ja taitojen automatisoitumista. Kautta
linjan aineistosta käy ilmi se, kuinka kauan saattaa viedä yksittäisten taitojen oppimi
nen, sisäistyminen ja automatisoituminen silloin, kun kyseessä on vaikeavammainen
kuntoutuja. Pelkistetyimmillään tavoite saattaa liittyä havaitsemisen harjaannuttami
seen. Tällainen voi lapsi-ikäisellä vaikeavammaisella olla vaikkapa äänilähteen erot
taminen muusta ympäristöstä ja siihen merkityksellisellä tavalla reagoiminen.
Toiminnan tasolla tavoitteita ovat toiminnan jäsentäminen ja säätely sekä toimin
nanohjaus. Esimerkkinä tällaisten tavoitteiden harjaannuttamisesta vaikeasti kehi
tysvammaisen kohdalla voidaan mainita vastavuoroinen laulaminen ja soittaminen
itsenäisesti ja fasilitoiden, musiikkiliikunta, musiikillinen leikki ja improvisointi
(Maarit, kuntoutuspalaute).
Aineisto tuo selkeästi esille sen, kuinka kaikessa toiminnassa tavoitellaan siirtovai
kutusta. Tavoitteina on näin ollen terapiassa saavutettujen taitojen siirtyminen mu
siikkiterapian ulkopuolelle, itsenäistymisen tukeminen ja oman toiminnan jäsentä
minen ja säätely yleisesti ottaen. Taustalla on ajatus siitä, että jos opitaan esimerkiksi
keskittymään ja odottamaan omaa vuoroa musiikillisessa tilanteessa musiikkitera
piaistunnossa, näkyy tämä kehittyminen keskittymisenä ja toisten huomioimisena
myös terapian ulkopuolella.
Sosiaaliset tavoitteet
Eräs usein toistuvista musiikkiterapian tavoitteista on itseilmaisun kehittäminen.
Kuntoutujalla voi olla arkuutta itsensä ilmaisemiseen, mutta häneltä voi myös puut
tua keinot siihen. Vaikeavammaisten kohdalla on myös käytänteitä, joissa kuntoutus
aloitetaan yksilömuotoisena, ja tavoitteena on kehittää erilaisia sosiaalisen kanssa
käymisen edellyttämiä taitoja ja tähdätä myöhemmin ryhmämuotoiseen kuntoutuk
seen.
Vaikeimmin vammaisilla, puhumattomilla kuntoutujilla hyödynnetään varhaisen
vuorovaikutuksen periaatteita terapeuttisessa toiminnassa. Toisin sanoen mallia ote
taan ei-kielellisestä, moniaistillisesta vuorovaikutuksesta, joka on tyypillistä äidin ja
vauvan väliselle suhteelle. Varhaisen vuorovaikutuksen teoriat ovat tässä yhteydessä
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asianmukaisia sitäkin kautta, että aineistomme kuntoutujista joidenkin kehitysiän on
arvioitu olevan 1–3-vuotiaan tasolla.
Tunteisiin liittyvät tavoitteet
Musiikkia on usein kutsuttu tunteiden kieleksi. Tämä näkyy myös musiikkiterapian
tavoitteissa, joissa tunteet ovat poikkeuksetta esillä. Vaikeimmin vammaisten koh
dalla tavoitellaan tunteiden kokemista ja tunnistamista sekä tunteiden ilmaisemista.
Seuraava askel on tunteiden säätely, tunne-elämän tasapainottaminen ja tunteiden
jäsentäminen, mikä on haastava tehtävä kenelle tahansa lapselle tai nuorelle. Erityisiä
haasteita tässä suhteessa tuottavat luonnollisesti monimuotoiset vaikeavammaisuu
teen liittyvät toiminta- ja ilmaisurajoitteet.
Musiikkiterapian tavoitteita ovat myös tunteiden ilmaisun tukeminen (rohkaisemi
nen) ja tunteiden purkaminen. Nämä tavoitteet ovat keskiössä erityisesti sellaisilla
kuntoutujilla, joiden kognitiivinen kapasiteetti on hyvä mutta joilla voi olla arjessaan
varsin vähän mahdollisuuksia muun muassa vammaisuuteen liittyvien ja sen aiheut
tamien tunteiden ja tunnepatoutumien käsittelyyn.
4.3.4 Toteutuminen
Aineisto vahvistaa sitä kokemuksestakin syntynyttä tuntumaa, että musiikkiterapeu
tit työskentelevät usein hyvin vaikeavammaisten, haastavien kuntoutujien kanssa.
Monille kuntoutujille on kokeiltu erilaisia terapioita, mutta lopulta musiikkitera
piasta on muodostunut ydinkuntoutusmuoto, joka jatkuu pitkään. Musiikkiterapian
pitkään jatkumista ja ydinkuntoutusmuodoksi jäämistä perustellaan usein musiikki
terapian kokonaisvaltaisuudella sekä musiikin läpäisevyydellä ja erityisellä merki
tyksellisyydellä, jonka kautta kontakti saadaan aikaan hyvin vaikeavammaistenkin
asiakkaiden kohdalla. Tärkeänä on pidetty myös kuntoutujan omaa motivaatiota ja
sitoutumista, mikä on havaittu tämänkin aineiston kaikilla musiikkiterapiaa saaneilla
kuntoutujilla. Musiikkiterapiassa on myös piirteitä useista muista terapiamuodoista
ja painopistettä on mahdollista muuttaa kuntoutujan tarpeiden mukaisesti esimer
kiksi toiminnalliseen (vrt. toimintaterapia) tai fyysisen kuntoutuksen (vrt. fysiotera
pia) suuntaan.
”Mutta jos ajatellaan toimintaterapiaa, musiikkiterapiaa, fysioterapiaa, puhe
terapiaa, niin se musiikkiterapia kattaa oikeastaan kaikki nämä. Sitten jos on näitä
muita terapioita ja se musiikkiterapeutin tai fysioterapeutin tai toimintaterapeutin tai
puheterapeutin yhteistyö toimii niin sehän on hirvittävä voimavara mitä me voidaan
hyödyntää.” (Manun huoltaja)

Musiikkiterapeutit ovat hyvin tietoisia siitä, että heillä ei ole rinnakkaisalojensa am
mattitaitoa tai -koulutusta, joten he toimivat mielellään yhteistyössä eri alojen kol
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legojen kanssa. Tässä aineistossa yleisimmin yhteistyötä tehdään fysioterapeuttien
ja toimintaterapeuttien kanssa. Joissakin tapauksissa moniammatillinen yhteistyö
toimii saumattomasti ja kuntoutujaa palvellen, joissakin tapauksissa ongelmia on
ammattilaisten henkilökemioissa ja asenteissa yhteistyöhön. Saattaa olla myös niin,
että käytännön hankaluudet (etäisyydet, erilliset työkontekstit) hankaloittavat yhteis
työtä.
Musiikkiterapeutit kokevat myös toisinaan, että ammattialasta ei ole tarpeeksi asian
mukaista tietoa hoidosta vastaavilla ja päättävillä tahoilla ja että musiikkiterapiaa
pidetään jonkunlaisena aputerapiana. Myös ammattialan asemassa on toivomisen
varaa. Toisin kuin muita tämän raportin kuntoutusmuotoja, musiikkiterapiaa ei
edelleenkään ole virallistettu ammattinimikkeenä (Valvira) ja tämä alkaa olla työn
toteuttamisen ja ammatillisten oikeuksien kannalta yhä suurempi haaste. Kiristyvä
taloudellinen tilanne kun johtaa helposti ongelmakeskeisiin tulkintoihin esimerkiksi
terapeuttien ammatillisen toiminnan laillisuuden arvioinnissa.
Musiikkiterapian toteuttamistapoja
Tässä aineistossa yksilöterapian piiriin kuuluu viisi kuntoutujaa ja ryhmämusiikki
terapiaan yksi (Miikka). Musiikkiterapiassa hyödynnetään lukuisia musiikillisen il
maisun ja vuorovaikutuksen eri menetelmiä. Menetelmät valikoituvat kuntoutujan
tarpeiden ja tavoitteiden mukaan ja monet terapeutit kertovat, että kokeilemalla
löytyy aikaa myöten kullekin kuntoutujalle oikea menetelmä. Menetelmiä toki myös
vaihdetaan ja muutellaan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmiin perustuen. Tässä
aineistossa esiintyviä musiikillisia toimintatapoja ovat musiikin kuuntelu, musiikki
rentoutuminen (myös fysioakustiseen menetelmään perustuen), erilaisten instru
menttien soittaminen, rytmiharjoitukset, yhtyesoitto (ryhmämuotoinen toiminta),
laulaminen, laulujen tekeminen ja laulutekstien käsittely, laululeikit, musiikin ja liik
keen erilaiset yhdistelmät ja musiikkiliikunta sekä ääntely.
Musiikkiterapeuteista pääosa on käynyt laaja-alaisen musiikkiterapiakoulutuksen
ja yksi toiminnallisen musiikkiterapian koulutuksen (ns. neuromuskulaarinen mu
siikkiterapiamenetelmä). Kaikilla on erilaisia täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia,
osalla myös psykoterapeutin pätevyys.
Vaikeavammaisella kuntoutujalla voi toisinaan olla avustaja mukana terapiaistun
nossa, mutta tämän aineiston valossa se ei ole kovin yleistä. Lähes poikkeuksetta te
rapeutit pyrkivät myös tukemaan kuntoutujan musiikillista toimintaa ja harrastusta
terapian ulkopuolella erilaisten kotiläksyjen, harjoitteiden ja tehtävien avulla. Näiltä
osin yhteistyötä tehdään esimerkiksi kodin, koulun ja hoitoyksikköjen kanssa. Esi
merkiksi Mattia musiikkiterapeutti on auttanut oman musiikkihuoneen suunnitte
lussa ja laitehankinnoissa. Manulle musiikkiterapeutti kehittää erilaisia kotona tehtä
viä harjoitteita, joihin liittyy myös tabletin (tietokoneen) käyttöä.

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

75

Musiikkiterapian teoreettisia viitekehyksiä
Musiikkiterapian kokonaisvaltaisuus houkuttelee terapeuttia omaksumaan joustavia
teoreettisia viitekehyksiä, jotka mahdollistavat erilaisten teorioiden välillä liikku
misen. Terapeutit saattavat nimetä ajattelunsa holistiseksi tai eklektiseksi, joilla ter
meillä juuri viitataan kokonaisvaltaisuuteen ja joustavuuteen. Myös integratiivinen
ajattelu mainitaan, joka niin ikään perustuu psykologisten teorioiden yhdistelyyn.
Perinteisistä psykoterapian malleista mainitaan psykodynaaminen ja supportiivi
nen, myös voimavaarasuuntautunut ajattelutapa, joilla terapeutit viittaavat työnsä
taustalla vaikuttavaan peruslähtökohtaan. Vaikeavammaistenkin kuntoutukseen liit
tyy erilaista psyykkistä työskentelyä ja asioiden käsittelyä, jolloin psykodynaaminen
ajattelutapa voidaan ottaa käyttöön. Myös varhaisen vuorovaikutuksen teoriat, kuten
kiintymyssuhdeteoria, liittyvät psykodynaamiseen ajatteluun ja palvelevat hyvin vai
keavammaisten musiikkiterapiaa. Kehityspsykologinen ja neuropsykologinen näkö
kulma vaikuttavat myös terapeuttien ajattelussa. Eräs terapeutti hyödyntää terapian
suunnittelussa myös tarvehierarkkista ajattelua, ja monilla perusorientaatio työhön
on ”tässä ja nyt” -tyyppistä.
Musiikkiterapian arviointikäytänteistä
Musiikkiterapiassa on kehitetty erilaisia arviointimenetelmiä (esimerkiksi Musical
Interaction Rating, MIR), mutta niiden hyödyntäminen kliinikon arjessa on tässä ai
neistossa melko vähäistä. Arviointimenetelmät ovat usein sidottuja tietyn musiikki
terapiamallin mukaiseen toimintaan (esimerkiksi toiminnallisen musiikkiterapian
omat arviointimenetelmät: kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä toimin
nallisten tai kehityksellisten valmiuksien arviointi) ja aineistossa tulee hyvin esille
se, miten terapeutit varioivat toimintaansa ja ovat joustavia niin teoreettisesti kuin
menetelmällisestikin kuntoutujien tarpeiden mukaan. Niinpä arviointikin on usein
kokonaisvaltaista. Terapeutit kyllä viittaavat esim. GAS-tavoitteisiin, ovat käyneet
menetelmään liittyviä koulutuksia ja ovat ottamassa sitä yleisemmin käyttöön.
Tärkeitä arvioinnin välineitä näyttävät olevan tavoite- ja arviointikeskustelut, joita
käydään kodin ja moniammatillisen tiimin kanssa, ja silloin kun on mahdollista,
myös kuntoutujan kanssa. Musiikkiterapiassa on myös tapana tallentaa aika ajoin
terapiaistuntoja tai sen osia (video, audio) ja arvioida kuntoutujan kehitystä tallen
teita vertailemalla ja analysoimalla. Arviointia ja edistystä auttavat myös terapeutin
istuntomuistiinpanot. Musiikkiterapeutit harjoittavat myös osallistuvaa havainnoin
tia erityisesti kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoihin sekä psyykkiseen tilaan ja
toiminnallisiin valmiuksiin liittyen. Vaikeavammaiselle hyvin soveltuvia elämän
laatumittareita on vähänlaisesti ja tältäkin osin arviointi perustuu toiminnan ja sen
muutosten havainnointiin terapiatilanteissa ja arkipäivän toiminnoissa.
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4.3.5 Hyödyt ja haitat
Musiikkiterapian hyöty jakautuu aineiston pohjalta neljään pääkategoriaan. Mielen
kiintoinen löydös on se, että missään aineistolähteessä ei tule esiin musiikkiterapian
mahdollisia haittoja.
Perusvalmiudet
Perusvalmiuksilla tarkoitetaan valmiuksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin
saavuttaa korkeamman tason edistystä tai siirtovaikutuksia. Perusvalmiuksilla viita
taan tavallisesti myöskin erityisen vaikeavammaisiin, joilla on joko vaikeita fyysisiä
tai kognitiivisia vajeita tai molempia.
Musiikkiterapian keinoin voidaan kehittää ääntelyn ja äänensävyjen itseilmaisullista
ja vuorovaikutuksellista ulottuvuutta:
”– – että vaikka kuntoutuja ei puhekielen sanoja muodosta, mutta kuitenkin omalla
tavallaan äänensävyjä vaihtamalla ja eri tavalla ääntelyä kontrolloimalla toimii niin
tämmöinen vastavuoroisuus on ihan selvästi lisääntynyt. Odottaa tavallaan omaa
vuoroaan ja osaa sitten myöskin vastata kysymykseen tai vuoroon.” (Manun huoltaja)

Musiikkiterapiassa on myös saatu harjoitettua ääntöelimistöä vaikuttamalla pään
ja kehon asentoon ja hyödyntämällä musiikillisia keinoja tarkoituksenmukaisella
tavalla.
Kuntoutuja (Maarit) on myös, lähinnä laulun sanoja hyödyntämällä, kyennyt etene
mään ääntelystä ja ”omasta kielestä” kohti merkityksellistä puhetta ja sanojen muo
dostusta.
On havaittu, että musiikkiterapian avulla myös tietyt kognitiiviset toiminnot, esimer
kiksi syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen sekä muisti, katsekontakti ja havaitsemi
nen, ovat parantuneet. Musiikin rytminen peruspoljento ja rakenneominaisuudet on
nähty erityisesti muistia tukevina. Usein mainitaan myös musiikkiin liittyvä luon
tainen motivaatio ja kiinnostus syiksi huomiokynnyksen ylittymiseen ja esimerkiksi
havaitsemisen ja katsekontaktin syntymiseen.
Musiikki aktivoi myös liikettä ja aiheuttaa siten kehollisia kokemuksia ja edistää
kehonhallintaa ja motoriikkaa:
”– – käytetään myöskin näitä laululeikkejä ja tällaisia, että missä on peukalo, missä
on peukalo – – eli tavallaan tehostetaan sitä minuushommaa. Käsien käytössä hän
oli aika paljon yksikätinen – – niin siihen pyrittiin sitten ottamaan molemmat kädet
mukaan ja sitä heikompaa kättä kuntouttaen – –” (Maaritin musiikkiterapeutti)
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Vaikea liikuntarajoitteisuus aiheuttaa monesti myös keuhkoperäisiä ongelmia, vai
keuttaa hengitystä ja johtaa hallitsemattomaan liman muodostukseen. Ääntelyllä ja
laulamisella yhdistyneenä keholliseen ponnisteluun on voitu huomattavasti helpot
taa näitä ongelmia:
”– – että kun on tämä PEF-mittari minulla. Elikkä suoraan kuinka isot keuhkot on
litramäärältään, niin mulla on vaan parantunut ne, kun on ollut ongelmia tässä näin.
Niin sitten kun sai tätä musiikkiterapiaa niin ne on ruvennut nousemaan – – justiin
se, että kun saa tuolta ihan pohjalta ne limat pois niin ne ei infektoidu sinne.” (Matti)

Perustason hyödyksi voitaneen laskea myös tunteiden käsittely ja tunteiden purkami
nen. Matti kertoo, että hänellä ei ole useinkaan halua vaikeiden tunteiden jakamiseen
suoraan vaan hän käsittelee niitä laulun sanojen ja musiikin tunnesisältöjen kautta
ikään kuin etäisyyden päästä.
Musiikkiterapia muun kuntoutuksen tukena
Tällä kategorialla viitataan sellaisiin musiikkiterapian hyötyihin, joilla on hyödylli
nen vaikutus muuhun kuntoutukseen ja hoitoihin huomioiden myös kuntoutujan
huoltajien näkökulman.
Parhaimmillaan musiikkiterapia toimii vanhemmuuden tukena ja auttaa kuntoutu
jan omaisia jaksamaan:
”– – että kun huomataan, että tässä nyt ei olekaan ihan tavallisesta vauvasta
kysymys niin se voi se huoli ja tämmöinen tulla myös siinä [vanhemmalla] – – en
tiedä masennuksesta, että onko sitä mahdollisesti, mutta jotenkin tämän älyllisen
kehitysvammaisuuden ohella tuli fiilis, että sellainen niin kuin deprivaatio tässä
on.” (Maaritin musiikkiterapeutti)

Erään kuntoutujan huoltaja kertoo, että kun huomaa kuntoutuksen vaikutuksia, se
auttaa huoltajiakin jaksamaan paremmin.
Aineistosta nousee usein esille se, kuinka musiikkiterapia voi edistää kuntoutujan
yleistilaa ja hoidettavuutta ja olla näin tärkeä tukirakenne ja kokonaiskuntoutuksen
tuki:
”– – se on ihan täyskokonaisvaltainen tämä musiikkiterapia, että ainakin, mitä
itse olen kokenut niin en olisi varmaan tässä, jos mulla ei olisi sitä. Se on minulle
semmoinen henki ja elämä tuo musiikki. Että se vähäinenkin, mitä pystyy tekemään
niin sekin auttaa tosi paljon.” (Matti)

Yleisen kunnon ja kuntouttavan vaikutuksen ohella musiikkiterapia on havaittu
mielenterveyttä tukevaksi kuntoutusmuodoksi. Erään kuntoutujan äiti puhuu kehi
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tysvammaisen lapsensa ”mielen lukkojen” aukeamisesta musiikkiterapian keinoin.
Psyykkisen oireilun ja masennuksen todetaan myös vähenevän. Usein viitataan myös
musiikkiterapian rentouttavaan vaikutukseen.
Fyysisillä osa-alueilla musiikkiterapian suotuisat vaikutukset on havaittu keuhkokuu
meilun vähenemisenä ja kipujen lieventäjänä. Matti kertoo, kuinka keuhkokuumeet
jäivät pois musiikkiterapian alkaessa. Kun musiikkiterapia jäi tauolle, palasi kuumei
lu, ja hävisi taas, kun musiikkiterapia alkoi uudestaan. Hän toteaa, että mikään sär
kylääke ei vie häneltä täysin kipuja pois, mutta ”se puolitoistatuntinen [musiikkitera
pia], niin se on sitä kivutonta aikaa”.
Musiikkiterapian on havaittu myös edistävän lääketieteellisistä operaatioista toi
pumista sekä vähentävän epileptisiä kohtauksia. Maijan vanhemmat ja terapeutti
muistelevat, että Maija ei ole saanut kertaakaan epileptistä kohtausta musiikkitera
piaistunnon aikana, vaikka pahimmillaan kohtauksia on esiintynyt useita kertoja
päivässä. Vanhemmat ovat havainneet, että kohtauksia esiintyy todennäköisimmin
tilanteissa, joissa kuntoutuja on jännittynyt ja ahdistunut tai joissa hän ei koe oloaan
turvalliseksi.
Musiikkiterapia on myös lieventänyt spastisuutta, erityisesti rentoutukseen tähtää
viä menetelmiä käytettäessä (esim. fysioakustinen tuolihoito). Havaintoja on myös
kuolaamisen vähentymisestä, joka voi liittyä lääkitykseen ja lääkityksen muutoksiin.
Maaritin musiikkiterapeutti kertoo, että laulaessaan ja puhuessaan kuntoutuja ikään
kuin muistaa myös nieleskellä ja että tällöin kuolaaminen vähenee. Hyvin vaikeavam
maisen Manun itkuisuuden on havaittu vähenneen musiikkiterapian alettua. Havain
to on liitetty mielialan kohoamiseen ja uusien tilanteiden parempaan sietämiseen.
Kehitysvammaisuuteen liittyy usein autismi tai autistisia piirteitä, niin tässäkin ai
neistossa. Autismiin liittyy usein juuttumiskäyttäytymistä, jota musiikkiterapian on
havaittu lieventävän:
”Ja sitten tämmöiset jumiutumiset, jotka oli merkittäväkin ongelma jossain vaiheessa
– – niin siinä tuli muutos ja sen muutoksen sietäminen. Siinä on tapahtunut aivan
valtava muutos – – oppia sietämään sitä muutosta ja hyväksyä muuttuvat tilanteet.”
(Maaritin musiikkiterapeutti)

Kokonaisvaltainen hyvinvointi
Aineisto antaa määrällisesti eniten tietoa musiikkiterapian yleisistä – voisi myös
sanoa kokonaisvaltaisista – hyödystä tai hyödyistä. Kautta linjan onkin nähtävissä,
että sekä musiikkiterapian tavoiteasettelu että tuloksellisuus puhuu kokonaisvaltai
sen kuntoutusmuodon puolesta. Hyvin harvan kuntoutujan tilanteessa musiikki
terapialla tähdätään esimerkiksi pelkästään fyysiseen tai motoriseen kuntoutukseen
huomioimatta psyykkisiä ja psykologisia näkökulmia.
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Kokonaisvaltaisina hyötyinä mainitaan yleinen hyvinvointi, elämänlaatu ja psyykki
nen hyvinvointi. Niin huoltajat kuin hoitotahotkin pitävät näitä tärkeinä, koska ky
seisillä hyödyillä on iso merkitys myös yleisen motivaation, aktiivisuuden ja toimin
nan kannalta. Nämä hyödyt tukevat myös muuta kuntoutusta, ja kun tällaisia hyötyjä
saavutetaan, vähenee myös hoidon tarve.
Perusturvallisuudesta ja luottamuksesta kohti eriytyneempiä taitoja
Vaikeavammaisen kohdalla terapeutin ensimmäinen tehtävä on perusturvallisuuden
ja luottamuksen synnyttäminen. Tapauksesta ja kuntoutujan iästä riippuen tämä voi
kestää vuoden, jopa enemmänkin. Kun tämä lähtökohtainen tavoite on saavutettu,
voidaan saavuttaa eriytyneempiä hyötyjä, jotka tukevat kasvua ja kehitystä. Edelli
siin kytkeytyvät myös kognitiiviset taidot, joiden saavuttaminen näyttää edellyttävän
mainittujen perustason tavoitteiden saavuttamista. Toisin sanoen eriytyneiden taito
jen saavuttaminen ja oppiminen vaativat pohjatyötä, jolle rakentaa. Vaikeavammai
sella voi olla huomattavia itsetunnon vajeita epäonnistumisen ja oman erilaisuuden
ymmärtämiseen liittyvien kokemusten seurauksena, ja tällaiset tekijät heikentävät
oppimista ja motivaatiota.
Kun pohjatyö on tehty, on kuntoutujien minäkuva, oma identiteetti, itsenäistymi
nen, omatoimisuus, itsetunto, itseluottamus, oman tahto, aloitekyky ja aktiivisuuden
orientaatio sekä kontaktin laatu parantunut. Tämänkaltainen kehitys on toki aina
suhteessa kuntoutujan edellytyksiin:
”– – jotenkin tämän kuntoutujan askeleet, ne kehitysaskeleet, ne ovat kyllä niin
pikkuisia ja pieniä ja tavallaan aika vaativia, että jos ajattelee normaalia neljä-,
viisitoistavuotiasta niin tämän kuntoutujan kehitysikä on kuitenkin siellä kahden
ja kolmen vuoden välillä.” (Maaritin musiikkiterapeutti)

Musiikki voi muodostua merkittäväksi osaksi kuntoutujan persoonaa ja sen ilmen
tämistä jopa kaikkein vaikeimmin vammaisilla ja tätä kautta musiikkiterapialla saa
vutetaan edistystä minäkuvan ja oman identiteetin osa-alueilla. Itsenäisyyden ja
omatoimisuuden lisääntyminen konkretisoituu neliraajahalvautuneen kuntoutujan
kohdalla oman asunnon hankkimisena, parisuhteen vakiinnuttamisena ja suurempa
na riippumattomuutena vanhemmista (Matin musiikkiterapeutti). Kognitiivisen ka
pasiteetin ollessa heikko mainitut hyödyt voivat ilmetä vuorovaikutuksen lisääntymi
senä (elein, ääntein, yksittäisin sanoin) ja oman tahdon ja tunnelmien ilmaisemisena
(Martin kuntoutuspalaute). Itsetunnon kehittyminen voi näkyä omien edellytysten
sopivana liittymisenä musiikilliseen oppimiseen ja osaamiseen, kuten Maijalla, jolla
on hyvä sanamuisti ja joka osaa paljon lauluja ja laulunsanoja ulkoa.
Ryhmämuotoisessa terapiassa pitkään ryhmässä olleet jäsenet saattavat tukea uutta
tulokasta toteamalla, että heillä itselläänkin oli aluksi vaikeuksia näiden perusasioi
den kanssa, mutta kyllä ne voi oppia (Miikan musiikkiterapeutti). Ryhmämusiikki
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terapeutit liittävät tällaisen empaattisen tukemisen oman itsetunnon lisääntymiseen
ryhmän pelisääntöjen hallitsemisen ja osaamistavoitteiden saavuttamisen kautta.
Maaritin huoltaja on havainnut itseluottamuksen kehittymistä musiikkiterapian seu
rauksena, minkä hän yhdistää lisääntyneeseen puheen tuottamiseen ja käyttöön.
Hyvinkin vaikeavammaisen aloitekyky ja aktiivisuus suhteessa omaan elämäänsä ja
edellytyksiinsä voi myös kehittyä. Tällaista kehitystä on havaittu esimerkiksi Manul
la (huoltaja). Musiikki voi myös tyynnyttää, luoda ennakoitavaa ilmapiiriä ja auttaa
hahmottamaan omaa paikkaa ympäröivässä maailmassa. Tällaiset kokemukset liit
tyvät Manun musiikkiterapeutin mukaan parantuneeseen orientaatioon. Kontaktin
laadun paraneminen oli selvästi nähtävissä Miikalla, joka aloittaessaan ryhmämu
siikkiterapian oli vetäytyvä ja poissaoleva mutta joka aktivoitui vähitellen, hänen vi
reystilansa nousi ja samalla kontaktissa oleminen kehittyi niin, että hänestä tuli yksi
ryhmän kantavimmista ja aktiivisimmista jäsenistä (Miikan musiikkiterapeutti).
Tunneilmaisu ja sen kehittyminen
Riippumatta kuntoutujan kognitiivisesta tasosta näyttää musiikki toimivan tunteiden
tunnistamisen, ilmaisemisen ja purkamisen välineenä. Tunteisiin suoraan tai välilli
sesti liittyen aineistosta nousee esiin tunneilmaisun kehittymistä ylipäätään, mieli
alan kohoamista, empaattisuuden ja toivon lisääntymistä ja negatiivisten tunteiden
käsittelyä.
Lisäksi aineisto kertoo, kuinka tunteiden suora ilmaiseminen tai kohtaaminen voi
olla vaikeaa myös kognitiiviselta kapasiteetiltaan heikommalle kuntoutujalle. Maijan
musiikkiterapeutti kertoo, kuinka kuntoutuja, jonka intohimo ovat laulut ja laulun
sanat, valitsee lauluja selvästi omien mielialojensa mukaan. Surumielisenä hän va
litsee aivan muita lauluja kuin iloisemmalla mielellä ollessaan. Terapeutti onkin
vakuuttunut siitä, että kuntoutuja käsittelee omia mielentilojaan pääosin musiikin
keinoin ja että juuri siksi musiikki on tälle niin tärkeä osa elämää.
Kaikille aineiston kuntoutujille musiikkiterapialla on havaittu olevan mielialaa kohot
tava vaikutus. Martin kohdalla on esimerkiksi asuntolan henkilökunta huomannut,
että laulu ja musiikki kohottavat kuntoutujan mielialaa ja helpottaa hoidettavuutta
tilanteissa, joita tämä ei koe miellyttäväksi. Lisääntynyt empaattisuus voi näyttäytyä
varsin konkreettisesti:
”Sen on yksi haaste siellä musiikkiterapiassa, että ymmärtää toista kaveria, että
miksi se soittaa niin kuin soittaa ja että osataan kuunnella sitä toista ja toimitaan
yhteen. Niin se näkyy sillä tavoin, että kuntoutuja on alkanut oma-aloitteisesti
huomaaman sellaisia asioita. Just, että kissoja kohtaan tämä empaattisuus, että
hän hoivaa ja huolehtii ja laittaa niille ruokaa. On oppinut sen merkityksen, että
niitä ei voi kaltoin kohdella. Myös ihmisiä, kotiväkeä kohtaan, on tullut samanlaista
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muutosta. Että hän ymmärtää kysyä, mitä siskolle kuuluu ja miten veli jaksaa ja onko
äiti väsynyt.” (Miikan huoltaja)

Äkillinen, vaikea ja pysyvä vammautuminen keskellä aktiivisinta nuoruutta on myös
psyykkisesti äärimmäisen raskas kokemus. Matille musiikkiterapia on antanut toi
voa. Hänen itsensä mukaan hän ei olisi jaksanut ilman musiikkiterapian antamaa
tukea.
Sosiaaliset taidot ja niiden ulottuvuudet
Sosiaalisiin taitoihin välittömästi tai välillisesti liittyvää kehittymistä on aineiston
pohjalta havaittu kommunikaation paranemisena, keskustelutaitojen ja kielellisen
vuorovaikutuksen edistymisenä, lisääntyneinä ryhmävalmiuksina, edistyneenä suh
teena muihin ja muiden huomiointiin sekä osallistumisen ja yhteistyökyvyn lisäänty
misenä. Välillisemmin sosiaalisiin taitoihin liittyy luottamuksen kehittyminen, roh
kaistuminen ja esiintymisvalmius sekä suvaitsevuuden, avoimuuden ja itseilmaisun
kehittyminen.
Keskustelutaidoissa saavutetaan edistystä erityisesti sellaisilla kuntoutujilla, joilla
on lähtökohtaiset edellytykset kielelliseen ilmaisuun (esimerkiksi Maija ja Miikka),
vaikkakin heillä on kehitysvammaisuudesta johtuvia rajoitteita. Autismi ja autistiset
piirteet liittyvät usein kehitysvammaisuuteen ja myös tällaisissa tapauksissa musiik
kiterapia on selkeästi voinut edistää keskustelutaitoja (erityisesti Miikka). Kommu
nikointi ja kommunikaatiotaidot yleisemmin ottaen ovat osa-alue, jossa kehitystä
raportoidaan kaikilla kuntoutujilla. Eniten kognitiivisia rajoitteita omaavilla kun
toutujilla musiikki saattaa olla käytännössä ainoa mahdollinen ilmaisun ja vuoro
vaikutuksen tapa. Vaikeavammaisten kuntoutujien musiikkiterapeutit ammentavat
yleisesti varhaisen vuorovaikutuksen teorioista ja ovat hyvin harjaantuneita erilaisen
non-verbaalisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen tunnistamisessa ja tulkitsemisessa
(ääntely ja sen ilmaisulliset merkitykset, katseet, eleet, liikkeet, musiikillinen ilmaisu).
Muiden huomiointi, suvaitsevaisuus ja ryhmävalmiudet ovat edistymisen osa-aluei
ta, jotka näkyvät erityisesti ryhmätilanteissa ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa.
Tässä aineistossa ryhmämuotoiseen toimintaan osallistui ainoastaan yksi kuntoutuja.
On myös selvää, että kaikkein vaikeavammaisimmille ryhmämuotoinen kuntoutus ei
usein ole järkevääkään, koska riittäviä edellytyksiä ei ole. Kuntoutujat, joita yhdistää
lievä kehitysvammaisuus ja autismi, voivat kuitenkin hyötyä paljonkin ryhmämuo
toisesta kuntoutuksesta:
”Päällisin puolin voi kyllä sanoa, että ryhmässä on tapahtunut kasvua ja kehitystä,
mikä on ihan ikätasoista, jatkuvasti. Näiden poikien tarpeet, toiveet ja tavat toimia
olivat viisi vuotta sitten huomattavasti erilaisia kuin nykyään. On myös kiva huomata,
että autististen poikien ryhmän kanssa pystytään oikeasti menemään ikätasoisesti
eteenpäin – – aluksi oli paljon häiriökäyttäytymistä, omaehtoisuutta, kyvyttömyyttä
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sitoutua yhteiseen toimintaan. Nyt on jotenkin hitsautunut porukka, joka pystyy
sietämään toisiansa – – oivaltavat itse sen oman roolinsa ja tekemisensä merki
tyksen siinä ryhmän toiminnan eteenpäin viemisessä.” (Miikan musiikkiterapeutti)

Vaikeasti vammaisella hyöty voi näkyä lisääntyneenä osallistumisena – pyrkimyk
senä itseilmaisuun esimerkiksi kotiympäristössä ja uusien tilanteiden ja ihmisten
hyväksymisenä ja sietämisenä (Martin terapeutti). Tulos voi vaikeavammaisella olla
myös vuorovaikutuksen perusidean ymmärtämistä, pyrkimystä kommunikaatioon
omilla keinoilla ja onnistumisen kokemuksia vastavuoroisen viestinnän toimiessa
(Manun musiikkiterapeutti). Vuorovaikutus edellyttää myös luottamusta vuorovai
kutuskumppaneihin ja ihmisiin, joiden kanssa toimitaan (Manun musiikkiterapeut
ti). Aineistosta on tullut selvästi esiin, että hyvinkin vaikeasti kehitysvammainen
kuntoutuja tunnistaa selvästi vuorovaikutussuhteen laatutekijöitä ja myös reagoi nii
hin selvästi.
Vaikka varsinainen ryhmässä tarkoituksenmukaisesti toimiminen olisi kuntoutujal
le ylivoimaista, voidaan musiikkiterapian keinoin edistää uusien, myös sosiaalisten,
tilanteiden suvaitsemista. Musiikkiterapialla on myös saatu aikaan edistymistä siir
tymävaikeuksissa, jotka ovat hyvin tyypillisiä etenkin autistisia piirteitä omaaville
kuntoutujille. Estoisuus ja arkuus ovat myös vaikeasti kehitysvammaisen mahdollisia
ominaisuuksia, ja musiikkiterapialla on saavutettu rohkaistumista ja esiintymisval
miuksia (esim. Martin musiikkiterapeutti).
Kognitiiviset taidot
Erilaiset kognitiiviset taidot ovat tarpeen kaikelle tekemiselle ja ilmaisulle eikä niitä
ole musiikkiterapiassa aineiston perusteella tapana erityisesti irrottaa isommista ta
voitealueista. Tämä johtunee musiikkiterapian kokonaisvaltaisesta luonteesta, jossa
esimerkiksi kielellistä kehitystä voidaan tavoitella myös välillisesti, yhdessä muiden
tavoitteiden kanssa. Keskittyminen ja tarkkaavuus sekä toiminnan ohjaus ovat kui
tenkin kognitiivisia taitoja, joissa edistymistä on raportoitu usein niin vaikeammin
(Maarit) kuin lievemminkin (Miikka) kehitysvammaisilla. Edistyminen on havaittu
niin kotona kuin terapiassakin. Välillisesti keskittymiseen ja tarkkaavuuteen liittyviä
kehitysosa-alueita ovat parantunut sietokyky ja itsehillintä, muutoksen sietäminen ja
valintatilanteiden sietäminen.
Psyykkinen eheytyminen
Kun kuntoutujalla on riittävät kognitiiviset edellytykset ja terapiassa on saavutettu
riittävä perusturvallisuus ja luottamus, käsitellään musiikkiterapiassa tyypillisesti
myös korkeamman abstraktiotason kysymyksiä. Tällöin musiikkiterapialla on myös
psykoterapian ulottuvuuksia. Tässä aineistossa nousi esiin hyötyjä, kuten ongelmal
listen asioiden käsittely ja psyykkinen työskentely ylipäätään sekä tulevaisuudenusko
ja tulevaisuuden suunnittelu. Kun kyse on kognitiivisesti heikompitasoisesta kuntou
tujasta, voi psyykkinen työskentely perustua esimerkiksi onnistumisen kokemusten
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kautta tapahtuvaan itseluottamuksen ja itsetunnon kohentumiseen. Tällaista edistys
tä on raportoitu kaikilla kuntoutujilla. Myös sitoutuminen on tavoite, jonka saavutta
minen voi viedä vuosia ja joka edellyttää prosessinomaista työskentelyä.
Tässä aineistossa erityisen selkeästi psyykkinen työskentely on ollut osa Matin mu
siikkiterapiaa. Psyykkistä työskentelyä on tarvittu, jotta hän ylipäätään on voinut
henkisesti selvitä vaikeasta vammautumisesta, samoin kuin hyvin vaikeiden, trau
maattisten asioiden kohtaamisesta ja läpikäymisestä. Matti tuo selkeästi esiin, kuin
ka musiikkiterapia on ollut hänelle sopiva psyykkisen työskentelyn muoto. Hänen
mukaansa hän tarvitsee etäisyyttä hankaliin asioihin eikä hän usko pystyvänsä niistä
suoraan keskustelemaan. Matti käsittelee vammautumistaan terapeutin avustamana
luomiensa laulun tekstien ja sävellysten avulla.
Kuntoutuksen siirtovaikutuksesta
Terapian tavoite on aina se, että terapiassa tapahtuva edistyminen tavalla tai toisella
siirtyy kuntoutujan arkeen. Tämän raportin aiemmissa luvuissa on jo tuotu esiin mo
nia, erityisesti psyykkisiä siirtovaikutuksia, jotka on havaittu myös kuntoutujan arjes
sa. Tämän lisäksi aineistossa on raportoitu siirtovaikutuksista, jotka ovat hyvin konk
reettisia – esimerkiksi toiminnallisuuden, harrastusten ja liikkumisen lisääntyminen
ja yleinen aktivoituminen, virikkeiden saaminen sekä yhteiskunnalliset säästöt.
Vaikeavammaisen vapaa harrastustoiminta on varsin haasteellinen kysymys (tästä
lisää muussa yhteydessä), mutta kun edellytyksiä on riittävästi, näyttää musiikki
terapialla olevan myös muuta harrastustoimintaa edistävä vaikutus (Matti ja Miik
ka). Lisääntyneet sosiaaliset taidot ja rohkaistuminen musiikkiterapiassa poikii
samansuuntaista aktiivisuutta myös vapaa-ajalla. Matille sellainen on esimerkiksi
pyörätuolitanssi, Miikalla kaveripiirin ja sosiaalisten suhteiden huomattava ja nopea
kasvaminen, samoin kuin monipuolisen harrastustoiminnan löytyminen.
Vaikeampivammaisella Manulla on havaittu omaehtoisen liikkumisen lisääntymistä
musiikkiterapian ulkopuolella. Hänelle musiikkiterapia on antanut myös virikkeitä
sekä kotiin että kouluun niin, että musiikkiterapian hyväksi koetut keinot on voi
tu ottaa myös niissä käyttöön. Kuntoutujan huoltajat näkevätkin musiikkiterapian
palvelevan heidän arkeaan ja toteavat, etteivät olisi itse osanneet löytää arkeen sopi
via harjoitteita ja vuorovaikutuksen rikastamisen keinoja ilman musiikkiterapeutin
ohjausta.
Musiikkiterapian kuntoutusta tukevat ominaisuudet
Aineistossa korostuu toistuvasti näkemys ja kokemus musiikkiterapian kokonaisval
taisuudesta. Musiikkiterapia nähdään puhutulle kielelle vaihtoehtoisena ilmaisun ja
kommunikaation muotona. Sen nähdään ominaisuuksiensa puolesta myös yltävän
varhaisen vuorovaikutuksen tasolle, mikä tukee erityisesti puhumattomien, vaikea
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vammaisten kanssa toimimista. Musiikin kautta on myös mahdollista käsitellä vai
keitakin asioita symboliikan keinoin, jolloin se voi edistää psyykkistä työskentelyä
silloin, kun kuntoutujan on syystä tai toisesta vaikea kielellistää tuntemuksiaan ja ko
kemuksiaan. Laulun sanat voivat toimia omien tuntojen tulkkina, jolloin kuntoutu
jan ei tarvitse itse ”osata” kertoa. Esimerkiksi aikuisikäiselle kehitysvammaiselle kun
toutujalle (Maija) laulujen tekstit ja melodiat toimivat suoraan omien kulloistenkin
olojen tunnistamisen ja käsittelyn välineinä. Matti taas kirjoittaa itse laulutekstejä,
jotka yhteistyössä terapeutin kanssa puetaan niitä parhaiten kuvaavaan musiikilliseen
muotoon. Musiikissaan kuntoutuja käsittelee itselleen merkityksellisiä teemoja. Ai
neistossa tulee esiin myös, kuinka musiikki stimuloi asioiden käsittelyä ja lyhyessäkin
ajassa esimerkiksi aktivoi vireystilaa. Musiikki kytkeytyy myös muistitoimintoihin
ja vaikeastikin kehitysvammainen kuntoutuja kykenee tunnistamaan usein kuultuja
melodioita ja rytmejä ja hahmottamaan tätä kautta tulevaa sekä ajallisia rakenteita.
Erityisen hyvin tämä tulee esiin Manun kohdalla.
Musiikkiterapiassa on edistytty moniaistillisessa havaitsemisessa ja kokemisessa. Ai
neistossa tulee usein esiin innostumisen, ilon, nautinnon ja mielihyvän kokemusten
lisääntyminen sekä yleisen motivaation kasvu.
Toisaalta musiikkiterapia voi olla myös fyysisesti väsyttävää ja terapeutin onkin kyet
tävä herkästi lukemaan asiakkaan vireystilaan ja jaksamiseen liittyviä signaaleja, jotta
tason sovellutus on oikea. Toisaalta Manun huoltaja toteaa, että ”se on kuitenkin sel
laista tervettä väsymystä, jota musiikkiterapia aiheuttaa”. Musiikkiterapian toimivuu
teen ilman muuta liittyy myös kuntoutujan ja terapeutin välinen kemia. Toisinaan
terapeutin vaihtuminen on saattanut heikentää tai parantaa terapian koettua mer
kitystä. Kemioiden toimivuus on aineiston pohjalta aivan yhtä tärkeätä riippumatta
siitä, mikä on kuntoutujan kognitiivinen taso. Musiikkiterapeutit pyrkivät selvästi
ihminen ihmiselle -tyyppiseen vuorovaikutukseen eivätkä suosi autoritäärisiä, yl
häältä päin tulevia, kliinisiä toimintatapoja ja käyttäytymismalleja. Monet terapeutit
raportoivat myös kokemuksistaan korvaavina vanhempina pitkissä terapioissa lapsija nuoruusikäisten kuntoutujien kohdalla.
Musiikkiterapiassa edistymistä hidastavia tekijöitä
Manun huoltaja toteaa:
”Että mihin se tavoite asetetaan, että helposti näkee tässä kuntoutuksessa, että
mikä on joku konkreettinen ja näkyvä. Että käden pitää heilahtaa 30 astetta ennen
kuin se on hyväksyttävä. Ei nähdä sitä, että vaikka se pysyisi se tilanne ennallaan,
niin sekin on yksi saavutus.”

Vaikeavammaisen kuntoutuksessa voinnin ennallaan pysyminenkin on siis tärkeää.
Joskus tulosten saavuttaminen on erittäin hidasta. Vaikeavammainen käy usein läpi
monenlaisia operaatioita, joista toipuminen vaatii pitkiäkin aikoja, ja tämä aiheut
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taa taantuman terapiassa jo saavutettuihin tuloksiin. Myös muut sairaudet hidastavat
kuntoutustavoitteiden saavuttamista, samoin erilaiset ulkopuoliset syyt, kuten asu
mis- ja laitoskontekstin vaihdokset tai muutokset kotitilanteessa. Vaikeavammaisen
kuntoutujan olotilat, vireystila ja mieliala vaihtelevat paljon ja se näkyy välittömästi
myös musiikkiterapiassa. Kuten Matti toteaa: ”Aallonpohjissa musiikkikin on hyö
dytön”. Silloin on vain jätettävä terapiaistunto väliin tai hyväksyttävä se tosiasia, että
istunto on hyvin vaisu ja koruton. Musiikkiterapia onkin kuntoutusmuoto, jossa
voidaan tasapainottaa ja käsitellä muun, sinänsä tarkoituksenmukaisen, hoidon si
vuvaikutuksia (esimerkiksi toipuminen isoista operaatioista, lääkityksen muutokset,
ympäristönvaihdokset).
4.3.6 Musiikkiterapian jatkumisen perusteet
Musiikkiterapian pitkään jatkuminen perustuu yleiseen havaintoon siitä, että vaikea
vammaisen kuntoutuksessa lyhyet interventiot ovat tuloksettomia. Vaikeavammai
sen kehitykselliset aikajänteet ovat yleensä hyvin pitkiä ja tavoitteiden saavuttaminen
vie runsaasti aikaa. Vaikka terapiassa edistystä tapahtuisikin, on varmistettava myös
siirtovaikutus, ja tämäkin vaatii aikaa. Toisaalla on jo tullut esiin, kuinka perustur
vallisuuden ja luottamuksen saavuttaminen voi viedä vuoden tai enemmänkin. Ai
kaa vie myös kuntoutujan kehityspotentiaalin löytäminen. Jotta kehityspotentiaali on
mahdollista löytää, on terapeutin tunnettava kuntoutuja kokonaisvaltaisesti. Erilaiset
taantumat voivat myös hidastaa kuntoutumista, jossa ylipäätään edetään pienin aske
lin. Vaikeat ongelmat siis edellyttävät paljon toistamista ja harjoittelua.
”Että juuri tämä, että voidaan ottaa yksi kehitystavoite kerrallaan, se yksi asia, niin se
voi kestää vuoden, kaksikin, kun sitä yhtä asiaa viedään eteenpäin. Sitä toistetaan,
harjoitellaan, harjoitellaan ja sieltä se sitten tulee. Sitten on seuraava asia, seuraava
pykälä. Että kyllä sillä pitkällä ajalla on ainakin tässä meidän tapauksessa todella
suuri merkitys.” (Miikan huoltaja)

Aineistosta on tunnistettavissa tiettyjä keskeisiä elementtejä, jotka ovat vaikuttaneet
terapian pitkään jatkumiseen. Tärkeimpänä pitkään jatkumista tukevana perusteena
nähdään kuntoutujan edistys terapiassa ja tämän motivaatio terapiaa kohtaan. Kun
toutujan edistys motivoi myös terapeuttia. Terapeutit arvostavat myös perheeltä ja/
tai hoitoyksiköltä tulevaa tukea, joka motivoi jatkamaan työtä kuntoutujan kanssa.
Kautta linjan terapeutit toteavat, että mikäli edistystä ei tapahdu ja he eivät koe ole
vansa hyödyksi kuntoutujalle, he eivät myöskään esitä terapialle jatkoa.
Pitkäkestoisen musiikkiterapian merkitystä perustellaan toimintakykyä ylläpitävällä
vaikutuksella, tukirakenteena muutoksissa, kuntoutujan psyykkistä jaksamista tuke
valla vaikutuksella, motivaation lisäämisellä kokonaiskuntoutukseen, syrjäytymisen
ehkäisemisellä ja yleisenä hoidon tarpeen vähenemisellä. Kuntoutujat, kuntoutujien
huoltajat ja terapeutit ovat yksimielisiä siitä, että musiikkiterapia edistää kuntoutujan
kokonaistilaa siinä määrin, että hoidettavuus paranee ja yleinen hoidon tarve vähe
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nee ja näin ollen terapia maksaa hintansa yhteiskunnallisina säästöinä. Terapian pit
kään jatkuminen nähdään tärkeänä erityisesti vaikeavammaiselle ja terapia nähdään
eräänlaisena lääkkeenä:
”Ja kyllä se on vuosia, että se tulos sitten saadaan kun on autistista kysymys. Ja
toisaalta sitten ihan kehitysvammainenkin voi pitkää terapiaa tarvita, että kun siihen
kehitysvammaan ei ole lääkettä. Että se terapia on se, mikä pitää hänet kasassa
ja kurssissa. Että se on eräänlainen lääke niin kuin jollekin on insuliini päivittäin.
Niin kehitysvammaiselle se voi olla terapia. Se voi kestää koko elämänkin.” (Miikan
huoltaja)

Pitkään jatkuvalla musiikkiterapialla nähdään erityisiä merkityksiä, jotka eivät olisi
mahdollisia lyhyemmissä terapioissa. Musiikkiterapia koetaan kuntoutujan elämän
kiintopisteeksi ja hänen elämänlaatuaan parantavaksi. Terapeutin ja kuntoutujan vä
lille syntyy kumppanuus, joka mahdollistaa erityisellä tavalla kasvun ja kehityksen
huomioon ottamisen ja tukemisen. Vaikeasti vammainen on joka tapauksessa muista
ihmisistä riippuvainen ja kuten Manun terapeutti toteaa: ”Näin vaikeavammaiselle
kuntoutujalle kaikki kehitys tulee ulkopuolelta.” Tällä hän tarkoittaa sitä, että kun
toutujan omat edellytykset oppimiseen, kasvamiseen ja kehittymiseen voivat olla niin
heikot, että ilman ulkopuolista apua mitään edistystä ei tapahtuisi. Pitkään jatkuva
terapia nähdään myös vaikeavammaisen ihmisarvon kunnioittamisena, ja myös vai
keavammaisella on yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisuuden ja luottamuksen tarve.
Pysyvyys ja jatkuvuus ovat myös perusteita terapian pitkälle kestolle. Musiikkiterapia
on aineiston kuntoutujista monille ainoa pysyvä toimintamuoto jatkuvien muutosten
keskellä. Näin ollen kyse on myös ihmissuhteesta. Pitkään jatkuvan musiikkiterapian
nähdään myös tukevan kuntoutujan itsenäisyyttä, ja tällöin on mahdollista huomioi
da kaikki hänen elämänsä osa-alueet. Tässä mielessä musiikkiterapian nähdään myös
tukevan kuntoutujan mielenterveyttä ja sillä nähdään olevan psykoterapeuttisia ulot
tuvuuksia.
Pitkään jatkuneen terapian lopettamisen haasteet
Pitkään jatkuneen terapian lopettaminen tulisi perustua huolelliseen ja asiantunte
vaan arviointiin, jossa hyödynnetään kuntoutujan tai huoltajan, terapeutin ja muun
hoitotiimin yhteistä näkemystä. Pitkän terapian perusteeton lopettaminen voi ai
neiston mukaan pahimmillaan johtaa laitostumiseen, edistymisen loppumiseen,
mielialan laskuun, passivoitumiseen, vireystilan heikkenemiseen, sulkeutumiseen ja
eristäytymiseen, taantumiseen, tärkeän ihmissuhteen katkeamiseen, tärkeän tuen hä
viämiseen, turhautumiseen ja yleistilan heikentymiseen.
Terapeutit huomauttavat, että usein ajatellaan virheellisesti musiikkiterapian olevan
musiikin harrastamiseen rinnastettavaa toimintaa, joka on helppo korvata vapaa-ajan
harrastuksena. Vaikeavammaisille ei ole tarjolla juurikaan harrastuksia. Niiden jär
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jestäjiltä puuttuu useimmiten vaikeavammaisen kohtaamisen keinot (terapeuttinen
asiantuntemus) eikä jatkuvuuskaan ole usein turvattu.
”Minä olen sitä musiikkiterapiaa nyt seurannut hamasta 2000-luvun alusta sillä
tavalla, että olen hyvin tutustunut terapeuttiin. Olen vienyt kuntoutujan ja hakenut
hänet ja ollut kaikissa suunnittelupalavereissa läsnä. Niin se on aivan rankkaa työtä
ja se on ihan oma lajinsa, mitä siellä tapahtuu. Ja se on todella tavoitteellista, että
se ei ole pelkästään sitä soittamista ja musiikista nauttimista vaan se on hyvin
harkittua”. (Miikan huoltaja)

Niin kuntoutujat, huoltajat kuin terapeutitkin kamppailevat usein terapian lopetta
miseen liittyvien ristiriitaisten perusteiden kanssa. Joissakin tapauksissa musiikki
terapia on ollut myös niin olennainen osa moniammatillisen tiimin toimintaa, että
musiikkiterapian lopettaminen on nähty moniammatillisen tiimin hajoamisena.
4.3.7 Tapauskohtaiset yksilölliset asiat
Kelan rooli vaikeavammaisen kuntoutuksessa
Kuntoutuksen rahoittaja (Kela) ja kuntoutuksen tarpeen arvioijataho saa osakseen
enemmän risuja kuin ruusuja, sillä kuntoutuksen saamiseen katsotaan liittyvän pal
jon ristiriitaisuuksia ja byrokratiaa. On tosin vaikea erottaa kritiikissä sitä, koetaanko
ongelmien liittyvän itse organisaatioon vai sen yksittäisiin toimijoihin, joille on an
nettu ratkaisuvalta.
Hyvänä pidetään sitä, että musiikkiterapiaa saavan kuntoutujan ei tarvitse nykyisin
kuulua korotetun hoitotuen piiriin. Terapeutit arvostavat myös Kelan standardin an
tamia suuntaviivoja:
”Sitten seuraan kyllä aika tarkkaan sitä standardiakin ja minusta se on aika hyvä,
että sellainen standardi on olemassa ja palaan siihen useita kertoja vuodessa. Näen,
että mitä siellä standardissa sanottiinkaan ja tämä uusi standardi tosi paljon korosti
sitä yhteisöllisyyttä ja sitä, että sen kuntoutujan lähipiiri pitää ottaa huomioon
ja että se kuntoutuja itse on siinä keskiössä. Sitä olen sitten yrittänyt toteuttaa.”
(Martin musiikkiterapeutti)

Aineistosta tulee selvästi esiin se, että tietyillä alueilla maassamme lähettävän tahon
asenteet ovat musiikkiterapiaa kohtaan suopeampia kuin toisilla. Martin huoltaja to
teaa, että milloinkaan ei ole lähettävä taho (lääkäri) kyseenalaistanut musiikkitera
pian tarvetta eikä ongelmia ole ollut. Toisaalta Manun huoltaja toteaa:
”Se joka on sen päätöksen tehnyt [tässä tapauksessa kielteinen], ei ole ikinä näh
nyt kuntoutujaa. Että tehdään tällainen päätös vastoin kaikkien meidän muiden,
jotka ollaan tässä kuntoutujan elämässä mukana. Yksi ihminen tekee päätöksen
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kaikkea sitä vastaan, mitä muut ovat asiasta mieltä. Se on minusta käsittämätöntä.
Tämänpäiväisen tutkimustiedon perusteella, mitä musiikkiterapiasta on tutkittu, niin
minusta sen pitäisi olla kertaheitolla kaikille kehitysvammaisille automaattisesti
se musiikkiterapia.”

Kuntoutuksen saaminen nähdään ylipäätään vaikeana ja byrokraattisena. Erityisesti
huoltajille prosessit ovat raskaita. Miikan huoltaja kertoo kokeneensa erityisen ras
kaana sen, että hänen piti ”kerjätä” musiikkiterapiaa ja ”äitinä kirjoittaa perusteita,
joissa pitää haukkua ja moittia omaa lasta”. Huoltajan mukaan lähettävän tahon pitäi
si kyllä tunnistaa kuntoutuksen tarve ilman, että huoltajilta vaaditaan tällaista hen
kisesti kuormittavaa toimintaa. Selkeästi tulee esiin myös se, että vaikeavammaisten
kuntoutuksen ei tulisi olla joka vuosi katkolla. Tällä viitataan siihen, että kuntoutuk
sen tarve ja sen pitkäaikaisuus ovat niin ilmeisiä.
Kriittistä palautetta tulee myös siitä, että kuntoutuspäätöksiä tehtäessä voidaan toimia
ohi kuntoutussuunnitelman. Vaikka moniammatillinen asiantuntijaryhmä selkeisiin
perusteisiin ja hyötyihin viitaten esittää kuntoutuksen jatkoa, voi tilanne kääntyä het
kessä niin, että kuntoutusta ei jatketakaan.
Huoltajat kokevat myös olevansa kuntoutujansa tilan ja kuntoutustarpeen asiantunti
joita ja aineistosta käy ilmi, että omaisten näkemyksiä ei kuunnella tarpeeksi. Erinäis
ten syiden, kuten pitkien etäisyyksien, kustannusten ja mahdollisten arvovalintojen,
vuoksi myöskään musiikkiterapeutit itse eivät aina kuulu kuntoutussuunnitelma
kokousten jäsenistöön.
Vaikeavammaisilla on myös laitosjaksoja ja -sijoituksia ja toisinaan laitokset saavat
ankaraa kritiikkiä. Kuntoutujan yksilöllisessä kohtaamisessa on suuria eroja ja lai
tossiirrot ovat muutoinkin monelle kuntoutujalle, erityisesti autistiselle, haastavia.
Laitosten toimintakulttuurin takaa löytyy usein yksittäinen, vahva, johtotehtävissä
oleva työntekijä, joka on voinut muokata toimintakulttuuria mieleisekseen. Toisaalta
löytyy aina myös hyväksi koettuja laitosyhteisöjä, joissa ongelmia ei ole.
Yleisiä havaintoja vaikeavammaisten kuntoutuksesta ja musiikkiterapiasta
Aineistosta käy ilmi, kuinka tärkeä merkitys terapeutin suhtautumisella kuntoutu
jaan on. Mikäli henkilökemiat ja terapeutin suhtautuminen ovat vähänkin ongelmal
lisia, aistivat sen sekä kuntoutuja itse (hyvinkin vaikeavammainen) että erityisesti
hänen huoltajansa. Vaikka ongelmat ovat vaikeat ja kommunikaatio vähäistä, on tera
peutin ja kuntoutujan suhde aina hyvin sensitiivinen ja asenneongelmat kostautuvat
nopeasti. Aineisto toistaa myös sitä, kuinka vaikeavammaisella usein on ongelmia
henkisen jaksamisen, masennuksenkin kanssa ja kuinka tämä puoli kokonaiskuntou
tuksessa helposti sivutetaan. Musiikkiterapialla näyttää olevan erityinen rooli vaikea
vammaisen henkisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta silloin, kun yhteistyö
ja kemiat toimivat.
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Terapian tiheys nousee harvoin ongelmaksi tässä aineistossa. Useimmiten terapiais
tunto pidetään kerran viikossa. Käytetty aika istuntoa kohden vaihtelee 45:stä 90 mi
nuuttiin. Vaikeavammaisella on usein muitakin kuntoutuksia ja hänen jaksamisensa
on myös rajoittunutta, joten kerran viikossa on tavallisesti koettu hyväksi tiheydeksi.
Poikkeus on Matti, joka kaipaisi musiikkiterapiaa kaksikin kertaa viikossa.
Erityisesti huoltajat tuovat esiin sen, että vaikeavammainenkin kaipaa vaihtelua ja
uutta myös kuntoutustoimintaan. Huoltajat arvostavat sellaisia terapeuttaja, jotka ke
hittävät kuntoutusta, keksivät uusia toimintatapoja ja reagoivat herkästi kehityshyp
päyksiin ja muuttuviin tilanteisiin.
Selvästi tulee esiin myös se, että harrastuspuolella ei ole musiikkiterapiaan rinnastet
tavaa toimintaa, johon vaikeavammainen voisi osallistua. Esiin nousee ajatus tera
pian ja harrastustoiminnan välimaastossa olevasta vaikeavammaisten musiikillisesta
toiminnasta, jota kuitenkin tulisi koulutetun musiikkiterapeutin ohjata.
Aika ajoin hoitotahojen asenteellisuus musiikkiterapiaa kohtaan ärsyttää niin huol
tajia kuin musiikkiterapeuttejakin. On syntynyt erilaisia hoitotahoilla vallitsevia
käsityksiä huonommista ja paremmista terapioista. Tällaiset käsitykset voivat myös
konkreettisesti vaikuttaa musiikkiterapian saamiseen:
”Kuntoutujan kaltaisten lasten [muiden terapioiden] vaikuttavuudesta ei ole yhtään
luotettavaa tutkimusta, joka voisi todeta, että oikeasti olisi jotain vaikutusta. Sem
moista ei siis ole olemassa. Se perustuu vain siihen, että se on vallitseva käytäntö ja
olemassa oleva tosi. Se ei tarkoita sitä, etteikö niillä olisi vaikutusta vaan sitä, että
toinen terapia voidaan tyrmätä ihan ilman mitään argumentointia. Se on jotenkin
hassua. Epätasa-arvoista ja epäoikeudenmukaistakin se on.” (Manun huoltaja)

4.3.8 Pohdinta
Musiikkiterapia näyttää tämän aineiston valossa kokonaisvaltaiselta kuntoutusmuo
dolta, joka muuntuu helposti erilaisia osatavoitteita palvelevaksi. Musiikkiterapia voi
olla kehollis-motorista kuntoutusta, kognitiivisia taitoja, oppimisvalmiuksia sekä so
siaalisia taitoja kehittävää, psyykkiseen työskentelyyn perustuvaa – tai kaikkia näitä.
Musiikkiterapiaan osallistuvan kuntoutujan ei tarvitse olla erityisen musikaalinen
tai musiikista kiinnostunut, sillä musiikkiterapiassa hyödynnetään paljon musiikkiin
liittyviä universaaleja ilmaisun ja vuorovaikutuksen keinoja (Erkkilä 1997; Erkkilä
2004). Universaaliudella tarkoitetaan musiikkiin liittyviä muotoja, hahmoja, affekteja
(tunteita), rakenteita ynnä muuta sellaista, mikä on osa jokaisen ihmisyksilön joka
päiväistä kokemusmaailmaa. Kenties juuri tällaiset musiikin universaalit merkitykset
tekevät siitä myös motivoivan kuntoutusmuodon.
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On ilmeistä, että osa musiikkiterapian pitkästä kestosta monien kuntoutujien koh
dalla perustuu kuntoutukseen sitoutumiseen ja motivaatioon, samoin kuin siihen,
että musiikkiterapiassa on suhteellisen helppo siirtyä tavoitteista toisiin tarpeen niin
vaatiessa. Pitkään jatkuessaan musiikkiterapiaan liittyy yleensä myös muuta kuntou
tusta tukevia elementtejä sekä kuntoutujan psyykkistä jaksamista ja elämänlaatua
tukevia piirteitä. Musiikkiterapeuttien teoreettiset viitekehykset ovat usein joustavia
(eklektisiä) sisältäen aineksia niin psykodynaamisesta kuin tukea antavasta, voima
varasuuntautuneestakin ajattelusta. Myös erilaiset varhaisen vuorovaikutuksen teo
riat ja kehityspsykologinen näkökulma ovat yleisiä.
Musiikkiterapia näyttää tämän aineiston valossa kehittyneen vahvasti Kelan standar
dissakin korostettavan moniammatillisen ja kuntoutujan ja tämän huoltajien kanssa
tehtävän yhteistyön suuntaan. Samoin kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja muutokset
niissä nousevat vahvasti esiin kuntoutustyötä suunniteltaessa ja kaikkinaista yhteis
työtä tehtäessä.
Musiikkiterapiaa saavat kuntoutujat ovat monesti (myös tässä aineistossa) hyvin
vaikeavammaisia. Sekä aiempi tutkimus (Saukko 2008) että tämänkin tutkimuksen
aineisto tukevat sitä käsitystä, että musiikilla ja musiikkiterapian keinoilla voidaan
saavuttaa erityinen ei-kielellisen ilmaisun ja kommunikaation tunneperäinen taso,
joka tekee mahdolliseksi tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen, vaikka kuntoutu
jan lähtökohdat olisivat varsin heikot. Musiikkiterapiaa esimerkiksi lasten autismin
hoidossa – autismia esiintyy myös tämän aineiston musiikkiterapiakuntoutujilla – on
tutkittu melko paljon ja aiheesta on ilmestynyt myös meta-analyysi (Geretsegger ym.
2014). Kirjoittajat toteavat tutkimuksen osoittavan, että musiikkiterapia voi auttaa
autistisia lapsia kehittämään esimerkiksi sosiaalista vuorovaikutusta, verbaalia kom
munikaatiota, aloitteellista käyttäytymistä ja sosiaalis-emotionaalista molemmin
puolisuutta. Musiikkiterapia voi auttaa myös laajentamaan ei-kielellisiä kommuni
kaatiotaitoja terapiakontekstin sisällä.
Kuntoutussuunnitelmiin ja palautteisiin kirjataan usein varsin isoja tavoitteita, jotka
vaikeavammaisen kohdalla toistuvat vuosi vuodelta. Haastatteluaineisto tuo kuiten
kin esiin paljon enemmän niin tavoitteita kuin tuloksiakin, jotka kyllä liittyvät tois
tuviin päätavoitteisiin mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisempia ja osin myös
monipuolisempia. Suunnitelmien ja palautteiden pelkistetty kirjoitustyyli voi johtua
monista tekijöistä, kuten yleinen tarkoituksenmukaisuus tai joskus jopa kiire.
Kuntoutussuunnitelmatyöryhmissä ei aina ole musiikkiterapeuttia mukana, vaikka
kuntoutuja musiikkiterapiaa saisikin. Musiikkiterapeutit toimivat melko erilaisissa
työkonteksteissa eikä yhteistyö muiden kuntoutuksesta vastaavien ammattilaisten
kanssa ole itsestään selvää. Tässä aineistossa musiikkiterapeutit toimivat yleisemmin
yksityisinä palveluntuottajina kuin muiden kuntoutusmuotojen edustajat. On myös
pitkiin etäisyyksiin, taloudellisiin kysymyksiin ja mahdollisesti myös musiikkitera
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peutin työn arvostamiseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat estää yhteistyön. Kuitenkin
silloin, kun yhteistyötä tehdään, se näyttää varsin toimivalta ja hyödyttävän amma
tillisesti kaikkia osapuolia. Esimerkiksi tämän aineiston musiikkiterapeutit ja fysio
terapeutit tekevät hedelmällistä, muun muassa tarkoituksenmukaisen kuntoutuksen
suunnitteluun liittyvää yhteistyötä. Tällainen yhteistyö perustuu siihen, että aineiston
kuntoutujien enemmistöllä on erilaisia fyysisiä toimintakyvyn rajoitteita. Tämän ai
neiston musiikkiterapeutit ovat paljon yhteistyössä kuntoutujien huoltajien kanssa.
On siis laaja-alaiset kuntoutussuunnitelmatavoitteet ja yksityiskohtaisemmat tavoit
teet, joiden kohdalla vuorovaikutusta tehdään paljon kodin tai muun kuntoutujan
lähikontekstin kanssa. Jos tavoiteasettelun ja terapiapalautteiden tulisi dokumen
taation näkökulmasta olla nykyistä spesifisempiä, tulisi edelleen kehittää yhtenäisiä
käytänteitä niin kuntoutussuunnitelmien laatimiseen kuin kuntoutuspalautteiden
tuottamiseenkin. Tällaisessa kehitystyössä tarvitaan muitakin tahoja kuin palvelun
tuottajat yhtenäisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden turvaamiseksi. Huomioon tulee
ottaa dokumentaation luettavuus ja ymmärrettävyys, jolloin kysymys on dokument
tien pituudesta (kirjoittamiseen ja lukemiseen menevä aika), käytetystä kielestä ja
käsitteistöstä (ymmärrettävyys myös alan ulkopuolisen näkökulmasta) sekä doku
mentaation tuottamisen periaatteista (dokumentaation kommunikoivuus, saatavuus,
tiheys ja systemaattisuuden aste).
Vaikeavammaisen toimintakyvyn arvioimiseksi ei ole helppoa löytää toimivia mit
tareita. Myös kuntoutussuunnitelmatasolla näkyy se, että kun kuntoutuja on tullut
ensimmäistä kertaa kuntoutuksen piiriin, tehdään huolelliset ja monipuoliset testit,
mutta seuraavina vuosina turvaudutaan enemmän havainnointipohjaiseen arvioin
tiin sekä tietoon, joka kuntoutujasta saadaan esimerkiksi moniammatillisen tiimin
kokemusten yhdistämisenä. Mieltymys tällaiseen väljempään arviointikäytäntöön
voi liittyä moniinkin tekijöihin, kuten 1) kokemuspohjaisen tiedon ylivoimaisuu
teen arvioinnissa, 2) sopivien, tarkoituksenmukaisten ja vakiintuneiden menetelmi
en vähäiseen tai vähäiseksi koettuun hyötyyn, 3) vaikeavammaisen tilan hitaahkoon
muuttumiseen, jolloin jatkuvasta testauksesta ei katsota olevan erityistä hyötyä, ja
4) taloudellisiin ja aikaresursseihin liittyviin tekijöihin (erityisesti mikäli palvelun
tuottaja on yksityisyrittäjä).
Tässä tutkimuksessa musiikkiterapian näyttöpohjaisuus perustuu ensisijaisesti klii
niseen kokemukseen ja näyttöön sekä asiantuntijoiden näkemykseen kuntoutuksen
hyödyistä. Näyttöpohjaista tutkimusta, joka koskisi suoraan tiettyjen interventioiden
tehoa suhteessa tiettyyn ongelmaan tai kohderyhmään, toki alkaa olla, mutta ei siinä
määrin, että näyttöpohjainen vaikuttavuustutkimus voisi yksiselitteisesti ohjata kun
toutuksen kohdentamista. Sama asiaintila vallitsee laajemminkin hoidon konteks
tissa, jossa edelleen kliinisellä asiantuntemuksella on erittäin vahva sijansa hoidon
tarvetta ja interventioita arvioitaessa. Erittäin kalliin ja metodologialtaan vaativan
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vaikuttavuustutkimuksen määrä ei tule koskaan olemaan riittävä niin, että sitä voitai
siin pitää kuntoutuksen yhteiskunnallisen kustantamisen ainoana perusteena.
Musiikkiterapialle on varsin tyypillistä, että istunnon aikana tapahtuva tekeminen
siirtyy tavalla tai toisella myös terapian ulkopuolelle erilaisena omatoimisena har
joitteluna. Parempitasoisilla kuntoutujilla musiikkiterapian ja musiikkiharrastuksen
välille voi syntyä linkkejä, jotka tukevat toinen toisiaan. Heikompitasoisille, vai
keammin vammaisille kuntoutujille musiikkiterapeutit laativat erilaisia musiikki
terapeuttisia harjoitteita, joita voidaan toteuttaa myös kotioloissa. Musiikkiterapeutit
ohjaavat myös esimerkiksi kuntoutujan huoltajia tällaisissa asioissa. Raja ammatilli
sen toiminnan ja vapaa-ajan harrastustoiminnan välillä on toki selkeä. Musiikkitera
pia-ammattilainen hyödyntää ammattitaitoaan yksilöllisesti sopivien interventioiden
suunnittelussa, soveltamisessa, testaamisessa ja arvioinnissa, minkä jälkeen on mah
dollista, että tietyin osin niitä voidaan hyödyntää myös terapiaistunnon ulkopuo
lella. Musiikkiterapia on koulutetun ammattilaisen harjoittamaa toimintaa ja kou
lutus poikkeaa hyvin paljon esimerkiksi muusikkokoulutuksesta. Musiikkiterapiaa
ei tulisikaan sekoittaa musiikkiharrastukseen tai musiikillisten taitojen opetteluun
sinänsä. Aineistosta tulee esille se, että kuntoutujille ei käytännössä ole harrastus
ten järjestäjissä riittävästi asiantuntemusta eikä tarjontaa, jotta esimerkiksi musiikki
terapian alulle panema kehitys voisi jatkua harrastuksena niin, että se tuottaisi myös
kuntoutuksellista tulosta.
Terapian päättäminen, etenkin yllättäen, on kuntoutujalle itselleen ja hänen lähipii
rilleen iso asia. Aineisto toistaa näkemyksiä ja kokemuksia, joissa kuntoutuksen lo
pettamispäätös saatetaan tehdä muiden kuntoutusammattilaisten ja kuntoutujan ja
hänen lähipiirinsä näkemys ohittaen. Eniten ihmetystä herättää, jos lopettamispäätös
tehdään kuntoutussuunnitelman suositusten vastaisesti. Monet haastateltavat tuovat
esiin, että kuntoutuksen jatkaminen ja lopettaminen tulisi tapahtua moniammatilli
sena tiimityönä, jossa huomioon otetaan myös kuntoutuja itse ja tämän lähipiiri.
Terapeutit tuovat vahvasti esiin sen, että mikäli he eivät koe voivansa olla kuntoutu
jalle enää avuksi tai mikäli terapiassa ei tapahdu edistystä, eivät he myöskään suosit
tele kuntoutukselle jatkoa. Työ koetaan hyvin vaativaksi ja raskaaksi joka tapauksessa
ja päämotivaation ja työssä jaksamisen tuo nimenomaan kuntoutujan edistyminen,
motivaatio ja sitoutuminen.
Monet kuntoutujat tai huoltajat kokevat kuntoutuksen byrokratian raskaaksi ja ha
luaisivat pidempiä kuntoutussopimuksia. Perusteinaan he käyttävät usein yleistä
tietämystä ja ymmärrystä tietyistä diagnostisista populaatioista, joiden pohjalta jo
voitaisiin helpostikin laatia pidemmän aikavälin suunnitelmia. On myös näkemyk
siä, joiden mukaan kuntoutuksen tulisi tietyille kuntoutujille olla itsestäänselvyys, ei
erityisen byrokraattinen ja vaikeasti läpivietävä prosessi.
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Aineistossa toistuu hyvin toimivan kuntoutuksen moninainen, myös taloudellinen,
hyöty yhteiskunnalle. Yleisesti nähdään, että kuntoutujan elämänlaatu ja kokonaistila
ovat huomattavasti parempia hänen saadessaan musiikkiterapiaa. Tämä näkyy vähäi
sempänä hoidon tarpeena ja sairasteluna sekä myös huoltajien parempana jaksami
sena. Hyvin usein musiikkiterapian pois jääminen kytketään kuntoutujan yleistilan
heikkenemiseen, joka väistämättä johtaa kustannusten kasvuun sairastavuuden ja
muun erityishuomion tarpeiden lisääntymisenä.
Erityisesti pitkään jatkuvat terapiat näyttävät aineiston pohjalta myös lisäävän yleistä
elämänlaatua. Kuntoutujan ja kuntouttajan välille muodostuu myös väistämättä ih
missuhde, joka nimenomaan parantaa elämänlaatua.
Pitkissä terapioissa terapia muuttuu monista eri tekijöistä johtuen. Musiikkitera
pian aineistossa tähän vaikuttaa muun muassa ikävaihe, jossa kuntoutus aloitetaan.
Lapsuusiässä toiminta ja sen tavoitteet koetaan hyvin erilaiseksi kuin murrosikää tai
nuorta aikuisuutta lähestyttäessä. Lisäksi monilla aineiston kuntoutujista on erilai
sia oheissairauksia ja ongelmia, jotka voivat muuttaa kuntoutuksen luonnetta. Myös
vaikkapa hoitokontekstin muuttuminen, leikkaukset ja muutokset elämäntilanteessa
voivat vaikuttaa kuntoutuksen kulkuun. Psyykkisestä voi tulla fyysistä ja päinvastoin.
Nopea edistyminen terapiassa korreloi kuntoutujan suhteellisen hyvän lähtötason
kanssa. Musiikkiterapia-aineistossa kenties nopeimmin suhteessa tavoitteisiinsa on
edistynyt Miikka, joka on lievästi kehitysvammainen nuori mies, jolla on autistisia
piirteitä, mutta kuitenkin hyvät edellytykset kasvuun ja kehitykseen. Muilla aineiston
kuntoutujilla edistys on vaikeavammaisuudesta johtuen hitaampaa, joskin esimer
kiksi Matin kohdalla musiikkiterapian merkitys ja myös siinä edistyminen korostuu
erityisesti. Tässä yhteydessä aletaan usein puhua myös kuntoutuksen ylläpitävästä
merkityksestä – kun etenkään nopea edistyminen ei ole edes realistista, ja toisaalta
vaikeavammaisuus on sen luonteista, että se väistämättä myös taannuttaa.
Musiikkiterapia-aineiston kuntoutujista kaikilla on myös muita kuntoutuksia. Ot
taen huomioon vaikeavammaisuuden yleisesti jaksamiseen vaikuttavan näkökulman
on musiikkiterapian tiheys koettu hyväksi kerran viikossa toteutuvana – etenkin kun
viikko-ohjelmaan liittyy sekä muita kuntoutuksia että koulu- ja muuta toimintaa.
Matin musiikkiterapiaistunnon kesto on ollut tavallista pidempi (90 minuuttia) ja
terapia on ajoittain toteutunut myös kaksi kertaa viikossa. Hänen tapauksessaan mu
siikkiterapian merkitys on ollut erityisen suuri psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
sekä itseilmaisun näkökulmista. Musiikkiterapian säännöllisyys auttaa häntä myös
päivittäisessä selviytymisessä, muun muassa keuhkojen toiminta on parantunut.
Eräänlaisena nyrkkisääntönä tämän aineiston pohjalta voisi todeta, että silloin kun
kuntoutuja on hyvin vaikeavammainen ja hänellä on myös useita muita kuntoutuk
sia, musiikkiterapia kerran viikossa on usein riittävä. Musiikkiterapian tiheys ja kesto
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on kuitenkin aina arvioitava kuntoutujan yksilöllisestä tilanteesta käsin, jolloin tulee
huomioida sen suhteellinen merkitys osana kokonaiskuntoutusta.
Musiikkiterapiaa ei aina tunneta riittävästi ja siitä esiintyy helposti vääriä mielikuvia
harrastustoimintana, joka ei perustuisi systemaattisuuteen, tavoitteellisuuteen ja tut
kimukselliseen kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Musiikkiterapian laajamittai
sempi hyödyntäminen edellyttää tietämyksen lisäämistä kuntoutusalasta sekä lopul
lista sinettiä ammatilliselle tunnustamiselle. Kela on hyödyntänyt musiikkiterapiaa jo
pitkään, mikä kertoo kuntoutusmuodon käyttökelpoisuudesta.
Pitkään jatkuva kuntoutus tuskin olisi mahdollista, ellei terapeutti suhtautuisi kun
toutujaan kokonaisvaltaisesti, myös psyykkiset tarpeet, hyvinvoinnin ja elämän
laadun huomioon ottaen. Pitkään jatkuva kuntoutus liittää kuntoutujan ja terapeutin
erityisellä tavalla yhteen, jolloin voidaan puhua myös ihmissuhteesta, kumppanuu
desta, kenties ystävyydestäkin. Tämä ei tarkoita, etteikö kuntoutuksella enää olisi tai
voisi olla, tarkkoja, pääongelman tai -ongelmien mukaisia tavoiteasetteluja pitkään
jatkuessaan. Tämä tarkoittaa ennemminkin sitä, että ihminen on kokonaisuus eikä
kuntoutusta voida erottaa ihmisyydestä erilliseksi, teknis-ammatilliseksi interven
tioiden sarjaksi, jossa ruumis ja mieli erotetaan ja ihmissuhteet sivuutetaan. Menes
tyksekäs kuntoutus edellyttää poikkeuksetta ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista.
Kysymys musiikkiterapian osatutkimuksen edustavuudesta on monisyinen. Ainakin
siinä mielessä aineisto kuvaa ammatillisen kentän todellisuutta, että musiikkitera
pian asiakkaat lääkinnällisen kuntoutuksen kontekstissa ovat keskimääräisesti ottaen
hyvin vaikeasti vammaisia. Musiikkiterapiaan lähetetään monesti kuntoutujia, joiden
ilmaisulliset edellytykset ja vuorovaikutustaidot ovat hyvin rajalliset. Tätä selitetään
sillä, että musiikin ja musiikkiterapian käytössä on vaihtoehtoisia ilmaisun ja vuo
rovaikutuksen muotoja. Mitä tulee musiikkiterapeutteihin, aineistosta löytyy sekä
hyvin pitkään alalla toimineita että ammatillisen uransa noin puolivälissä olevia.
Ammattikunnan menetelmällinen kirjo, osaamisperusta ja koulutusten kehittymisen
vaikutus ei kaikin osin tässä aineistossa näy. Koska tutkimustehtävä oli lavea eikä
edellyttänyt ammatillisen toiminnan kaikkien teknisten yksityiskohtien analysointia,
alkoi aineisto kuitenkin jo tämänkin otannan perusteella kyllästyä – toisin sanoen
viimeiseksi analysoitavat tapaukset eivät tuoneet enää suuressa määrin uutta tietoa
kehittymässä olevaan aineistolähtöiseen kokonaiskuvaan. Alkuperäisessä suunnitel
massa tavoitteena oli kahdeksan tapausta, ja määrä olisi tämän analyysin perusteella
todennäköisesti ollut jo hyvinkin riittävä laadullisesti kattavan tilannekuvan luomi
seksi tutkimustehtävä huomioon ottaen – jos tätä otosta joidenkin kysymysten koh
dalta on pidettävä kriittisen niukkana kokonaiskuvan kannalta. Selvää on, että aineis
to on tältä osin riittävä lähtökohdaltaan laadulliseksi tutkimukseksi. Mikäli aihetta
on tarvetta tutkia enemmän, voitaneen tämän raportin löydöksiä käyttää pohjana
laajemman, määrällisen tutkimuksen suunnittelun toteuttamiseksi.
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4.4 Neuropsykologinen kuntoutus
4.4.1 Neuropsykologisen kuntoutuksen osatutkimuksen lähtökohdat
Tämän tapaustutkimuksen tarkoitus on kuvata ja ymmärtää kuntoutumiseen liittyviä
merkityksiä. Tavoitteena on tuottaa tietoa pitkään yhtäjaksoisesti jatkuneen neuro
psykologisen kuntoutuksen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta sekä kuvata
kuntoutuksen koettuja hyötyjä ja merkityksiä kuntoutujan, palveluntuottajan sekä
hoitavan tahon näkökulmasta.
Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka ta
voitteena on lieventää aivovaurion aiheuttamien tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen
muutosten tuomaa haittaa tai psyykkisen toimintakyvyn muutoksia tai rajoitteita
sekä parantaa neuropsykologisten ongelmien heikentämää elämänlaatua. Kuntou
tuksessa pyritään kognitiivisten ja käyttäytymisongelmien lievittämisen ohella tar
joamaan lisää ymmärrystä tilanteesta ja tukemaan myös laajemmin sairastumisen
jälkeistä psyykkistä ja psykososiaalista sopeutumisprosessia. (Poutiainen ja Nukari
2015.) Kelan vaativan kuntoutuksen standardin määritelmän mukaan neuropsyko
logisen kuntoutuksen tavoite on ”lievittää tai poistaa keskushermostoperäisiä kogni
tiivisia ja emotionaalisia vaikeuksia sekä käyttäytymisen säätelyyn liittyviä rajoitteita
ja tukea sopeutumista. Kuntoutuksen tavoitteina voivat olla vaikeuksien lievittämi
nen, uusien toimintatapojen kehittäminen, kompensoivien taitojen harjoittaminen
ja käyttöönotto, kuntoutujan vahvuuksien ja vaikeuksien tiedostamisen kehittämi
nen ja omatoimisuuden lisääminen. Yleisinä tavoitteina voivat olla arkielämästä sel
viytymisen helpottaminen, opiskelu- tai työkyvyn parantaminen, psykososiaalisen
toimintakyvyn kohentaminen ja ylläpito sekä syrjäytymisriskin vähentäminen. Kun
toutuksella pyritään joko nykyisen toimintakyvyn ylläpitoon tai sen kohentamiseen.”
(Kela 2016b.)
Ylipäätään neuropsykologisesta kuntoutuksesta puhuttaessa suurimmat sairaus
ryhmät aikuisilla ovat aivoverenkiertohäiriöt sekä aivovammat. Kuntoutusta koh
dennetaan myös esimerkiksi tulehduksellisten sairauksien, kuten aivokuumeen,
jälkitilojen hoitoon ja hapenpuutteesta johtuvien aivovaurioiden hoitoon. Neuro
psykologista kuntoutusta toteutetaan myös osana etenevien sairauksien, erityises
ti MS-taudin, hoitoa. (Poutiainen ja Nukari 2015.) Tätä tutkimusta edeltäneessä
Autti-Rämön ja kumppaneiden rekisteriaineistotutkimuksessa yli 7 vuotta neurop
sykologista kuntoutusta saaneita oli 27. Diagnooseja ei kaikilta osin voitu eritellä tut
kimusjoukon pienuuden vuoksi, mutta pitkäkestoinen neuropsykologinen kuntoutus
painottui verenkiertoelinten sairauksiin (tautiluokituksen diagnoosinumerot I61 ja
I63), lisäksi useammalla kuin yhdellä kuntoutujalla diagnoosina oli F84 eli laaja-alai
nen kehityshäiriö. (Autti-Rämö ym. 2015.)
Tätä tutkimusta edeltäneestä rekisteritutkimuksesta käy ilmi, että suhteessa muihin
terapiamuotoihin pitkäkestoista neuropsykologista kuntoutusta saaneita on hyvin
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pieni joukko (n = 27) (Autti-Rämö ym. 2015). Koska rekisteritutkimuksen perus
teella kussakin sairausryhmässä on vain yksittäisiä neuropsykologista kuntoutusta
saaneita kuntoutujia, on haastateltavien anonymiteettiin tässä tutkimuksessa kiinni
tetty erityistä huomiota: tarkempaa diagnoosia ei haastatelluista yksilöidä ja muun
muassa joitain tunnistamisen mahdollistavia yksityiskohtia, kuten tarkempaan diag
noosiin liittyviä ilmauksia, on lainauksissa ja tapausesimerkeissä muunneltu. Kaikis
sa lainauksissa ei ole myöskään yksilöity haastateltavaa lainauksen luonteen vuoksi.
Raportti rakentuu teemahaastattelurungon perusteella syntyneistä yläteemoista, joita
ovat kuntoutuksen tavoitteet, kuntoutuksen toteutus, kuntoutuksen koetut hyödyt ja
haitat, kuntoutuksen jatkoperusteet sekä tapauskohtaiset yksilölliset asiat. Alaluvuis
sa teksti on jaettu aineistolähtöisesti, ja niihin on koottu aineistosta nousseita teemo
ja. Runsaalla haastattelulainausten määrällä on pyritty nostamaan esiin kuntoutujien
ääni, vaikkakin kaikkia teemoja käsitellään myös yleisemmällä tasolla.
Neuropsykologian osatutkimuksen tutkija Emmi Nousiainen on aiemmin työsken
nellyt laitoskuntoutuksen parissa. Tällä hetkellä hän työskentelee yrityksessä, joka
toimii Kelan avokuntoutuksen palveluntuottajana, mutta hän ei itse tee työtä Kelan
neuropsykologisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa. Hänellä on kuitenkin neuro
psykologisen kuntoutuksen asiakkaita muilta maksajatahoilta, joista osan kuntoutus
on jatkunut jo muutaman vuoden, ei kuitenkaan yli viittä vuotta.
4.4.2 Tapausesimerkit
Tutkimusaineisto koostuu vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti neuropsykologista
kuntoutusta saaneiden kuuden kuntoutujan (sekä tarvittaessa kuntoutujan läheisen)
ja heidän kuntouttavien neuropsykologiensa haastatteluista. Kuntoutussuunnitel
man laatineiden lääkäreiden haastatteluja ei neuropsykologisen kuntoutuksen osalta
saatu. Lisäksi hyödynnettiin kunkin kuntoutujan kuntoutusdokumentteja (kuntou
tussuunnitelmat, terapiapalautteet, Kelan kuntoutuspäätökset ja tieto toteumasta)
viimeisen viiden vuoden ajalta pitkiä yhtäjaksoisia terapioita kuvailevien faktojen
selvittämiseksi.
Neuropsykologista kuntoutusta antavat neuropsykologian erikoispsykologit ja klii
niset neuropsykologit. Edellisten lisäksi neuropsykologisissa tehtävissä työskentelee
myös psykologeja, jotka ovat hankkineet alan täydennyskoulutusta mutta eivät syste
maattista neuropsykologikoulutusta. Nämä psykologit on hyväksytty kuntoutuspal
velujen tuottajiksi Kelan erityistason (ET) kuntoutuspalvelujen toteuttajarekisteriin
tiettyjen kriteerien mukaisesti. Erityistason kuntouttajapätevyyksiä ei ole myönnetty
1.1.2008 jälkeen. Kuntoutuspalveluja voivat antaa myös neuropsykologian erikois
tumiskoulutuksessa olevat psykologit, joille on kertynyt riittävä määrä opintosuorit
teita, työkokemusta ja työnohjausta ja jotka saavat säännöllisesti neuropsykologian
alan työnohjausta. Tässä tutkimuksessa haastatelluissa kuntouttajissa on mukana
sekä neuropsykologian erikoispsykologeja että kliinisiä neuropsykologeja. Selkeyden
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ja anonymiteetinkin vuoksi heitä kutsutaan tässä tutkimuksessa kaikkia neuropsyko
logeiksi.
Neuropsykologisen kuntoutuksen osalta on tutkimusjoukossa edustettuna kaksi ete
nevää neurologista sairautta sairastavaa kuntoutujaa sekä neljä aikuisiällä äkillisesti
sairastunutta tai vammautunutta henkilöä. Anonymiteetin vuoksi tarkempia diag
nooseja ei ole eritelty, mutta äkillisesti aikuisiällä sairastuneiden sairaudet vastaavat
sangen hyvin yleisimpiä sairausryhmiä niillä, jotka saavat neuropsykologista kuntou
tusta. Taulukossa 8 on kuvattu kuntoutujien myönnetyn kuntoutuksen määrät sekä
perustietoja kuntoutujista.
Taulukko 8. Kuntoutujien neuropsykologisen kuntoutuksen määrä ja muu avokuntoutus tarkasteluvuosi
na 1–5 (5. vuosi on viimeisin).
Kuntoutuja

Niina

Noora

Netta

Kaarlo

Kalle

Kalevi

Diagnoosi

Äkillinen
aikuisiällä
alkanut
neurologinen
sairaus/
vamma

Aikuisiällä
todettu
etenevä
neurologinen
sairaus

Äkillinen
aikuisiällä
alkanut
neurologinen
sairaus/
vamma

Aikuisiällä
todettu
etenevä
neurologinen
sairaus

Äkillinen
aikuisiällä
alkanut
neurologinen
sairaus/
vamma

Äkillinen
aikuisiällä
alkanut
neurologinen
sairaus/
vamma

Neuropsyk.
kuntoutuksen
myönnetyt
määrät
(kerrat x min /
vuosi)

1: 25 x 90
2: 25 x 90
3: 20 x 90
4: 25 x 90
5: 25 x 90

1: 20 x 60
2: 20 x 60
3: 20 x 60
4: 20 x 60
5: 20 x 60

1: 26 x 45a
2: 20 x 60
3: 25 x 60
4: 25 x 60
5: 35 x 60

1: 45 x 60
2: 45 x 60
3: käytetty
osa ed.
vuodelta
4: 20 x 60
5: 20 x 60

1: 25 x 45
2: 25 x 45
3: 25 x 45
4: 20 x 45
5: 25 x 45

1: 44 x 60
2: 40 x 60
3: 52 x 60
4: 44 x 60 +
26 x 60b
5: 44 x 60

Neuropsyk.
kuntoutuksen
jatkosuunni
telma

Suositeltu
jatkoa

Suositeltu
jatkoa

Suositeltu
jatkoa

Suositeltu
jatkoa

Suositeltu
jatkoa

Suositeltu
jatkoa

Muu avo
kuntoutus

Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapia
Toiminta
terapia
Neuropsyk.
ryhmäkun
toutus

Fysioterapia
Toiminta
terapia

Fysioterapia

Fysioterapia
Toiminta
terapia

Ei täysi vuosi paikkakunnan vaihdon vuoksi.
Myönnetty lisää käyntejä puoleksi vuodeksi, jolloin maksusitoumusten rytmitys muuttunut.
Lähde: kuntoutusdokumentit.

a

b

Kuntoutujat ovat iältään 30–60-vuotiaita. Anonymiteetin vuoksi yksittäisten kuntou
tujien ikää ei raportoida.
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Niinan kuntoutustarve johtuu äkillisesti aikuisiällä alkaneesta neurologisesta sairau
desta tai vammasta. Kuntoutuja on parisuhteessa, mutta hänellä ei ole lapsia. Nii
na asuu puolisonsa kanssa omakotitalossa. Hän on sairastunut tai vammautunut yli
10 vuotta sitten, jonka jälkeenkin toimintakyvyssä on tapahtunut muutoksia. Jälkioi
reistona hänellä on neuropsykologinen oirekuva sekä heikentymistä liikuntakyvyssä.
Aiemmin hän on ollut työelämässä, nyt työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän on saanut
neuropsykologista kuntoutusta yli 5 vuotta, saman kuntouttajan toteuttamana noin
5 vuotta. Sen rinnalla hän on saanut fysioterapiaa sekä laitoskuntoutusjaksoja.
Nooran kuntoutustarve johtuu aikuisiällä todetusta etenevästä neurologisesta sai
raudesta. Kuntoutuja on parisuhteessa, mutta hänellä ei ole lapsia. Hän asuu puo
lisonsa kanssa tavallisessa omakotitalossa. Etenevä neurologinen sairaus on todettu
noin 10 vuotta sitten, ja siihen liittyy neuropsykologinen oirekuva, ja liikuntakyky
vaihtelee. Taustalla on myös psykiatrinen diagnoosi. Noora on saanut neuropsykolo
gista kuntoutusta yli 5 vuotta saman palveluntuottajan toteuttamana. Tämän lisäksi
hän on saanut fysioterapiaa sekä laitoskuntoutusjaksoja.
Netan kuntoutustarve johtuu äkillisesti aikuisiällä alkaneesta neurologisesta sairau
desta tai vammasta. Kuntoutuja asuu yksin palvelutalossa, arjen toiminnoissa hän
on kuitenkin pitkälti omatoiminen. Kuntoutuja on sairastunut tai vammautunut yli
5 vuotta sitten ja oli alkuun vuodepotilaana. Kuntoutumisen edetessä hän on muutta
nut palvelutaloon. Kuntoutujalla on käytössään henkilökohtainen avustaja. Taustalla
hänellä on myös psykiatrinen diagnoosi. Kuntoutuja on saanut neuropsykologista
kuntoutusta yli 5 vuotta, ja hänellä on ollut sama palveluntuottaja noin 5 vuotta. Tä
män kuntoutuksen rinnalla hän on saanut fysio- ja toimintaterapiaa sekä neuropsy
kologista ryhmäkuntoutusta.
Kaarlon kuntoutustarve johtuu aikuisiällä todetusta etenevästä neurologisesta sai
raudesta. Kuntoutuja on ollut parisuhteessa, ja hänellä on alaikäinen lapsi tai lapsia.
Etenevä neurologinen sairaus on todettu yli 10 vuotta sitten, ja siihen liittyy vahva
neuropsykologinen oirekuva, ja liikuntakyky on paljon heikentynyt. Kuntoutuja on
muuttanut lähimenneisyydessä palvelutaloon ja parisuhde on katkennut. Kuntoutu
ja oli aiemmin työelämässä, nyt hän on työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän on saanut
neuropsykologista kuntoutusta saman kuntouttajan toteuttamana yli 5 vuotta, rin
nalla on fysioterapia sekä laitoskuntoutusjaksoja. Toimintaterapia on alkanut vasta
viime vuosina.
Kallen kuntoutustarve johtuu äkillisesti aikuisiällä alkaneesta neurologisesta sairau
desta tai vammasta. Kuntoutuja on parisuhteessa ja hänellä on alaikäinen lapsi tai
lapsia. Hän asuu perheensä kanssa. Kuntoutuja on sairastunut tai vammautunut yli
10 vuotta sitten, mistä oli jäänyt vaikea neuropsykologinen oirekuva. Ennen sairas
tumistaan tai vammautumistaan hän oli ollut työelämässä, tällä hetkellä hän on työ
kyvyttömyyseläkkeellä. Kuntoutuja on saanut neuropsykologista kuntoutusta saman
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kuntouttajan toteuttamana yli 10 vuotta, lisäksi hän saa fysioterapiaa sekä laitoskun
toutusjaksoja.
Kalevin kuntoutustarve johtuu äkillisesti aikuisiällä alkaneesta neurologisesta sai
raudesta tai vammasta. Hän on parisuhteessa ja hänellä on alaikäinen lapsi tai lapsia.
Hän asuu perheensä kanssa. Ennen sairastumistaan Kalevi on ollut työelämässä, tällä
hetkellä hän on työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän on sairastunut yli 10 vuotta sitten,
mistä on jäänyt neuropsykologinen oirekuva sekä fyysisiä oireita. Kuntoutujan vointi
on vaihdellut vuosien aikana. Kalevi on saanut neuropsykologista kuntoutusta saman
kuntouttajan toteuttamana noin 10 vuotta, rinnalla oli lisäksi fysio- ja toimintatera
pia sekä laitoskuntoutusjaksoja.
4.4.3 Tavoitteet
Tavoitteiden sisällöt kuntoutusdokumenteissa
Kuntouttajien vuosittain kuntoutuksesta tekemissä kuntoutuspalautteissa kuvattiin
lähes kaikissa kuntoutuksen tavoitteita. Yhden kuntoutujan yksittäisten kuntoutus
jaksojen tavoitteita ei kuitenkaan ollut selkeästi palautteista löydettävissä, vaan pa
lautteissa puhuttiin laajemmin kuntoutusjaksolla käsitellyistä teemoista. Tavoitteita
tarkasteltaessa huomataan, että sama tavoite voi toistua useana peräkkäisenä vuote
na tai jopa jokaisena tämän tutkimuksen tarkasteluvuotena. Pisimpään kuntoutusta
saaneella Kallella tilanne on jo vakiintunut, ja sama kompensaatiokeinojen ylläpito
toistuu kuntoutuksen tavoitteena jokaisena tarkasteluvuotena. Toisaalta esimerkiksi
sopeutumisteema toistuu 2–3 vuotta kahdella kuntoutujalla, minkä jälkeen tavoitteet
muuttuvat muun muassa sosiaalisen osallistumisen vahvistamiseksi. Tavoitteiden si
sällöt käsittelevät tyypillisimmin oirekuvaa ja oirehallintaa sekä kompensaatiokeino
ja, sopeutumista ja elämänhallintaa, itsenäistä toimintakykyä, psyykkistä jaksamista
ja sekundaariongelmien ehkäisyä. Tavoitteet on kaikkien kohdalla pääosin kirjattu
palautteisiin sangen yleisellä tasolla, mikä osin selittää tavoitteiden samana pysymis
tä. Tarkempia, vuosittain muuttuvia kuntoutustavoitteita on haastattelun perusteella
kirjattu ainakin osan kuntoutujista kanssa, mutta GAS- tai muita lomakkeita ei ollut
liitetty kuntoutuspalautteisiin tai ainakaan niitä ei ollut mukana tutkimusasiakirjoissa.
Neuropsykologisen kuntoutuksen kannalta relevantteja kuntoutussuunnitelmia ja
lääkärinlausuntoja oli viiden vuoden tarkastelujaksolta käytettävissä yhteensä 23.
Niistä yli puolessa ei määritelty neuropsykologiselle kuntoutukselle minkäänlaisia
tavoitteita tai tavoite oli määritelty vain yleisesti koskemaan kaikkea kuntoutujalle
suositeltua kuntoutusta (tyypillisimmin toimintakyvyn ylläpito). Kun neuropsyko
logisen kuntoutuksen tavoitteet mainittiin, olivat ne samansuuntaisia, mutta yleensä
hieman suppeampia kuin kuntoutuspalautteissa ja useasti poimittu neuropsykologin
palautteesta.
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Tavoitteiden asettaminen
Kaikilla haastatelluilla kuntoutujilla oli kokemus tavoitteiden liittymisestä omaan arkeen.
”No kyllähän se liittyy, että mä saan aika paljon vinkkejä kaikennäköseen arkirutii
nien pyörittämiseen.” (Kaarlo)

Yhtä lukuun ottamatta haastatellut kuntoutujat kokivat olleensa itse mukana laati
massa tavoitteita, yksi haastateltu ei luottanut omaan muistikuvaansa tässä suhteessa
muistivaikeuksien vuoksi. Myös kuntouttavat neuropsykologit olivat sitä mieltä, että
he asettivat palautteisiin kirjatut tavoitteet yhdessä kuntoutujien kanssa. Neuropsy
kologilla saattaa kuitenkin olla pidemmän aikavälin näkemys kuntoutujan potentiaa
lista ja sitä myötä tavoitteista, joista ei vielä ole kuntoutujan kanssa keskusteltu ja joita
ei välttämättä kirjata palautteisiin.
”Ne on semmosia piilotavoitteita mulla tai semmosia vähän kaeummaksi meneviä
tavoitteita ikään kuin, joita en oo siinä kirjannut ylös. On esimerkiks joku tämmönen,
kun että kuntoutuja alkaisi enemmän vaikka itsenäisesti ottaan oman rahatalouden
esimerkiksi haltuunsa ja sillä lailla.” (Netan neuropsykologi)

Toisaalta oirekuva ja puutteellinen oiretiedostus saattavat johtaa epärealistisiin ta
voitteisiin, joita tunnistavat haastatteluissa sekä kuntoutujat että neuropsykologit:
”Joo no itse asiassa mä oon usein miettinyt sitä, että onkohan tässä nyt välilläkin
ollut niin, että mun on pitänyt pikkasen sitä sillä lailla toppuutella, kun ne on ollut
hieman epärealistisia joskus nämä hänen tavoitteensa. Että niihin ei olisi niin kun
mahdollisuuksia ja sit se, et jos hän ihan tosissaan olisi yrittänyt päästä niihin, niin
siinä olisi tullut aikamoinen romahdus.” (Neuropsykologi)
”No aikasempina vuosina se oli tosi paljon hankalempaa justiin niitten kipujen takia
ja muitten, että ne tavoitteet oli vähän sellasia – – omasta mielestä ne lyötiin liika
korkeelle, niin kun siihen tilanteeseen nähden.” (Kalle)

Kolmella haastatellulla kuntoutujalla oli lisäksi kokemus siitä, että neuropsykologi
sessa kuntoutuksessa tavoitteiden asettaminen tai tavoitteiden hahmottaminen on
muita heidän yksilökuntoutuksiaan vaikeampaa:
”No itse asiassa toimintaterapiassa ja fysioterapiassa niissä on molemmissa helpom
pi luoda kuntoutusjakson tai -kauden alussa selkeät tavoitteet. Selkeät mitattavissa
olevat tavoitteet ja sen mukaiset harjoitteet. Neuropsykologiassa sitä ei ikävä kyllä
ei ole. Ainakaan minä en ole keksinyt vielä”. (Kalevi)
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”Itse asiassa mä aluksi en jotenkin millään ymmärtänyt sitä, että mitkä on ne
tavoitteet. Koska niitähän ei suoranaisesti voi sillä lailla kai sanoa ihan, että niin
ku ranskalaisin viivoin luetella, että tämä ja tämä ja tämä on se tavoite.” (Niina)

Kuitenkin kokemus tavoitteiden saavuttamisesta tavoitettiin yleisesti.
”Kyllä ja tavoitteita saavutettu ja sit se on ollu aina johdonmukaista. Että on jatkettu
aina siihen missä edelliset – – kun hänellä aina elokuussa katkee ne kuntoutukset,
niin sitten on jatkettu siitä mihin jäätiin.” (Netan omainen)
”Yllättävän hyvin. Yllättävän hyvin, että se justiin, että niitä seurataan niin hyvin.”
(Kalle)

Pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet
Neuropsykologeilla oli yleisesti kokemus olemassa olevista pidemmän aikavälin,
useiden vuosien tai koko kuntoutusajan tavoitteista. Tilanteen ja kuntoutujan voin
nin mukaan pyritään asettamaan myös lyhyemmän aikavälin tavoitteita. Kuntoutus
palautteissa nämä lyhyemmän aikavälin tavoitteet eivät välttämättä vaikuta tulevan
kuitenkaan näkyviin. Toisaalta jos kuntoutujan pitkän aikavälin tavoite on epärealis
tinen, kuntouttaja joutuu lyhyemmän aikavälin tavoitteilla ”luovimaan” tilanteessa.
”Tavoitteen asettelusta ollaan jotenkin, meillä tavallaan tää tämmönen sanoisiko
isompi tai yleisempi tavoite tässä on ehkä suht koht samana koko aika pysynyt,
mutta toki sitten vuosittain yritetty miettiä kanssa semmosia lyhyen aikavälin ta
voitteita, missä on ehkä enemmän sitten käytetty niitä semmosia konkreettisempia
kuntoutusharjoitteita.” (Kallen neuropsykologi)
”Kyllä se varmaan enemmän siis on sitä, että on se pitkä yhtenäinen tavoite,
mutta sitten tosiaan kun ajattelee nyt kulunutta vuotta niin on erityisen paljon
ollut vaikka loppuvuodesta tämmösiä niinkun, kun on ollu kuormitustekijöitä,
että elämäntilanteessa on tapahtunu paljon asioita, jotka on kuormittanu ja sit on
tullut ihan masennusoireita, niin tottakai se on sitten tavallaan fokusoitunut niihin
tarkemmin. Tai unihäiriöt esimerkiksi, jotka on ollu, mitä ei oo kuitenkaan ollu
kokoajan, et sillain täytyy aina niinku tarkistella niitä siinä sitten matkan varrella.”
(Nooran neuropsykologi)
”No mun mielestä se on enemmän ollut sitä, että on eletty muutamia kuukausia
kerrallaan ja katsottu tilannetta, että ei semmosta isoo. Se iso tavoitehan on aina
ollut hänen mielestään se, että hän haluaisi olla normaali. Ja kaikista näistä puut
teistaan huolimatta, että hän pystyisi elämään normaalia elämää ja käymään työssä.
Mutta nää kaikki hänen vaivansa ja oireensa ja masennuksensa ja muut, niin aina
on välillä sitä romuttanut tämmöstä. Ja sitten on yritetty luovia näiden asioiden
kanssa ja niiden välillä, että – –” (Neuropsykologi)
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4.4.4 Toteutuminen
Kuntoutusmenetelmät
Myös kuntoutuksen toteutuksesta saa kohtalaisen hyvän kuvan kuntoutuspalautteis
ta. Kahden kuntoutujan kuntoutusmenetelminä mainittiin lähinnä yleisluontoisesti
muun muassa neuropsykoterapeuttiset menetelmät, toimintakykyyn vaikuttavien
asioiden käsittely, sopeutumisen ja oirehallinnan tukeminen, neuropsykologiset teh
täväharjoitteet ja niiden linkitys arkipäivän tilanteisiin, mainitsematta tarkemmin yk
sittäisiä työskentelymenetelmiä. Silloin kun kuntoutusmenetelmiä kuvattiin tarkem
min, mainittiin useimmin (neuropsykoterapeuttinen tai supportiivinen ja ohjaava)
keskustelu. Useamman kuin yhden kuntoutujan palautteissa mainittiin myös muun
muassa muistiharjoitukset, toiminnan suunnittelu, rentoutus- tai mindfulness-har
joitukset, jokin muu kognitiivinen harjoitus, tunnesäätelyyn ja vuorovaikutukseen
liittyvät tehtävät ja kirjallisuuden hyödyntäminen.
Käyntimäärät ja muu kuntoutus
Kuntoutussuunnitelmissa ei kuntoutuksen toteutukseen liittyviä mainintoja ollut
suositeltuja käyntimääriä ja käyntien kestoa lukuun ottamatta, ja pariin otteeseen
suositeltiin vain kuntoutuksen jatkamista ilman mitään mainintaa toteutuksesta.
Osassa kuntoutussuunnitelmista otettiin lisäksi kantaa vain käyntimääriin, ei käyn
nin pituuteen. Suositellut vuosittaiset käyntimäärät vaihtelivat 20:n ja 45:n välillä,
yleisin suositus oli kuitenkin noin kahden viikon välein toteutuvaksi sopiva 25 kertaa
vuodessa. 45 käyntiä vuodessa oli tarkoitettu toteutettavaksi kaksoisaikoina. Toteutu
neita käyntimääriä ei kaikilta haastatelluilta ollut tutkimuksessa käytettävissä, mutta
niiltä osin kuin tieto oli saatavilla, vaikuttavat toteutuneet käyntimäärät pääosin nou
dattelevan myönnettyjä määriä.
Useimmat haastatellut kuntoutujat kokivat toteutuneet kertamäärät riittäviksi. Käyn
nit toteutuivat tavallisesti kahden viikon välein, minkä suurin osa koki jaksamisen
kannalta hyväksi. Yhdellä kuntoutujalla oli toive tapaamisiin useamminkin. 45 ja
osin 60 minuutin käynnit koettiin liian lyhyinä, ja toivottiin joko pidempiä käyntejä
tai helpompaa mahdollisuutta joustavasti ajoittain pidentää aikaa tai käyttää kaksi
käyntiä kerralla.
”Justiin se, että saisi edes aina välillä pidettyä sen pitemmän. Vaikka nyt on 45 mi
nuuttia, niin saisi oltua vaikka puolitoista tuntia aina välissä. Ja sitten vaikka joku
kerta välistä jää pois, mutta justiin se, että ne saisi helpommin jatkettua sellaiseksi
pitemmäksi aina välillä ja sitten taas näitä normaaleja. Se olis mun mielestäni tosi
tärkeetä.” (Kalle)
”Mun puolesta voisi olla pidempikin. Kerkeis enemmän. Välillä tuntuu, että se loppuu
aivan liian aikasin. Ihan hyvin voisi mun mielestä olla pidempi. Ainakin mä koen
sen niin mun kohdalla.” (Noora)
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”Ne on käytännön syistä olleet sen puoltoista tuntia, koska sit kun sinne saakka ajaa,
niin sit on turha olla mun mielestä se yks tunti. Et mieluummin sit vähän pidempään
ja sit käy vähän harvemmin. Ja tavallaan se on niin ku hyvä juttu, koska jos joka
viikko kävis siellä, niin se ois kyllä liikaa. Se ois mulle vaan kerta kaikkiaan liikaa, et
se menis niin ku totaalisesti se yks päivä siihen. No sen jälkeen menee sit yks päivä
toipumiseen. Niin ei joka viikko sellasta viitti tehä. Kerran kahessa viikossa just ja
just, mutta nyt se alkaa kyllä olla melkein harvemminkin, koska mulla on kuitenkin
jo, mä oon päässy niin ku pahimmasta yli, et harvemminkin riittää.” (Niina)

Kaikki haastatellut kuntoutujat saivat neuropsykologisen kuntoutuksen rinnalla
fysioterapiaa koko tämän tutkimuksen viiden vuoden tarkastelujakson ajan. Toimin
taterapiaa annettiin kolmelle kuntoutujalle tarkastelujakson alusta lähtien, ja yhden
kuntoutujan toimintaterapia alkoi tarkastelujakson aikana. Laitoskuntoutusjaksoja
suositeltiin ja toteutettiin myös kaikille kuntoutujille. Lisäksi yhdellä kuntoutujalla
oli yksilökuntoutuksen rinnalla ryhmämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus, ja
yhdelle kuntoutujalle suositeltiin musiikkiterapiaa tarkastelujakson aikana, mutta
sitä ei myönnetty. Tämän aineiston perusteella vaikuttaa siis siltä, että pitkien neu
ropsykologisten kuntoutusten rinnalla annetaan usein muutakin avokuntoutusta.
Kuntoutuksen toteutuksen muutokset
Kuntoutuksen toteutuksen muutoksesta vuosien varrella on vaikea saada kuvaa yk
sittäisiä kuntoutuspalautteita lukemalla. Kuntoutuksen toteutuksen muutokseen
viitattiin vain aivan yksittäisissä kuntoutuspalautteissa, joissa kuvattiin painopis
teen siirtyneen neuropsykologisten erityishäiriöiden kuntoutuksesta psyykkisen
toimintakyvyn kohentamiseen ja elämänlaatuun. Valtaosassa palautteista kuvattiin
yleisemmin työskentelyä kuntoutujien kohdalla joko kyseisenä vuotena tai laajem
min kuntoutuksen teemoja viittaamatta selkeästi ajankohtaan tai ajalliseen kehityk
seen. Useamman kuntoutujan eri vuosien toteutuksen kuvaus oli lähes identtinen,
joten tavoitteissa etenemisestä ja kuntoutuksen toteutuksen muutoksista vuosien
varrella on vaikea saada kuvaa. Jonkin verran kuvaa toteutuksen muutoksesta saa
vertailemalla eri vuosien tavoitteita.
Haastatteluissa sekä kuntoutujat että terapeutit kuvasivat toteutuksen muutosta suh
teessa alkuaikoihin pääosin testien ja kognitiivisten harjoitusten vähenemisellä.
”Sanotaan se, että nykyään tehdään hyvin vähän testejä.” (Kalevi)
”Alkuun mä olin sen verran huonommassa kunnossa, että silloin kaiken maailman
näppäimistö- ja muistitestejä tehtiin, että enää me ei tehdä, tarpeen vaatiessa
vieläkin. Mut et nyt on, niin ku koitetaan muihin asioihin.” (Noora)
”Et se on viime aikoina tai sanotaan viime vuosina ollu just nää tälläset niinku
mielialan tukemiseen liittyvät hyvinki keskeisiä, stressinhallinta ja niinku tämmöset
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niinku tunnesäätely asiat, jotka vaikuttaa sit vaikka parisuhteen jonku vuorovaiku
tukseen, niin tuntuu et ne on niinku korostuneempia, kun alkuun on ollu enemmän
niitä kognitiivisten oireitten kanssa pärjäämiseen ja väsyvyyden hoitokeinoja, täl
läsiä. Tuntuu et ku ne on niinku jo ikäänku selviä tai näin, et se on vähän muuttanu
muotoa.” (Nooran neuropsykologi)
”Me aloitettiin vähän eri tavalla se kuntoutus, että mehän aloitettiin ihan tämmösistä
neuropsykologisella kaavalla, eli kun hänellä oli näitä neglect-oireita, niin niitä sitten
katsottiin. Ja hänhän silloin oli opiskelemassa, että tää hänen sairautensa keskeytti
ne opinnot vähäksi aikaa. – – Sitten tuli tämmösiä psyykkisiä juttuja siinä esille
– – Ja siinä oli semmosta aikamoista alamäkeä pitkään ja – – No siitä sitten vähän
päästiin taas kuiville. Sitte tuli se, että… niin siinä oli välillä myös sitä, että hänellä
alko tulla niitä epileptisiä kohtauksia, niin se oli aikamoinen ongelma. Ja sitte välillä
se fyysinen kuntokin heikkeni – – kahessa eri vaiheessa – – Että tämmösiä, niin ku
vaiheita on ollut. Siinä on koko aika ollu sellasta, että on se tietty tilanne nähty ja
sitten on nostettu se ihminen siitä ylös.” (Kalevin neuropsykologi)

Toisaalta myös sopeutumiseen ja psyykkiseen tukeen liittyvä työskentely korostuvat
kuntoutujien ja kuntouttajienkin mukaan alkuvaiheessa. Tämä saattaa kuitenkin lykkään
tyä myöhempäänkin vaiheeseen muun muassa puutteellisen oiretiedostuksen vuoksi.
”Silloin alussa, niin just tarttikin enemmän semmosta psyykkistä tukea, kun itsekin
oli koko ajan ihan sekasin eikä oikein tiennyt mistään mitään. Että nyt siitä on päässyt
vähän niinku yli, et pystyy keskittyyn muuhun.” (Netta)
”No painopiste on varmaan muuttunut tai se muuttuukin koko ajan. Että ensi
alkuunhan se oli paljon enemmän sitä sen sairauden ymmärtämistä, että mikä se
on, ja meinasin sanoa, mistä se tulee, mut enemmänkin, mistä se ei tule. – – Ja sen
ymmärtämistä, että mitkä on tavallaan ne rajat, missä sä pystyt itse vaikuttamaan
siihen toimintakykyyn tämmösen sairauden sisällä. Että sä et voi vaikuttaa siihen,
että tekemällä jotain juttuja, sä pystyisit poistaan tän sairauden tai estämään
sen etenemisen, vaan sä pystyt niissä rajoissa, jotka se antaa sulle, niin sä pystyt
toimimaan joko itseäsi kohtaan paremmin tai vähemmän hyvin. Eli se on ollu se
ihan alku, voisi sanoo psykoedukaatio siitä, mistä on kyse, noin laajasti ottaen.”
(Kaarlon neuropsykologi)

Omaiset ja muu yhteistyö
Kuntoutuksen toteutuksessa kuntoutujan omaisten huomiointi ja mukanaolo on tär
keä osa-alue sekä neuropsykologien että kuntoutujien mielestä:
”Mä oon päässyt eteenpäin ja mulla on se oiretiedostus, ja mulla on onneksi ollu
ihan hyvät tukijoukot, että ne osaa jo myöskin osaltansa auttaa paljon. Ja ymmärtää
paremmin tätä, koska just sen takia, että mä oon käynyt siellä neuropsykologilla,
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niin totta kai mä jaan sen tiedon sitten kaikkien läheisteni kanssa, että sillä lailla
siitä on moninkertainen hyöty. – – Sit varsinkin mun avomieheni on pystynyt selit
tämään sitte asioita paremmin, kuin minä itse pystyn. Mullahan on tapana monesti
aina tehdä asioista vähän positiivisempia, kuin mitä ne on. Sitten puoliso näkee
ne monesti vähän eri näkökulmasta ne asiat, että… Se on ihan hyvä, että siihen on
ollut mahdollisuus, koska se on jotenkin, että kuntoutettava itse on ehkä vähän jäävi
tavallaan jossain mielessä arvioimaan myöskin omia oireitansa.” (Niina)

Myös yhteistyö eri terapeuttien ja muun muassa palvelutalon henkilökunnan välillä
tulee esiin joissain haastatteluissa ja kuntoutuspalautteissa, mutta ei kaikissa. Kaikissa
tapauksissa tehty yhteistyö ei myöskään vaikuttaisi kirjautuvan kuntoutuspalauttei
siin. Haastatteluissa yhteistyötä kuitenkin kuvattiin jonkin verran.
”Kun kuntoutujalla on fysioterapia, toimintaterapia ja tätä nepsyä, sekä yksilö, että
ryhmä. Ne kaikki tukee toisiaan ja kaikki nämä terapeutit on yhteydessä toisiinsa.
Sen takia on tullut niin hyvät tulokset ja niin paljon saavutettu, et se on yks kanssa.”
(Netan omainen)

Teoreettiset taustat kuntoutuksen toteutuksessa
Lähes kaikki kuntouttavat neuropsykologit nimesivät merkittäväksi joko kuntoutujan
tilanteeseen tai omaan teoreettiseen taustaansa tai molempiin liittyvät neuropsyko
terapeuttiset menetelmät tai neuropsykoterapeuttisen työskentelyotteen. Toisaalta
myös työnohjaus voi tarjota tukea psyykkisten kysymysten käsittelyyn. Muita sel
keitä teoriataustoja kuntoutuksen toteutukselle tai jatkamiselle ei haastatteluissa tai
palautteiden perusteella tullut esiin yleistä ”neuropsykologista ajattelua” ja neuro
psykologin koulutuksen tuomaa tietoutta lukuun ottamatta. Lisäksi yksi haastateltu
mainitsi tunnetun aivotutkijan ja neuropsykologin, Lurian, teoreettisena lähtökoh
tanaan. Haastatellut neuropsykologit pohtivat neuropsykoterapeuttisen työskentely
otteen eroavan niin sanotusta perinteisestä neuropsykologisesta kuntoutuksesta, jos
sa on keskitytty enemmän vain kognitiivisiin puutteisiin.
”Siinä on paljon hänen kohdallaan varmaan sellasta, että kun se nivoutuu hyvin
paljon just tähän tämmöseen neuropsykoterapeuttiseen puoleen, niin se on sem
mosta vähän erilaista sitten ehkä kuin tämmönen sanoisko perinteisempi neuro
psykologinen kuntoutus.” (Kallen neuropsykologi)
”No mä oon käynyt sen neuropsykoterapian täydennyskoulutuksen, eli se on ollu
ehkä viimevuosina semmosena viitekehyksenä, että pyrkii sitten yhdistämään näitä
eri menetelmiä, mitkä on sieltä psykoterapiankin puolelta, mut että soveltaen sen
neurologiseen ryhmään. Että se korostaa juurikin sen kontaktin tärkeyttä, mikä on
tietenkin kaikessa terapiatyössä, että se on ensin hyvä, riittävän hyvä ja sitten tulee
ne sopivat menetelmät ja niiden valinta. Että ehkä se on semmosena isompana
viitekehyksenä.” (Nooran neuropsykologi)
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”No tietysti mulla on tämä neuropsykologinen ajattelu, on aika vahva, mutta sitten
kyllähän mun on pitänyt myös työnohjauksesta hakea tähän apua. Että kun ei aina
kaikkia asioita ymmärrä. Ja tuntuu, että ei pysty auttamaan.” (Kalevin neuropsykologi)

Yksi haastatelluista neuropsykologeista pohti pidempäänkin työskentelyotteiden
eroa, ja toisaalta kuntoutujien erilaisia tilanteita ja tarpeita. Siinä missä perinteisessä
neuropsykologisessa kuntoutuksessa voidaan ajatella kuntoutuksen kulkevan tiettyjä
ratoja, pitää neuropsykoterapeuttisessa kuntoutuksessa ajatella prosesseja eri tavalla.
”Ehkä niinkun semmosta tietynlaista rajapintaa neurologian ja psykiatrian välillä ja
psykoterapian välillä, että monethan meikäläisistä sitten on päätyneet hankkimaan
ihan kokonaan sen psykoterapeutin koulutuksenkin. On paljon juuri mun käsittääk
seni, niin aivovammakuntoutujat ja noi kehitykselliset neuropsykiatriset sairaudet,
mitä kanssa nyt paljon näissä kuntoutuksissa on nykyään vähän sitä siirtymää sinne
puolelle laittanut. Kyllähän toki se semmonen tietynlainen teoriatausta nyt totta kai
siellä neurologian ja neuropsykologian puolella – – tiedosta siitä aivojen toiminnasta
siellä on ja täytyykin tietysti neuropsykologilla olla. Mut kylhän tää – – vähän tälleen
sanoisko rajojen yli menevää on. Että tässä itsekin sitten välillä pähkäilee ja pohtii,
että kuinka paljon jotain psykiatrian puolen lisäkoulutusta pitäisi hankkia.
Ja toki sekin on itse asiassa ihan mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys, että kun
puhutaan neuropsykologisesta kuntoutuksesta, niin ainakin mulla on jotenkin se
käsitys miten se vähän niinkun perinteisemmin tai vanhanaikaisemmin mielletään:
että se on aika paljon kognitiivisten toimintojen kuntoutusta. Katotaan mikä niissä
on muuttunut jonkun sairastumisen, vamman jälkeen ja käydään niitä läpi, ja tietty
sitä sopeutumisprosessia. Mutta sitten tää on tämmönen aika iso, ei nyt enää mikään
uusi lisä, mutta että ei ehkä nyt niin hirveen pitkään ollu, täs meidän puolella tää
tämmönen neuropsykoterapiapuoli ja tavallaan vähän tonne psykiatrian puolellekin
menevä työote, että miten me tämmöstä kuntoutusta sitten jatkossa kutsutaan tai
miten me se mielletään ja mitkä ne lähtökohdat ja tavoitteet siinä pitäis olla. Ne on
aika isoja kysymyksiä. – – Että onko jatkossa sitten jopa tarpeen ja tarkoitus joten
kin eriyttää asioita, koska onhan tää nyt ihan eri asia, kuin se, että jos esimerkiksi
ajattelee, että aivoinfarktin jälkeen on tullut se tietty kognitiivinen oirekuva ja siihen
sen tietyn aikaa neuropsykologista kuntoutusta käydään. Jotenkin on semmonen
helpompi ajatusmalli, että se myös sitten jossakin vaiheessa päättyy tai että se on
hoidettu. Se tietty kuntoutuskokonaisuus tulee loppuun. Nämä on vähän omanlaisia
nämä tämän tyyppiset.” (Kallen neuropsykologi)

Arviointimenetelmät
Neuropsykoterapeuttinen kuntoutuksen painotus saanee osin aikaan myös sen, että
neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta ja edistymistä on haastateltujen
mukaan vaikeampi mitata tai se vaatii erilaista lähestymistapaa. Perinteinen neuro
psykologinen kuntoutus on tottunut nojaamaan neuropsykologiseen tutkimukseen
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ja psykometrisiin arviointimenetelmiin, jotka eivät tämän tyyppisessä työskentelyssä
välttämättä toimi. Kuntouttajat toteavatkin nojaavansa kuntoutuksen edistymisen ar
vioinnissa tärkeimpänä menetelmänä haastattelulla ja seurannalla saatuun kliiniseen
arvioon. Osin myös kuntoutujan oirekuva muun muassa muistin osalta voi kaventaa
selvästi mahdollisia arviointimenetelmiä. Perinteisten psykometristen arviointime
netelmien toimimattomuudesta pitkissä neuropsykologisissa kuntoutuksissa ker
tonee sekin, että käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella tämän tutkimuksen
viiden vuoden tarkastelujaksolla vain yhdelle kuntoutujalle oli tehty neuropsykologi
nen tutkimus tai kontrolliarvio lähettävän tahon toimesta, sekin aivan tarkastelujak
son alussa, jolloin tilanne oli vielä akuutti.
”No tavallaan seurannassa vois katsoa sitä, että katsoo sitä eri vaiheissa ja seuran
nassa, niin kyllä se on niin ku mahdollista. Mutta tota, kun on kysymys siitä, että
jos mä puhun jonkun muun ihmisen kannalta, niin että mulla on erilaisia kuntou
tuksia, mulla on näitä neuropsykologisia kuntoutuksia, niin sehän on ihan selvä,
että mä pystyn arvioimaan, että miten joku on jostakin neglectistä kuntoutunut. Tai
miten kielellinen puoli on kuntoutunut tai miten muistifunktiossa on tapahtunut
edistymistä, niin sehän on ihan selvää. Mutta sitten just tämmösessä tilanteessa,
että kysymys on aika monimutkasesta vyyhdistä, niin ne monet asiat perustuu ihan
tällaseen kliiniseen arviointiin sitten.” (Kalevin neuropsykologi)
”Aika tavallahan tämmösen sanoisko neuropsykoterapiapainotteisen kuntoutuksen
arviointi on kai sit vähän sitä laadullista ja semmosta kuvailevaa, että mikä se
käytännön hyöty kuntoutujan mielestä on.” (Kallen neuropsykologi)
”En sellaista, mitä sä haluaisit [pysty nimeämään arviointimenetelmää], niin en,
koska hänen muistinsa ei toimi. Ihan oikeesti se on harvinaisen olematon, joten
ei oo mitään teoreettistakaan mahdollisuutta ajatella, että hän pystyisi oikeasti
vastaamaan kysymykseen, että kun silloin sanoit näin, niin miten arvioit nyt näin,
että niissä olisi mitään relevanssia. Se arvio, minkä pystyy tekemään, on ne havain
not, mitkä itse pystyy tekemään hänen toiminnastaan tänään verrattuna johonkin
aiempaan. Mutta ei niin, että hän itse arvioisi niitä. – – Näissä arviointimenetel
missä mitä suositellaan käytettäväksi, niin niissä on semmosia ongelmia, tai mä
nään niissä semmosia ongelmia, että tavoitteen asettelu on valitettavan herkästi
työntekijälähtöinen eikä oikeasti kuntoutujalähtöinen, niin kuin sen pitäisi olla. Ja
sillon kun kuntoutuja ei pysty formuloimaan tavoitteitaan mitenkään, niin silloin
se on hyvin sattumanvarasta, mitä sinne tulee määritellyiksi tavoitteiksi. Jolloin
niitten vertailukin sitten voi olla vähän sillee epäselvä. Mä en ole hänen kohdalla
edes harkinnu minkään semmosen käyttöö, koska se ei vastaa sitä todellisuutta,
missä hänen kanssa eletään.” (Kaarlon neuropsykologi)
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Kuntoutuspalautteissa ja haastatteluissa lueteltiin joitain käytettyjä arviointimenetel
miä, tyypillisimmin kuntoutuksen edistymistä mitattiin haastattelun ja havainnoin
nin lisäksi oire- tai metakognitiokyselyillä. Lisäksi mainittiin 15-D-elämänlaatukysely
sekä GAS-menetelmä. Yhden kuntoutujan kuntoutuksen seurannassa käytettiin
myös kognitiivisia arviointimenetelmiä. Kuntoutussuunnitelmissa ja lääkärinlausun
noissa kuntoutujien toimintakykyä kuvattiin hyvin vaihtelevan tasoisesti. Erityisinä
arviointimenetelminä mainittiin ainoastaan FIM-toimintakykymittari ja Barthel-in
deksi yhden kuntoutujan kohdalla. Lisäksi hoitava taho oli tehnyt tälle kuntoutujalle
neuropsykologisen tutkimuksen, jonka tuloksiin viitattiin tämän tutkimuksen tar
kastelujakson alkuvaiheessa. Lisäksi yhden kuntoutujan lääkärinlausunnoissa viitat
tiin laitoskuntoutusjaksolla tehtyyn neuropsykologiseen tutkimukseen.
Myös haastatelluilla kuntoutujilla oli tuntumaa siihen, että neuropsykologisessa kun
toutuksessa edistyksen mittaaminen on muita terapioita vaikeampaa. Toisaalta kun
toutujan kokema subjektiivinen hyöty koetaan ehkä tärkeimmäksi mittariksi:
”Mä tiedän, mitä mun elämässä tapahtuu, niin mä tiedän, että… no mä tunnen
itseni niin hyvin, että mä tiedän, et jos ei mulla ois nyt mahdollisuutta mennä, niin
mä todennäkösesti kompastuisin tähän. Eihän sitä kukaan muu voikaan tietää,
meidänhän itse se pitää tietää. Mehän se koetaan.” (Noora)

4.4.5 Hyödyt ja haitat
Haitat
Pitkään jatkuneella kuntoutuksella ei juurikaan nähty olevan haittapuolia kuntoutu
jien kuvaamana. Yksi kuntoutujista totesi haitaksi sen, että taksilla tehtävä kuntou
tusmatka on kallis, ja toinen kertoi pitkän kuntoutusmatkan väsyttävän.
”Ainut haitta on se, että kun se on niin kaukana, että se on uuvuttavaa lähteä ja
käydä läpi se prosessi, mikä siellä käydään ja sitten tulla takaisin, niin se on hirveen
pitkä päivä kyllä mulle.” (Niina)

Myös motivaation heikkeneminen pitkän prosessin myötä nähtiin periaatteessa
mahdollisena haittana, mutta ei tällä hetkellä itseä koskettavana asiana.
Tärkeimmät hyötyteemat
Kuntoutujien haastattelujen litteroinneista tehdyt kuntoutuksen hyötyihin liittyvät
koodaukset luokiteltiin seuraavien kokoavien teemojen alle: oirekuva, oiretiedostus,
sopeutuminen, ihmissuhteet ja perhe, arjen toimintakyky, osallistuminen, reflektoin
ti ja kokonaisuuden hallinta, henkinen vointi sekä tukipilari. Myös neuropsykologien
kuvaamat hyödyt voidaan jakaa samojen teemojen alle.
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Oirekuva ja oiretiedostus
Kaikki kuntoutujat kuvasivat oiretiedostukseen ja oirekuvan kohenemiseen tai hal
lintaan liittyviä hyötyjä. Kuntoutujien alkuperäiseen neuropsykologiseen oirekuvaan
nähden kognitiivisiin erityisoireisiin liittyviä mainintoja oli kuitenkin suhteessa vä
hän, mikä kertonee osaltaan painopisteen muutoksesta kognitiivisesta työskentelystä
laaja-alaisempaan suuntaan. Kognitiivisista oireista muisti ja muististrategiat nouse
vat kuitenkin useamman kuntoutujan kommenteissa esiin:
”Että on semmosiakin asioita huomannu itsestä ja omasta muistista joita ei oo edes
tajunnut ja oppinut kaikkia eri menetelmiä, että miten muistaa paremmin asioita
ja miten pitää toimia.” (Netta)
”Ja sitten muisti sulla on, vaikka lähimuistin ei pitänyt koskaan parantua, niin
jotenkin parantunut. Sä oot niin ku oppinu käyttään kaikkia muita näitä tukijuttuja
sen muistin kanssa olemiseen.” (Netan omainen)
”– – muistivinkkejä niinku, että mulla on muistivihko mukana aina kaikissa tapah
tumissa. Ja siihen saa ja pitäisi meikäläisen vastapuolen pistää muistiin aina, että
mitä pitää… tai että olisiko jotain asioita mitä pitäisi muistaa.” (Kaarlo)

Olemassa olevan kognitiivisen kapasiteetin parempi hyödyntäminen kuntoutuksen
myötä nousi esiin sekä kuntoutujien että neuropsykologien kuvauksissa:
”Alkuun mä olin sen verran huonommassa kunnossa, että silloin kaiken maailman
näppäimistö- ja muistitestejä tehtiin, että enää me ei tehdä, tarpeen vaatiessa vielä
kin, mutta että nyt koitetaan [keskittyä] muihin asioihin, koska sitten kuinka paljon
vaikuttaa toi, mitä päässä pyörii, niin sit siihen, mitä mä teen käsillä tai muistillani
tai jollain muulla. Mä väitän, että sillä on kyllä jotain tekemistä, jos päässä menee
kamalasti, niin ei mulla kyllä mikään toimikaan.” (Noora)
”Mun mielestä jo se, että tilanne ei mene huonommaks tältä osin tai ei ole mennyt
nyt johonkin aikaan huonommaksi, niin on aika hyvä saavutus. Ja ennen kaikkee
se, että hän pystyy tällä hetkellä paremmin käyttämään sitä pientä muistia, mikä
hänellä on. Se on mun mielestä saavutus.” (Kaarlon neuropsykologi)

Oiretiedostus ja psykoedukaatio ovat merkittävässä osassa kuntoutusta ja kuntoutu
jat ja luonnollisesti myös kuntouttajat tunnistavat selkeästi sen merkityksen:
”Jos ei olisi lähtenyt sitä kautta, että mulle selitettiin heti, että mistä on kysymys, niin
asiat olisi vointu lähteä ihan väärille raiteille ja mä oisin tehnyt ihan vääriä asioita
ja lyönyt päätäni seinään jatkuvasti ja ihmetellyt mistä on kysymys. Ja läheiset olisi
todellakin menettäneet hermonsa. Ei, siitä ei olisi tullut mitään. Se on kyllä ensin
tosi tärkeä, että ihmiselle moneen kertaan ja kädestä pitäen selitetään, että mistä on
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kysymys. – – Pikkuhiljaa on syntynyt yhä enemmän itselle semmosia toimintatapoja
ja oon oppinut elämään niiden oireiden kanssa – – Ehkä se on sellasta vahvistavaa,
että sitten saa keskustella siitä jonkun kanssa ja saa vahvistuksen sille, että se
todellakin kuuluu siihen sairauteen.” (Niina)

Oiretiedostuksen ja oirehallinnan suhteen korostuu kuntoutujien kokemissa hyö
dyissä yksittäisistä oireista väsymysherkkyyden hallinta, myös tunnesäätely vaikuttaa
olevan osalla kuntoutujista edelleen isossa roolissa:
”Nyt, kun on yli 10 vuotta tästä vammautumisesta, niin on sen päivärytmin kanssa
pikkuhiljaa ruvennut elämään sillai, että osaa sanoo ’ei’ oikeessa paikassa ja
sitten sen levon ottaa, ennemmin ku sä oot aivan kanttuvei. Ja sitten se, että sitä
noi kuntouttajat aina muistuttaa välissä, että nyt olis hyvä olla pari päivää aivan
rauhassa, kun sen näkee olemuksesta siinä jossain kohtaa, että nyt ei oo aivan
normaali väsymys tai joku muu vastaava.” (Kalle)
”– – kun asiat rupee menemään jotenkin mukavasti ja hyvin niin helposti jotenkin
ne ikäänkun, ei ne unohdu, mutta miten sitä sanois… Säilyisi se semmonen tuntuma
siihen – – tää lepääminenhän on yksi semmonen ollut keskeinen tai väsymyksen
säätely, että muistaa siihen kiinnittää kuitenkin huomiota. Ja huomioi se semmo
sessa päivittäisessä toiminnassa.” (Niinan neuropsykologi)
”Mun näkemys ja käsitys on, että se on hänelle nimenomaan siinä arkiselviytymi
sessä, ihan semmosissa arkirutiineissa ja niistä selviytymisessä ollut semmonen
aika oleellinen apu. Yksilöidymmin ehkä siinä hänen oirekuvassaan tämmösen
tietynlaisen tunnesäätelyn, käyttäytymisen säätelyn apukeinona, et saa, hän ite on
jotenkin kuvaillut, että se saa hänet pysymään tietyissä rajoissa kanssakäymisessä
muitten ihmisten kanssa.” (Kallen neuropsykologi)
”Et se on viime aikoina tai sanotaan viimevuosina ollut just nää tälläset niinku
mielialan tukemiseen liittyvät hyvinkin keskeisiä, stressinhallinta ja tämmöset
tunnesäätelyasiat, jotka vaikuttaa sit vaikka parisuhteen vuorovaikutukseen.”
(Nooran neuropsykologi)

Sopeutuminen
Kaikki kuntoutujat kuvasivat sopeutumiseen liittyvää hyötyä, ja puheessa sopeutumi
nen linkittyy osin oiretiedostukseen ja psykoedukaatioon. Sopeutuminen on varsin
kin kuntoutuksen alkutaipaleella kuntoutujien mukaan jopa äkillisestä sairastumi
sesta tai vammautumisesta ”muuttuneen elämän takaisin kokoon kursimista ja tien
näyttämistä”:
”Sitten onhan mun mieliala ensinnäkin ihan erilainen. Että mä nään niin ku… silloin
mä olin tasan sitä mieltä, että multa on viety kaikki. Nyt mä nään, mitä kaikkea mulla
voi olla, vaikka mä olen paljon menettänyt, niin mitä kaikkea uusia asioita mulla
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voi olla ja mitä mä pystyn tekemään ja miten mä pystyn tekemään niitä asioita,
mitkä mä kuvittelin silloin, tai ajattelin silloin, ne ei ole enää mahdollisia. Mut nyt
on saanut semmosia vinkkejä, että tietää, että ne on nykyään mahdollisia.” (Noora)
”Mun elämänihän muuttui ihan totaalisesti, että sen neuropsykologin avulla mä
oon jotenkin saanut kursittua palaset kokoon” (Niina)
”Niin no on tietenkin, kun on itsellä kauhea syyllisyys ja sitten vielä semmonen
epätietoisuus, et miksi näin on käynyt ja miten tähän on joutunut ja sitten muisti
ei pelaa. Ei niin ku pysty käsittään. Eikä sitten fyysisestikään mikään toimi, niin
kyllähän siitä on aikamoinen homma alkaa pala palalta rakentaa elämää eteen
päin. – – Alussa tietenkin, just ku alko tapahtuu sitä hyväksyntää, niin silloin tuli
myös semmonen tahto ja halu viedä asioita eteenpäin. Ja tiesi kanssa sen, että se
on itsestäkin kiinni. Terapeutit ja omaiset ja hoitohenkilökunta, niin ne näyttää sitä
suuntaa ja oikoo tavallaan, että ei tuu niitä harha-askeleita. Tuleehan niitä tietenkin,
mutta että ei tulisi kovin paljon. Että on joku selkeä suunta mihin mennä, kun ei itse
pystynyt alussa sitä hahmottaan.” (Netan omainen)

Ihmissuhteet ja perhe
Isona hyötynä nousevat esiin myös ihmissuhteisiin ja perheeseen liittyvät asiat.
”Sit sen jälkeen seuraava vaihe on ollut se milloin painopiste siirtyi selkeesti siihen
oman elämän hahmottamiseen siellä työelämän ulkopuolella – – Ja sitten tässä
rinnalla on tietenkin kulkenut se isän roolin säilyttäminen ja sen suhteen tähän
poikaan, niin sen ylläpitäminen.” (Kaarlon neuropsykologi)
”Ja sitten [kuntoutuja on] ollut [ystävään] yhteydessä, [ystävä] on käynyt kylässä,
lapsuudenystävä, et ku ystävät kaikkosi kaikki. Siihen on kyllä nepsy kehottanut ja
antanu sulle vinkkejä ja hommiakin ihan et miten tehdään ja ollaan yhteydessä.”
(Netan omainen)
”Ehkä se on niin ku se ittensä kanssa pärjääminen, mut sitten kun se on siinä se
ensimmäinen ja sitten tulee se kuinka pärjää kaikkien muitten kans. Et sitten kun
rupee olemaan väsyminen ja kivut tulee jossain vaiheessa, niin kuinka sitten pärjää
kaikkien muitten kanssa.” (Kalle)
”– – onhan tietysti läheisetkin, mutta mä luulen, että mä oisin karkoittanut kaikki
läheisetkin läheltäni, jos mulla ei ois ollut noita terapioita.” (Niina)

Arjen toimintakyky
Aiemmin jo todettiin kuntoutustavoitteiden liittyneen kuntoutujien arkeen. Kuntoutujat
näkevätkin kuntoutuksesta olevan myös suoraan arjen toimintakykyyn liittyvää hyötyä.

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

112

”– – mä saan aika paljon vinkkejä kaikennäköseen arkirutiinien pyörittämiseen.”
(Kaarlo)
”Ainakin se, et kalenteri on aina esillä ja et sitä kattoo. Ja sit niin ku joka päivä tietää,
et missä kohtaa sitä kalenteria menee. Ja ei sit varmaan muuta.” (Netta) ” – – Sinne
kirjoitellaan eri terapeutit ja minä, niin jotta kaikki tietää missä mennään ja mihin
mennään.” (Netan omainen)
”Paljon puhuttu tietysti ihan kaikista kuntoasioista, että mitä kannattaa syödä ja
mitä kannattaa tehdä, kuinka paljon tarvitsee liikuntaa. Emmä oikein näae mitään
muuta foorumia semmosellekaan keskustelulle tällä hetkellä, että se on ollut tärkeää
mulle ainakin.” (Niina)

Useampi kuntoutuja käytti ilmaisua ”potkiminen” neuropsykologisen kuntoutuksen
hyötyjen yhteydessä. Kuntoutus pakottaa aktivoitumaan ja näkemään mahdollisuuk
sia sekä tukee omaa toiminnanohjausta ja arjen toimintakykyä. Oirekuvassa saattaa
olla aloitteettomuutta tai toiminnanohjauksen tai mielialan ongelmat saattavat vai
keuttaa omaehtoista tekemistä ja aktiivisuutta:
”No tulevaisuuden suunnitteleminen sinänsä… no niin ku työhakemus tässä, niin kun
kerroin minkä olen tehnyt, sillä se on harva se kerta, että ootkos tehnyt hakemuksia
tai muuta? Ei sillä, että se ois niin ku painostavaa minusta se kysymys, vaan siinä, kun
mä tiedän sen kysymyksen tulevaksi. – – Et sanotaan nyt näin, että saattais olla, että
minä olisin helpommin laiskistunut [ilman kuntoutusta]. Helpommin laiskistunut ja
pitänyt sohvapäiviä vaan, ja sitten ollut suurin piirtein laitoskamaa kohta.” (Kalevi)
”No ainakin oppinut sen, ettei tilanne ole täysin toivoton ja pystyy menemään
asioissa eteenpäin. Ja sitten semmosia, että kun jossain vaiheessa mä vaan ajat
telin, että mä voin maata sängyssä enkä tehdä yhtään mitään, niin on vähän niin
ku potkittu eteenpäin ja annettu niitä syitä miksi sieltä sängystä kannattaa nousta
ylös.” Haastattelija: ”Mikä merkitys sillä potkimisella on ollu sun elämässä?” ”On
sillä suuri merkitys, et jos ei kukaan ois vähän mua komentanut, niin ois asiat
edennyt paljo hitaammin.” (Netta)
”Että se on myös sellanen, onko vähän rumasti sanottu, et se on niin ku, et joku
vähän potkisi eteenpäin. Tavallaan ihminen on kuitenkin aika laiska perusluonteel
taan ja sitten jos on vielä ongelmia aloitekyvyn kanssa, niin tarvii jonkun semmosen
henkilön, vähän niin ku sanomaan, että hei ooks sä nyt tehnyt sitä ja kannustaa
vähän ja pistää tekemään. – – Ja sitten vähän kontrolloi sitä mun tekemistä myöskin,
että kyselee vähän, että no ootko sä nyt sitten käyny lenkillä kävelemässä ja ootko
sä nyt tehnyt vatsalihasliikkeitä? Ne jää, oikeesti multa ne jää, koska mulla ei oo
aloitekyky enää sellainen mitä se on ollut. Se on ihan hyvä, että sitä [kuntoutusta]
kuitenkin on ollut.” (Niina)
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Osallistuminen
Kuntoutuksella on tuettu myös laajemmin omaan toimijuuteen ja osallistumiseen
liittyviä asioita.
”Sä oot ainakin sosiaalisempi, reippaampi ottaa niin ku kontaktia muihin ihmisiin
ja ei oo niin työlästä lähteminen just tämmösiin sosiaalisiin juttuihin.” (Netan
omainen) ”Ainakin siihen on opastettu kans siellä, että puhuu ihmisten kanssa ja
kyselee kaikilta, että mitä kuuluu ja mitä oot tehny? Eikä ajattele vaan, että no sanon
moi, kun ei muuta muista.” (Netta)
”Just noi kaikki pelikerhojen järjestämiset ja ihmisten kutsumiset kylään, niin nekin
on sieltä neuropsykologilta lähtöisin.” (Netan omainen)
”On joo käsitelty paljon sitä, että miten ihmisten kanssa kommunikointi tapahtuu ja
onnistuu parhaiten, että miten tutuille ihmisille kannattaa kertoa mahdollisimman
selkeesti, että miten asiat on, mutta ventovieraille ei oo pakko kertoa, koska ne on
myös tavallaan, mun oma asiani jollain lailla, että eihän se kuulu jollekin puolitu
tuille, että ei mun tarvi välittää siitä, mitä ne ajattelee.” (Niina)
”Että ihan normaaleissa tilanteissa missä tahansa mihinkä minä menen, missä
minä joudun ihmisten kanssa tekemisiin, niin siellä pikemminkin on sanottu, että
kyllä sinä pärjäät. Ja valettu se usko, että minä pärjään.” (Kalevi)
”Miten se on auttanu toimimista yhteiskunnassa, niin ollut varmaankin… oli juttu,
että on jossain kohtaa päässy… tuli toi äänestysviikko, ni se vaan tuli… sieltäkin
vahvistus, että sellanen äänestys on ja siellä tulisi käytyä.” (Kaarlo)
”Kuntoutus on pystynyt tai se on pitänyt minut, tai pystyy ylläpitämään minun oi
keustoimikelpoisuuttani. Eli vienyt minua eteenpäin sekä siviili-, että työelämässä
ja opiskelumaailmassa, että se tuki minua silloin, kun minulla oli opiskeluni kes
ken. – – Se on tukenut nimenomaan tässä… sanotaan ihan siviilitoiminnassa että
myöskin harrastetoiminnassa.” (Kalevi)

Reflektointi ja kokonaisuuden hallinta
Kuntoutujat kokivat neuropsykologisen kuntoutuksen tarjoavan paikan reflektoivalle
keskustelulle, joka avaa uusia näkökulmia ja toisaalta kokoaa ajatuksia.
”Tietenkin näitä asioita läpikäymällähän siellä sitten neuropsykologin kanssa,
nää on niin kun, en minä sano valoisia puolia, mutta kuitenkin löydetty muitakin
näkökulmia siihen asiaan.” (Kalevi)
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”Mun mielestä se on niin kun vähän kuitenkin semmonen missä on mahdollisuus
sitten niin ku vetää yhteen niitä omia ajatuksiaan.” (Niina)
”Tiedätkö sillain oppii, että kun sä saat uutta ajatusta asiaan ja sulle tulee ihan
uusia perspektiivejä, mitä ei välttämättä oo itse ajatellut.” (Noora)

Kaikilla haastatelluilla kuntoutujilla oli neuropsykologisen kuntoutuksen rinnalla
muuta kuntoutusta, vähintään fysioterapiaa, mutta myös toimintaterapiaa, ryhmä
muotoista kuntoutusta ja laitoskuntoutusjaksoja. Haastatteluissa nousi esiin se, että
yksittäisen kuntoutusmuodon hyötyä ja merkitystä on ajoittain vaikea erottaa koko
naisuudesta, mihin toki tulisikin pyrkiä. Esiin nousi kuitenkin neuropsykologisen
kuntoutuksen merkitys liittämässä yhteen erityyppisiä kuntoutuksia ja siirtämässä
niitä arkeen muun muassa tarjoamalla laajempia näkökulmia. Kuntoutujat totesivat
myös, että ilman neuropsykologista kuntoutusta he olisivat osin yksin kuntoutuk
sen kokonaisuuden suunnittelussa. Lisäksi neuropsykologinen kuntoutus nähtiin
ainoaksi kuntoutusmuodoksi, jossa keskitytään muuhunkin kuin fyysiseen puoleen.
”No se sitoo aika hyvin yhteen niin ku just jonku fysioterapian ja toimintaterapian.
Mun mielestä neuropsykologia on siinä välissä jotenkin.” (Kaarlo)
”Kai se on sillain, että haetaan näitä, että onko mahdollisuus saada näitä synergia
etuja näistä eri kuntoutusmuodoista. No fysioterapia, toimintaterapia että kuinka
ne palvelisivat toisiaan.” (Kalevi)
”Ehkä semmonen just normaaliin elämään enemmän saanut kaikkia vinkkejä,
ideoita, että muissa terapioissa on tavallaan tehty, tai se on tuntunu enemmän,
et tehty sen terapian takia jotain. Että siinä ei oo niin selkeesti nähnyt, että tää on
tätä varten.” (Netan omainen)
”Muissa terapioissa keskitytään enemmän sen hetken käytännön ongelmiin ja
neuropsykologiassa yritetään ehkä tai mun kohdalla ainakin on käyny niin, et
siinä on pyritty löytämään sitten semmosia vähän laajempaa näkökulmaa tähän
kaikkeen, jota mä voisin, semmosia keinoja, joita voi myös soveltaa, ei vaan siinä
yksittäisessä tapauksessa, vaan että kaikissa tilanteissa mä osaisin erottaa sitten
tosiaan sen sairauden. Ja osaisin suhtautua siihen myöskin sillä lailla, että mä en
menetä hermojani sen kanssa, vaan osaan ajatella, että tää on nyt tää sairaus ja
osaan mennä esimerkiksi lepäämään ajoissa.” (Niina)
”Mä aattelen et se on tämmösten metataitojen… jonkunlainen metakäsitys itsestänsä
ja tilanteestansa, ja että voi kattoo itseänsä etäämmältä. Ja toki tälläsiä kaikkia
muistiin ja tämmöseen liittyviä ja et mitä keinoja käyttää arjen tasolla ja tämmösiä,
niitä on ollu mutta sit kuitenki tää ehkä on ollu tän kuntoutusmuodon yks semmonen
pointti.” (Niinan neuropsykologi)
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”Se muu on enemmän fyysistä. Tää on enemmän sitä, mikä työskentelee hänen
sielunsa ja persoonansa ja kognitionsa kans.” (Kaarlon neuropsykologi)

Psyykkinen ja muu tuki
Mielialan ja psyykkisen jaksamisen tukeminen korostuu lähes kaikilla kuntoutujilla,
ja neuropsykologinen kuntoutus nähdään ainoana paikkana ”aroille aiheille”, jotka
kumpuavat paitsi sairastumisesta tai vammautumisesta itsestään muuttuvine elä
mänsisältöineen ja mahdollisuuksineen myös sellaisista aiemmista elämänvaiheista,
mielialasta ja kuntoutujan luonteen ominaispiirteistä, jotka uusi elämäntilanne nos
taa esiin.
”Sanotaan nyt näin, että nämä istunnot on siis rönsyilevää keskustelua runsaasti.
Niin kuitenkin tämä niin sanottu henkinen jaksaminen on parempi. Siis sillä lailla,
että vaikkakaan minä nyt siellä itkuun pillahda tai poraamaan käy, mutta ni kun
ei ole sellaiseen tarvetta, vaan vaikka aihetta olis, mutta siltikin niin tuota se on
kuitenkin henkisesti keventävää. Koska se on ainoa, tavallaan ainoa paikka, missä
pystyy myöskin vähän käsittelemään itsellekin arkoja aiheita. – – Se takapakin
mahdollisuus aiheuttaa masennusta. Mut että niin sen on saanu sen masennuksen
iskun väistettyä.” (Kalevi)
”Mä jaksan paljon paremmin. Mä jaksan… Ja sitten kun tulee jotakin tämmösiä
alakulovaiheita, niin mä saan sitten kuitenkin sieltäkin aika paljon voimaa, että
jaksaa potkia taas hetken eteenpäin.” (Netta)
”Mun mielestä se on niin kun vähän kuitenkin semmonen missä on mahdollisuus
sitten niin ku vetää yhteen niitä omia ajatuksiaan. Ehkäpä fysioterapiassa voi
nousta jotain ajatuksia ja kysymyksiä joita mä en voi kysyä siltä fysioterapeutilta,
koska hän ei oo sen alan asiantuntija. Vaan sit mä voin ottaa ne esille tosiaan siellä
neuropsykologiassa. Siis ne ihan aivotoimintaan liittyviä juttuja, jotka… monesti
se saattaa olla semmonen asia, että sit se neuropsykologi ikään kuin osaa sanoa,
että muillakin on tällasta. Mähän oon hirveen yksin tän vammani kanssa. Et ei mun
tuttavapiirissäni kenelläkään oo tällasta. Tai ainakaan ne ei oo siitä tullu puhuneeks
sitten, jos on onkin, mutta tavallaan niin ku ei mulla oo ketään muuta oikeestaan
kenen kans keskustella, niin ku ihan oikeasti näistä asioista. Totta kai me voidaan
ystävien ja tuttavien kans surkutella tai ihmetellä jotain asiaa, mutta ei me löydetä
koskaan vastauksia.” (Niina)
”Hänelle tärkeää on se, ihan varmasti, että hänellä on joku muu ihminen kuin hä
nen omaisensa jolle hän tietää, et hän voi mistä tahansa oman elämänsä asiasta
puhua juuri niin kuin hän siitä ajattelee, ajattelematta onko se soveliasta vai ei. Ja
kun hänellä on ongelma, oli se ongelma sitten ihan mikä vaan, niin hän tietää, että
hän voi tuoda sen ongelmansa tänne. Mä en tarkoita sitä, et mä ratkasen kaikkien
ihmisten ongelmat, vaan se et kun hän tuo sen ongelmansa tänne, niin hän tietää,
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et mä voin auttaa häntä löytämään sen polun mitä pitkin sen voi ratkasta.” (Kaarlon
neuropsykologi)

Sekä kuntoutujat että neuropsykologit näkevät nimenomaan neuropsykologisen
kuntoutuksen oikeaksi tavaksi asioiden ja mielialaan vaikuttavien tekijöiden laa
jamittaiseen käsittelyyn. Psykiatrisesta hoidosta koetaan puuttuvan ymmärrystä
neuropsykologisen oireiston erityispiirteistä, kuten väsyvyydestä, ja kokonaisuudes
ta ylipäätään. Yhtä kuntoutujaa oli koetettu ohjata psykiatrisen hoidon pariin, mutta
hänet oli lähetetty takaisin neuropsykologin hoidettavaksi.
”No siinä on sillä tavalla ollut, että tässä yhdessä vaiheessa me hoitavan neurologin
kanssa keskusteltiin asioista, kun oli sellainen tasainen vaihe ja sitten enemmän
nää psyykkiset jutut oli siinä esillä, niin keskusteltiin siitä, että oisko nyt syytä laittaa
tää potilas sinne psykiatrin hoitoon ja hoiviin. Sitten laitettiin pyyntö psykiatrille ja
hänhän kävikin muutaman kerran siellä ihan näitten perheasioitten takia. – – niin
hän kävikin siellä pari kertaa, mutta kuitenkin sitten sieltä taas jälleen kerran heit
tivät tän potilaan mulle takaisin. Että hoida sää.” (Neuropsykologi)
”No itse asiassa se, mikä on anti, niin on se, että mä olen tota… mä ymmärrän tätä
neuropsykologiselta kannalta tätä… tuskin kukaan tällä alueella muu terapeutti vois
ymmärtää tätä tilannetta, tätä kuntoutujan tilannetta, kuin minä. Koska tässähän
kuntoutujalla on niin sanottu oikean hemisfäärin syndrooma. Ja siinä on edelleen
sitä, että on ajoittain vaikea kontrolloida näitä omia impulsseja ja on se epärealis
tinen näkemys asioista. Ja sitten tavallaan se itsetiedostus ei oo aina niin kauheen
realistinen. Ja sitten just näissä asioissa, mitä hän tekee ratkaisuja ja tämmösiä
asioita, niin mä ymmärrän tältä neuropsykologiselta kannalta tän tilanteen, että
miksi hän tekee tämmösiä valintoja. Täähän ei ole psykiatrian puolella yleisesti
tiedossa, että minkälaista näitten tän tyyppisten potilaitten käyttäytyminen on.
Että se neglect on sitten läsnä siinä psyykkisessä reagoinnissakin aika vahvasti.
Vaikka sitä ei sitten kuitenkaan siellä niin vahvana oo sitten oikeesti sit näitten
aistijärjestelmien tasolla.” (Neuropsykologi)
”Et sit esimerkiks mielialaoireet, masentuneisuus saattasi kyllä olla semmonen
vaaratekijä siinä, että sitten tietenkin voi siihen hakea muunkinlaista apua, mutta
hyvä se olisi että se henkilö sitten tuntisi tätä neurologistakin puolta, ku aattelee
tätä väsyvyys- ja mielialaoireilua, kuin ne voi niinkun muistuttaa toisiaan, mutta olla
silti eri asia. Tai tää uupumus, neurologinen, neurologiseen sairauteen liittyen.”
(Netan neuropsykologi)
”No sanotaan nyt näin, että psykiatrinen puoli katsoo tätä ongelmakenttää taas
aivan eri perspektiivistä.” (Kalevi)

Haastatteluaineistosta nousee esiin myös erityispiirre säännöllisen keskustelukontak
tin tärkeydestä, joka voi liittyä kognitiivisen toimintakyvyn puutteiden heikentämiin
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mahdollisuuksiin itse käsitellä arjessa esiin nousevia hankaluuksia sekä ajatuksia ja
tunteita. Taustalla voi toki olla myös kuntoutujan persoonallisuuden piirre. Useampi
kuntoutujista kuvasi kuitenkin neuropsykologisen kuntoutuksen tarjoavan paikan
ikään kuin purkaa kertyvää henkistä painetta:
”Koska se on kuntoutujan tietynlainen varaventtiili” (Kalevi)
”Kai mulla on sitten aina ollut vähän semmonen tarve analysoida ikään kuin teke
misiäni. Ja sitten mitä tapahtuu muutenkin maailmassa, tehdä semmosta, et miten
mä nyt suhtaudun, kaikkiin maailman tapahtumiin. Ilman semmosta analyysia mä
luulen, että mä sit vaan masennun. Et siinä on kääntöpuolella se, että sitten jos mä
en saa niitä kenellekään tavallaan sanoiks pukea, niin sitten ne jää sinne päähän
pyörimään.” (Niina)
”– – mä varmaan lamaantuisin ihan tyystin, jollei neuropsykologin kanssa saisi
väännetyksi näitä juttuja. Ja lamaantuisinkin. Semmosiakin aikoja on ollut. Ja sitten
kun jostain syystä tulee taukoa, että on joku loma tai joku, niin mä oon kyllä enemmän
tai vähemmän tuskissaan. – – Ei tulis semmosia… patoutumia tavallaan. Semmosia
patoja sinne väliin, että sitten, jos on tauko pidempi, niin sit kamalasti pitäisi niinku…
sitten kertyy kamalasti kaikkea ja sitten niitä pitäisi… sit kun ne kertyy, niin sitten se
vaikuttaa taas negatiivisesti kaikkeen omaan tekemiseen ja jaksamiseen. Sitten kun
sinne menee, niin sitä on jo niin uuvuksissa, niin… väsymys rupee olemaan sitten
jo semmosella tasolla, et… jos se on pitkä se tauko… se vaan tavallaan lisää sitä.
Tiäksää kun sä yrität päästä siitä väsymyksestä eroon ja koitat saada näitä asioita,
että sä pääsisit takasin jaloillesi, niin siitä tulee sit tavallaan, ku se niin lyhkäsessä
ajassa tarvis saada puretuksi, niin sekin sit taas jo uuvuttaa. Ymmärräks sä mitä mä
tarkoitan? – – Se on vähän hetken aikaa semmonen oravanpyörä. Et ku se tavallaan
se pato… niin ku se on, jos ajatellaan, että siellä on pato, sitten se kertyy ja sitten
ku se avataan, niin sieltä ryöpsähtää niin paljon jo ennen kuin taas se virta tulee
tasaseks – – Ja sitten se, että neuropsykologin kohdalla varsinkin, kun mä jaksan,
kun mulla on joku paikka semmonen, missä mä saan niin ku pohtia asioita ja tehdä
ja mietiskellä ja olla, niin mä jaksan ihan eri tavalla. Sitten mun ei tarvi märehtiä
niitä asioita ja ihmetellä itsekseni. Sitten se tavallaan, kun mä niitä itsekseen, niin
se vie voimat kaikesta muusta tekemisestä.” (Netta)

Kuntoutujat pitävät neuropsykologista kuntoutusta oman elämänsä tukipilarina.
”Neuropsykologi on kuitenkin sitten yksi hyvin vahva tukipilari mulle monessa
asiassa.” (Noora)
”– – koska se on kuitenkin ainut semmonen… en tiedä onko vähän liioiteltua sanoa
tukipilari.” (Niina)
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”No hän tarvitsee mun mielestä sitä siihen, että hän ylipäätään saa elämänsä
pysymään koossa. Hänellähän on hirveen suuret muistiongelmat. Että hän ei
episodisen muistin puolelta muista edes oman elämänsä kannalta äärettömän
tärkeitä tapahtumia. Ja tietyllä tavalla se, että kun tää suhde on ollut niin pitkä,
niin on hänelle semmonen voisiko sanoa ranka, joka ylläpitää hänelle sitä hänen
omaa elämäänsä. Se on varmaan se kaikkein tärkein – – että on joku semmonen
ulkopuolinen auktoriteetti, joka ei arvostele hänen muistamattomuuttaan, vaan
tietää hänestä niin paljon, että pystyy antamaan hänelle niitä palikoita, mitä hän
milloinkin kaipaa, jotta hän pystyisi hahmottamaan niitä kokonaisuuksia, mitkä
kuitenkin on hänen elämäänsä.” (Kaarlon neuropsykologi)
”– – että kyllä se jotenkin kannattelee edelleen. Että en loppujen lopuksi uskalla
ajatellakaan minkälaista elo ois ihan nollalla kuntoutuksella.” (Kaarlo)
”Mä viimeksi jo mietin sitä, että jos ne sen ottaa pois, niin sitten mä olen pulassa.
Ihan suoraan sanottuna mä olen pulassa.” (Netta)

Kaksi kuntoutujista viittasi myös suoraan mahdollisuuteen, että ilman neuropsykolo
gista kuntoutusta he olisivat voineet päätyä päättämään päivänsä.
”No se, että on pysynyt, viitsinyt pysyä hengissä ihan kiusallaankin. Ei ole päässyt
nämä itsetuhoajatukset, eivät ole päässeet vallalleen. Kuitenkin sillain, että se on
pitänyt mielen virkeänä.”
Haastattelija: ”Näetkö, että olisi ihan selkeä riski, että olisi tullut tämmösiä ajatuksia,
ilman kuntoutusta?”
”No aivan varmasti.” (Kuntoutuja)
”Ja se, että jos ihminen on niin toivoton, niin ku mä olen ollut silloin, niin enhän mä
eläisi enää ellei näitä olisi. Ei ei ei ei… kyllä mä oisin jotain keksinyt.” (Kuntoutuja)

4.4.6 Jatkumisen perusteet
Jatkumisen perusteet kuntoutusdokumenteissa
Valtaosassa kuntouttajien kirjoittamissa kuntoutuspalautteista perusteltiin hyvin
jatkokuntoutuksen tarve. Yhden kuntoutujan kuntoutuspalautteessa kuvattiin vain
oirekuvaa ja siinä tapahtunutta edistystä ilman erityisiä jatkoperusteluja. Muiden
kuntoutujien palautteissa mainittiin useimmin psyykkisen tuen tarve sekä kognitii
vinen oirekuva ja siihen liittyvä hallinta ja kompensaatio ja etenkin niiden ylläpito.
Usein jatkoperusteena mainittiin myös arjen toimintakyvyn ja aktiivisuuden yllä
pitäminen sekä laaja-alaisten näkökulmien tarjoaminen. Yksittäisten kuntoutujien
perusteena saatettiin mainita myös elämänmuutos, toimintakyvyn heikkeneminen
tai sairauden eteneminen, perhetilanne sekä sekundaaristen ongelmien ehkäisy.
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Kuntoutuksen eteneminen ja hyödyt
Pitkälti kuntoutuksen jatkumisen perusteet ovat samoja kuin kuntoutuksen koetut
ja todennetut hyödyt, ja palautteissa ja haastatteluissa nämä teemat osin sekoittuvat.
Haastatteluissa kuntoutuksen pitkään jatkumisen merkitykseksi kuntoutujat nimesi
vät varsinkin ”kannattelun”, tukemisen, joka linkittyy selkeästi hyötynä heidän esiin
nostamaansa ”tukirankaan”. Myös oirekuvan luonteeseen, muun muassa muistin
heikkouteen, liittyviä tekijöitä, jotka selkeimmin linkittyvät koettuihin hyötyihin, ni
mettiin paljon. Myös muun muassa psyykkinen tuki ja edellä kuntoutuksen hyödyis
sä kuntoutujien esiin nostama ”padon purkaminen” toimivat luonnollisesti itsessään
kuntoutuksen jatkotarpeen perusteluina kuntoutujien puheissa. Esimerkiksi jos kun
toutuksen hyötynä nähdään sen tarjoama tuki, perustellaan kuntoutuksen pitkään
jatkumista todennäköisellä seurauksella, joka seuraisi tuen poistamisesta:
”Sanoisin, et aika niin ku tavallaan putoaisi – – ei voi – – no putoaisi pohjaan,
pohjan niin ku jotenki jotain mikä vähän niin ku kannattelee tällä hetkellä.” (Kaarlo)

Myös oiretiedostuksen ylläpidon tarpeella kuntoutujat perustelevat pitkään jatkuvaa
kuntoutusta. Samoin hyötyinä esiin nostetut aktiivisuuden ylläpito, osallistuminen ja
kuntoutuksen kokonaisuuden hallinta toimivat myös jatkoperusteina kuntoutujien
puheessa. Osallistumisedellytysten kohentaminen voi olla myös neuropsykologin
taka-ajatuksena, mikä ei kuitenkaan välttämättä välity kuntoutuspalautteisiin.
”Ja kyllä nuorilla, kaikilla, niin koko ajan sitä miettii, että onko mahdollisuus mennä
johonkin esimerkiks, vaikka nyt sitten aloitettas kuntouttavasta ja valmentavasta
koulutuksesta. Kaikilla on tää, että miten päästä takasin ihan semmoseen jollakin
tapaa, tämmösiin koulutuksellisiin tai työmuotoihin, onks mitään mahdollisuutta
etsiä niitä vaihtoehtoja. Kyllä siinä sellasia taka-ajatuksia monesti on.” (Netan
neuropsykologi)

Erilaisista hyödyistä koostuva tasainen edistyminen kuntoutuksessa toimi myös it
sessään yhtenä perusteena kuntoutuksen pitkään jatkumiselle. Kuntoutuspalauttees
sa vedottiin myös erityisesti edistymisen hitauteen jatkoperusteena. Myös yksittäisis
tä hyödyistä riippumattomia jatkamisen perusteita nousi kuitenkin esiin.
Sekundaaristen ongelmien ehkäisy
Kuntoutuksella pyritään ehkäisemään mahdollisia sekundaarisia ongelmia. Kuntou
tujat viittasivat kuntoutuksen ehkäisseen jopa itsetuhoistia ajatuksia. Laajemmassa
mielessä kuntoutujat ja neuropsykologit nostavat esiin ennalta ehkäisevän kuntou
tuksen tarpeen myös siinä mielessä, että kuntoutusta voidaan jatkaa jo näennäisen
tasaisessa ja vakiintuneessa tilanteessa, koska on nähty todennäköisyys tilanteen hei
kentymiseen kuntoutuksen lopettamisen seurauksena. Osin tähän liittyen koettiin
tarvetta joustavampaan malliin kuntoutuksen myöntämiseksi tarvittaessa.
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”– – kun ajattelee sitä kokonaisuutena, niin siinä mielessä näkee semmosen tietyn
laisen ennaltaehkäisevän kuntoutuksen tärkeyden, että eihän siinä oo mitään mieltä
tietenkään päästää tilannetta luisumaan siihen. Sitten ollaan jo paljon isommissa
ongelmissa. Että tääkin huomioiden, että sitten olisi just mahdollista ikään kuin
myös vähän tarkkailla sitä tilannetta. Tai tietysti näissä nyky Kelan systeemeissähän
se on ongelma, kun kuntoutussuunnitelman tehdään, niin kun vähintään vuodeks
kerrallaan, että jos on koko vuosi aikaa, että ajatellaankin että kokeillaan välivuotta,
niin sitten ei oo mitään käytettävissä nopeesti. Että sitten ehkä just semmonen
joustavampi, että tavoite on se, että mahdollisimman vähän jouduttaisiin niitä
kuntoutuskertoja käyttämään, mutta niitä on mahdollisuus käyttää, jos on viesti sen
oloinen, että tilanne olisi johonkin selvästi huonompaan luisumassa. Se olisi ehkä se
mitä itse ajattelisi ja toivoisi, jatkoa ajatellen. Että josko sitten kuntoutussysteemeitä
johonkin suuntaan oltaisiin kehittelemässä, niin se olisi oikeinkin käyttökelpoinen
monenkin kohdalla.” (Neuropsykologi)
”Tavallaan, kun niitä saa käydä, niin kuin mäkin olen nyt onneksi saanut, niin mä
väitän, että se on ennaltaehkäisyä elikkä taas, sitten tulee pato ja sitten kun se
pato aukeaa jossain muussa vaiheessa, niin siinä voidaankin olla sitten niin suuren
katastrofin äärellä, että se tulee paljon paljon kalliimmaksi, kuin se, et sitä olisi
saanut käydä sitä terapiaa.” (Noora)

Perhe- ja elämäntilanne
Yksi kuntoutuksen pitkään jatkumisen peruste on selkeästi kuntoutujan perhetilan
ne. Kuntoutujat itse toivat esiin varsinkin kuntoutuksen vaikutuksen parisuhteeseen.
”No esimerkiksi tää parisuhde, mikä mulla on menossa tällä hetkellä, niin se olisi
aivan toisin. Ja mä en ois jaksanu tätä, että neuropsykologi sitten kuitenkin aina saa
mut jossain kantimissa pysymään. Ja on saanut jo monta vuotta.” (Netta)

Tämän lisäksi kuntoutuksella on tuettu roolia etenkin vanhempana. Haastattelussa
yksi kuntoutuja sivusi perhetilannettaan, ja yksi kuntoutujista soitti haastattelun jäl
keen ja halusi tuoda vielä tämän näkökulman esiin. Kuntoutuspalautteissa näkökul
ma ei kovin vahvasti tullut esille, mutta haastattelujen perusteella perhetilanne kui
tenkin selkeästi vaikuttaa neuropsykologien näkemyksiin kuntoutuksen tarpeesta.
”Hänellä on pieniä lapsia ollut tai lapsia. Ja hän on kasvattaja. Ja hänellä on per
hettä, niin sen takia, että hänellä olisi sitten kuitenkin – – lapsiinhan tällä isän
sairastumisella näin, kun ne on ollu näin pieniä, niin lapsiinhan sillä on merkitys
ollut.” (Kalevin neuropsykologi)
”Ja sitten tässä rinnalla on tietenkin kulkenut se isän roolin säilyttäminen ja sen
suhteen tähän poikaan, niin sen ylläpitäminen.” (Kaarlon neuropsykologi)
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”– – ja sitten kun tietysti tässä nyt ei oo kyse pelkästään tän yhden ihmisen, tän
yksilön pärjäämisestä ja jaksamisesta, kun siellä on se hänen perhe ja lähiyhteisö.”
(Kallen neuropsykologi)

Sairauden eteneminen tai muu toimintakyvyn heikkenemiseen vaikuttava seikka on
luonnollisesti peruste kuntoutuksen jatkamiselle. Lisäksi elämäntilanteen muutos voi
osaltaan vaikuttaa haastattelujen perusteella kuntoutuksen jatkamisen tarpeeseen
yksittäisissä tilanteissa.
”No sä oot muuttanut monta kertaa tai aika monta kertaa. Ensin olit [ ] aivan oudossa
paikassa ympäristössä siellä asumiskokeilussa. Sitten [ ] tämmösessä vastaavassa
[palvelutalossa] ja sitten täällä nyt kolme – neljä vuotta. Kyllähän ne vaikuttaa
terveeseenkin ihmiseen tämmöset muutokset.” (Netan omainen)

Tauot
Kuntoutuksessa tulee ajoittain taukoja lomien, matkojen tai vaikkapa kuntoutuspää
tösten rytmityksen vuoksi. Taukojen aiheuttama taantuma tai lisääntyneet arjen han
kaluudet tuntuvat vahvistavan varsinkin kuntoutujien näkemystä kuntouksen hyö
dyistä ja edelleen jatkuvan kontaktin tarpeellisuudesta.
”Se on esimerkiksi yksi semmonen, miten hän itse on jotenkin perustellut tätä
pysyvämmän kuntoutuskontaktin tarvettaan, että se täytyy ainakin harvakseltaan
toteutua, että hänet ikään kuin silloin tällöin palautellaan taas maanpinnalle. Että jos
on pidempiä välejä, mitä on ollut kesätaukoja, lomataukoja ja muuten, niin siellä on
yleensä sitten ehtinyt tapahtua jotain semmosia episodeja, että se on vahvempana
päässy niihin arkitilanteisiin ja kanssakäymiseen vuorovaikutukseen sitten muitten
ihmisten kanssa.” (Kallen neuropsykologi)

Luonne ja persoona
Osa kuntoutujista toi haastattelun edetessä esiin jonkin oman luonteenpiirteensä,
joka on voinut osaltaan vaikuttaa kuntoutuksen pitkään jatkumiseen yhdistettynä
neuropsykologiseen oirekuvaan. Esimerkiksi suorittajaluonne saattaa tarvita paljon
pidemmän ajan hallitakseen väsymysoirekuvaa kuin joku toinen.
”Ja tietysti se jaksaminen mun kohdalla nyt tietysti on kanssa, että sitten joskus
vaan ei jaksa. Ja mun suorittajaluonteeni on semmonen, että mun täytyy vaikka
mä en jaksaisikaan, niin kun mä oon kerran luvannut mennä, niin sitten mä meen.
Tavallaan mä pistän sen oman terveyteni kuitenkin siinä niin ku… taka-alalle, että
kun sen pitäis just nimenomaan olla se mun terveys, joka siinä sit paranee, mutta….
Että mulla on joku semmonen ongelma. Mutta se liittyy mun luonteenpiirteeseen.
Mä uskon, että moni muu on varmasti paljon parempi sanomaan sitten terapeutille,
että en mä jaksa tulla tänään.” (Kuntoutuja)
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”Mulla on toi impulsiivisuuden hanskaaminen, se on vähän semmosta, en tiedä,
se on varmaan sitten jo niin paljon vahvasti luonteenpiirre, että se ei ihan helpolla
heilahda, mutta töitä täytyy vaan koittaa tehdä senkin kanssa.” (Kuntoutuja)
”Kai mulla on sitten aina ollut vähän semmonen tarve analysoida ikään kuin tekemi
siäni. Ja sitten mitä tapahtuu muutenkin maailmassa, tehdä semmosta että miten
mä nyt suhtaudun kaikkiin maailman tapahtumiin. Ilman semmosta analyysia mä
luulen, että mä sitten vaan niin ku masennun.” (Kuntoutuja)

Kuntoutussuhde, tuttuus, ammattitaito
Kaikki kuntoutujat kuvasivat pysyvää, pitkää kuntoutussuhdetta tietyn, tutun kun
touttajan kanssa hyvin tärkeäksi tekijäksi pitkässä yhtäjaksoisessa kuntoutuksessa.
Pitkässä suhteessa korostuu tuttuus ja luottamus, mikä helpottaa vaikeistakin tee
moista puhumista mutta myös helpottaa kuntoutujien mukaan muun muassa oiretie
dostuksen ja -hallinnan käsittelyä neuropsykologin tunnistaessa pikkuhiljaa parem
min, mikä on oire ja mikä osa kuntoutujan persoonaa. Myös oirekuvan vaihdellessa
pitkältä ajalta tuttu kuntouttaja osaa suhteuttaa vaihtuvia tilanteita ja ymmärtää ko
konaisuutta.
”Se että ei tarvii joka kerta lähteä nollasta, se oikeastaan. Nyt on aika hyvin, hän
tietää minut aika hyvin jo, että ei tarvi just lähtee nollasta selvittään asioita mitään.
– – Ihan hyvä ja semmonen luottamuksellinen pitkäaikainen suhde, että on voinut
kertoa jostain, mikä tökkii pahasti ja sieltä on saanut neuvoja sitten” (Kaarlo)
”– – kun se suhde on kiinteä, eli siis sillä lailla, että kumpikin tietää, tuntee toisen
sa, niin kuin viispennisensä, niin se on niin… sano että keskustelun kynnykset ovat
poissa. Pidemmällä aikavälillä. Jos ne oliis vaan lyhyinä pätkinä, niin sitten pitäis
aina lähteä uudestaan lähteä – – ” (Kalevi)
”Mun mielestä se on kaikista tärkein se, että siinä on se sama henkilö tarpeeksi
kauan. Se tietää lähtökohdan, on ollut siinä tarpeeksi kauan mukana.” (Kalle)
”No se on tietysti hyvää, et sitten kun tavallaan se terapeutti oppii tuntemaan mi
nut, niin se ehkä myös oppii erottamaan paremmin, että mikä on mun luonteeseen
liittyvää ongelmaa. Jokaisessa luonteessa varmaan on omat ongelmansa. Ja sitten
mikä on oikeesti sitä sairautta, sairausasiaa. Ja samoin sitten mä oon myös oppinut
paljon enemmän hyödyntämään sitä kuntoutusta, neuropsykologista kuntoutusta,
että mä osaan viedä sinne niitä asioita. Että on pitkässä kuntoutuksessa, on todel
lakin puolensa.” (Niina)
”Se on tietysti, kun se terapeutti pysyy samana, niin se tietää mitä ollaan tehty
ja mitä ei olla tehty, millanen mä olen ollut jossain vaiheessa, ja mimmonen mä
olen vuoden päästä. Hänen on hyvin helppo siitä seurata mun olotilaa, että olenko
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mennyt jossain kohtaa takapakkia, olenko mä edistynyt, mitä mä olen tehnyt? Mun
mielestä se on äärettömän tärkeetä.” (Noora)
”No mikä on siinä hyvää, niin toki se on se, että tää on saanut täsmäavun tämä
potilas. Se on saanut sen avun, mikä sille on juuri siinä tilanteessa, kun se on ollut
niin fluktuoivaa, niin… ja sitten, että kun on tiedossa tämä hänen elämänhistoriansa
ja kaikki nämä vaiheet, niin jos siinä olisi joku hypännyt semmonen ihminen, joka
ei olisi näistä ollut tietoinen, niin olisi voinut olla vähän hankalampi juttu.” (Kalevin
neuropsykologi)

Myös toimivilla henkilökemioilla on merkitystä. Kuntoutujat erittelevät hyvin, mikä
merkitys on sillä, että keskustelun toisena osapuolena on neuropsykologian ammatti
lainen eikä kuka vain tuttava tai muu työntekijä. Neuropsykologi osaa paitsi ymmär
tää myös tarvittaessa haastaa ja vaatii.
”Mä tykkään omistani. Mä olen siten myös hyvin valikoiva, että mä en, jos ei mulla
mene nappulat yhteen ihmisten kanssa, niin mä kyllä lähden sitten, ihan varmaan
lähden. Mulla on luojan kiitos ollut niin hyvä tuuri, että mulla on niin hyvät terapeutit.
Nykyään, mulla oli yksi huono, mut se ei oo enää, se oli hölmöläisten hommaa.”
(Noora)
”Mutta ne on kaikki osanneet olla silleen hyvällä tavalla lempeän tiukkoja.” (Netta)
”Mä en osaa nähdä sitä kokonaisuuttakaan itse oikein, että pitäisikö jossain vähän
skarpata? Jotenkin semmonen, sitä mä odotan, että joku vähän kattoisi mun perään.
Sitten on monia semmosia asioita, että ei kerta kaikkiaan, ei voi kysyä tavallisilta
ihmisiltä, että se tarvis neuropsykologin ammattitaitoa.” (Niina)
”Kyllähän se on, nää on niin ammattilaisia, että näiltä tulee sitten semmosia pieniä
kin nyansseja, mitä ei muilta välttämättä – – Ainut mitä mä odotan, että niin kauan
kun se on sama ihminen, niin tää homma pelittää. Että silloin mun tulee sanotuksi
ja hän kysyy, että onko sulla mitään tämmösiä ajatuksia, ongelmia tai jotain. Että
sekin on taas sitten se, et jos se vaihtuisi usein, niin eihän ne pystyisi nappaamaan
kiinni. Sä näät vuoden ja sitten jos se vaihtuisi ja tulisi taas uusi, niin ei. Mulle tää on
paras vaihtoehto, että on yksi ja sama, minkä kanssa mä tulen toimeen ja meillä on
välillä tosi hauskaa. Ja semmosia sitten kun huomaa, et jonkun saa toimimaan, niin
siitä vast riemu syntyy. Se sanoo useasti mulle semmosia asioita, mitä mun täytyy
miettiä useemman kerran, mitä ei oo tullut edes mieleen.” (Noora)

Prosessimaisuus ja hitaus
Kuntoutuspalautteisiin kirjatuista tavoitteistakin oli jo nähtävissä, että teemoja ja ta
voitteita kuntoutuksessa on paljon, ja samat tavoitteet ja niiden parissa työskentely
saattavat kestää useita vuosia. Lisäksi yksi kuntoutuja kuvasi hyvin, miten hänellä
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kesti usemman vuoden, että hän oppi ”käymään neuropsykologilla”, hyödyntämään
käyntejä parhaalla tavalla:
”Mutta sitten, kun mä rupesin käymään ensimmäisen vuoden aikana niin… no sitten
se oli enemmän sitä keskustelua. Mä en vieläkään kyllä ymmärtänyt oikein, että
mistä tässä on kyse ja se oli vaan hirveen rankkaa. Kyllä mä sanoisin, että kolme
vuotta meni ennen kuin mä rupesin oikein ymmärtämään ja itse hyötyä, että mä
osasin itse ottaa niitä asioita esille ja kysymyksiä ja sillee. Että mä opin käymään
neuropsykologilla.” (Niina)

Varsinkin oiretiedostukseen ja sitä kautta oirehallintaan liittyvät kysymykset voivat
olla pitkäkestoisia, ja työskentely niiden parissa voi kestää vuosia.
”Tyyliin 12 vuotta siihen meni, ennen kun sen itsellensä myönsi, että yksi tehtävä
per päivä.” (Kalle)
”Mä en millään ymmärtänyt aluksi, että mistä on kysymys, ja mä koin sen niin,
että no joo tää on varmaan jotain tämmöstä henkistä tukea. Mutta sitten jossain
vaiheessa mä älysin sitten, että mistä siinä oikeesti on kysymys.”
Haastattelija: ”No mistä siinä sun mielestä on kysymys?”
”No oikeestaan just siitä, mistä mä aluksi puhuinkin, että saa kiinni siitä, että mikä
on oire ja mikä ei – – Kuten sanottua, niin siinä ensimmäiset pari kolme vuotta meni
siinä, että mä hain ihan sitä oirekuvaa, ymmärtämistä. Että monet arjen asiat tuntui
ihan ylitsepääsemättömiltä ja sitten mä en osannut hallita sitä väsymystäni. Mä en
ottanut sitä niin vakavasti. Mä aina kuvittelin, että kyllä tästä nyt jotenkin jaksaa
vielä, mutta ei kyllä siinä ei jaksanut. Ja sitten… no varmaan justiin se oirekuvan
tiedostaminen, se oli sen ensimmäisen kolmen vuoden semmonen asia, mikä piti
ymmärtää ja käydä läpi. Sitten tässä jatkossa sanoisin, et sitten se on tämmöstä
hienovaraisempaa, että sitten tulee näitä tapahtumia, ja mun on täytynyt jotenkin
löytää niihin oikea näkökulma. Että kyllä mulla vieläkin tapahtuu tosi paljon sitä,
että sit mä en aina ajoissa ymmärrä mennä nukkumaan tai rytmi menee pikkuhiljaa
huonoksi tai että että… Että mä luulen, että viime vuosina on keskitytty aika paljon
siihen elämän rytmittämiseen.” (Niina)
”Toki äkkiseltään kun ajattelisi ja tietysti pitäisikin saada aatella, kun näin pitkään
on ollut kuntoutusta, että se oiretiedostus pitäisi vahvakin olla, mutta se on ehkä
semmonen aika omanlainen asia näissä tietyntyyppisissä jälkitiloissa. Esimerkiksi
tän kuntoutujan kohdalla – – mä jotenkin liitän sen siihen oiretiedostukseen, että
sehän jo periaattees on hänellä jo oikeinkin hyvä. Näitä on näin paljon, niin monella
tapaa, pitkään käyty läpi ja keskustellen. Hänhän pystyy siitä sillä tavalla puhumaan,
että toiselle osapuolelle syntyy kuva, että hänellä on oikein vahva ja hyvä oiretie
dostus ja tietyllä semmosella konkreettisella tavalla ihan varmasti onkin. Mutta
jotenkin hän itsekin osaa sen hyvin kuvailla, että miten se siellä arjessa jotenkin
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sitten aina ykskaks häviää, että tulee niitä ylilyöntejä ja tulee se fiilis, että eihän
mulla mitään olekaan. – – sitten se tuolla aina välillä unohtuu, kun on hetkosen
aikaa se oma jaksavaisempi hetki ja vireystila riittää ja sitten pääsee tulemaan se
väsähdys ja ärtymys ja nää tunnepuolen jutut siihen. Se on semmonen, mikä on
punainen lanka ikään kuin ollut tässä pitkässä kuntoutuksessa, että niitä tilanteita
edelleen käydään sitten aina vaan läpi, kun niitä kuitenkin tulee ja sitten palautellaan
niitä asioita mieleen, mitä siinä ois hyvä pystyä sitten ennakoimaan ja mikä voisi
auttaa.” (Kallen neuropsykologi)

Kuntoutus on pitkä prosessi, joka ei aina tule kerralla valmiiksi, vaan asioita on mah
dollista työstää vuosien ajan uusissa tilanteissa ymmärryksen karttuessa pikkuhiljaa.
Tämän tunnistavat paitsi neuropsykologit myös kuntoutujat. Toisaalta myös etene
vien sairauksien oirekuvan muuttuminen luonnollisesti vaatii prosessinomaista työs
kentelyä:
”Ennen kaikkea tätä, siis aikaisemmassa elämässä, niin mä luulin, että kuntoutus
on sellasta, että opetellaan vaikka kävelemään. Ja sitten kun on oppinut kävelemään,
niin sit se on ohi. – – Kyllä se niin paljon on sitten loppujen lopuksi myös sitä sel
viytymistä, että on jotain semmosia tukihenkilöitä apuna. Että minä kuntoutujana
voin sitten käyttää niitä henkilöitä ja niiden ammattitaitoa. Että mä voin ottaa niitä
keinoja sieltä ja soveltaa niitä omaan arkeeni.” (Niina)
”Että jotenkin tuntuu, että niitä tavallaan samoja asioita, ehkä pikkusen aina vähän
muokkaantuneessa muodossa vuodesta toiseen kuitenkin käsitellään ja kuljetetaan
siinä mukana… onhan se ymmärrettävä selitys, et kun ei se [aivovaurio] sieltä mi
hinkään korjaannu. Tavallaan se tietynlainen häiriötila siellä aivojen hermoverkos
tossa on ja pääsee vaikuttamaan sitten tässä ja tulevassakin. Mutta se tietynlainen
semmonen kokemuksellinen ymmärrys, mikä siitä sitten vuosi vuodelta karttuu, niin
aina vähän auttaa ainakin sietämään sitä enemmän. Vaikka se on siinä olemassa
ja aiheuttaa niitä käytännön hankaluuksia edelleen, niin on vähän helpompi sen
asian kanssa itse olla.” (Kallen neuropsykologi)
”Niin muistiin sopeutuminen on tai muistin tökkimiseen on sen takia vähän paha
sopeutua, kun se muuttuu koko ajan. Se on paha saada mistään kiinni, kun just kun
on saanut jostain kohtaa kiinni, niin sit huomaa, että se on taas mennyt jonnekin
muualle päin ja sit taas lähtee sinne sompaileen ja soutamaan. Ja jälleen kerran, kun
saan sieltä vähän kiinni, niin sit huomaa, et se on muuttanutkin taas tonne.” (Kaarlo)

Subjektiivinen hyöty ja motivaatio
Niin kauan kuin kuntoutuja itse kokee hyötyvänsä kuntoutuksesta, saavansa uusia
selviytymiskeinoja, näkökulmia tai vain saavansa keventää mieltään ennalta ehkäise
vässä muodossa, kuntoutus on merkityksellistä ja vaivan arvoista. Kuntoutujien ko
kema subjektiivinen hyöty sekä oma motivaatio nousivatkin tärkeiksi kuntoutuksen
pitkään jatkumisen perusteiksi sekä kuntoutujien että neuropsykologien puheissa.

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

126

”Eikä mulle itselleni oo tullut semmonen olo ikinä, että olipa turha reissu käydä
tuolla.” (Netta)
”Mutta silti mä oon vielä kokenut kuitenkin sen vielä hyväksi ja mä oon halunnut
sinne lähteä. Aina kun mä oon sieltä tullut, niin mulla on ollut uusia ajatuksia ja
jotenkin semmonen positiivisempi olo. Että vaikka se onkin raskasta, niin silti oon
kokenut sen tärkeäksi.” (Niina)
”Mä ainakin haluan mennä sinne. En mä tiedä, mikä siihen muu vaikuttaa. Kelan
myöntämiset, ne siihen vaikuttaa. Ja mä tykkään käydä siellä ja niin kauan, kun
mä koen, että siitä on mulle hyötyä, niin niin kauan mä mielelläni siellä käyn. Sit
jos mä koen, että siitä ei oo mitään hyötyä, niin sitten mä en viitti käydä – – Mun
mielestä tää on niin omituinen kuvio, että mä en tiedä onko semmosia sairaita
ihmisiä olemassakaan, mitkä huvikseen pyytävät jotakin terapiamuotoa, mitä ne
ei tarvi. Mä en ainakaa viittis käydä semmosissa, jos en mä mitään tarvi, niin mä
en viitti tuhlata aikaani semmoseen.” (Noora)
”No ainakin se, että hän on itse hyvin selkeästi osoittanut sen, että hän haluaa sen
jatkuvan. Mä luulen, et jos se ei jatkuis, niin hänen elämäänsä tulis semmonen
aukko” (Kaarlon neuropsykologi)
”Että hän on niin itse kovasti tuonut esille, että kokee tarpeellisena ja haluaa sitä
jatkoo ja toki niinkun se hyöty on olemassa, mut ollaan [keskusteltu lopettamisesta],
oon mä sitä tuonut esille, että ei tää tuu läpi elämän jatkumaan, että täytyy tietyllä
lailla valmistautua siihen. Ja sitten, jos sitä voi tehdä vähän sillain pehmeällä
laskulla, ettei ihan seinään lopeteta, niin se on ainakin ollut muitten kohdalla ihan
toimiva, ettei oo niinkun äkkinäisesti lopetettu. Mutta se sellanen tukikontaktin
tarve on sillain tuntunut olevan aika voimakas ja sitten kun on itse nähnyt, että siitä
on ollut hyötyä, niin silloin on myöskin halunnut sitä sitten suositella jatkossakin
kuntoutussuunitelmaan. Mä vähän veikkaan, että tässä tulee myös sitä jatkoa
hänelle ainakin jonkin verran.” (Nooran neuropsykologi)

Neuropsykologit pohtivat haastattelujen perusteella paljon kuntoutuksen jatkumisen
perusteita, sillä kuntoutus ei ole itsetarkoitus ja tavoitteena on aina tehdä se tarpeet
tomaksi. Lisäksi haastatellut painiskelevat eri tarpeiden ristitulessa: töitä on paljon, ja
jonossa on uusia kuntoutujia odottamassa kuntoutuspaikkaa. Kuntoutujien kokema
subjektiivinen hyöty sekä kuntouttajan toteama kuntoutuksen keskeneräisyys saavat
heidät kuitenkin suosittelemaan jatkoa.
”– – tietenkin sitä varmaan hyötymistä on joka tapauksessa, mutta se että kun
sitä on nyt ollut jo aika, tosi monta vuotta, niin varmaan järkevää on sitten tässä
lähivuosina nyt ainakin kaarritella sitä loppua kohti. Että sitten jotenkin koittaaa
sellasia keinoja saada, mitä hän sitten pystyisi itse itsenäisemmin sillain vaikka
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mielialankin suhteen, että mitä on sellasia, että mitä vahvistaa enemmän tässä
vielä.” (Nooran neuropsykologi)
”Myös se on siinä että ku ei kuitenkaan aivan äärettömän kauaa sit oo ehkä
mielekästäkään toteuttaa, että tulee ne resurssikysymyksetkin ymmärtää hyvin ja
se taas toisaalta kun itselläki on kuitenkin jonossakin tuolla asiakkaita.” (Niinan
neuropsykologi)
”Se kuuluu niihin asioihin, mitä mä mietin hirveen usein sen takia, koska töitä on
aivan liikaa ja olisi kauhean kiva, jos pystyisi jostain päästä vähentämään. Ja sitten
aina siinä kohtaa, kun mä aattelen, että nyt mun kuuluu vähentää tai et voiskohan
tästä nyt vähentää, niin sitten mä tajuan sen, et mä en voi asettaa niitä omia tarpei
tani etusijalle, vaan että kuitenkin ainakin mun sielullani on helpompaa olla sitten
ottamatta uutta, kun katkaista ikään kuin ennen aikojaan jotain, mikä ei oo siihen
valmista.” (Kaarlon neuropsykologi)
”Mutta kyllä kai se tämmönen yleisinhimillinen ajattelu on, että jos ihminen itse
kokee, että on saanut apua multa, niin en mä sitä voi jättää siihen noin vaan. Ja
että kuitenkin on, että jos mulla on vielä jotakin annettavaa, niin mä annan sen.”
(Kalevin neuropsykologi)

Yksi kuntoutujista oli saanut neuropsykologista kuntoutusta koskevan kielteisen
kuntoutuspäätöksen eikä kuntoutus enää haastatteluhetkellä ollut käynnissä. Päätös
oli yllätys sekä kuntoutujalle että neuropsykologille, ja molemmat olisivat toivoneet
edes etukäteisvaroitusta ja ”pehmeää laskua” kuntoutuksen päätökselle.
”Se oli vähän yllättävää. Mä ite olin kyllä aivan varma, että se jatkuis vielä edes joku
aika, että se ei loppuis niin ku seinään. Se oli yllätys, mutta tietysti tavallaan se ei
ollut yllätys, kun tätä on nyt jatkunut niin kauan. Ymmärrän kyllä, että eihän sitä
varmastikaan ikuisesti jatku, mutta se, että myös tää terapeutti oli yllättynyt. Me
ei kumpikaan osattu millään lailla ennakoida sitä, et se oli niin ku se juttu, että…
Ja nyt mä tietysti kauhulla odottelen sitä, että mitä mun mielialalle tapahtuu sitten
pitkän ajan kuluessa, kun ei mul oo sitä mahdollisuutta käydä siellä tavallaan
keskustelemassa sitten näistä ongelmista. – – jos se nyt kerran loppu näin, niin
kyllä mä jotenkin oisin toivonut vähän semmosta, niin ku pehmeää laskua siihen.”
(Kuntoutuja)
”Joo, lähinnä tietysti ensimmäisenä mietin että se loppu niinku, että me ei määritelty
sen loppumista, että mä olisin toivonut että siinä olisi tullut sanonta että tää pitäisi
nyt lopettaa – – Että sitä voisi työstää. Meillähän loppu tää vähän niinku seinään
– – että tässä oon harkinnut et vielä voisi tavata häntä [kuntoutujaa] ihan vaikka
talkoomerkeissä sitten, jos aikataulut antaa molemmin puolin. Se tuntuu jotenki…
ja se, että joku pystyy toteamaan ulkopuolelta, että tästä ei oo hyötyä niin se ei
tuntunu oikeen kauheen mukavalta ratkaisulta tai sillälailla tuntuu jotenkin, että
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voiko sen noin määritellä – – Et semmonen varmaan olis tämmöses tapauksessa,
jos määritellään se, että tää loppuu, niin olisi jonkunlainen aikataulusuunnitelma,
että sitten tehdä näitten jaksojenki suhteen, ikäänkun valmistautua loppuun.”
(Neuropsykologi)

4.4.7 Tapauskohtaiset yksilölliset asiat
Kuntoutuksen suunnittelu
Haastatteluissa sivuttiin myös kuntoutuksen kokonaisuuden suunnittelua ja kuntou
tuksen haku- ja myöntämisprosesseja. Osa kuntoutujista kokee olevansa yksin kun
toutuksen kokonaisuuden hahmottamisen ja suunnittelun kanssa. Yksittäiset haas
tatellut pohtivat myös lääkärinlausunnon painoarvoa kuntoutuksen suunnittelussa.
Eräs kuntoutuja ehdottaa puolueetonta arviointiryhmää kuntoutuksen kokonaisuut
ta arvioimaan yksittäisen lääkärin sijasta. (Lainaukset esitetään nimettöminä.)
Haastattelija: ”Olisitko toivonut, että muuten oltaisiin enemmän mietitty sitä koko
naiskuvaa tai suhteessa myöskin näihin laitoskuntoutusjaksoihin tai ois harkittu
enemmän sitä, että mikä kuntoutus on ehdottoman tärkeetä tai…?”
”No joo se on semmonen asia, mitä mä oon kyllä monesti ihmetellyt, että kuka sen
kokonaisuuden loppujen lopuks näkee. Kai se on niin ku loppujen lopuks minä,
joka sitä yritän pähkäillä. Ja sitten niin ku mä puhun siitä semmosille terapeuteil
le, jotka mä tiedän, että niin ku ottaa sen sitte niin ku asiakseen. En tiedä, siellä
laitoskuntoutusjaksolla kyllä itse asiassa, se on niin ku mulle semmonen, niin ku
huippuhyvä juttu, että mä pääsen sinne, koska tuntuu, että siellä tehdään se sitten
aina kun sinne pääsee, niin siellä katotaan kokonaisuus. Et jotenkin se on niin ku
hirveen hyvä paikka kyllä. Et en tiedä sitten mitä, muuten se on kyllä aika, jotenkin
niin ku musta tuntuu, että aika yksin on kyllä tosiaan sitten.” (Kuntoutuja)
”Jos ihminen on vahvasti sitä mieltä, että hän ei jotain terapiaa tarvi, niin tarviikos
sen siellä käydä? No jos ihminen on vahvasti sitä mieltä, että se jotain terapiaa
tarvii, niin ketä te ootte [Kelassa] päättämään kuka mitäkin tarvii? Ette te oo sen
ihmisen nahoissa. Tai ne ei oo sen ihmisen nahoissa. Aika pitkälle tarvisi kyllä
vähän eri tavalla tätä kuviota miettiä. Voihan tietysti olla niinkin, et joku lääkäri on
sitä mieltä, että asiakas ei tarvii jotain, mutta ku se ei aina sitten kuitenkaan oo
niinkään. Tiedän semmosiakin tapauksia. Tiedän ihmisiä ketkä ihan tasan tarkkaan
olisi vaille määrättyjä terapiamuotoja ja lääkäri ei niitä kirjota. Vähän jotenkin tää
on… mä en tiedä miten tää pitäisi organisoida? Jotenkin sitten ehkä niin, että jos joku
tämmönen ryhmä tiedätkö? Että se ei oo vaan yksi instanssi, joka sanoo ja kirjoittaa
niitä papereita, vaan olisi vielä suurempi ryhmätyö, mitä nyt on. Eli siellä olisi sitten,
että jos sä mielestäsi jotain tarvitset, niin olisi joku semmonen instanssi, puolueeton
instanssi jonka kanssa voisi käydä neuvottelua sitten kaikki ne terapiamuodot, missä
sä mahdollisesti jo käyt ja sitten se lääkäri. Ja sitten sä saisit tavallaan oman äänesi
kuuluviin sieltä toista kautta.” (Kuntoutuja)
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”No lähinnä nää prosessit, millä näitä kuntoutuksia haetaan ja sitten näma, kun
tehdään näitä kuntoutussuunnitelmia – – että ainakin tän alueen Kelalla, niin jopa
tämä Kelan asiantuntijalääkäri sanoo näin, että nykyisin terapeuteilla ei oo paljon
mitään sanomista. Me tehdään lausunnot Kelalle ja terapeuteilla ei oo mitään valtaa
sanoa siitä potilaan kuntoutuksen jatkumisesta. Että kaikki päätökset kuulemma
tekee tämä hoitava lääkäri. Ja vain hoitavan lääkärin esityksestä sitten se otetaan
huomioon, kun näitä kuntoutuksia sitten päätetään. Että tosiaan olisi ihan kiva, että
jos olisi itselläkin, joka hoitaa näitä, niin jotakin mahdollisuutta vaikuttaa asiaa,
mut kun ei oo, niin ei oo” (Neuropsykologi)

Yhden kuntoutujan neuropsykologi on suositellut tälle joitain vuosia sitten musiik
kiterapiaa, jonka lisääminen kuntoutuksien kokonaisuuteen olisi hänen mielestään
voinut muuttaa tilannetta ratkaisevasti.
”– – jos se musiikkiterapia olisi aikanaan toteutunut, niin mä luulen, et me oltais
voitu lopettaa. Tai ainakin olennaisesti vähentää.” (Neuropsykologi)

Hakuprosessit
Raskaat hakuprosessit kuntoutuksiin ja päätösten odottaminen sekä mahdolliset
ponnistelut kuntoutuksen saamiseksi kuluttavat myös kuntoutujan voimavaroja ja
voivat heikentää kuntoutuksen tuloksia. Seuraavassa lainauksessa viitataan ennen
kaikkea ponnisteluihin vakuutuskorvausten saamiseksi, mutta samat tekijät voivat
osin vaikuttaa myös Kelan kuntoutujien tilanteisiin.
”Mut et kaiken kaikkiaan aivovammakuntoutusta hyvin paljon leimaa nykyään se,
et todella monet ihmiset joutuu käymään vakuutusyhtiöitten kans ihan tosi rank
kaa vuoropuhelua. Ehkä se on semmonen, mikä väkisinkin myös heijastuu sinne
kuntoutumisen puolelle. Se on monesti sit kans aikamoisena jarruna siinä. En
tiedä uskaltaisko sitä jopa näin väittää, et monesti siin ikään kuin voidaan hukata
pahimmillaan jopa joitakin vuosia, et sitä kuntoutujan energiaa, voimavaraa sitoutuu
niin paljon noihin vakuutuskamppailuihin, et väkisinkin on semmonen keskeinen
sisältö sit aina, niin ku myös kuntoutustilanteissa. Ja sit tietysti päinvastoin, että
sitte kun tuntuu, että semmoset niin kun… semmoset olosuhteet on kunnossa tai
ne asiat on kunnossa esimerkiks, et on hänelle tiedossa esimerkiks taas sitten vuos
eteenpäin jotkut kuntoutuspäätökset, on tieto että pääsee laitoskuntoutusjaksolle,
niin selvästi rauhoittaa sitä olotilaa ja pystyy keskittymään myös kuntoutuksellises
tikin muihinkin asioihin.” (Neuropsykologi)
”Sehän on sitten myös sen asiakkaan roolikin aika suuri, että nää jotkut näistä
mun potilaista, niin ne käyttää ihan kokonaisia päiviä siihen, et ne hoitaa niitä
omia kuntoutusasioitaan ja omia asioitaan, että se käy niille työstä. Ja niin tämäkin
prosessi on semmonen, että se vois olla pikkasen yksinkertasempi tää prosessi.”
(Neuropsykologi)
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Yhden kuntoutujan haastattelussa nousi esiin tarve mahdollisesti joustavampaan
malliin kuntoutuksen myöntämisessä. Kuntoutusta on toteutettu jo pitkään ja tilanne
on vakiintunut, muun muassa lyhyempien kuntoutustaukojen aikana vointi on kui
tenkin huonontunut ja kuntoutus nähty tärkeänä kompensaatiokeinojen ylläpitäjänä.
Kuntoutuja pohtii mahdollisuutta, että kuntoutus joksikin aikaa katkaistaisiin.
”Niin se on todettu, että… mä oon sen sanonut aivan suoraan, että jos tää poik
kaistais, pistettäis poikki aivan täysin… voi olla että menisi vuosi hyvin, mutta
todennäkösesti sitten mä olisin sairaalassa taas sitten pitkän aikaa, koska mulla
katoaisi se niin sanottu punainen lanka aivan täysin, että miten pitää elää. Koska
[vamma/sairaus] on, viat tiedetään, mutta kun se itselle myöntäminen menee niin
hukkaan äkkiä.”
Haastattelija: ”Jos sä voisit luottaa siihen, että tätä kuntoutusta saisi helposti ja
varmasti jatkettua, vaikka vuoden päästä, jos se olisikin tässä tauolla, niin olisiko
se mahdollista?”
”Kyl se varmaan olis. Mutta justiin se, että minkämoinen lappu siitä pitäis saada
ittelle, että jos mä pidän nyt vuoden taukoo, niin se jatkuu sitten vuoden päästä.
Siis niin ku satavarmasti jatkuis vuoden päästä. – – Niin en mä tiedä minkämoinen
kehyksillä oleva paperi siitä pitäs saada, että mä niin kun aivan oikeesti sitten
luottaisin siihen, että vuoden päästä jatkuu.” (Kuntoutuja)

Kuntoutujan neuropsykologi pohti samaa teemaa ja nosti esiin tarpeen kuntoutuk
sen joustavampaan myöntämiseen ja toteutukseen, jossa olisi mahdollista pitää pi
dempiä taukoja ja olla silti varma siitä, että tarpeen mukaan kuntoutus olisi nopeasti
aloitettavissa uudelleen ilman raskaita hakuprosesseja.
”Että nythän tietysti noi vähän lyhkäsemmät tauot on kertonut sen, että se herkästi
menee niin sanotusti huonompaan. Mut että voiko siihen olla sitten joku semmo
nenkin mahdollisuus, että kun se muutenkin on vähän tätä aaltoliikettä, että voisiko
se ikään kuin ilman sitten sitä kuntoutustakin siinä tai kuntoutuskäyntejä kääntyä
taas vähän parempaan, et onko siinä se mahdollisuus, että se sieltä ikään kuin
ihan sitten jo muutenkin ittestään voisi joku tasapaino löytyy. Toki niin kun se…. se
kokeilu siinä, että miten siinä sit kävisi. Tässä on varmaan, mä olettaisin näin, aika
monilla kuntoutujilla sitten vaan itsellään se pelko, ettei sitten uudelleen tämmösiä
kuntoutuksia saa. Että se on sitten menetetty juttu niin sanotusti, että jos kerran
on jo ilmankin ollut, niin sit ajatellaan, etteihän sitä sitten enää tarvi. – – Jotenkin
itse aattelisin, että jos siinä joku joustavuus voisi olla vahvemmin mukana näissä,
niin varmasti myös semmosta tietynlaista pelivaraa myös kuntoutuksellisesti olisi
enemmän. Että vaikka silloin, kun kuntoutus on kerran näin pitkään jo jatkunut,
niin tavallaan se mihin siitä olisi aika luonnikasta sitten pikkuhiljaa siirtyä, että
myös kokeillaan semmosia selvästi pidempiä taukoja, kunhan on se mahdollisuus,
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että jos oikeasti näyttää siltä, että se kuntoutuksellinen tuki on siellä saatavissa.
Oishan se itse asiassa ihan semmosena, niin kun työskentelymallina ihan hyvä olla
käytettävissä. Että ei se tarvitsisi se ajatusmalli olla se, että sitten kun ei jatkoa enää
suositella, niin sit sellasta ei voi enää missään vaiheessa jatkossa saada. Tai että
voisi suositellakin niin, että olisi esimerkiksi seuraavan kahden vuoden aikana, jos
näyttää tarpeelliselta, niin käytettävissä joku tietty määrä. Mutta sitten siinä voisi
tosiaan mennäkin semmosella suunnitelmalla, että tavoite olisi jopa se, että näitä
mahdollisimman vähän joudutaan käyttämään” (Neuropsykologi)

4.4.8 Pohdinta
Tätä tutkimusta edeltäneessä rekisteriaineistotutkimuksessa yli 7 vuotta neuropsyko
logista kuntoutusta saaneita oli 27 kuntoutujaa. Diagnooseja ei kaikilta osin voitu eri
tellä pienen tutkimusjoukon vuoksi, mutta pitkäkestoinen neuropsykologinen kun
toutus painottui verenkiertoelinten sairauksiin (tautiluokituksen diagnoosinumerot
I61 ja I63). (Autti-Rämö ym. 2015.) Tässä tutkimuksessa neuropsykologisen kuntou
tuksen osalta on tutkimusjoukossa edustettuna kaksi etenevää neurologista sairautta
sairastavaa kuntoutujaa sekä neljä aikuisiällä äkillisesti sairastunutta tai vammautu
nutta. Tämän tutkimuksen haastateltavista ei anonymiteetin vuoksi ole määritelty
tarkemmin diagnoosia, mutta diagnoosit vastaavat pitkälti yleisimpiä diagnooseja
neuropsykologisen kuntoutuksen taustalla (Poutiainen ja Nukari 2015). Näiltä osin
tutkimusjoukko edustaa melko hyvin pitkään neuropsykologista kuntoutusta saanei
den joukkoa.
Rekisteriaineistotutkimuksessa yleisimpien diagnoosien joukkoon pitkäkestoises
sa kuntoutuksessa kuului myös laaja-alainen kehityshäiriö (F84) (Autti-Rämö ym.
2015). Selkeä puute tämän tutkimuksen tutkimusjoukossa onkin se, ettei mukana ole
kehityksellistä häiriötä sairastavaa haastateltavaa. Nyt haastatteluteemoista jää var
masti puuttumaan tälle joukolle ominaisia piirteitä. Rekisteriaineistotutkimuksesta
käy myös ilmi, että suhteessa muihin terapiamuotoihin pitkäkestoista neuropsyko
logista kuntoutusta saaneita on hyvin pieni joukko (n = 27) (Autti-Rämö ym. 2015).
Suhteessa tähän kuusi haastateltavaa muodostavatkin selvästi muita tässä tutkimuk
sessa käsiteltäviä terapiamuotoja kattavamman kuvan koko pitkään neuropsykologis
ta kuntoutusta saaneiden joukosta.
Tämän tutkimuksen kuntoutujien neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteiden
sisällöt käsittelevät analysoitujen kuntoutuspalautteiden perusteella tyypillisimmin
kuntoutujan oirekuvaa, oirehallintaa sekä kompensaatiokeinoja, sopeutumista ja elä
mänhallintaa, itsenäistä toimintakykyä, psyykkistä jaksamista ja sekundaaristen on
gelmien ehkäisyä. Kaikkien tavoitteet on pääosin kirjattu palautteisiin hyvin yleisellä
tasolla, ja ne saattavat toistua kuntoutuspalautteissa samansisältöisinä useamman
vuoden ajan. Lyhyemmän aikavälin tavoitteet, joita haastattelujen perusteella ainakin
osan kuntoutujista kanssa on tehty, eivät välttämättä kirjaudu kuntoutuspalautteisiin
eikä kuntoutuksen teemojen ja työskentelykentän koko laajuus siten välttämättä väli
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ty maksajataholle. Lisäksi kuntouttajalla saattaa olla piilotavoitteita eli ajatuksia kun
toutujan mahdollisesta potentiaalista, johon kuntoutuksella olisi mahdollista päästä.
Toisaalta myös kuntoutujan oma tavoite saattaa olla epärealistinen. Kuntoutuspalaut
teet eivät näiltäkään osin välttämättä anna koko kuvaa kuntoutujan tilanteesta sekä
kuntoutuksen ehdoista ja pidemmän aikavälin mahdollisuuksista. Kuntoutuspalaut
teita olisikin hyvä kehittää tässä mielessä ja tuoda myös niihin näkyväksi kuntou
tuksen osatavoitteita ja niissä etenemistä tai liittää mukaan tavoitelomakkeet, mihin
Kelan standardi tällä hetkellä velvoittaakin (Kela 2016b). Lisäksi voisi olla hyvä ava
ta kuntoutuksella todennäköisesti saavutettavissa olevia mahdollisuuksia varsinkin
kuntoutujan osallisuuden kannalta.
Kelan vaativan kuntoutuksen standardin määritelmän mukaan neuropsykologisen
kuntoutuksen tavoite on ”lievittää tai poistaa keskushermostoperäisiä kognitiivisia
ja emotionaalisia vaikeuksia sekä käyttäytymisen säätelyyn liittyviä rajoitteita ja tu
kea sopeutumista. – – Kuntoutuksen tavoitteina voivat olla vaikeuksien lievittämi
nen, uusien toimintatapojen kehittäminen, kompensoivien taitojen harjoittaminen
ja käyttöönotto, kuntoutujan vahvuuksien ja vaikeuksien tiedostamisen kehittämi
nen ja omatoimisuuden lisääminen. Yleisinä tavoitteina voivat olla arkielämästä sel
viytymisen helpottaminen, opiskelu- tai työkyvyn parantaminen, psykososiaalisen
toimintakyvyn kohentaminen ja ylläpito sekä syrjäytymisriskin vähentäminen. Kun
toutuksella pyritään joko nykyisen toimintakyvyn ylläpitoon tai sen kohentamiseen.”
(Kela, 2016b). Nämä tavoitteet vaikuttavat tutkimuksen perusteella toteutuvan hyvin
tutkimusjoukon pitkissä neuropsykologisissa kuntoutuksissa. Yleisistä tavoitteista
etenkin arkielämästä selviytyminen sekä psykososiaalinen toimintakyky ja sen yllä
pito vaikuttaisivat korostuvan pitkissä kuntoutusjaksoissa. Kuntoutuksen painopiste
oli tutkimusjoukolla ehkä enemmän toimintakyvyn ylläpidossa kuin kohentamises
sa, mutta osalla myös toimintakyvyn kohentaminen oli edelleen mahdollista. Haas
tattelujen perusteella myös kuntoutuksen yleinen tavoite, osallistumisedellytysten
kohentaminen, on sekä kuntoutuksen tavoitteena että nousee esiin kuntoutuksen
koettuna hyötynä ja jatkamisen perusteena. Kuntoutuspalautteista kerätyissä tavoit
teissa ja jatkoperusteissa tämä osa-alue ei kuitenkaan juurikaan noussut esiin vaan
vaikuttaisi jäävän puutteellisesti kirjatuksi.
Pitkän neuropsykologisen kuntoutuksen selkeä ja vahva merkitys haastatelluille kun
toutujille rakentuu kuntoutujien puheiden perusteella laaja-alaisista hyödyistä, joista
selkeinä teemoina erottuvat oirekuvaan liittyvät tekijät, oiretiedostus, sopeutuminen,
ihmissuhteet ja perhe, arjen toimintakyky, osallistuminen, reflektointi ja kokonaisuu
den hallinta, henkinen vointi ja tukipilarina toimiminen. Kaikkia näitä koettuja ja
todennetuja hyötyjä sekä yleistä etenemistä kuntoutuksessa käytetään luonnollisesti
myös itsessään kuntouksen pitkään jatkumisen perusteena. Jatkumisen perusteena
voivat toimia lisäksi muun muassa kuntoutujan perhe- tai elämäntilanne ja niiden
muutokset, sekundaaristen ongelmien ehkäisy sekä kuntoutujan kokema subjektii
vinen hyöty ja motivaatio. Myös pitkä kuntoutussuhde itsessään tavallaan ruokkii
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jatkumista, kun luottamuksen synnyttyä esiin voi nousta uuden elämäntilanteen
esiin nostamia käsittelyä vaativia psyykkisiä teemoja tai toisaalta neuropsykologin
on mahdollista nähdä kuntoutujan tilanne laajemmin, mikä voi nostaa esiin uusia
tavoitteita.
Suomen psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran tieteellisen neuvottelukun
nan hankkeen pohjalta on tehty suositukset neuropsykologisen kuntoutuksen hyvistä
kuntoutuskäytännöistä aikuisille ja kuvattu aikuisten neuropsykologisen kuntoutuk
sen käytäntöjä (Suomen Psykologiliitto ja Suomen Psykologinen Seura 2012; Nukari
ym. 2012b). Suosituksen liitteen mukaan heikentyneen toiminnon palauttamisessa
tavoitteena on, että häiriintynyt toiminto palautuisi mahdollisimman lähelle lähtö
tasoa. Häiriöiden aiheuttamaa haittaa voidaan lievittää myös apuvälineiden käytön
harjoittamisen tai ympäristön muokkaamisen avulla. (Nukari ym. 2012b.) Nämä
elementit ovat tai ovat olleet haastatteluiden ja kuntoutusdokumenttien perusteel
la osana pitkää neuropsykologista kuntoutusta, oirekuvasta ja tilanteesta riippuen
joko kuntoutuksen alkuvaiheeseen painottuen tai edelleen ajankohtaisina. Tavalli
sin ja tutkimusten mukaan tehokkain neuropsykologisen kuntoutuksen muoto on
Nukarin ja kumppaneiden mukaan vaurioituneen toiminnan korvaaminen uusilla
toimintatavoilla eli kompensoivien keinojen tai strategioiden harjoittelu, jossa tavoit
teena on jäljellä olevan kognitiivisen kapasiteetin mahdollisimman tehokas hyödyn
täminen ja ongelmakohtien välttäminen. Tämän kuntoutuksen todetaan edellyttävän
jossain määrin säilynyttä toimintakykyä, jolle kompensoivia toimintatapoja voidaan
rakentaa, sekä kuntoutujalta oiretiedostusta ja kuntoutusmotivaatiota. (Nukari ym.
2012b.) Pitkissä neuropsykologisissa kuntoutuksissa yksi pitkään jatkumisen perus
te vaikuttaisi olevan näiden kompensaatiokeinojen omaksuminen ja ylläpito silloin,
kun kuntoutujan oirekuva tai mahdollisesti persoonallisuuden piirteetkin vaikeut
tavat kompensaatiokeinojen omaksumista ja täyttä hyödyntämistä arjen itsenäisen
toimintakyvyn tasolla. Toisaalta myös oiretiedostuksen parissa työskentely saattaa
vaatia paljon aikaa ennen kuin näiden kompensaatiokeinojen harjoitteluun edes
täysipainoisesti päästään.
Myös psykoedukaatio on olennainen osa neuropsykologista kuntoutusta. Se tar
koittaa tiedon antamista kuntoutujalle ja hänen läheisilleen kuntoutujan sairauteen
liittyvistä neuropsykologisista oireista, minkä avulla kuntoutuja voi tulla paremmin
tietoiseksi omasta muuttuneesta toimintakyvystään ja oppia hyväksymään toiminta
rajoitteensa. (Nukari ym. 2012b; Poutiainen ja Nukari 2015.) Haastatteluissa korostui
ainakin osalla kuntoutujista tämän osa-alueen prosessinomaisuus ja se, että tämä vie
paljon aikaa, ”hitaasti kertyvä ymmärrys” pitkissä neuropsykologisissa kuntoutuk
sissa. Esimerkiksi Kalle totesi väsymisherkkyyden ymmärtämisen vieneen 12 vuotta.
Viime vuosien psykoterapiatutkimukset ovat osoittaneet, että vain pieni osa terapian
tuloksista selittyy hoitomenetelmien eroilla. Sen sijaan suuren osan tuloksesta muo
dostaa asiakkaan ja terapeutin suhde; terapeuttinen allianssi. Myös neuropsykolo
giseen kuntoutukseen kuuluu terapeuttisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen, ja
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sen laatu vaikuttaa kuntoutuksen tuloksellisuuteen, joskin neuropsykologisen kun
toutuksen kentällä tämä osa-alue vaatii vielä tarkempaa tutkimusta. (Nukari ym.
2012b; Suomen Psykologiliitto ja Suomen Psykologinen Seura 2012; Poutiainen ja
Nukari 2015.) Terapeuttinen allianssi tarkoittaa työntekijän ja kuntoutujan liittoutu
mista kuntoutujan auttamiseksi, hänen ongelmiensa helpottamiseksi ja ratkaisujen
löytämiseksi ja rakentuu yhteisymmärryksestä työskentelyn tavoitteista ja tehtävistä
sekä tunnesiteestä (Laaksonen ym. 2015). Nämä osa-alueet vaikuttaisivat toteutuvan
haastattelujen perusteella vahvastikin pitkissä neuropsykologisissa kuntoutuksissa,
mikä voi osaltaan selittää kuntoutujien motivoitumista ja koettua hyötyä vielä vuo
siakin kuntoutuksen jälkeen. Silloinkin, kun kuntoutujan tavoitteet ovat osin epärea
listisia, vaikuttaa löytyneen tarpeeksi yhdessä jaettuja tavoitteita kuntoutusallianssin
syntymiseen. Toisaalta mikäli niitä ei löydy, voi se merkittävästi vaikuttaa kuntou
tuksen tuloksiin. Allianssin synnyttyä päädytään toisaalta välillä käsittelemään kun
toutujalle vaikeita teemoja, jotka eivät välttämättä suoraan liity kuntoutuksen syyhyn
mutta nousevat esiin esimerkiksi sairastumiseen liittyvän pysähtymisen ja elämän
muutoksen pakottaessa kohtaamaan ja muokkaamaan omia totuttuja käyttäytymis
malleja. Tällöin voidaan olla tilanteessa, jossa jo puhdas ammattietiikka pakottaa
suosittelemaan kuntoutuksen jatkoa, kun esiin noussut teema on selkeästi pinnalla ja
keskeneräinen eikä kuntoutujalla ole yksin keinoja sen käsittelemiseen. Lisäksi lähes
kaikki haastatellut kyseenalaistivat muiden hoitotahojen kyvyn ymmärtää neuropsy
kologisia potilaita ja ja näiden oirekuvia, mikä osin puoltaa teemojen käsittelyä juuri
neuropsykologisessa kuntoutuksessa.
Haastatellut neuropsykologit kuvasivat nojaavansa pitkälti neuropsykoterapeuttiseen
työskentelyotteeseen, joka on 2000-luvulla alaa vallannut lähestymistapa neuropsy
kologiseen kuntoutukseen (Laaksonen ym. 2015). Haastatteluissa nostettiin esiin lä
hestymistapa erotuksena perinteiseen neuropsykologiseen kuntoutukseen, jossa on
keskitytty kognitiivisiin haasteisiin. Toisaalta psykoterapeuttista työskentelyä tulisi
tämänhetkisten hyvien kuntoutuskäytäntöjen mukaan hyödyntää neuropsykologi
sessa kuntoutuksessa laaja-alaisesti tähdäten muun muassa kuntoutujan elämän
hallinnan kohenemiseen ja tunnetason sopeutumiseen (Nukari ym. 2012b). Psy
kososiaalisen toimintakyvyn sekä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn ongelmien
katsotaan aiheuttavan potilaille merkittävää haittaa, usein subjektiivisesti jopa kogni
tiivisia puutteita enemmän, ja ne voivat toisaalta vaikeuttaa kognitiivisten häiriöiden
kuntoutusta (Poutiainen ja Nukari 2015), kuten kuntoutujatkin tässä tutkimuksessa
tunnistivat. Psykososiaalisten kysymysten käsittely ja psykoterapeuttinen työskentely
kuuluvatkin nykykäsityksen mukaan olennaisena osana neuropsykologiseen kuntou
tukseen. Haastatellut neuropsykologit olivat pääosin opiskelleet neuropsykologiksi
jo vuosia sitten, mikä saattaa korostaa heidän kokemaansa erottelua perinteiseen
neuropsykologiseen kuntoutukseen. Joka tapauksessa juuri psykoterapeuttinen työs
kentely on taustalla useassa kuntoutujien pitkälle neuropsykologiselle kuntoutuk
selle antamassa merkityksessä ja heidän kuvaamissaan hyödyissä. Se on keskeisenä
elementtinä mukana sekä sopeutumisen, ihmissuhteiden ja perheen, reflektoinnin
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ja kokonaisuuden hallinnan, henkisen voinnin että tuen teemoissa, mutta osaltaan
myös mahdollistamassa parempaa arjen toimintakykyä ja osallistumista sekä kogni
tiivisen kapasiteetin hyödyntämistä tukemalla uskoa omiin mahdollisuuksiin ja va
pauttamalla kuntoutujan voimavaroja toimintaan. Psykoedukaation, reflektoinnin
ja kokonaistilanteen hahmottamisen avulla kuntoutujille vaikuttaisi syntyvän tilan
teestaan sellainen metakäsitys, joka mahdollistaa opittujen keinojen paremman siir
tymisen arkeen ja uusiin tilanteisiin. Neuropsykoterapeuttisessa otteessa terapeutti
tarjoaakin selityksen, mallin, jonka avulla potilas voi ymmärtää muutoksen ja sen
merkityksen arjessa (Laaksonen ym. 2015). Toki on vaikea sanoa, korostuuko tämän
tyyppisen työskentelyn tarve erityisesti juuri pitkissä kuntoutuksissa, vai onko niin,
että neuropsykoterapeuttinen lähestymistapa osin synnyttääkin pitkiä suhteita, kun
kuntoutuksessa ei tyydytä vain kognitiivisten oireiden kuntoutukseen vaan pyritään
syvempään elämänlaadun kohentamiseen huomioimalla laajemmin kuntoutujan ko
konaistilanne.
Autti-Rämön ym. rekisteriaineistotutkimuksessa nostettiin esiin epäilys, että kun
toutuksesta on muodostunut osa kuntoutujan arkea ja että vaikeavammaisten kun
toutusta saavista ainakaan osan kuntoutusta ei suunnitella vastaamaan ajankohtaisia
tarpeita ja tavoitteita (Autti-Rämö ym. 2015). Tämä ei vaikuttaisi pitävän paikkaansa
tämän aineiston perusteella neuropsykologisen kuntoutuksen osalta, vaan tavoitteet
olivat edelleen ajankohtaisia, joskin samalla hyvin pitkäkestoisia. Ajankohtaisuuden
arvioiminen pelkkien kuntoutuspalautteiden perusteella olisi kuitenkin vaikeaa, min
kä vuoksi edellä onkin jo esitetty parannusehdotuksia. Kuntoutujien esiin nostaman
kuntoutuksen merkityksen tukena voi joiltain osin ajatella pysyvän arjen rakenteen
muodostumisena, mihin kuntoutuksen ei tulisi pyrkiä. Kellään haastatellulla tuki ei
kuitenkaan ollut ainoa kuntoutukseen liitetty hyöty ja merkitys, vaan rinnalla kulki
kaikilla esimerkiksi joko oiretiedostuksen koheneminen vähitellen tai vastaaminen
sairauden etenemisen tuomiin haasteisiin, joiden vuoksi koettiin, että kuntoutusta
ei voi vielä lopettaa eikä toisaalta arjen muita tukimuotoja ole ollut ehkä mahdollista
rakentaa. Esimerkiksi pisimpään kuntoutusta saaneella Kallella oiretiedostuksen kä
sittely ja sen arjen toiminnan tasolle yltävä sisäistäminen on hänen kuvailunsa perus
teella vienyt jo 12 vuotta. Niin kauan kuin oiretiedostus on ollut puutteellinen, on ul
koinen tuki koettu tarpeelliseksi sekundaaristen ongelmien ehkäisemiseksi. Toisaalta
tuen mahdollisessa purkamisessa nousikin yhden kuntoutujan kohdalla esiin tarve
joustavampaan mahdollisuuteen kokeilla pidempää taukoa kuntoutuksessa ilman
pelkoa uudesta yleisesti raskaaksi koetusta hakuprosessista. Lisäksi kokemus tuesta
voi liittyä kuntoutuksen tuloksellisuuden kannalta elintärkeään allianssin kokemuk
seen, sillä kuntoutujalla ei välttämättä ole muita käsitteitä sitä kuvaamaan. Yleisellä
tasolla tuen merkitystä olisi kuitenkin hyvä kuntoutuksen edetessä pyrkiä vähentä
mään arjen ympäristöä ja ihmisten tarjoamaa tukea hyödyntäen. Dokumenttien ja
haastattelujen perusteella on vaikea arvioida, kuinka paljon tätä on tämän tutkimuk
sen kuntoutujilla tehty, sillä tämän tyyppistä ympäristön ohjausta ja suunnittelua ei
ainestossa juurikaan noussut esiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, et
teikö sitä olisi tehty.
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Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa on olennaista kogni
tiivisten toimintojen lisäksi arvioida kuntoutujan koko elämänlaatua eli sitä, kuinka
hän on sopeutunut toimintakyvyn muuttumiseen ja millaiset mahdollisuudet hänel
lä on hallita riittävän hyvin omia toimintarajoitteitaan. Myös muutosten siirtämi
nen käytäntöön on tärkeää. Toisaalta myös emotionaalinen tasapainoisuus ja tilan
teen hyväksyminen ovat tärkeitä osa-alueita kuntoutuksessa. (Poutiainen ja Nukari
2015.) Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen onkin vaikea
tehtävä sisältöjen moninaisuuden vuoksi. Kuntoutusprosessin tuloksellisuutta tulisi
hyvän kuntoutuskäytännön mukaan arvioida kuntoutuksen aikana sekä sen loput
tua suhteessa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin esimerkiksi neuropsykologisten
menetelmien ja soveltuvien elämänlaatu- ja toimintakykyarvioiden avulla (Suomen
Psykologiliitto ja Suomen Psykologinen Seura 2012). Tässä tutkimuksessa arviointi
menetelminä vain yhden kuntoutujan kuntouttaja mainitsi elämänlaatukyselyn.
Tyypillisimmin kuntoutuksen edistymistä mitattiin haastattelun ja havainnoinnin
lisäksi oire- tai metakognitiokyselyillä. Yhden kuntoutujan kuntouttaja käytti myös
kognitiivisia arviointimenetelmiä kuntoutuksen seurannassa. Pääosin kuntoutta
jat totesivat kuitenkin nojaavansa haastattelun ja havainnoinnin avulla saamaan
sa kliiniseen arvioon. Oire- ja elämänlaatukyselyt olivat jossain määrin käytössä,
mutta esimerkiksi yleensä käytössä olevat elämänlaatukyselyt eivät tavoita kovin
hyvin neuropsykologisen kuntoutuksen osalta tärkeitä elämänalueita, mikä voi se
littää kyselyiden vähäistä käyttöä tutkimusjoukolle suosituksista huolimatta. Neuro
psykologisessa kuntoutuksessa osalta on selkeitä puutteita sopivista vaikuttavuuden
arviointimenetelmistä muiden kuin kognitiivisten toimintojen osalta ja varsinkin,
kun kuvataan tämän tutkimuksen pitkien kuntoutusten kaltaisia laaja-alaisia proses
seja. Niiltä osin kuin menetelmiä kuitenkin on olemassa, olisi niiden käyttöä hyvä
systematisoida ja kuvata kuntoutuspalautteissa selkeämmin. Myös osatavoitteiden
täsmällisempi laatiminen yhdessä kuntoutujan kanssa jäsentäisi työskentelyä, ja ta
voitteissa eteneminen olisi hyvä kuvata tarkemmin kuntoutuspalautteissa, jotta vai
kuttavuutta pystyisi paremmin arvioimaan.
Suomen psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran hankkeessa on laadittu neu
ropsykologisen kuntoutuksen suositukset, joiden pohjana on ollut tutkimuskatsaus
neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta (Nukari ym. 2012a). Katsauksen
mukaan erityisen vahvaa näyttö on aivoverenkiertohäiriöissä ja/tai aivovammois
sa visuospatiaalisten häiriöiden ja neglect-oireen sekä tarkkaavuuden häiriöiden
kuntoutuksesta, metakognitiivisten taitojen opettamisesta, lievissä muistihäiriöissä
kompensoivien strategioiden opettamisesta sekä sosiaalisen kommunikaation vai
keuksien kuntoutuksesta. Näyttöä löytyy myös vaikeissa muistihäiriöissä rajattujen
taitojen opettamisesta ja apuvälineiden käytön harjoittelusta, puheen ja kielellisten
toimintojen sekä tahdonalaisten liikkeiden tuottamisen häiriön eli apraksian kun
toutuksesta. Etenevistä sairauksista muun muassa MS-taudissa kuntoutus lievittää
kognitiivisia ja mielialaoireita. Katsaus osoittaa, että edellä käsiteltyjen sairausryh
mien neuropsykologinen kuntoutus on vaikuttavaa. Oiretiedostuksen, vireyden ja
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jaksamisen ongelmiin kohdentuvasta kuntoutuksesta tarvitaan Nukarin ja kumppa
neiden (2012a) katsauksen mukaan lisää tutkimustietoa, samoin kuin psykoedukaa
tion merkityksestä kuntoutuksen osana. Katsauksessa todetaan, että lääketieteelli
selle tutkimukselle ominainen kontrolloitu ja satunnaistettu tutkimusasetelma, jossa
kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä on jouduttu irrottamaan ikään kuin itsenäi
siksi kokonaisuuksiksi, ei välttämättä ole luontevin tapa arvioida neuropsykologisen
kuntoutuksen vaikuttavuutta. Käytännössä näiden eri menetelmien todetaan aina
olevan osa kuntoutusprosessia, jossa keskeistä on sen yksilöllisyys sekä kuntoutujan
ja kuntouttajan välinen suhde. Käytännössä ehdotetaan kuitenkin, että nämä erilai
set tarkoissa tieteellisissä tutkimuksissa itsenäisestikin toimiviksi todetut interventiot
olisivat entistä toimivampia juuri neuropsykologin tekeminä, hyvässä yhteistyössä
yksilöllisesti räätälöidyssä kuntoutuksessa. Katsauksessa todetaan lisäksi, että kun
toutuksen tulosten yleistymistä käytännön elämän ongelmiin, sosiaaliseen osallistu
miseen tai elämänlaatuun on toistaiseksi tutkittu puutteellisesti. (Nukari ym. 2012a.)
Vaikuttavuusnäytön keräämisen vaikeus ja sitä myötä näytön vähäisyys korostuu
juuri teemoissa, jotka tämän tutkimuksen perusteella osin korostuvat pitkissä kun
toutuksissa, kuten oiretiedostus, vireys ja jaksavuus, sekä toisaalta kuntoutuksen vai
kutusten yleistyvyydessä, mikä myös on keskeinen tekijä pitkissäkin kuntoutuksissa.
Kuntoutuksen toteuttajat joutuvatkin näiltä osin turvautumaan enemmän omaan
kokemukseensa sekä laajemmassa mielessä koulutukseensa ja ammattitaitoonsa.
Toisaalta myös Nukari ym. toteavat, että tutkimustiedon puuttuminen sinänsä ei tar
koita, etteikö kyseinen kuntoutus voisi olla tuloksellista (Nukari ym. 2012a).
Katsauksessa todetaan, että neuropsykologista kuntoutusta tehdään usein myös
osana moniammatillista kuntoutusta. Neuropsykologisesti ja psykoterapeuttises
ti painottuneista moniammatillisista kuntoutusohjelmista on kontrolloituja tut
kimuksia, jotka tukevat niiden käyttöä aivovammapotilaiden kuntoutuksessa, ja
neuropsykologijohtoisilla holistisilla moniammatillisilla ohjelmilla on katsauksen
mukaan vaikuttavuutta aivovammapotilaiden työ- ja toimintakyvyn kohenemisen
sekä muistisuoriutumisen, tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen paranemiseen.
Neuropsykologista kuntoutusta ei käsitelty moniammatillisen kuntoutuksen osana
laajemmin katsauksessa, koska neuropsykologisen kuntoutuksen osuuden erillinen
arviointi luotettavasti on vaikeaa. (Nukari ym. 2012a.) Tässä tutkimuksessa pitkään
neuropsykologista kuntoutusta saaneille annettiin kaikille muutakin kuntoutusta.
Moniammatillisten, neuropsykologivetoisten tai neuropsykologisesti painottuneiden
kuntoutusmallien pohjalta voisi ajatella, että myös avokuntoutuksessa olisi hyötyä
neuropsykologisesta kuntoutuksesta muun kuntoutuksen rinnalla, varsinkin mikäli
neuropsykologilla on kokonaiskuntoutusta ohjaava ote. Tätä tukee myös tässä tut
kimuksessa esiin noussut kuntoutujien kokemus neuropsykologisen kuntoutuksen
merkityksestä muiden kuntoutusten yhteensitojana ja arkeen siirtäjänä. Tämä edel
lyttää luonnollisesti hyvää yhteistyötä eri terapeuttien kesken.

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

138

Neuropsykologisen kuntoutuksen tulisi muodostua yksilön tilan ja tarpeiden mu
kaisesti sovitetuista kognitiivisista harjoituksista, psykoedukaatiosta, psykoterapeut
tisesta työskentelystä ja kuntoutujan psykososiaalisen kokonaistilanteen huomioimi
sesta (Poutiainen ja Nukari 2015). Pitkän neuropsykologisen kuntoutuksen merkitys
haastateltujen kuntoutujien elämässä on vahva ja laaja-alainen paitsi kognitiivis
ten kysymysten myös erityisesti psykososiaalisen hyvinvoinnin osa-alueella. Pitkä
kuntoutus opettaa arjen selviytymiskeinoja ja mahdollistaa osallistumisen erilaisia
muotoja ja auttaa ylläpitämään opittuja kompensaatio- ja hallintakeinoja. Kuntoutus
auttaa rakentamaan takaisin menetetyn elämän sairastumisen tai vammautumisen
jälkeen ja helpottaa sopeutumista tarjoten kokonaiskuvan ja käsitteellisen mallin
kuntoutujan uudesta tilanteesta. Kuntoutuksessa kuntoutuja voi käydä läpi ja purkaa
paitsi sairastumisesta ja vammautumisesta myös laajemmin omasta persoonasta ja
historiasta kumpuavia vaikeita teemoja, jotka ilman kuntoutuskontaktia patoutuisi
vat. Kuntoutujat kokevat, että kuntoutus tukee heitä tilanteissa, joissa omat kognitii
viset tai psyykkisen säätelyn keinot eivät yksin riitä. Kuntoutukseen liittyvät keskeiset
prosessit – kuten terapeuttisen suhteen luominen, psykoedukaatio ja oiretiedostuk
sen koheneminen, oirekuvan hallintakeinojen omaksuminen, arkeen vakiinnuttami
nen ja ylläpitäminen sekä sopeutuminen sairauteen tai vammaan – vaativat aikaa
ja perustelevat pitkiä kuntoutussuhteita. Oman lisänsä pitkän kuntoutuksen merki
tyksiin tuovat kuntoutujan persoona, perhetilanne ja lähiympäristö sekä muuttuvat
elämäntilanteet ja luonnollisesti sairauden luonne tai mahdolliset taantumat. Niinan
kuvaus neuropsykologisen kuntoutuksen ulottuvuuksista kokoaa monta pitkän kun
toutuksen keskeistä merkitystä:
”Ennen kaikkea tätä, siis aikasemmassa elämässä, niin mä luulin, että kuntoutus on
sellasta, että opetellaan vaikka kävelemään. Ja sitten kun on oppinut kävelemään,
niin sit se on ohi… Kyllä se niin paljon on sitten loppujen lopuksi myös sitä selviyty
mistä, että on jotain semmosia tukihenkilöitä apuna. Että minä kuntoutujana voin
käyttää niitä henkilöitä ja niiden ammattitaitoa. Että mä voin ottaa niitä keinoja sieltä
ja soveltaa niitä omaan arkeeni. Joissain tapauksissa se voi olla ihan sitäkin, että mä
en kerta kaikkiaan jaksa tehdä jotain asiaa, jollei sitä kuntoutusta olis. Et se on myös
sellanen, niin kun onko vähän rumasti sanottu, et se on niin ku, et joku vähän potkis
eteenpäin. Tavallaan ihminen on kuitenkin aika laiska perusluonteeltaan ja sitten
jos on vielä ongelmia aloitekyvyn kanssa, niin tarvii jonkun semmosen henkilön,
vähän niin ku sanomaan, että hei ooks sä nyt tehnyt sitä ja kannustaa vähän ja pistää
tekemään. Et kyl mä oisin, jos mulla ei ois kuntoutukseen, jos mä aattelen sitä tilan
netta, niin en mä tiedä, en mä jaksais kyllä hirveesti kotonakaan sitten mitään tehä.
Et kyllä aika surullinen näky varmaan olisin, koska se on kuitenkin semmonen, niin
ku ainut semmonen – – en tiiä onko vähän liioiteltua sanoa tukipilari, mutta onhan
tietysti läheisetkin, mutta mä luulen, että mä oisin karkoittanut kaikki läheisetkin
läheltäni, jos mulla ei ois ollut noita terapioita.” (Niina)
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4.5 Puheterapia
4.5.1 Puheterapian osatutkimuksen lähtökohdat
Kelan avoterapiastandardin (Kela 2016b) mukaan puheterapian tavoitteena on auttaa
kieli- tai puhehäiriöistä henkilöä poistamalla, lieventämällä ja ehkäisemällä kielen
ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin on
gelmia. Kielellisten häiriöiden lisäksi puheterapiassa kuntoutetaan myös syömis- ja
nielemistoimintoja sekä äänentuottoa.
Vuosina 2004–2010 yhtäjaksoisesti Kelan yksilökuntoutusta saaneista vaikeavam
maisista (n = 8 805) toiseksi suurin ryhmä fysioterapiaa saaneiden (n = 7 335) jälkeen
olivat puheterapiaa saavat kuntoutujat (n = 569) (Autti-Rämö ym. 2015). Valtaosa
vaikeavammaisisten yksilökuntoutusjaksoista painottuu lapsuusikään. Sairauspää
ryhmistä ICD-10:n luokituksen mukaan oli selkeästi mielenterveyden ja käyttäy
tymisen häiriöt (F00–F99), joka kattoi yli puolet kuntoutujista (51 %). Seuraavaksi
yleisimpiä olivat synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00–
Q99, 22 %), hermoston sairaudet (G00–G99, 14 %) sekä korvan sairaudet (H00–H99,
6 %). Yleisimmät diagnoosit puheterapiaa saaneilla kuntoutujilla olivat autistiset häi
riöt (F84, 20 %), Downin oireyhtymä (Q90, 14 %), monimuotoinen kehityshäiriö
(F83, 8 %), kielen ja puheen kehityshäiriö (F80 6 %), CP-vamma (G80, 6 %) ja hen
kinen kehitysvamma (F79, 6 %). Autismikirjon ja Downin oireyhtymän osuus oli
merkittävä verrattuna muihin diagnooseihin.
Raportti rakentuu teemahaastattelurungon yläkategorioista, joita ovat kuntoutuksen
tavoitteet, kuntoutuksen toteutus, kuntoutuksen koetut hyödyt ja haitat, kuntouksen
jatkoperusteet sekä tapauskohtaiset yksilölliset asiat (kuvio 2, s. 23). Yläkategorioiden
sisällä teksti on muotoutunut aineistosta nousseista teemoista juuri puheterapia-alalle
ominaiseksi ja teemat on nostettu tekstissä omiksi väliotsikoikseen. Erityisesti tera
pian tavoitteiden ja hyötyjen osalta rakenne poikkeaa selkeästi muista aloista. Aineis
tolainaukset on pyritty valikoimaan niin, että ne kiteyttävät käsiteltävän teeman mah
dollisimman hyvin tai tuovat yleisemmin käsiteltyyn aiheeseen uutta näkökulmaa.
Puheterapian osatutkimuksen tutkija Outi Mustonen pyrki käyttämään hyväkseen
työhistoriansa aikana kertynyttä kokemusta lähinnä tutkimuksen valmisteluvai
heessa mutta muutoin nojaamaan teemoihin ja aineistoon. Hän on työskennellyt
pisimmän ajan työurastaan julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidossa, jossa
hän osana moniammatillista tiimiä arvioi, kuntoutti ja laati kuntoutussuunnitelmia
aikuisneurologisille asiakkaille. Yksityisellä sektorilla hänellä on kokemusta uran
alkuvaiheessa moniammatillisesta laitoskuntoutuksesta. Tällä hetkellä hän toimii
avokuntoutuksen palveluita tuottavassa yrityksessä kuntoutusjohtajana. Työnkuvaan
kuuluu niin asiantuntijatyö julkisen terveydenhoidon tukena kuin avokuntoutuspal
veluiden tuottaminen eri tahoille, mukaan lukien Kelalle. Hän ei ole tuottanut kenel
lekään Kelan asiakkaalle pitkään jatkunutta yhtäjaksoista yksilökuntoutusta.
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4.5.2 Tapausesimerkit
Puheterapian osatutkimuksen tutkimusaineisto koostui kuuden vähintään vii
si vuotta yhtäjaksoisesti puheterapiaa saaneen kuntoutujan, heidän kuntouttavien
puheterapeuttiensa sekä kolmen viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatineen
lääkärin haastatteluista. Kuntoutujajoukko koostui kahdesta lapsesta ja heidän omai
sestaan sekä neljästä aikuisesta, joilla kolmella oli synnynnäinen keskushermoston
vaurio, kahdella äkillinen aikuisiässä todettu neurologinen vamma tai sairaus ja yh
dellä lapsuusiässä alkanut krooninen sairaus. Kuntoutujien taustatiedot ovat näh
tävissä taulukossa 2 (s. 27). Kaikki aikuiset antoivat haastattelun itsenäisesti, mutta
tämän lisäksi yhtä puolisoa haastateltiin kuntoutujan toiveesta. Kaikki haastattelut
tehtiin kuntoutujien kotona alkuvuodesta 2016. Viiden kuntoutujan terapia oli vielä
käynnissä, yhden kuntoutus oli päättynyt.
Viiden kuntoutujan kohdalla haastateltiin sen hetkistä kuntouttavaa puheterapeuttia
ja yhden kuntoutuja kohdalla tutkimusluvan antanutta pitkäaikaista terapeuttia, joka
ei kuitenkaan tällä hetkellä ollut kuntouttava terapeutti. Tutkimukseen osallistuneis
ta puheterapeuteista kaksi oli uransa alkuvaiheessa olevia terapeutteja (työkokemus
alle 10 vuotta). Suurin osa terapeuteista, oli työskennellyt alalla jo pidempään (tau
lukko 3, s. 28). Terapeuteilta kysyttiin arviota siitä, kuinka monta samantyyppisestä
toiminnallisesta ongelmasta kärsivää asiakasta heillä on ollut viiden vuoden aikana.
Pääasiassa potilasryhmät olivat kuntouttajille tuttuja, mutta arvioiminen oli kuiten
kin hankalaa, sillä erilaisten toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden kombinaatioi
den vaihtelevuus oli suurta.
Kuntoutussuunnitelman kirjanneista lääkäreistä yksi oli siirtynyt toisiin tehtäviin
eikä sen vuoksi saanut pyyntöä osallistua tutkimukseen. Viidestä tutkimuspyynnön
saaneesta lääkäristä haastatteluun halusi osallistua neljä, mutta vain kolmen kanssa
haastattelu onnistuttiin lopulta toteuttamaan. Haastattelut toteutettiin puhelinhaas
tatteluna. Lääkäreiden taustatiedot on koottu taulukkoon 4 (s. 29).
Kukin tapausesimerkki on kuvattu alla yksityiskohtaisemmin. Haastateltujen kun
toutujien nimet on muutettu. Lisäksi taulukossa 9 (s. 141) on koottu yhteen Kelan
avokuntoutuksen taustatietoa kuntoutusdokumenttien pohjalta tutkimuksen tarkas
teluajankohdalta.
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Taulukko 9. Puheterapian osalta haastateltujen kuntoutujien yksilöllisen puheterapian ja muun avokun
toutuksen määrät tarkasteluvuosina 1–5 (viimeisin päätös selvinnyt haastatteluissa, kirjattu jos on ollut
tiedossa) sekä puheterapian kokonaismäärät.
Kuntoutuja

Panu

Diagnoosi

Pauliina

Päivi

Petri

Synnynnäinen Lapsuusiällä
keskusher
alkanut
moston vaurio krooninen
sairaus

Lapsuusiällä
alkanut
krooninen
sairaus

Synnynnäinen Äkillinen
keskusher
neurologinen
moston vaurio vamma/sai
raus aikuis
iällä

Äkillinen
neurologinen
vamma/
sairaus
aikuisiällä

Ikä

< 10 v

< 50 v

> 50 v

< 10 v

> 50 v

< 50 v

Puheterapian
myönnetyt
määrät
(kerrat x min /
vuosi)

1–4: 40 x 60
+ 6 ohjausta

1–5: 40 x 60

1–5: 25 x 60

1: 40 x 45,
korjattu
60 min
2: 47 x 60
4: 35 x 60
5: 35 x 60
+ 4 ohjausta
Menossa 6.,
jossa 25 x 60

1–2: 90 x 45
3–4: 45 x 45
+ ryhmätera
pia 45 x 60
5: 20 x 45
+ ryhmäte
rapia
45 x 60

1: 50 x 60
2–5: 45 x 60
Tämän
jälkeen uusi
kuntoutus
suunnitelma,
jossa 20 x 60

Puheterapiaa
tähän men
nessä

Meneillään
6. vuosi

Puheterapia
vuodesta
1999 lähtien,
mutta ei
jatkuvasti

Kelan kautta
Meneillään
kuntoutus
6. vuosi
alkanut
vuonna 2002,
mutta sisäl
tänyt joitakin
välivuosia

Puheterapia
kuntoutus
kesti kuusi
vuotta

Meneillään
7. vuosi

Puheterapian
jatkosuunni
telmat

Saanut
juuri uuden
kuntoutus
päätöksen,
joka voimassa
vuoden
loppuun

Saanut
Kuntoutus
juuri uuden
päätös vuo
kuntoutus
den loppuun
päätöksen,
joka voimassa
vuoden
loppuun

Tämän
hetkinen kun
toutussuun
nitelma juuri
päättymässä,
kuntoutusta
toivotaan
jatkettavaksi

Terapia
päättynyt

Kuntoutus
suunnitel
massa vielä
yksi vuosi,
mutta ei tie
toa, jatkuuko
kuntoutus

Muun avo
kuntoutuksen
myönnetyt
määrät
(kerrat x min /
vuosi)

Toiminta
terapia
1–2: 44 x 60
3–4: 30 x 60
5: 20 x 60

Fysioterapia
1–2: 90 x 60
3–4: 80 x 60
5: 70 x 60

Ei muita kun
toutuksia

Toiminta
terapia
1: 12 x 90
2: 18 x 90

Neuropsy
kologinen
kuntoutus
1: 50 x 90
2–5: 45 x 90
Tämän
jälkeen
uusimmassa
kuntoutus
suunnitel
massa määrä
puolittunut
Musiikki
terapia
2–5: 45 x 90

4–5: 35 x 60
+ 5 ohjausta

Lähde: kuntoutusdokumentit.

Ft/lymfa
1–4: 10 x 90,
15 x 60
5: 10 x 90,
20 x 60

Fysioterapia
1–5: 35 x 60
Ft/allas
1–5: 48 x 60

Paavo

Fysioterapia
1: 47 x 60
2: 90 x 60
+ allasterapia
20 x 90
3: 70 x 60 +
allasterapia
20 x 60
4–6: 70 x 60

Pasi
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Panu on alakoululainen, jonka kasvuun ja kehittymiseen ovat vaikuttaneet moni
muotoiset kehityksen häiriöt. Oirekuvaan liittyvän puheen tuoton vaikeuksien vuoksi
Panu on alun perin ohjattu puheterapiaan noin kaksivuotiaana. Kelan kuntoutuksen
piiriin Panu on päässyt vuonna 2010 ollessaan hieman yli kolmevuotias. Kuntoutus
suunnitelma laaditaan ja päivitetään alueen keskussairaalan lastenneurologian polik
linikalla kokeneen lastenneurologin sekä kuntoutustyöryhmän toimesta. Pääasiassa
työryhmän laatimat kuntoutussuunnitelmat ovat toteutuneet suunnitelman mukaan.
Kuntoutussuunnitelma on tehty pitkään vuosittain, mutta viimeisin kuntoutussuun
nitelma on laadittu kahdeksi vuodeksi.
Terapian tavoitteet ovat kuntoutusdokumenttien mukaan muovautuneet kehityksen
ja taidoissa edistymisen myötä. Alkuvaiheessa terapiassa on korostunut ylipäänsä
Panun mahdollisuus ilmaista itseään sekä kommunikointi- ja terapiatyöskentelyn
valmiuksien harjoittelu (esimerkiksi matkimiseen houkuttelu, tarkkaavuus). Tässä
vaiheessa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien (Augmenta
tive and Alternative Communication, AAC) käytön harjoitteleminen ja Panun lähi
piirin ohjaaminen näiden käyttöön on korostunut. Kun ilmaisukeino on saatu toi
mimaan arjessa, terapian painotus on hiljalleen siirtynyt Panun oman puheilmaisun
tukemiseen ja puheen selkeyden ja ymmärrettävyyden tukemiseen, vaikka AAC-tai
tojen vahvistaminen onkin kulkenut mukana koko ajan.
Puheterapian lisäksi on samaan aikaan aloitettu myös toimintaterapia. Molemmat te
rapiat ovat jatkuneet koko ajan, kuitenkin niin, että puheterapiassa on ollut vahvem
pi painotus. Myönnetyt käyntimäärät puheterapiassa ovat olleet alkuaikana hieman
suuremmat, mutta vakiintuneet kolmen viimeisen vuoden aikana neljäänkymme
neen kertaan vuodessa sisältäen ohjauskäynnit. Terapiakerran kesto on ollut 60 mi
nuuttia. Toimintaterapia on alkuvaiheessa ollut yhtä aktiivista kuin puheterapia, mut
ta sen määrää on alettu vähentää jo varhaisemmassa vaiheessa.
Vaikka kuntoutusta on ensisijaisesti annettu Panun päivähoidon aikana päiväkodissa,
on perhe osallistunut kuntoutukseen hyvin aktiivisesti. Ohjauskäynneillä ovat van
hempien lisäksi olleet mukana myös Panun isovanhemmat. Terapeutin haastattelusta
nousee esiin, että alkuvaiheessa merkittävä osa terapiaa on ollut perheen tukeminen
sopeutumisessa lapsen saamaan diganoosiin ja siihen liittyvien tunteiden käsittelys
sä. Tukea tähän perhe on saanut myös laitosmuotoisesta sopeutumisvalmennuksesta.
Tämän lisäksi perhe on hyödyntänyt myös kommunikaatiomenetelmiin liittyvän so
peutumisvalmennusjakson.
Pauliina on keski-ikäinen nainen, joka sairastaa nuorella iällä alkanutta etenevää
neurologista sairautta, joka vaikuttaa kuntoutujan liikkumiseen, itsestä huolehtimi
sen taitoihin ja kommunikointiin. Puheen tuottoa häiritsee dysartria, jossa ääntö
hengityksen ja puheliikkeiden koordinointi on haastavaa ja puhe tästä syystä epäsel
vää ja työlästä tuottaa. Pauliina asuu itsenäisesti ja saa paljon tukea omaishoitajilta.
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Pauliinan puheterapia on käynnistynyt perusterveydenhuollossa vuonna 1999 ja siir
tynyt Kelan kuntoutuksena hoidettavaksi vuonna 2002, jonka jälkeen puheterapeut
tinen kuntoutus on sisältänyt kaksi välivuotta. Kuntoutussuunnitelma päivitetään
alueen keskussairaalan neurologian poliklinikalla kahden vuoden välein. Pauliinan
kuntoutussuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty arvioivan tahon erityistyönte
kijän arviota vain yksittäisissä tapauksissa. Kuntoutusdokumenteissa kuntoutuksen
tavoitteena on ollut puheilmaisun ja kommunikaatiotaitojen ylläpitäminen eteneväs
tä tautiprosessista huolimatta.
Kuntoutussuunnitelma on sisältänyt puheterapian lisäksi säännönmukaisesti myös
fysioterapiaa. Kelan kuntoutuspäätös on myönnetty yleensä vuodeksi kerrallaan,
ensimmäinen kahden vuoden päätös on tehty vuosille 2012–2013. Vuosittainen te
rapiamäärä on pysynyt vakiona (40 kertaa/vuosi), ainoastaan vuonna 2014 toteutui
kymmenen kerran puheterapiajakso. Tätä jaksoa lukuun ottamatta terapiakerrat ei
vät ole toteutuneet suunnitellusti. Syynä tähän on ollut pääasiassa se, ettei ole löydetty
kuntouttajaa. Terapiakäynnin pituus on ollut aina perustellusti 60 minuuttia. Puhe
terapia on toteutunut yleensä kotikäynteinä Pauliinan liikkumisvaikeuksien vuoksi.
Tarkasteluajanjakson aikana puheterapeuttisesta kuntoutuksesta on vastannut kolme
eri puheterapeuttia. Vaihdoksiin ovat vaikuttaneet lähinnä palveluntuottajien muut
tuneet tilanteet, esimerkiksi sairastumiset. Yksilökuntoutuksen lisäksi Pauliina on
päässyt eri sisältöisille sopeutumisvalmennuskursseille kahdesti.
Päivi on pian 65 vuotta täyttävä kuntoutuja, jonka toimintakykyä haittaa nuorena
sairastetun akuutin infektion jälkitautina puhjennut lihasten hallintaan vaikuttava
sairaus. Sairaus aiheuttaa vaikea-asteisen vartalon ja raajojen toimintahäiriön sekä
myös puheen epäselvyyden, hitauden ja sujuvuuden ongelmia. Puheesta on hyvin
vaikea saada selvää rauhallisessakin keskustelutilanteessa. Ajan saatossa liikunta
kykyä ovat alkaneet osaltaan haitata lisäksi degeneratiiviset lisävaivat. Yhdeksän
vuotta sitten saatu henkilökohtainen avustaja auttaa lähes kaikissa päivittäisissä toi
minnoissa, mutta avustajan tuella kuntoutuja pystyy asumaan itsenäisesti. Avustajan
tuki on tarpeen myös asiointimatkoilla ja vapaa-ajalla. Liikkumisen apuväline on tar
peen niin sisällä kuin ulkona.
1980-luvulla Päivi on saanut puheterapiaa joitakin jaksoja. Haastatellun puhetera
peutin ensimmäiset merkinnät hänestä ovat vuodelta 2000, joskin välissä on muuta
mia välivuosia. Kelan myöntämää kuntoutusta on toteutettu vuodesta 2002 lähtien.
Kuntoutussuunnitelma on tehty alkuun vuosittain, mutta 2008 lähtien useimmiten
kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheterapiaa koskeva kuntoutuspäätös
on kuitenkin saatettu myöntää vain vuodeksi. Kuntoutussuunnitelma päivitetään
kuntoutujan oman kaupungin terveyskeskuksessa, jossa lääkäreiden vaihtuvuus on
ollut huomattavaa.
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Tavoitteena kuntoutuksessa kuntoutusdokumenttien mukaan on ollut ylläpitää toi
minta-, liikunta- ja puhekykyä omatoimisuuden mahdollistamiseksi. Puheen selkey
den tukeminen on ollut tärkeää kommunikoinnin helpottamiseksi. Eriteltyjen puhe
toimintojen tukemisen lisäksi myös rohkaiseminen osallistumiseen ja hankalaksi
koettuihin kommunikointitilanteisiin on ollut tärkeä osa tavoiteasettelua useampana
vuonna.
Puheterapiaa on pääosin haettu ja saatu 25 kertaa vuodessa. Yhden terapiakerran pi
tuus on ollut 60 minuuttia. Puheterapian lisäksi aina mukana on ollut myös fysiotera
pia, jossa on huomattavasti vahvempi painotus. Puheterapeuttina on toiminut monta
vuotta sama, haastattelun antanut terapeutti, mutta nyt Päivi on omasta aloitteestaan
yhteistyössä toisen terapeutin kanssa.
Petri on koululainen, jolla on synnynnäinen oireyhtymä, joka on aiheuttanut muun
muassa pään ja kasvojen rakenteiden poikkeavuutta. Huomattavien puheen tuoton
vaikeuksien lisäksi toimintakykyä heikentävät muun muassa keskivaikea kuulovam
ma sekä syömiseen liittyvät vaikeudet. Kielen ja puheen kehitystä on vaikeuttanut
lisäksi kielen kehityksen erityisvaikeus, keskittymisvaikeus, motorinen levottomuus
sekä aistiyliherkkyydet. Petri kuuluu erityisen tuen piiriin ja hänellä on pidennetty
oppivelvollisuus.
Petri käy tiiviisti oman sairaanhoitopiirin lastenneurologian kuntoutustyöryhmän
sekä eri erityisalojen omien poliklinikoiden seurannoissa. Kelan kustantama puhe
terapia on alkanut Petrin ollessa 2,5-vuotias. Alkuvaiheessa terapiamäärät ovat olleet
suuremmat (40–47 kertaa/vuosi), mutta muutaman vuoden jälkeen määrää on vä
hennetty hieman (30–35 kertaa/vuosi). Erillisiä ohjauskäyntejä on myönnetty vain
kerran, yhteensä 4 käyntiä. Kuntoutus on toteutunut pääasiassa vastaanottokäyntei
nä, mutta haastattelun aikaan ajatuksena oli helpottaa arjen järjestelyjä ja siirtää kun
toutus kotikäynneiksi.
Terapian tavoitteet kuntoutusdokumenttien pohjalta ovat ensimmäisenä vuonna liit
tyneet puhtaasti erilaisten perusvalmiuksien vahvistamiseen (työskentelytavat, yli
herkkyyksien vähentyminen, ääntelyn ja puheen lisääntyminen, kiinnostus ruokaan,
kuuloharjoitukset, keskittymiskyvyn ylläpitäminen), minkä jälkeen puheilmaisun
lisääntymisen myötä tavoitteet ovat muuttuneet spesifisemmiksi puheen tuoton sekä
erilaisten kielellisten taitojen osa-alueiden kehittämiseen tähtääviksi. Yhteistyö eri
toimijoiden välillä vaatii paljon sekä perheeltä että eri toimijoilta. Ohjausta terapeutti
on pystynyt antamaan päiväkodissa, koulussa sekä kotona.
Kuntoutukseen on kuulunut puheterapian lisäksi toimintaterapiaa sekä kuntoutus
ohjausta. Kuntoutuksen painotus on ollut kuitenkin selkeästi enemmän puhetera
piassa. Yksilökuntoutuksen lisäksi perhe on pystynyt hyödyntämään kahta kuntou
tus- ja sopeutumisvalmennuskurssia sekä yhtä kuntoutuskurssia.

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

145

Paavon työura katkesi, kun hän sairastui vasemmanpuoleiseen aivoverenkiertohäi
riöön. Perheessä oli tuolloin useampi alaikäinen lapsi. Sairastumisen johdosta hä
nen toimintakykyään heikentävät oikeanpuoleinen hemipareesi, vaikea afasia sekä
puheen apraksia. Alkuaikoina Paavo on tarvinnut paljon apua arkitoiminnoissa ja
asioinnissa. Erityisesti hänen fyysinen toimintakykynsä on kehittynyt sen verran, että
kuntoutujalle ei ole enää myönnetty avustajaa. Muutama vuosi sairastumisen jälkeen
Paavon avioliitto hajosi ja kuntoutuja joutui muuttamaan omilleen. Valitettavasti
myös yhteydet lapsiin ja ystäviin ovat katkenneet ja Paavo nyt hyvin yksinäinen il
man sosiaalisia verkostoja.
Heti sairastumisensa jälkeen Paavo sai kuntoutusta perusterveydenhuollosta yh
deksän kuukautta, minkä jälkeen hän on saanut kuntoutusta Kelan kustantamana.
Kuntoutussuunnitelman on laatinut pääasiassa sama kaupunginsairaalan neurologi
kuntoutuspalautteiden ja vastaanottokäynnin perusteella. Kuntoutussuunnitelma
on alkuun tehty vuodeksi kerrallaan ja tilanteen vakiinnuttua kaksi kertaa kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Kuntoutuspäätökset on tehty vuodeksi kerrallaan.
Kuntoutusdokumenttien mukaan puheterapiassa tavoitteena on ollut helpottaa kun
toutujan erittäin haastavaa puheen apraksiaa sekä afasiasta johtuvaa puheilmaisun
vaikeutta. Myös puheen vastaanoton tukeminen sekä AAC-taitojen harjoitteleminen
ovat olleet tärkeä osa kuntoutusta. Myöhemmin tavoitteiksi ovat nousseet myös so
siaalisiin tilanteisiin ja harrastustoimintaan aktivointi, mikä on kuitenkin pääasiassa
tapahtunut ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa.
Kuntoutussuunnitelmassa on runsaasti fysioterapiaa (noin kaksi kertaa viikossa) sekä
puheterapiaa. Ensimmäiset kolme vuotta hän sai puheterapiaa kaksi kertaa viikossa
45 minuutin yksilökäynteinä ja tämän jälkeen yksilökäynnit ovat jatkuneet kerran
viikossa, mutta mukaan on tullut lisäksi ryhmäkuntoutus kerran viikossa (60 mi
nuuttia). Yksilökuntoutusten lisäksi alkuvaiheessa oli toteutunut muutama laitos
kuntoutusjakso sekä sopeutumisvalmennuskurssi. Haastavan perhetilanteen vuoksi
Kelalta on haettu myös psykoterapiaa, mutta tätä ei ole kuntoutujalle perusteluista
huolimatta myönnetty. Paavon kuntoutus on nyt päättynyt.
Pasi sairasti reilun kolmenkymmenen vuoden iässä aivoverenkiertohäiriön, jonka
johdosta hänen toimintakykyään heikentävät vahva afasia, epilepsia sekä neuropsy
kologinen oirekuva, johon liittyy erityisesti tarkkaavaisuustoiminnan heikentymis
tä, impulssiherkkyyttä sekä kuormittumista herkästi. Kielellisten vaikeuksien vuoksi
hän tarvitsee puolison tulkkausta ja varmistelua niin ymmärtämisen kuin puheen
tuoton tueksi. Neuropsykologisen oirekuvan vuoksi Pasi tarvitsee runsaasti ohjausta.
Pasin perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi pientä lasta.
Kuntoutusta arjen haasteisiin Pasi on saanut neuropsykologisen kuntoutuksen, pu
heterapian sekä musiikkiterapian avulla. Vuoden kuluttua sairastumisesta kuntou
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tuksen järjestämisvastuu siirtyi Kelalle. Kuntoutussuunnitelma on tehty tutkimuksen
otantajaksolla ensin vuodeksi ja sitten kahdeksi vuodeksi kerrallaan keskussairaa
latasolla. Kuntoutussuunnitelma on pohjannut sekä terapeuteilta saatuihin palaut
teisiin että erityisesti alkuvaiheessa erityistyöntekijöiden arvioihin. Kuntoutukseen
on kuulunut yksilökuntoutuksen lisäksi alkuvaiheessa myös joitakin laitoskuntoutus
jaksoja. Viimeisin kuntoutusuunnitelma on tehty kahden vuoden ajalle ja se päättyy
vuonna 2017. Yhteensä Kelan kuntoutusta Pasi on saanut yli seitsemän vuotta haas
tatteluajankohtaan mennessä.
Dokumenttien pohjalta alkuvaiheessa puheterapiassa on keskitytty laajojen, erityyp
pisten afasiaoireiden suoraan kuntoutukseen ja AAC-taitojen tukemiseen. Kuntou
tuksen edetessä tavoitteet ovat tarkentuneet yksittäisten kielellisten toimintojen, esi
merkiksi lukemisen, osa-alueisiin.
Ensimmäiselle vuodelle puheterapiaa on haettu ja myönnetty 90 kertaa. Näin suuren
terapiamäärän Pasi koki alkuvaiheessa kuitenkin raskaaksi. Terapiakertojen määrää
on vähennetty asteittain muun muassa musiikkiterapian käynnistymisen aikoihin.
Keskimäärin Pasi saa puheterapiaa vuosittain 45 kertaa 60 minuuttia. Viimeisimmäl
le kuntoutussuunnitelmajaksolle sekä puheterapian että neuropsykologisen kuntou
tuksen kertamäärät on puolitettu, eli niitä hän saa nyt 20 kertaa vuodessa. Ennen
tämän päätöksen saamista kuntoutuksessa oli pitkä tauko kuntoutushakemuksissa
olleen epäselvyyden vuoksi.
Alkuvaiheessa Pasille oli myönnetty myös toimintaterapiaa, mutta kuormittuvuuden
sekä alkuvaiheen oirekuvaan liittyvän omaehtoisuuden vuoksi hän ei katsonut kun
toutusta tarpeelliseksi ja päätti terapiasuhteen. Myöhemmin Pasi on hieman katunut
päätöstä mutta ei ole lähtenyt hakemaan uudelleen kuntoutusta. Tauot kuntoutuk
sessa esimerkiksi kesälomien tai päätösten viipymisen vuoksi ovat näkyneet arjessa
selkeänä toimintakyvyn heikkenemisenä. Usein kuntoutusarvio on tehty juuri kesä
loman jälkeen, jonka vuoksi kuntoutuja ja hänen omaisensa kokevat, että tulos ei vas
taa sitä, mitä todellisuudessa kuntoutuksella on saatu aikaan. Kuntoutusta antaneet
terapeutit ovat jonkin verran vaihtuneet ajan saatossa. Sekä puheterapeutti että neu
ropsykologi ovat vaihtuneet kertaalleen. Pasi on edelleen työkyvyttömyyseläkkeellä,
mutta hän on pystynyt tekemään yksittäisiä työvuoroja ja työtehtäviä.
4.5.3 Tavoitteet
Tavoitteiden laatiminen
Spontaaneja kommentteja tavoiteasettelusta kuntoutuksen suunnittelun aikana hoi
tovastuutahojen kanssa ei haastattelussa tullut esiin, mutta jokainen haastateltava il
maisi osallistuneensa terapian tavoitteidenasetteluun kuntouttavan terapeutin kans
sa. Virallisiin kuntoutussuunnitelmiin tavoitteita on kirjattu hyvin niukasti ja ne ovat
vain viitteellisiä. Pääasiallinen tavoitteidenasettelu vaikutti tapahtuvan terapeutin ja
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kuntoutujan välillä. Kuudesta kuntoutujasta neljä koki, että terapiassa on tehty asioi
ta, jotka nimenomaan ovat nousseet heidän jokapäiväisestä arjestaan ja tarpeistaan.
Kahden muun vastaukset olivat ristiriitaisia.
Haastattelija: ”Oletko sä saanut vaikuttaa siihen, mitä te harjoittelette?
Kuntoutuja: ”Joo ja ei.” (Paavo)
”No kyllähä siinä itse on mukana. Kun tää toinen tuo esille ne kaikki ongelmakohdat,
niin vaikee siihen on lähtee sanoo mitään. Kun taas toinen luettelee mihinkä pitää
kiinnittää huomiota terapiassa, niin vaikee siihen on taas sanoo mitään.” (Päivi)

Kumpikin siis kokevat, ettei heidän mielipidettään tavoitteista ole täysin otettu huo
mioon tai keskustelu ei ole tukenut tavoitteisiin sitoutumista.
Sekä kuntoutujat että terapeutit kokivatkin tavoitteenasettelun jossain määrin han
kalaksi.
”No must kuntoutujal aika vähän on ollu semmosia, mitä hän ois tuonu esille niitä
omia, että se on vähän ollu semmosta onkimista ja utelemista ja sellasta, et mitkä
ne omat tavoitteet on, et ei ne kauheen helposti nouse sieltä.” (Puheterapeutti)

Usein erityisesti alkuvaiheessa tavoitteet ovat vielä kovin epäspesifisiä, esimerkiksi
”että arki helpottuu” tai ”pystyt paremmin puhumaan asioita” ja jotka sen vuoksi voi
vat olla haastavia muokata sellaiseen muotoon, jota GAS-tavoitelomake hakee mutta
joissa alkuperäinen tavoite vielä kuuluu.
Myös oiretiedostuksen puutteet vaikuttavat tavoiteasetteluun ja siitä keskusteluun:
”Tän kuntoutujan kohalla varmaan se, että siinä oiretiedostuksessa ja siinä miten
hän käsittelee asioita, on vähän sellast, en mä tiedä onkse ristiriitaa, mut et aika
paljon saa selittää hänelle, että mitä puheterapias tehdään ja miks tehään ja näin,
et ihan sillä tavalla hänen toiveitaan ei pysty ottaan täysin huomioon, mut kyl me
niinkun päästään keskustelemaan siitä, et mitä halutaan harjotella ja sillein kes
kustelussa niinkun päästään yhteisymmärrykseen ja hän pystyy tuomaan esiin.”
(Pasin puheterapeutti)

Erityisesti silloin, kun kuntoutus on vasta alussa, ensimmäisten yksilöityjen tavoit
teiden esiin saamisessa korostuu terapeutin taito jakaa tietoa, mutta erityisesti myös
kyky kuunnella kuntoutujaa tai perhettä ja poimia sieltä nousevia asioita ja sanallistaa
niitä toiveita. Petrin äiti kuvaa haastattelussa, että alkuvaiheessa, kun tietoa taidoista
ja kuntoutuksesta on vähemmän, joudutaan usein nojaamaan enemmän terapeutin
tietotaitoon ja kokemukseen:
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”Joo ennemminkin tavallaan ite on menossa takki auki, että ennemminkin ollu niin,
että mitä niin ku ideaa ammatti-ihmisillä olis. – – Et ei paljon itellä oo ollu hajuja
siitä, että mitä… että tuota niin… On se kyllä tavallaan, että mitä voi puheterapeutilta
oottaa, niin… ei sitä oo osannu, niin ku aatella tai sanoa, että mitä ne omat toiveet
olis. – – Justiin, että se tosi hyvin on osannu kuunnella tavallaan mua vanhempana
siitä mitä ja on osannut poimia siitä ne. Ja sitten pukee tavallaan mulle ne sanoiks,
mitä ne vois olla, koska on ollu nää GAS jutut ja kaikki ja mä oon ihan niin ku, että
voitko suomentaa, että mitä tarkoittaa.”

GAS-menetelmää oli käytetty jossain määrin lähes kaikissa terapioissa ainakin jos
sain vaiheessa tai jollain tasolla tavoitteiden määrittelyssä. Useista kuntoutujista sen
käyttö on kuitenkin tuntunut todella vaikealta ja sen käytössä on kohdattu paljon
vastustusta:
”Hän kieltäytyi ihan täysin. Ei missään tapauksessa.” (Päivin puheterapeutti)
”Mutta sitten taas esmes tämmönen ku GAS-lomakehan sit ku se tuli ni sehän on
mun asiakkaille täyttä myrkkyä, että tota niin se menee niin yli jotenkin sen ym
märryksen tai sit se on niin mitäntöntä, ku se on niin se heidän oma tarve jollain
tavalla niin se, se on yleensä niin laaja, että heitä ei kiinnosta osaako he sanoa nyt
sitten puhelimessa hyvää yötä vai oikeessa elämässä vai miten, että sil ei oo mitään
merkitystä.” (Paavon puheterapeutti)

Petrin äiti muistuttaa, että GAS-menetelmä vaatii paljon selventämistä ja harjoitte
lua, jotta toimintamallista saa irti sen hyödyn, kuten kaiken kaikkiaan tavoitteiden
asettelu. Se on pidempi oppimisprosessi, jossa tarvitaan paljon terapeutin kokemus
ta, tämän jakamaa tietoa ja ohjausta taustatueksi. Tulee myös muistaa, että tavoittei
denasettelu ei suinkaan ole samanlaista erityyppisissä terapioissa ja eri kuntoutuksen
vaiheissa:
”Aluksi se oli niin ku suurpiirteisempää, et kokonaiskommunikaatio ja nyt kuvat ja
miten me saahaan tähän kaikki ryhmät mukaan ja muuta. Ja sit se koko ajan tar
kentuu. Ja tavallaan nyt ollaan menossa sellasissa oikein yksityiskohtasissa, et mä
oon jopa tosiaan sanatasolle kirjannut, kun perhe toivoo vaikka, et isovanhemmat
eivät saa selvää tästä ja tästä ja tämä vaikeuttaa heiän arkea. Sit me ollaan kirjattu
ihan hirveen yksityiskohtainen tavoite.” (Panun puheterapeutti)
”Yleisesti ottaen afaattisten henkilöiden kohdalla on hirveen vaikee ihan spesifisti
niitä tavotteita miettiä, koska niin moni asia vaikuttaa hankalalta ymmärtää, koska
he ymmärtää puhetta ja puhetta pitäs saada lisää. Mut sitte ku näit ruvetaan ripot
telemaan erilaisiks, niin se tuntuu usein ne ymmärretään väärin ja tota ne tuntuu
jotenki merkityksettömiltä tai sit ne tuntuu semoselta, tän kuntoutujan kohdalla
varsinkin ne tuntu, hän usein niinku koki sen semmosena niinku tärkeilynä, että
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lähettiin jakamaan sitä jollain tavalla sitä mitä kommunikaatio niinkun kaikkeen
jakautuu ja muuta.” (Paavon puheterapeutti)

Terapeuttien tehtävänä onkin löytää keinoja keskustelun helpottamiseksi. Yksi näistä
on ollut toimintakykyluokitus ICF:
”Sitten ja myöski se, että sieltä ei yleensä tule, ei myöskään omaisilta, sitä itse tuo
tettua tavoitetta ennen ku se jotenki jaetaan ja sen takia tää ICF on niin hyvä, et mä
voin tarjota semmosen, et me ollaan tehty sit semmonen jaottelu näihin eri kohtiin
niinkun osallistuminen ja suoriutuminen, näihin. Ja niinku se on se esimerkkejä,
miten tän tyyppisellä afaattisella henkilöllä yleensä on niitä tavotealueita, niin
sieltä he osaa osottaa niitä. Et näin päiin ku sitä tehdään ni se on hyvä, mutta tän
kuntoutujan kohdalla sitä ei ollu käytössä.” (Paavon puheterapeutti)

Kokonaisuudessaan vaikutti siltä, että varsinkin jos toimintakyky on hyvin heikko tai
kuntoutus on jatkunut pitkään, voi kuntoutujan ote aktiivisena kuntoutuksen toimi
jana hävitä:
”Ni se just se, et se on pitkään niin ku pyöriskelly sen sairautensa kanssa ja sitten
myöskin näitten kuntoutusten kanssa. Niin ei sieltä kauheen helposti löydy sitä
semmosta omaa ajatusta siitä, että mitä se pitäis olla ja mitä hän toivois.” (Paulii
nan puheterapeutti)

Haastattelussa esiin nousi myös havaintoja siitä, että aina kuntoutujan oma näkemys
kuntoutuksen tavoitteista tai menetelmistä ei välttämättä ole yhteneväinen terapeutin
kokemuksen, nykytutkimuksen tai yleisten kuntoutuskäytäntöjen kanssa. Taustalla
vaikuttaisi olevan kuntoutujan halu pysytellä omalla mukavuusalueella, tehdä harjoi
tuksia, joissa on hyvä tai jotka tukevat muita tavoitteita. Tällöin yhteistyö terapeutin
ja kuntoutujan välillä on haastavaa ja saattaa aiheuttaa ristiriitoja.
Terapialle asetetut tavoitteet
Haastatteluissa sivuttiin nykyisiä ja aikaisempia kuntoutuksen tavoitteita. Ne ovat
useimmiten ryhmiteltävissä kuvaamaan karkeasti terapian etenemistä erityyppisissä
terapioissa.
Lasten terapioiden tavoitteet ovat olleet perheen tukeminen tai ohjaaminen (esimer
kiksi sopeutuminen, tiedon antaminen), perusvalmiuksien harjoittelu (esimerkiksi
syöminen, aistiyliherkkyys, kuunteleminen ja tarkkaavaisuus), puhetta tukevien ja
korvaavien keinojen käyttöön ottaminen (muun muassa kuvat, tukiviittomat, kuva
reissuvihko, kansio ja sormiaakkoset) ja lähiympäristön ohjaaminen (esimerkiksi päi
väkodin henkilökunnalle tukiviittomien tai kommunikaatiokansion käyttö), puheen
houkuttelu sekä puheen muokkaaminen (äänteellinen ja tai kielellinen kuntoutus).
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Pääasiassa tavoitteet ovat olleet toimintojen tason tavoitteita, mutta mukana on jo
runsaasti myös suoriutumisen tason tavoitteita. Kuvareissuvihkon käyttö on selkein
osallistumisen tason tavoite. Sekä Panun että Petrin kanssa on päästy kuntoutuksen
tässä vaiheessa spesifisempiin äänne- tai sanatason tavoitteisiin.
”Aattelen tämän kuntoutujan kohalla, et aluksi se oli niin ku suurpiirteisempää,
et kokonaiskommunikaatio ja nyt kuvat ja miten me saahaan tähän kaikki ryhmät
mukaan ja muuta. Ja sit se koko ajan tarkentuu. Ja tavallaan nyt ollaan menossa
sellasissa oikein yksityiskohtasissa, et mä oon jopa tosiaan sanatasolle kirjannut,
kun perhe toivoo vaikka, et isovanhemmat eivät saa selvää tästä ja tästä ja tämä
vaikeuttaa heiän arkea. Sit me ollaan kirjattu ihan hirveen yksityiskohtainen tavoite.
Ja tän kuntoutujan kohalla me on tarkennettu niitä kyllä aika tuhkatiheesti. Että
ei pelkästään vuoden välein, vaan sitten siellä välillä katottu, et okei no keväällä
täähän onkin oppinu nää kaikki, laitetaanpa uudet syksylle.” (Petrin puheterapeutti)

Edistymisen myötä spesifisempien tavoitteiden asettaminen on helpottanut ja mo
lemmat kuntoutujat ovat alkaneet itse esittää tavoitteita. Petri on toivonut tiettyjen
äänteiden ja Panu sanojen harjoittelua. Näistä sanoista terapeutti on valikoinut har
joiteltavaksi sanat, jotka Panun on mahdollista kussakin vaiheessa oppia sanomaan
oikein. Molemmilla säilyi edelleen puhetta tukeva kommunikointikeino, jolloin näi
den menetelmien riittävän laajan sanaston kehittäminen ja ylläpitäminen kulkevat
mukana terapiassa. Panun äiti esittää pitkän aikavälin tavoitteena haaveet puheen
selkeytymisestä niin, että vieraskin ihminen saisi siitä selvää. Tämä helpottaisi ar
kea huomattavasti, kun esimerkiksi lapsen voisi päästää itsenäisemmin liikkumaan ja
hän pystyisi pyytämään tarvittaessa apua ymmärrettävästi. Omatoimisempi selviämi
nen helpottaisi arkea vapauttamalla vanhemmille mahdollisuuden saada edes hetken
omaa aikaa. Petrin tapauksessa sekä terapeutti että äiti toteavat, että kaukaisempana
tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvät puheen tuoton ja kielellisten toimin
tojen taidot, jotta myöhempi koulunkäynti, opiskelu ja työelämään sijoittuminen su
juisivat mahdollisimman mutkattomasti.
Afaattisten kuntoutujien tavoitteissa alkuvaiheessa painottuivat kullekin afasiatyypil
le ominaisten kielellisten perustaitojen ja puheen tuoton perustoimintojen herätte
lyyn ensin toimintojen tasolla (tahdonalainen verrattuna spontaani tuotto). Puheen
tuoton ja ymmärtämisen tavoitteet siirtyvät taitojen lisääntyessä suoritusten ja osal
listumisen tasolle. Tarve itsensä ilmaisuun keinolla millä hyvänsä on kuitenkin läsnä
koko ajan:
”Suuremmalla osalla afaattisista henkilöistä on välttämätöntä siis se, että siihen
tulee tätä kokonaiskommunikatiivisuutta, et harvoin ainakaan sit näin vaikeis
afasioissa saadaan sitä pelkkää verbaalia ilmasua niin hyvin kuntoutumaan, et
se siirtyis tosta ovesta mihinkään Ja sit siin tulee viel se, että sitte vaikka se koko
naiskommunikaatioki lähtee kuntoutumaan, pitää sit viel sitä käytöö harjotella ja
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sen takia on tietenkin sitten hänen kohdallaan suositeltu ryhmää ja sitten näitä
harrastusryhmiä, joissa tulee vielä se, että siin ois just symmetrisempi se kommu
nikaatiotilanne, et siin tulee muutakin maailmaa vastaan, ku ymmärtävä rauhallinen
terapeutti.” (Paavon puheterapeutti)

Toinen kuntoutujista pystyi hyödyntämään AAC-keinoja paremmin spontaanisti,
toiselle keinojen hyödyntäminen vaati huomattavasti enemmän tavoitteellista työtä
terapiassa. Pasilla kokonaiskommunikaation hyödyntäminen sujui spontaanisti hy
vin, joten siihen liittyviä tavoitteita ei kuntoutuksessa ole ollut. Hänen kohdallaan
myös hän itse, oirekuvan tyyppi ja aktiivinen perheen ja ystävien tuki vahvistivat
osallistumista niin paljon, että siihen ei ole terapiassa tarvinnut panostaa kirjattu
jen tavoitteiden muodossa, joten Pasin kuntoutuksen tavoitteissa korostui kielellisten
toimintojen suoritustason tavoitteet. Paavolla afasian oiretyyppi oli hyvin erilainen,
minkä vuoksi kielellisten taitojen kuntoutus jäi vähemmälle (esimerkiksi kielellinen
ymmärtäminen), mutta tavoitteissa korostui vahvasti puhetoimintojen aktivointi ja
herättely. Kokonaiskommunikaation spontaani hyödyntäminen ei onnistunut, joten
puhetta tukevia jo korvaavia keinoja piti harjoitella enemmän ja niille olisi ollut erit
täin suuri tarve:
“Mut että hänelle tuli sitte näit erilaisia kriisejä täs niin paljon, et siin täyty niinkun
nopeasti myöskin sitten kehittää semmosia ikäänkun nonverbaaleita keinoja ilmasta
niitä asioita sitten hänen lähiympäristölleen.” (Paavon puheterapeutti)

Toimintakykyä ylläpitävässä terapiassa kuntoutuksen tavoitteiden yleislinja on kun
toutujille selkeä ja säilynyt vuodesta toiseen samana:
”Ylläpidetään sitä puhekykyä.” (Päivi)
”No se puhe niin ku pysyy yllä.” (Pauliina)

Kuntoutussuunnitelman laatijan asettama tavoite kuntoutukselle oli hyvin lavea:
”Voidaan niinku potilaan toimintakykyä parantaa tai sen toimintakyvyn heikenty
mistä hidastaa.” (Pauliinan lääkäri)

Molemmissa ylläpitävissä terapioissa erityisten tavoitteiden laatiminen on tuntunut
hankalta:
”Mun mielestä ei hirveen paljon semmosia pienempiä osatavoitteita, et kyllä ne
enemmän on ollu sellasii yleisluonteisempia, vaikka tiedän, että se olis… niin kun
tarpeen, että siellä olis semmosii pikkutavoitteita, mut kyllä niitä mun mielestä
tässä on ollu aika vaikee muotoilla. Et kyl se on enemmän ollu semmosta koko
naisvaltasempaa, sillä puhekommunikoinnin säilyttämiseen tähtääviä tavoitteita.”
(Pauliinan puheterapeutti)
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”Jossain kyllä, mutta on ollut joskus tosi vaikeeta. Mutta sitten mä muistan, että yksi
kausi oli semmonen, että hän itse rakensi ihan tällaset, kirjoitti (hierarkiaportaat).
Se oli niin ku jes! Tällasta lisää.” (Päivin puheterapeutti)

Mainitut tavoitteet ovat olleet lähinnä toiminnan tason tavoitteita (esim. puheäänen
voimakkuus, ääntöhengityksen kesto) mutta ylläpitävässä terapiassa korostuu myös
osallistumisen tason tukeminen. Päivillä haastavien puhetilanteiden harjoittelu ja
niissä tukeminen on selkeästi kirjattu tavoitteisiin, mutta Pauliinan ja uuden tera
peutin kesken terapiassa tehdään vielä töitä sen eteen, että Pauliina rohkaistuisi aset
tamaan kuntoutukselle seuraavan tavoitteen:
”Ja sitten ehkä se toinen semmoinen keskeinen, jotenkin semmonen usko itseen, niin
kun puheella kommunikoijana. Et sellanen itsetunnon vahvistaminen sen suhteen,
että pystyy kommunikoimaan puheella, erilaisissa tilanteissa, erilaisten ihmisten
kanssa.” (Pauliinan puheterapeutti)

4.5.4 Toteutuminen
Terapiakertojen määrä ja pituus
Valtaosin terapiakertoja oli myönnetty suositusten mukaan. Jaksojen terapiamäärät
vaihtelivat 10 (yksittäinen päätös kesken kuntoutussuunnitelmaa uudelle palvelun
tuottajalle) ja 90 vuosittaisen kerran välillä. Terapian vaiheesta riippuen valtaosa sai
terapiaa 30–45 kertaa vuodessa. Kolmella kuntoutujalla puheterapiaa oli myönnet
ty ensimmäisinä vuosina (1–3 vuotta) 90 kertaa vuodessa, jonka jälkeen määrää on
vähennetty kerran viikossa annettavaksi. Yhdellä kuntoutujalla toinen viikoittainen
puheterapiakerta vaihtui toiseen terapiamuotoon ja toisella kuntoutujalla toinen
kuntoutuskerta muuttui ryhmämuotoiseksi. Kaksi kuntoutujaa tai omaista kokivat
kaksi kertaa viikossa saatavan puheterapian raskaaksi:
”No se oli silloin, sen tunsin tosi väsyttävänä, niin ku tavallaan ite vanhempana,
että kun piti ravata, oli että kaks kertaa viikossa. Että kerta viikkoon oon ite kokenut,
että on hyvä. Että riittävä, että tavallaan lapsi kerkiää sisäistämäänkin siinä ja että
on muutakin, kuin että voi ei taasko! – – Meiän kohalla toimii ainakin paremmin
se, että kerta viikkoon.” (Petrin äiti)

Lasten terapioissa kuntoutusmääriä on alettu vähentää hieman, alkuvaiheen noin
neljästäkymmenestä kerrasta noin kolmeenkymmeneen kertaan vuodessa, kun kun
toutusta on ollut takana kolmesta viiteen vuotta. Yli kuusi vuotta kestäneessä tera
piassa on viimeisimmässä päätöksessä puolitettu kuntoutuskertojen määrä molem
missa terapiamuodoissa (20 kertaa/kuntoutusmuoto).
”Silloin jo viime, viime jaksolla mietittiin sitä, että aletaan pikkasen harventamaan
ja vähän niinku katotaan, että, että että miten onks sillä suurta vaikutusta. Tota ku
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esimerkiks niinku lomien jälkeen tai sitte ku on ollu terapioissa pitkä tauko ni hän on
kokenu että sillon puhuminen on hankalaa ja se sanahaku on työlästä ja ei niinku,
tavallaan se ilmasu kapeutuu.” (Pasin puheterapeutti)

Terapian harventaminen kuntoutuksen loppupäästä helpottaa terapeuttien mukaan
taitojen yleistymisen ja pysyvyyden arviointia, jolloin aikanaan terapian lopettami
nen on helpompaa, kun voidaan olla varmoja, etteivät taidot ala taantua ja opittujen
taitojen yleistymistä arkeen voidaan vielä tukea, vaikka aktiivisin kuntoutuksen vaihe
alkaa olla takana. Ylläpitävissä terapioissa terapiamäärät olivat 20 ja 40 kertaa vuodes
sa, näistä vähempi terapiamäärä oli pidempään kuntoutusta saaneella kuntoutujalla.
Yhden terapiakerran pituus oli lähes kaikissa kuntoutuspäätöksissä määritelty 60 mi
nuutiksi. Ainoastaan yhdessä terapiassa käynnin kestoksi oli määritelty 45 minuuttia.
Kaikki haastatellut kokivat kuntoutuspäätöksissä määritellyt terapian kestot sopivik
si. Jos jaksamisessa on havaittu tilapäisesti haasteita, on tehtävien haasteita helpotta
malla voitu tukea jaksamista:
”Kesto on ollu hyvä. Joskus oon huomannu, justiin sekin, että lapsi ei jaksa, että on
väsynyt. Ja silloin ne on tehny jotakin ihan muuta. Toki niin ku harjoitusta on tullu
sama, mutta ei oo vaatinu niin ku niitä rankkoja, niitä kuuntelujuttuja, missä väsyy
tosi nopeesti.” (Petrin äiti)

Toteutuspaikka
Terapia on annettu pelkästään vastaanotolla puolessa tapauksista, näissä kaikki kun
toutujat ovat olleet aikuisia. Yhdelle aikuisasiakkaalle terapia on toteutettu kotikäyn
teinä hänen huomattavien liikkumisvaikeuksiensa vuoksi. Lasten kuntoutus oli an
nettu vaihdellen useammassa ympäristössä: vastaanotolla, kodissa sekä päiväkodissa
tai koulussa.
”Sit jos niitä ite terapioita on tässä niin ku ollu kotitiloissa eikä siellä (jälkkärissä),
niin toki siin on sitte ihan joka kertaki jokunen siinä tämmönen ohjausjuttu, alussa
tai lopussa sitte vaihettu niitä kuulumisia, miten nää läksyt – –” (Panun äiti)

Valitut menetelmät
Kuntoutusdokumenteissa ei ollut useinkaan kirjattu erityisen tarkasti käytettyjä kun
toutusmenetelmiä. Terapeuttien haastatteluissa pohdittiinkin paljon sitä, mikä kat
sotaan omaksi menetelmäksi ja mikä yleisemmäksi lähestymistavaksi. Tietyn yhden
viitekehyksen tai teoreettisen mallin nimeäminen oli lähes kaikille mahdotonta, sillä
työtä katsottiin tehtävän hyvin laaja-alaisesti:
”Joo-o, teoreettista perustaa, no jotenkin mä aattelen, et sitä alkutilannetta mä en
osaa sen enempää sanoo muuta ku, et sitähän aattelee kauheen laaja-alaisesti.
Kokonaiskommunikaatio, ihan sama mikä menetelmä se nyt on, et ensin haistellaan,
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et onks tää nyt kuvat vai onks tää viittomat vai onks tää ja tää. Mä en tiedä oikein
mikä se viitekehys siinä on, mutta tällainhan me tässä maassa, jotenkin kauheen
laaja-alaisesti koulutetaan. Ja tässä se eroaa nyt sieltä Amerikan päästä ja nimen
omaan myöskin Keski-Euroopasta. Elikkä sillai laajasta ruvetaan sitä haistelemaan.”
(Panun puheterapeutti)

Lasten terapioissa lähdettiin molemmissa tapauksissa tukemaan kielen ja puheen ke
hitystä ja ilmaisun mahdollisuuksia hyvin laajasti AAC-keinoin:
”– – et mikä siinä oli hyvää tässä puheterapiassa, että se oli mulle alun perin yllätys,
että siinä käytetään niin paljon kuvia ja tukiviittomia. Ja sit just näistä papereista
luin, et se sormienkin käyttäminen, että se on jotenkin yhteydessä tänne aivoihin,
et ihan senkin takia näitä pitäis niin ku sormii treenata, et sit se kielikin jotenkin
paremmin toimii.” (Panun äiti)

Suurin osa kuntoutujista oli tyytyväisiä valittuihin kuntoutusmenetelmiin ja he ko
kivat, että kuntoutuksessa käytetyt menetelmät ovat vaihtuneet kulloisenkin hetken
toimintakyvyn ja tarpeiden mukaan:
Haastattelija: ”Entäs niissä valituissa menetelmissä, onko ne vaihtunut vähän?”
”Silleen kun puhekin on heikentynyt.” (Pauliina)
”Joo ja semmonen reilu vuos sitten oli se S:llä alkavat sanat. Sekin oli niin ku
jännä, et jotku onnistu mut siel oli niin ku ne… vaikka sauna, se oli hausa. Se oli
just tällä PROMPT menetelmällä sitte ja se on hänelle ihan älyttömän tärkee asia.
Eihän kukaan ymmärtänyt mikä on hausa ja välttämättä tätä viittomaakaan, vaikka
se oikee viittoma itse asias vielä näin. – – Tää PROMPT näyttää olevan niin ku ihan
älyttömän hyvä ja siihen just niin ku… kauas se nyt on… sinänsä ihmeellistä, ettei
sitä aikasemmin keksitty, ku se on jotenkin niin looginen.” (Panun äiti)

Totuudenmukaisesti todettiin myös, että aina ei voi tietää, millä menetelmällä kun
toutus lähtee parhaiten edistymään:
”Se voi olla vähän hakuammutaa joskus, et kokeillaan vähän tätä tai sitten jos se
ei onnistu, niin sitten toista – –”

Kuitenkin erityisesti pitkissä yhtäjaksoisissa terapioissa on myös vaara jäädä junnaa
maan paikalleen:
”Se on niin vuosikausia sen saman kaavan mukaan.” (Päivi)

Kaksi kuntoutujaa koki, että käytettyjen menetelmien valinta tapahtuu myös tera
peutin osaamisen ja kiinnostuksen mukaan (esim. musiikin osuus kuntoutuksessa).
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Uusien opittujen menetelmien omaksuminen lisää terapeuttien käytettävissä olevien
menetelmien tai lähestymistapojen valikoimaa:
”Se, että miten itte kävi jotain koulutusta, niin sieltä jostain koulutuksesta taas
nappas jotain, lähettiin tekeen sitä.” (Päivin puheterapeutti)

Omatoiminen harjoittelu
Kaikkia kuntoutujia oli ohjattu omatoimisiin harjoituksiin. Niiden toteutuminen oli
kuitenkin vaihtelevaa. Lähes kaikki kuntoutujat tiedostivat harjoittelun merkityk
sen mutta kokivat omatoimisten harjoitusten tekemisen jossain määrin raskaaksi tai
haastavaksi:
Haastattelija: ”Oisit sä halunnu tehä, jos sä oisit saanut niihin vähän tukea?”
”Jooh.” (Paavo)
Haastattelija: ”Mites niitten harjoittelu ja tekeminen sujuu? Onks se raskasta?”
”Kyllä se vähän on raskasta.” (Petri)
”Että ei ne kuitenkaan oo ollu ykkösenä mielessä. Ja joskus mä oon aatellukki, että
se on niitten terapioitten työ, et ne tekee sen, että vie sitä eteenpäin, että mun ei
tartte jaksaa kaikkea.” (Petrin äiti)

Useimmin kotiharjoittelua vain ei tahdo jaksaa tai muistaa:
”Jotenkin mä saan ajan kuluun niin hyvin, että ei aina tahdo muistaa.” (Päivi)
”Mä oon niin laiska tekeen noita läksyjä, että kyllä se lässähtäis.” (Pauliina)

Omaisen tai oman vanhemman kanssa ei harjoitusten tekeminen ollut niin motivoi
vaa kuin jonkun ulkopuolisen:
”Siel (koulussa) on kuitenkin se ryhmäpaine, koulun ihmisten auktoriteetti on hirveen
paljon isompi, kun minun itteni täällä näitä harjotella.” (Panun äiti)

Nuorempien kuntoutujien äidit ovat huomanneet, että mitä paremmin harjoituksia
voi nivoa normaaliin arkeen, sitä helpommin ne tulee tehtyä:
”Mutta sillai näitä vielä, et se on tosi hyvä, kun se saa näitä konkreettisia tehtäviä,
että ne on tossa katotaan, mutta sitte ihan tuolla… ihan nää meiän kaikki päivät,
et jos me ollaan tuol kaupungilki ja mä kuulen sen läksy sanan tai sen mikä on ollu
joskus aikasemmin, mut nyt meni väärin, niin ni sitten sanon, että sano uudestaan
ja sano neljä kertaa.” (Panun äiti)
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”Ennemminkin se on ollu ja on tosi hyvin ymmärtänytkin sen, kun oon sanonut
siitä niin, että ite on ollu väsyksissä ja kaikkea muuta, että tavallaan ettei oo tullu
semmosta painetta, niin että on pakko tehä ne ja tavallaan ymmärtää senkin, että
me tehdään ne tehtävät niin ku arjessa. Ettei istutakaan sen kirjan ääressä vaan
samalla, kun tehdään jotakin muuta, niin samalla niin ku, että no mitenkäs se
menikään? Et sitä kautta.” (Petrin äiti)

Terapian kuluessa molemmat lapset ovat ymmärtäneet harjoittelun merkityksen,
minkä vuoksi kotiharjoitusten tekeminen on huomattavasti helpompaa.
”No ehkä niist on ollu silleen hyötyy, et se on saanu tän pojan sisäistämään hirveen
hyvin, että pitää tehdä töitä. Ja sitten siellä on ollu joku palkinto siellä lopuks ja
nyt se kotonakin tekee, että just niin ku ei se mitenkää tykkää ite näistä sinänsä
näistä tehtävistä, mutta se tekee reippaasti, kun se tietää, et sit hänt ymmärretään
paremmin, kun rupee sanomaan ne sanat oikein.” (Panun äiti)

Erityisesti taitoja ylläpitävässä terapiassa kuntoutujan oma aktiivisuus olisi kuitenkin
terapeuttien mielestä aivan keskeistä:
”Mun mielestä ehottomasti kaipais jotenkin enemmän sitä kuntoutujan omaa aktii
visuutta niissä harjoitteissa. Etenkin niin kun tän dysatria tyyppisen pulman osalta
elikkä sitä itsenäisempää otetta siltä kuntoutujalta itseltään niihin harjoitteisiin. Ja
silloin mun mielestä vois ajatella niin että myöskin sitä harvennettais ja vähennettäis
ja se ois enemmän sellasta ohjaavaa ja seuraavaa se puheterapia – – hän vaikuttaa
itse aika tyytyväiseltä siihen saamaansa kuntoutukseen, mutta ei ehkä täysin sillä
lailla ole sitä omaa aktiivista rooliaan kuntoutujana mun mielestä sisäistänyt.”
(Pauliinan puheterapeutti)

Ohjaus
Puheterapiassa lähiympäristön ohjaus on merkittävä osa kuntoutusta. Perheen, omai
sen, päiväkodin, koulun, hoitolaitoksen tai esimerkiksi avustajan asenne ja suhtautu
minen omien toimintatapojen muuttamiseen on suorassa yhteydessä toimintakyvyn
lisääntymiseen, mutta usein myös työn vaativuuteen. Vaikka Panu on ollut hoidossa
ryhmässä, jossa erityistarpeet olisi pitänyt ottaa huomioon, on kommunikointitaito
jen tukeminen ja esiin saaminen myös päiväkodissa vaatinut erittäin paljon työtä ja
aikaa sekä perheeltä että terapeutilta. Päiväkodin henkilökunnan taidot ja asenteet
eivät ole huomattavan panostuksenkaan jälkeen tukeneet kuntoutujan kommuni
kointitaitojen esiin pääsyä.
”Mut sitten just tää puhumispuoli, niin vaikka oli kuntoutusryhmä, niin silti se oli
hirveen vaikee saada sinne, et he ois ottaneet niin ku näitä tukiviittomia. Siis he otti
ne… heil oli ne muutamat viittomat mitä ne käytti. Liitty justiin, että kengät jalkaan
ja syödä ja vähän jotain muita. – – Elikkä siis mikä on hyvä puheterapiassa, niin
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palaan siihen, että tää puheterapeutti on tosi hyvin pitänyt tässä näin puolia, että
pidetään nää kuvat ja viittomat mukana.”
”Toki siel on sitten niitä muuttujia tosi paljon, et sun pitää saada päiväkoti sitoutu
maan, sun pitää saada sieltä täältä ne missä lapsi niin ku tavallaan on ja siin on sitte
tehty paljon sellasta työtä mikä ei näissä papereissa näy, tai mihinkään pysty oikein
kirjaamaan minkälainen prosessi se on tavallaan ollu. Et mä väitän, et se sellanen
joka jää Kelalta helposti ikään kuin näkemättäkin.” (Puheterapeutti)

Lasten terapioissa ohjauskertoja ei ollut sisällytetty kovinkaan paljoa kuntoutussuun
nitelmiin, mutta vanhemmat kokivat saaneensa ohjausta hyvin käyntien yhteydessä:
”Tosi hyvin. On näyttänyt asiakkaan kans mallia, että mitä tehdään ja selittänyt.
Sitten on ollut ihan kertoja, että ollaan oltu joko siellä toimipisteessä tai sitten kotona
ja on näyttänyt, että miten tehdään. Melkeen saa sanoo, että aina niin ku käynnin
jälkeen, niin siinä on ollu semmonen, mitä se kertoo, että mitä he teki. Että tätä voi
sitten ja näyttää sen, että on kyllä hyvin ohjattu, että ei oo kyllä ollu… ennemminkin
mulla tuntuu, että itellä on semmonen epävarmuus, että kuulenko mä sen oikein,
että mitä jos mä vahvistan sitä väärää?” (Petrin äiti)

Aina ohjaus ei kuitenkaan ole helppo toteuttaa, varsinkaan, jos sille ei ole luontaista
mahdollisuutta esimerkiksi, kun terapiaa annetaan päiväkodissa tai koulussa:
”Varmaan nyt on enemmänkin hankaluuksia tuottanut se, että kun kuntoutuja on
aloittanut koulun ja sitten on tullut yks terapia lisää, että niin ku aikatauluttaminen,
että kun vaikuttaa niin moneen ja varsinkin kun ite on palannut töihin, niin niitten
keinojen keksiminen, että kuinka toteuttaa.” (Petrin äiti)

Aikuisten terapioissa ei ennen ole myönnetty erillisiä ohjauskertoja omaisille tai per
heelle. Vaikka terapeutit toisaalta tiedostavat ohjauksen tarpeen, ei käytäntöjä omais
ten ohjaukselle ole juuri ollut, varsinkin jos terapia on annettu vastaanotolla ja omai
nen ei tule kuntoutujan mukaan terapiaan.
Yhteistyö
Vanhempien ja toimintakyvyltään heikompitasoisten aikuisten kuntoutujien lähipii
rin vastuu kuntoutuksen hakemisesta ja toteutumisesta on suuri. Usein yhteistyö
tahoja on paljon ja näiden välinen tiedonsiirto jää omaisten tehtäväksi:
”Niin elikkä sit ku me ollaan ymmärretty, että meiän pitää ite pitää huolta, että tää
puheterapeutti pääsee näihin palavereihin pitään niin kun tämän… näitten asioitten
puolta.” (Panun äiti)
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Useiden tahojen kanssa toimittaessa myös salassapitosäädökset ja eri toimijoiden
yhteistyön käytännöt koettiin melko työläiksi ja osin esimerkiksi päivähoidon tai
koulupäivän jälkeisen toiminnan kuntouttavaa toimintaa estäväksi:
”Joo ei terapiassa ei oo mikään muu ku se, että nämä salassa tämmöset pitojutut,
niin ni – – mutta sit ku rupesin täs nytte näitä selaileen, niin tääl onkin ihan hir
veesti esimerkiks näitä sairaanhoitopiirin papereita, joissa jakeluna ei ole ku on
vaan koti ja neljä kappaletta edelleen päivähoitoon ja tuleville terapeuteille. Et näit
onkin ihan pirusti näit papereita, vaik mä oon joka paikkaan yrittäny aina kirjottaa
ja sanoo, että antakaa toisillenne niitä papereita ja lukekaa näitä, et niin ku tämä
että… päiväkodin, koulun kans menee nyt paremmin ja sitte tämän iltapäivähoidon
kanssa, ni se, että – –”
”Miun mielestä ne (päiväkoti/jälkkäri) pystyis hirveen paljon helpommin tekemään
siellä myös näitä harjotteita, kun sen ei tarvis olla ku leikkikää, mutta nää salassa
pitojutut ja semmonen, että… niin niitten kai osin takia niin ni tää on niin ku jotenkin
niin vaikeeta.” (Panun äiti)

Se, että sama terapeutti seuraa kuntoutujan kehitystä pitkässä terapiassa ja tulee tu
tuksi muiden lähi-ihmisten ja yhteistyötahojen kanssa, helpottaa sekä terapeutin että
omaisen työtaakkaa:
”No hyvää ainakin on se, että terapeutti tuntee asiakkaan. Mä en mitään negatii
vista en osaa siitä sanoa, ainoastaan positiivista on se, että mun ei tartte alusta
asti lähteä kertomaan, että mikä on. Vaan, että tietää ja tuntee historian, niin että
tavallaan niin monta kertaa joutuu ite niin ku elämän aikana kertomaan sen kaiken
uudestaan ja jankkaamaan niitä samoja asioita, niin se on se mikä kyllästyttää ja
väsyttää. Se, että on saanut pitää saman terapeutin, niin se on ollut tosi mahtava
juttu, että se tietää ihan sieltä alusta asti mistä ollaan lähetty ja mitä ei voi sietää
ja... ennemmin positiivisena kahtosin, kuin negatiiivisena.” (Petrin äiti)

Pidempään yhdessä työskenneltäessä myös toimintatavat tulevat tutuksi:
”Siinä kun tottuu toiseen ihmiseen, niin ei enää jännitä.” (Pauliina)
”siinä oppii aika hyvin tunteen, pääsee melkein niin ku nahan alle, tai luulee pää
sevänsä. Tai ihon alle, että aika lailla niin ku tietää, että mistä voi vetää, et kun sen
oppii tuntemaan. Asiakas oppii tuntemaan terapeutin systeemit ja toinen toisen.
Mut se on myöskin sitten se huono puol.” (Puheterapeutti)

Joskus terapeutti kuitenkin vaihtuu joko tilanteen pakosta (kahdella kuntoutujalla)
tai kuntoutujan aloitteesta (yksi tapaus). Panun äiti pohtii terapeutin vaihtumista:
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”Ja sitte muutenkin siinä päästä tän lapsen historiaan ja tavoitteisiin, et mitä niin
ku kannattaa tehä, et sillai voisin kuvitella että se vaihtuminen siinä niin ku ei ois
niin hyvä, jos sitä useesti tapahtuu.”

Pitkissä ylläpitävissä terapioissa kuntouttajan vaihtuminen voidaan nähdä myös pi
ristävänä, kuten Pauliinan terapeutti pohtii:
”Mä luulen, et tämmöses pitkässä terapiassa ne on ehkä semmosii, ne voi olla jopa
vähän semmosta uutta potkua siihen terapiaan tuovia. Toisin, kuin monessa muussa
puheterapia suhteessa, jossa yleensä niin ku aatellaan, et se terapeutin vaihtuminen
on niin kun haittaava sen kuntoutumisen ja suhteen kannalta, niin näissä mä nään
sen enemmänkin semmosena niin kun mahollisuutena semmoseen vähän niin kun
semmoseen uuteen potkuun. Muunkin vielä, kun puheterapian osalta, koska on
muittenkin kuntouttajien kanssa, kun oon jutellu, niin me kaikki ollaan koettu silleen,
että ainakin tän kuntoutujan kohdalla ne kuntouttajien vaihdokset on joskus sellasia
vähän niin ku semmosia uusia alkuja joista saahaan vähän semmosta uutta potkua.”

Terapian edistymiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät
Kahden kuntoutujan kuntoutusta ovat vaikeuttaneet sairastumiset. Päivin kuntou
tuksessa on myös ollut sairastumisen vuoksi pidempi tauko, jonka jälkeen aikaisem
man tason saavuttamiseksi on jouduttu tekemään paljon työtä.
”Et silloin, kun hän sairastu, täs nyt muutama vuosi sitten, en muista montako vuotta
siitä on aikaa, niin silloin oli. Sit kun hän palas takasin, oli useamman kuukauden
tauko puheterapiassa, niin silloin kyllä tehtiin töitä, että pääsi niin ku tavallaan
siihen…” (Päivin puheterapeutti)

Petrin kuntoutusta sen sijaan on vaikeuttanut toistuva sairastelu, joka on luonnolli
sesti kuormittanut perhettä sekä luonut terapeutille erilaisia paineita:
”Se on ollu niin ku aika lailla selvää miten tämmösen lapsen kanssa toimitaan ja
mitkä on ne tavoitteet. Mutta se on ollu ongelma, että meillä on ollut liian vähän
aikaa. Eli lapsi on ollut hyvin sairaalloinen, että me ollaan pystytty toteuttamaan
näistä käynneistä sairastelun takia osa, et niit on jääny aika paljon toteuttamatta.
Ja sitten toinen, et jos lapsi on sairas ja monta keuhkokuumetta vuodessa, niin se,
et jos tauti on ohi, niin se väsymys ei oo ohi. Laps on ollu tosi väsyny todella todella
monilla kerroilla, että kyllähän se tuntuu sillä tavalla, että ku just se paine, että ku
tällä lapsella on niin valtavasti asioita mitä pitäis harjoitella ja haluais ja tietää mitä
hänen kanssaan tekis. On tarkka systeemi ja tietää mitä hänen kanssaan tekis, mut
sit ku tulee pitempiäkin taukoja, niin saat tavallaan aloittaa alusta. Ja laps on jo
unohtanut asioita ja sitte tosiaan tää väsyminen.” (Petrin puheterapeutti)
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4.5.5 Hyödyt ja haitat
Jokainen haastateltu aikuinen koki saamansa puheterapian itselleen merkityksek
kääksi jollain tapaa. Haastatelluista kuntoutujista yhden kokemus oli ristiriitainen,
mutta valitettavasti hankalan afasian vuoksi tarkempi luotettava analyysi ei onnis
tu. Erilaisia mainintoja puheterapian hyödyistä poimittiin litteraateista yhteensä 93
kappaletta. Pääasiassa hyötyjä oli helppo nimetä. Yleisimmin ne nimettiin väljästi,
esimerkiksi ”pystyn puhumaan”, ”arki on helpottunut”, mutta myös yksityiskohtai
semmin, esimerkiksi puhumalla yksittäisistä toiminnoista, kuten T-äänteen oppimi
sesta tai nimeämisen helpottumisesta. Vaikka lasten oli vaikeampi ilmaista yksittäistä
hyötyä, kokivat molemmat haastatellut lapset terapian jollain keinolla itselleen hy
väksi asiaksi.
Ylivoimaisesti useimmin hyötynä mainittiin puhekyvyn kehittyminen, yhteen
sä 15 kertaa. Toiseksi useimmin mainittiin kommunikointikyvyn kehittyminen tai
lisääntyminen (9 mainintaa), jonka ajatellaan sisältävän puheen tuoton toimintojen
lisäksi joko AAC-taitojen, kielellisten taitojen tai vuorovaikutuksen lisääntymisen.
Huomioitava on kuitenkin, että arkikielessä puhe- ja kommunikointikyky saattavat
myös sekoittua keskenään, eikä tarkka merkitys tullut aina esiin vastauksen konteks
tista. Näihin vastauksiin ei ole myöskään lisätty ryhmittelyn yhteydessä yksittäisten
toimintojen tai osataitojen vastauksia, esimerkiksi opitut yksittäiset äänteet (neljä
mainintaa) tai sanat (yksi maininta), vaikka ne saattavat osaltaan vaikuttaa puheen
ymmärrettävyyden kehitykseen. Taustalla oli ajatus, että yksittäisen äänteen tuoton
tai tiettyjen sanojen, käsitteiden tai viittomien oppiminen on toiminnan tason hyö
ty, mutta puheen tai kommunikaation paraneminen katsottiin olevan suoritusten
ja osallistumisen tason kehittymistä. Arjessa selviämisen helpottuminen mainittiin
seitsemän kertaa, kokemus kommunikoijana kuusi kertaa. Viisi kertaa mainittiin
osallistumisen mahdollisuudet, toimintakyvyn ylläpito sekä puheen ymmärrettä
vyys, jolla näissä vastauksissa viitattiin lähinnä puheen epäselvyyteen, joka johtui
fonologisen prosessoinnin sekä puheliikkeiden ohjelmoinnin tai motorisen tuotta
misen haasteista.
Kysyttäessä nimenomaan pitkään jatkuneen terapian hyödyistä vastaukset liittyivät
pääasiassa edellä mainittuihin hyötyihin tai kuntoutujan ja terapeutin väliseen suh
teeseen. Tästä voidaan tulkita, että havaittuja hyötyjä ei olisi kuntoutujan tai hänen
omaisensa, terapeutin tai lääkärin mielestä saavutettu lyhyemmässä ajassa ja että te
rapeutin ja kuntoutujan välisellä suhteella koetaan olevan merkitystä erityisesti pit
kään jatkuvassa kuntoutuksessa. Kukaan haastatelluista ei osannut nimetä mitään
haittaa pitkään jatkuneesta puheterapiasta.
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Puheen kehittyminen
Neljässä kuntoutusjaksossa puheen kuntoutus oli lähtenyt tilanteessa, jossa kuntou
tuja ei ollut pystynyt ilmaisemaan itseään juuri lainkaan puhumalla, kuten Pasi ker
too omasta tilanteestaan:
”No sehän lähti aivan niin ku… piti uudestaan niin ku puhe. Se lähti käytännössä
nolla. – – Niin mulla on varmaan se auttanut, että on päässy, koska se tosiaan, minun
pää on aika paha juttu ollu, et vaikee ihan sanoo, että paljon se on se 15 % tai 20 %
vai paljon se on se määrä, että oot saanu puhetta teiltä. Mutta on se tavallaan, kun
te ootte niin ku kouluttaja ihmisiä ootte, niin…. esimerkiks sitä, että maanantai,
tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai esimerkiks – –”

Vastauksessa Pasi kuvasi alkuvaiheen hankalaa tilannetta ja pohti, mikä osuus pu
heterapialla on ollut puhekyvyn palautumiseen. Viikonpäivien luettelulla hän mitä
ilmeisimmin viittaa alkuvaiheen puheen herättelyn, tahdonalaisen tuoton sekä per
severaation purkuun käytettyyn harjoitukseen. Vaikka hänen päiviinsä mahtuu edel
leen hankaliakin hetkiä, on tilanne parantunut huomattavasti, sillä Pasi on pystynyt
tekemään jo myös yksittäisiä työkeikkoja.
”Sitten kun se parempi päivä, niin se on niin ku jopa aika jopa sanon melkein niin
ku yllättäen niin kun helppoakin. Ja tässäkin puhutaan aivan niin kun olen ihan
töissä oleva mies.”

Kommunikaatiokanavan syntyminen ja kehittyminen
Vaikka nimenomaan puhekyky nousee vahvasti esiin, on koko kommunikointikyvyn
lisääntyminen toiseksi yleisin koettu hyöty. Panun äiti kertoo, kuinka hienoa on ollut
huomata lapsesta lisää taitoja ja puolia, joita lapsi ei ole pystynyt käyttämään ilman
toimivaa kommunikointikeinoa:
”No onhan se itellekin niin ku tosi paljon mukavampaa ja parempi mieli siitä, että
pystyy niin ku keskusteleen ja ymmärtää jotain. Sitten on huomannu, että miten
hirveen hyvä muisti lapsella on, kun se saattaakin kertoo jotain ikivanhoi asioita,
muttei oo niitä ymmärtäny ja kyl se puhe on niin huonoo vielä, että… mut sitte ku
ei ymmärrä niin sanoo, et hae kansio ja näytä. Sitten ku se täältä näyttää jonku
sanan, niin sitte ymmärrän, et se kertoo jostain ikivanhasta jutusta.” (Panun äiti)
”Ny hän pystyy puheen ja muun kommunikaation avulla erittäin hyvin jo useimmiten
kertomaan niinkun välittömän tilanteen ulkopuolisista asioista ja niinku paljon vähän
syvällisempiäkin asioita pohtimaan.” (Paavon puherapeutti)
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Puheen ymmärrettävyys
Puheen lisääntymisen lisäksi puheen ymmärrettävyyden paraneminen oli yksi kes
keisiä raportoituja hyötyjä.
”On niin ku ihana, kun ymmärtää paremmin mitä laps tarkoittaa ja se pystyy myös
niin ku jonkun verran nyt ulkopuolistenkin kanssa kommunikoimaan ja näin.”
(Panun äiti)
”Ja varmaan jotenkin tossa päällimmäisenä on ollut tuo ymmärtämise, että tavallaan
ymmärtää muutkin, että ei tartte meidän vanhempien enää olla tulkkina. Et se on
selkiytynyt tosi paljon ja se on ollut tosi positiivinen.”

Panun äiti tuo esiin puheen ymmärrettävyyden lisääntymisen vaikutuksen:
”Mutta sitte ku ne ymmärtää ne kuskit ja isovanhemmat ja vieraat ihmiset paremmin
– – Totta kai hänel oli ihan hirveesti sitä turhautumista sillon ku ei kerta kaikkiaan
otettu tolkkuu. Mut nytteki on siis sillai, et jos vieraampi ei heti ymmärrä, niin niin
ku näit niin menee sit aika hiljaseks eikä sit yritäkään.”

Puheen ymmärrettävyyden merkitys korostui erityisesti ylläpitävissä terapioissa,
joissa molemmat kuntoutujat toivat sen vahvasti esiin kysyttäessä terapian hyötyä:
”Se, että puhe on suurin piirtein ymmärrettävää.” tai ”No mun puhe on ollut pa
rempaa.”

Kommunikaatiotaitojen ylläpitäminen
Ylläpitävissä terapioissa kommunikaatiotaitojen ylläpitäminen on luonnollisesti
merkittävä osa.
”Ja nimenomaan se puhekyvyn ylläpito on se tärkeä.” (Päivi)

Myös Pasi ja hänen puolisonsa ovat huomanneet, että jo lomajaksojen jälkeen toi
mintakyky laskee:
”Mutta se minkä mä huomaan, niin ku kesälomien tauoillakin, niin (kuntoutuja)
selkeesti taantuu, jos siellä ei ole sitä säännöllistä terapiaa. Ja se on aina näkyvillä
joka kerta ja syksyt on hirveen vaikeita, koska joudutaan lähteen taas vähän niin
kun semmosen pitkän tauon jälkeen sellaseen kurinalaisuuteen, niin ne syksyt on
tosi haasteellisia.”
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Arjen helpottuminen
Kuntoutujan ilmaisun helpottuminen helpottaa luonnollisesti hänen arkeaan, mutta
samalla helpottuu myös omaisen rooli kuntoutujan tulkkina tai avustajana:
”Niin no varmaan justiin se, että lapsi saa sen, että se pystyy ilmaisemaan ite itseään
ymmärrettävästi. Että kun tietää niin, että ku itelläkin välillä, jos sä oot väsyksissä
ja yrittää kuunnella, niin se on tosi raskasta välillä. Tavallaan sen myötä, kun on
oppinut kirjaimet, niin niitä ei ite enää tartte asetella paikalleen, niin helpottaa
arjessa se ymmärretyksi tuleminen.” (Petrin äiti)
”Mut nyt ku se kaveri saa niin paljon paremmin selvää tästä ja se on tottunu siihen
puheeseen, niin se että kylhän tää elämä ain hirveen paljon helpompaa, että tässä
lähistöllä asuu esimerkiks näitä kavereita. Tai sitte se on helpompi pyytää joskus
jotain muutakin, että voitko vahtii vähän aikaa tai hoitaa näin, että ku pystyy ton
kansion ja puheen kautta noita näyttämään.”
”Tai sitte se on helpompi pyytää joskus jotain muutakin, että voitko vahtii vähän
aikaa tai hoitaa näin, että ku pystyy ton kansion ja puheen kautta noita näyttämään.”
(Panun äiti)

Osallistuminen
Ilmaisukyvyn lisääntyminen näkyy myös osallistumisen mahdollisuuksina. Pasi on
pystynyt ottamaan vastaan työkeikkoja ja Pauliina toteaa pitkään jatkuneen terapian
ansiosta puheen säilymisen vuoksi pystyvänsä edelleen pitämään yhteyttä perheen ja
sukulaisten kanssa puhelimitse, vaikka liikkuminen on hankalaa.
”Koska käytän puhetta ja tykkään tuottaa, olla veljiin yhteydessä, ystäviin.”

Omien asioiden hoitaminen helpottuu.
”Mut ylipäätään että tosi paljon verbaali-ilmaisulla jopa niinkun ihan asiointi
tilanteessa pystyy, pystyy paljon omia asioita hoitamaan. Ei kaikkia mutta paljon.”
(Paavon puheterapeutti)

Osallistuminen ikätovereiden kanssa leikkiin tai samoihin harrastuksiin on lapsille
iso asia.
”Mut nyt ku se kaveri saa niin paljon paremmin selvää tästä ja se on tottunu siihen
puheeseen, niin se että kylhän tää elämä aina hirveen paljon helpompaa, että tässä
lähistöllä asuu esimerkiks näitä kavereita.”
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”Nythän hän on pystynyt käymään, alottanut ihan uuden oman harrastuksen, joka
on tää kokkikerho, mikä on ihan niin ku tavislasten kerho.” (Panun äiti)

Kokemus itsestä kommunikoijana
Erityisesti aikuiset kuntoutujat kokivat tärkeäksi hyödyksi myös varmuuden ja kokemuk
sen kommunikoijana, joka terapiassa syntyy tuen, harjoituksen ja onnistumisten kautta.
”Ja sitten ehkä se toinen semmoinen keskeinen, jotenkin semmonen usko itseen, niin
kun puheella kommunikoijana. Et sellanen itsetunnon vahvistaminen sen suhteen,
että pystyy kommunikoimaan puheella, erilaisissa tilanteissa, erilaisten ihmisten
kanssa.” (Pauliinan puheterapeutti)
”Ehkä itseluottamus ois vähän kasvanut, luottamus omaan puheeseen, arjessa
pärjäämiseen ehkä tällä tasolla – – Mutta niihin (hankaliin) tilanteisiinhan me aina
mentiin. Me ollaan paljon käyty niissä harjoittelemassa sitä oman puheen tuottoo
ja luottamusta siihen, että kyllä ne ihmiset ymmärtää.” (Päivin puheterapeutti)

Panun äiti sekä terapeutti toivat viestintätilanteissa rohkaistumisen merkityksen esil
le myös lasten terapioissa.
4.5.6 Puheterapian jatkumisen perusteet
Kuntoutuksen jatkumisen arviota on tehty haastatteluiden perusteella aina kuntoutu
jan ja terapeutin välillä jakson loppupuolella.
”Sitä on pohdittu aina sitte, ennen sen jakson päättymistä, niin perheen kanssa.
Niin ku sanoin, niin yhteistyö on ollut hyvin tiivistä ja on usein vielä tavattu ja mie
titty tavallaan, että mitäs täs ois ja oikso tässä. Tokihan he nyt sitten vanhemmat
usein sitä tavallaan toivoo. Mutta tota se on ollut tää puheen edistyminen.” (Panun
puheterapeutti)

Erityisesti lasten kuntoutuksen jatkamista on arvioitu aina moniammatillisen työ
ryhmän kesken erityistyöntekijöiden tekemien arvioiden pohjalta.
”Näähän on siis näitä keskussairaalan ja sitte myöhemmin (alueen) poliklinikan
psykologin tekemiä testejä. Ootas mikäs neuropsykologin… että näis heiän testien
perusteella niin on melkein täällä aina sanottu, että on niin ku erittäin tärkeää tää,
et hyötyy tosi kovin siitä. Et ei siin nyt pelkästään meitä vanhempii oo uskottu.”
(Panun äiti)

Jos kuntoutussuunnitelman tekevällä taholla toteutuu erityistyöntekijän arvio sään
nöllisesti, kuten tämän osatutkimuksen lapsikuntoutujille, eivät terapeutit tehneet
niin kattavaa arviointia valmiuksista tai toimintakyvystä testeillä. Tällöin saatettiin
käyttää lähinnä suuntaa-antavaa arviota, kuten Panun terapeutti kuvaa:
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”En oo siis semmosta tiukkaa… testausta tehny vähemmän elikkä tavallaan, että nyt
tässä testissä näin ja näin ja näin. Se johtuu siitä, että mä kävin tän keskustelun
aikoinaan auditoijankin kanssa, että kun on sitten tutkimuksesta vastaava taho,
joka on kehitysvammapuoli, niin he kun siellä testailee, niin tavallaan mä aattelen,
että… varmaan ajatellu, et mun ei oo järkee koko ajan niin ku testata sitte enemmän.
Jonkun verran oon tehny, kun kävin näitä läpi, niin fonologian testi ja sanavarastoo
ja sitä ja tätä.”

Säännöllinen seuranta ja arvio katsottiin tarpeelliseksi, mutta sen toistuminen vuo
sittain koettiin raskaaksi ja resurssien haaskaamiseksi, sillä alkuvaiheen jälkeen muu
tokset tapahtuvat yleensä hitaasti:
”Nää on niin selviä ollu, et se on tuntunu taas aivan yhteiskunnan rahojen haaskauk
selle, että ku se on niin selvä, näkee ettei se voi vuodessa pompata siit, että miks
pitää käyttää. Että just tuntuu, että näitä palaveriin tulee ihan hirveen iso porukka ja
siinä käytetään se aika, mutta sitte tähän ite harjoitteluun, niin siitä sitten niinku…
No pitäähän sitä tutkii, mut se oli siis tosi hyvä, että se tehtiin kerrankin kaheks
vuodeks, eikä aina vaan vuodeks, niin ku tää aikasemmin on ollu vuosittain. Nyt
oli kahen vuoden…” (Panun äiti)

Aikuisilla kuntoutujilla arvio jatkumisen perusteista perustui yleensä kuntouttavan
puheterapeutin palautteisiin, joiden pohjalta lääkäri arvioi jatkotarpeen. Työryhmän
tai arvioijan ammattitaidon puutteen mainitsivat negatiivisena asiana kaikki terapeu
tit ja suurin osa kuntoutujista:
”Niih. Niin hällä ei ehkä ollut aikaa, mielenkiintoa keskittyä tämmöseen potilaaseen,
jolla on aivan toisenlaisia ongelmia, kuin mitä keskimäärin terveyskeskuspotilaalla
on.” (Päivi)
”Joskus tuntuu, että sitä kuntoutusta suositellaan vaan sen pitkään jatkuneen
terapian ja diagnoosin pohjalta. Ja sit semmoset säännölliset erikoissairaanhoidon
tekemät tutkimukset joihin se suositus perustuu ja joissa vähän on sille suositukselle
muutakin sisältöä vain kuin, että tätä terapiamuotoa, niin niitten puuttuminen on
ollu musta se yks iso hankaluus.” (Pauliinan puheterapeutti)
”Kyllä mullakin takaraivossa on ollu, et onks täs mitään järkee. Et jatketaanko tätä?
Sit aina vahvasti on tullut se, että totta kai sitä pitää jatkaa. Joskus vähän miettii,
että meenks mä liikaa mukaan siihen, mitä jos pistetään poikki. – – Se on hirveen
vaikeeta ja sit se, että jos täs ois niin ku kuntoutussuunnitelman tekotaho olis joku
muu, kuin terveyskeskus, niin sielt vois saada sitä ammatillista tukee. Mutta tässä
se ei toimi. Kirjatkaa se nyt sinne jonnekin aika vahvasti. Et ne pitäis tulla jostain
niin ku enemmän asiantuntevalta, että mietin – –” (Päivin puheterapeutti)

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

166

Kuntoutuksen jatkamisen perusteet nousivat poikkeuksetta suoraan tavoitteista. Pu
heen ja kommunikointitaitojen ollessa huomattavan heikot on kuntoutukselle näh
tävissä välitön tarve:
”Mä epäilen, että tää diagnoosi ja kaikki liitännäiset mitä on tässä matkan varrella
tullu ja sitten aistiyliherkkyys ja syömättömyys, sitten tuo puheen tuottaminen ja
kuulo. Siinä on aika monta tekijää jo. Kun ois normaalit ”ärrä” ja ”ässä” hukassa.
Tässä on moni kirjain hukassa jo kuulon takia.” (Petrin äiti)

Kuntoutettavissa taidoissa edistymistä pidettiin usein kuntoutuksen jatkamista puol
tavana seikkana:
”Et nimenomaan et on nähty, että se kuitenkin se edistyminen on ollu niin hirveen
hyvää, että siitä niin ku on ollu hyötyy. No sä näät varmaan näistä… tai just niin ku
näissä palautteis lukee, et miten on ollu edellisenä vuoten ja sit seuraavana on
päästy jo tähän ja tähän.” (Panun äiti)

Taitojen edistyessä kuntoutuksen maksajatahosta päättäminen saattaa kuitenkin
muuttua hankalammaksi. Sekä terapeuteilla että perheellä on vahva tahto kuntouttaa
lapsen puheen ja kielen taitoja niin, että integroituminen yhteiskuntaan olisi mahdol
lisimman sujuvaa:
”Kyllä mä ainakin pelkään sitä, että se kehitys jää puhealueella kesken. Että kyllä
kuitenkin on tosi iso osa ja sitte että mä en osais jatkaa siitä, missä tällä hetkellä
ollaan. Tai niitä harjoituksia, että miten mä opetan sen oikein.” (Petrin äiti)
”Mehän tavoitellaan, sekä me terapeutit että Kela, mehän tavoitellaan sitä, että
me saadaan näistä asiakkaista toimintakykyisiä, et he vois pärjätä opinnoissa ja
sosiaalisissa tilanteissa. Saisivat osallistua, niin ku kuka tahansa muu osallistuu.
Sehän on meidän tavoite. Totta kai meidän täytyy saada tän lapsen kommunikaatio
kuntoon, että hän pystyis niin ku… ja myös kielelliset taidot, et hän sit aikanaan oppis
lukemaan. Että hänestä tulisi täysivaltainen kansalainen.” (Petrin puheterapeutti)

Pohdittaessa eri kuntoutusmuotojen painotuksia vanhemmat saattoivat kokea, että
muiden terapiamuotojen harjoituksia saattaisi olla helpompi tehdä arjessa ilman jat
kuvaa terapiaa, mutta puheterapeuttisten harjoitusten tekemiseen tarvitaan enem
män ohjausta ja seurantaa. Siksi puheterapiaan haluttiin panostaa:
”Toimintaterapia aikaahan vähennettiin ja… et puheterapia on kuitenkin niin pal
jon hankalampi kotona harjotella, kun näitä tämmösiä fysioterapiaan liittyviä tai
tämmösii juttuja.” (Panun äiti)
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Ylläpitävässä kuntoutuksessa jatkumisen perusteina on ollut itsenäisen toiminta
kyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään.
”Se, että puhekyky säilyy tai säilyis edes tämmösenä, kun mitä se nyt on. Niin sen
mä koen kaikkein tärkeimmäksi.” (Päivi)
”Avun tarpeen väheneminen tai että avuntarve ei oo graavisti lisääntyny vuosien
kuluessa, vaan että, tai toki avuntarve on lisääntyny, mutta avuntarve on lisääntyny
vähemmän kun ilman näitä kuntoutuksia.” (Pauliinan lääkäri)

Kuntoutussuunnitelman laatinut lääkäri lisäsi myös omatoimisuuden tukemisen
vahvaksi perusteeksi. Tämän tyyppisessä terapiassa on kuitenkin vaikea arvioida,
johtuiko muutos toimintakyvyssä tai usein sen ennallaan pysyminen kuntoutuksesta
vai perussairauden vaiheesta. Tästä syystä arviossa luotetaan usein läheisten koke
mukseen tilanteen muutoksista:
”No silloin, kun on tommosesta niin kun taitoa tai toimintakykyä ylläpitävästä, niin
se on tietysti vaikee arvioida, että miten siinä on edistytty. Mutta mitä niin kun itte
hän sanoo ja mitä läheiset ja mitä muut kuntouttajat sanoo, niin kun siinä on ollu
sellanen jakso, että hän on ollu vuoden verran ilman puheterapiaa. Niin sekä se
hänen oma kokemuksensa, että läheisten ja toisten kuntouttajien kokemus on se,
että siinä sinä aikana, kun hän oli ilman puheterapiaa, niin se puhekommunikointi,
niin kun meni alaspäin, niukkeni ja tuli epäselvemmäksi.” (Pauliinan puheterapeutti)

Toimintakyvyn lisäksi tavoitteisiin ja kuntoutuksen jatkamiseen vaikuttaa myös kun
toutujan lähipiiri:
”Pasilla on ollu myös aktiivinen perhe, aktiiviset omaiset ja varmaan se kokonaisuus
on tähän tähän vaikuttanut. Et uskosin tämän hänen ikänsä ja kokonaistiilanteen
vaikuttaneen siihen että terapia on ollu näinkin pitkäkestonen.” (Pasin lääkäri)

Toimintakykyä ylläpitävissä terapioissa terapian päättyminen on haastavaa eikä sitä
mielellään haluta ajatella. Muissa terapioissa kaikki tahot pohtivat asiaa aktiivisem
min tiedostaen, että kuntoutus tulee päättymään ennemmin tai myöhemmin. Haas
tatellut olivat yhtä mieltä siitä, että kuntoutusta lopetettaessa tulisi varmistaa kuntou
tujan toimintakyvyn pysyminen ja riittävä tuki Kelan kuntoutuksen päättämisestä
huolimatta.
”– – että suositeltu pienempiä kertamääriä selkeästi, että päästäs nyt niinku taval
laan tämmöseen tiettyyn ylläpitoon ja sitten niinkun lopettelemaan se asia sitten
niinkun jatkossa.” (Pasin lääkäri)
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4.5.7 Tapauskohtaiset yksilölliset asiat
Kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä motivaatio kuntoutukseen nousi erittäin merkittä
väksi tekijäksi sekä kuntoutumisen että yhteistyön mielekkyyden kannalta:
”Mut miks mä oon ollu tähän tosi motivoitunut tän kuntoutujan kohalta on juuri
nimenomaan tää yhteistyö perheen kanssa. Koska he toivoo, he haluaa, he suurin
piirtein reissaa tuolla ties missä ja lapsi on mennyt jo itsekseen junalla tai bussilla
sisaren kanssa mummolaan. Ja kaikkee tällasta, et he ikään kuin yrittää parhaansa
mukaan kuntouttaa tästä lapsesta sellaista, joka selviäis itsenäisesti tässä yhteis
kunnassa. Niin se myös terapeutille tuo semmosta motivaatiota ihan eri tavalla, kun
se, että on joku joka haluaa vain terapiaa siksi, että heillä juoksee niin kuin ennen
vanhaan, niin korotetut vammaistuet. Tai joku muu jonka terapeuttina kyllä rupee
näkemään läpi sieltä sen syyn, et nyt ei oo kyllä todellinen syy, et heitä vähemmäs
säkään määrin kiinnostais tää terapia. Sit kun näitä kehittämisjuttuja mietitään,
niin tällasiakin siellä joukossa valitettavasti sitten on. Nehän ei myöskään sitten
terapeuttia motivoi. Tai jos sä näät, et se katto on tullut vastaan, et täs ei oo mitään
niin ku järkee, niin ne on niitä epämotivoivia kokemuksia.” (Panun puheterapeutti)

Paavon kokemusta terapiasta ja sen hyödyistä oli vaikeampi tavoittaa vahvan afasian
vuoksi. Päällimmäiseksi jää vaikutelma, että Paavo on varsin kiitollinen saamastaan
kuntoutuksesta. Hän esimerkiksi tiedostaa, että siihen on panostettu enemmän kuin
joillakin muilla kuntoutujilla on mahdollista, mutta hänen on ollut hetkittäin vai
kea motivoitua kuntoutukseen. Koska sairastumisen myötä Paavo on menettänyt
perheensä, arvostetun aseman työssä sekä ystävänsä, hän myös prosessoi tilannetta
paljon psyykkisesti ja on jopa katkera. Tämän vuoksi kuntoutuksen aikana puhe
terapiaan motivoituminen ja sen merkitysten analysoiminen jälkikäteen oli haasta
vaa. Hänelle myönnetyt kuntoutuksen muodot eivät ole tarjonneet sopivia työkaluja
puuttua asiaan. Haastatteluista ja kuntoutusdokumenteista käy selväksi, että myös
tehostettuun psyykkiseen tukeen on haettu keinoja (afaattisten henkilöiden kanssa
työskentelevä psykoterapeutti), mutta tälle kuntoutukselle ei ole löytynyt maksajaa.
Vaikuttaa vahvasti siltä, että palvelujärjestelmä ei ole pystynyt tukemaan kuntoutujaa
tilanteen vaatimalla tavalla yksittäisten terapeuttien ja lääkärin yrityksistä huolimat
ta. Riittämättömän psyykkisen tuen vuoksi kuntoutuja ei ole tyytyväinen nykyiseen
tilanteeseensa, sillä hän ei ole pystynyt sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilan
teeseen ja toimintakykyynsä. Tämä on myös luonnollisesti estänyt häntä pääsemästä
puheterapeuttisessa kuntoutuksessa sellaiseen lopputilanteeseen ja toimintakykyyn,
joka muutoin olisi tämäntyyppisen oirekuvan omaavalle kuntoutujalle mahdollinen.
Eri palveluiden yhteensovittamisen haasteita toivat esiin myös toisen kuntoutujan
äiti ja terapeutti kertomalla siitä, että kuntoutuja ei ollut saanut tarvittavia kommuni
koinnin apuvälineitä oikea-aikaisesti.
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”Puheterapeutti kovasti yritti saada meille tätä kansioo, mut tää oli must niin ku
ihmeellist, et tämmönen kansion saaminen omaks, et se oli niin ku niin hankalaa.
Edes rahalla ei meinannu saada ostaa, että ku tarviiks sitä nyt ja näin. Ihmeellisist
asioista säästetään, et niin ku tämmösii.” (Panun äiti)

Ympäristön merkitys toimintakyvyn edistäjänä tai heikentäjänä nousi esiin, kun
Paavo kertoi kokemuksensa ympäristön huomattavasta merkityksestä kommuni
koinnin onnistumisessa. Vaikka puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytön
merkitys on Paavolle itselleen tärkeä ja hän käyttää näitä keinoja hyvin spontaanisti
haastattelutilanteessa, ei niillä juuri ole kuntoutujan arjessa merkitystä, sillä ne harvat
ihmiset, joita Paavo arjessaan kohtaa, eivät osaa käyttää samoja keinoja tehokkaasti.
Haastattelija: ”Mut toisaalta oot saanut näitä tämmösiä apukeinoja, niin ku sä oot
jo käyttänyt tässä tota piirtämistä ja kirjoittamista ja sitten tätä kansioo, niin sä oot
kuitenkin näitä oppinut käyttämään?”
”Joo-o mutta, mutta ihminen.”
Haastattelija: ”Tarkoitatko, että tuolla ihan kuka tahansa ei osaa käyttää sit niitä
apuna sun kanssa?”
”Eih.” [tilanteessa tulkitaan, että kuntoutuja nimenomaan vastaa, että ihmiset
eivät osaa].” (Paavo)

Tämä on luonnollisesti lisännyt entisestään eristäytymistä.
Pasin elämäntilanteen huomioiminen kuntoutuksessa on sujunut paremmin kuin
Paavolla, sillä kuten kuntoutussuunnitelmaa edellisen kerran laatinut lääkäri toi
esiin, on koko perhettä ajateltu kuntoutusta suunniteltaessa:
”No kyl mä oon ehkä lähteny siitä semmosen arjen sujuvoittamisesta, siitä että niin
kun tosiaan kuntoutuja pystyy osallistumaan siihen perheen arkeen niinku kuitenki
jossainmäärin vanhemman roolissa. Että tuota ja ja sitä on niinkun tavallaan just
tämmönen keskeinen, keskeinen näkökanta ollu siinä ja tavallaan sitä on tuettu
sitä puolison jaksamista myös siinä.”

Pasin kohdalla kuitenkin pohdittiin pitkiin terapiasuhteisiin myös mahdollisesti liit
tyvää teemaa, jollakin tasolla syntyvää eräänlaista riippuvaisuutta terapeutista tai te
rapiassa käymisestä.
”Mut et miettii sitä, et tarjolla on sitä sellasta yksilökuntoutusta ja sitte tavallaan
ku se jatkuu tälleen vuosia niin sitte tuntuu, että niinku annetaan kuntoutujallekki
sitä vaikutelmaa, että sinä tarviit tätä ja tavallaan ehkä silleen juuttuukin siihen
ajatukseen tosiaan, että et minä tarviin terapiaa.” (Pasin puheterapeutti)

Omainen kertoi haastattelussa, että kuntoutuksessa käyntimäärien puolittaminen
oli kuntoutujalle ja perheelle shokki, mutta jälkeenpäin he ymmärsivät, että se oli
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tarvittava kokemus ajatusten realistisemmasta suuntaamisesta siihen aikaan, jolloin
kuntoutusta ei ole.
Siirtyminen Kelan kuntoutuksen piiristä kunnalliselle puolelle aiheuttaa kuntoutujil
le huolta. Esimerkiksi Kelan myöntämä kuntoutus Päiville on loppumassa, sillä hän
täyttää lähiaikoina 65 vuotta. Kelan kuntoutuksen loppuminen pelottaa kuntoutujaa:
”Eli se on sitten niin kun oman kunnan tai siis täs tapauksessa kaupungin maksa
mana. Mutta heillä on toki tietenkin sit vähän erilaiset kriteerit ja ne vähän vaihtelee
sitten kaupungeittainkin, mut että periaatteessa sitä toimintakykyä pitäisi tukea
edelleen, mutta se maksaja vaihtuu sitte kaupungiksi.” (Päivi)

4.5.8 Pohdinta
Tämän tutkimuksen otanta poikkeaa rekisteritutkimuksen (Autti-Rämö ym. 2015)
puheterapiaa saaneiden ikäjakaumasta merkittävästi. Rekisterihaun perusteella val
taosa puheterapiaa saaneista oli lapsia, kun taas tässä aineistossa korostui aikuisten
kuntoutujien osuus (kaksi lasta, neljä aikuista). Tämä vaikuttaa myös sairauspää
ryhmien osuuksiin niin, että tässä aineistossa suurin sairauspääryhmä oli hermos
ton sairaudet (G00–G99, n = 4). Otettaessa huomioon kaikki tutkimuksessa olevien
kuntoutujien diagnoosit, otos kattoi kuitenkin rekisteritutkimuksen kolme suurinta
sairauspääryhmää: mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00–F99), synnyn
näiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00–Q99) sekä hermoston
sairaudet (G00–G99).
Aineiston keruu ja analyysi ovat olleet jossain määrin haastavia sellaisilta asiakkailta,
joilla puheimaisu on vaikeaa. Koska puheilmaisu on ollut haastavaa kaikille haasta
teltaville, on tutkija joutunut aineistonkeruussa tulkitsemaan melko paljon haastatel
tavan käyttämiä vaillinaisia ilmauksia, kuvia, viittomia, eleitä ja ilmeitä.
Esimerkiksi:

Haastattelija: ”Mutta ooksä ite päässy vaikuttaan niihin, että mitä siellä harjotellaan?
Joo, sää nyökkäät.”

Tilanne ei kuitenkaan ole aina näin selkeä. Tämän vuoksi virhetulkinnat ovat mah
dollisia. Tämä heikentää tulosten luotettavuutta. Ymmärtämättä ja käsittelemättä on
saattanut jäädä kuntoutujalle tärkeitäkin sisältöjä. Puolisoiden ja vanhempien haas
tattelut ovat täydentäneet osaltaan kuntoutujan haastattelua mutta eivät luonnollisesti
korvaa kuntoutujan omaa kokemusta. Myös saatujen vastausten koodaus litteraateista
analyysiohjelmaan on ollut paikoin haastavaa käsitteiden osittaisen päällekkäisyyden
vuoksi. Arkikielessä maallikko voi hyvin tarkoittaa puheella laajemmin kommuni
kointia, jolloin esimerkiksi sekä puhemotoriikan että kielellisten taitojen karttumi
nen on näkynyt vastaajalle puheen kuntoutumisena. Vastausten tarkempi analysointi
ICF-luokituksen mukaan toimintojen tai suoritusten ja osallistumisen tason erottelu
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saattaa olla vaikeaa erityisesti suppeammissa vastauksissa. Luokituksen eri tasojen
erottelu ei kuitenkaan tuo välttämättä lisäarvoa kuntoutuksen merkityksen pohdin
nalle yksilön tasolla, joten analyysi on melko karkea.
Haastattelun taustoitukseksi saaduista kuntoutusdokumenteista saa ylimalkaisen
käsityksen kunkin kuntoutujan kuntoutusprosessista, ja kuva täydentyi usein vasta
haastattelutilanteissa. Dokumenteista saatu tieto havaittiin siis melko karkeaksi ver
rattuna haastatteluiden antiin. Erityisen niukkaa oli kuntoutussuunnitelmaan siirty
vä informaatio, vaikka kuntoutuspalautteessa toimintakykyä, tavoitteita tai menetel
miä olisi kuvattu tarkemminkin.
Kaikki kuntoutujat ja/tai heidän omaisensa korostivat mahdollisimman hyvää kom
munikointikykyä erittäin tärkeänä toimintakyvyn osa-alueena ja sitä myötä kokivat,
että kuntoutujien saama puheterapia oli erittäin merkityksellistä. Kielelliset vaikeu
det tai puheen tuoton haasteet heikentävät oikeutta omaan kieleen, oikeuteen saada
mielipiteensä huomioon otetuksi itseään koskevissa asioissa ja saada tietoa ymmär
rettävässä muodossa. Nämä ovat kuitenkin ihmisarvoisen elämän keskeisiä tekijöitä.
Erityinen merkitys tutkimuksessa oli nimenomaan puhekyvyllä, sen saavuttamisella
tai ylläpitämisellä. Puhekyvyn merkityksen kokeminen näin vahvana on ymmär
rettävää, sillä puhe on keino olla yhteydessä muihin ihmisiin. Kuntoutujat kokivat
terapian tähtäävän näiden tärkeiden, itsenäisen ja osallistuvan elämän päämäärien
saavuttamiseen, vaikka käytetyistä menetelmistä saatettiin joissain tapauksissa olla
jonkin verran eri mieltä. Pitkään jatkuva kuntoutus katsottiin välttämättömäksi näi
hin päämääriin pääsemiseksi.
Puheterapian hyödyksi mainittiin puheen sekä kommunikointikyvyn kehittyminen,
puheen ymmärrettävyyden lisääntyminen, kommunikaatiotaitojen ylläpitäminen
sekä arjen helpottuminen. Lisäksi myös kuntoutujan kuva itsestä kommunikoija
na kehittyi terapian myötä. Tulokset koetuista merkityksistä ovat samansuuntaisia
kuin Myyrinmaan (2015) opinnäytetyössä, jossa puheterapian koetut hyödyt liittyi
vät vahvimmin lapsen oman ilmaisun kehittymiseen mutta konkretisoituivat useilla
eri elämänalueilla (Myyrinmaa 2015). Haittaa pitkistä kuntoutusjaksoista ei koettu,
mutta kuntoutuksen suunnittelu ja hakemisprosessi koettiin lähes kaikissa kuntoutu
jien haastatteluissa turhauttavaksi tai ahdistavaksi.
Kuntoutuksen perimmäisenä tavoitteena on tukea henkilön osallistumista ja kom
munikointia jokapäiväisessä elämässä. Tämän vuoksi lähiympäristön ohjauksel
la on tärkeä rooli puheterapiassa (ns. ekologinen puheterapia), sillä usein kuntou
tujaa, hänen läheisiään ja lähiympäristöä ohjataan käyttämään puhetta tukevia ja/
tai korvaavia kommunikointikeinoja ja/tai teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä,
jolloin muun muassa puoliso, perhe, päiväkodin tai koulun henkilökunta, avusta
ja ja hoitaja pystyvät ohjauksen avulla tarjoamaan kuntoutujalle oman toimintansa
avulla tarpeenmukaisen vuorovaikutus- ja kieliympäristön (Määttä 2001; Launonen
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ja Roisko 2008; Launonen ja Klippi 2009). Kukaan kuntoutujista ei itse korostanut
AAC-taitojen merkitystä terapiassa, mutta omaiset pitivät näiden taitojen merkitystä
tärkeänä ja kokivat saaneensa riittävästi ohjausta taitojen tukemiseen ja hyödyntä
miseen. Myöskään psyykkisen tuen merkitys ei korostunut kuntoutujien tai heidän
omaistensa haastatteluissa, mutta terapeutit tunnistivat näitä teemoja osaksi terapiaa
ja terapiasuhdetta. Terapeutit toivat useimmin esiin sen, että kuntoutujat hyötyvät
mahdollisuudesta saada tietoa ja tukea muuttuneen elämäntilanteen tai diagnoosin
aiheuttamasta hämmennyksessä. Esiin nousi myös se, että oiretiedostuksen kehitty
minen voi alkaa vasta pidemmänkin terapiajakson jälkeen.
Hyvien kuntoutuskäytäntöjen mukaan kuntoutuksen suunnittelusta tulee vasta
ta ammattitaitoisen ja moniammatillisen työryhmän yhdessä kuntoutujan kanssa
(Paltamaa ym. 2011, 227). Tässä aineistossa havaittiin puutteita puheterapian seu
ranta-arvioiden toteutumisessa ja tähän liittyvässä kollegiaalisessa keskustelussa
kuntoutuksen tavoitteista erityisesti pitkään jatkuvissa, toimintakyvyn ylläpitoon
liittyvissä terapioissa. Moniammatillisuus toteutuu paremmin erikoissairaanhoidon
kuntoutussuunnitelmien laadinnassa kuin terveyskeskuksissa. Lasten kuntoutuksessa
moniammatillisuus toteutui paremmin kuin aikuisten kuntoutuksessa. Kuntoutuk
sen suunnittelussa merkittävää on myös kuntouttavan terapeutin palaute kuntoutuk
sesta sekä mahdollisuuksien mukaan mukanaolo moniammatillisessa työryhmässä.
Kaksi kuntouttavaa terapeuttia oli osallistunut moniammatillisen tiimin kuntoutus
suunnitelmapalaveriin. Moniammatillisuus paransi kuntoutussuunnitelmien laatua,
kun dokumenteista tarkasteltiin toimintakyvyn kuvausta ja tavoitteiden määrittelyn
tarkkuutta. Erityisesti kuntouttavat terapeutit totesivat, että aikuisten kuntoutujien
tapauksissa kuntoutussuunnitelmista ei keskusteltu eikä mielipiteitä vaihdettu. Esiin
nousi myös, kuinka tärkeää lääkärin riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kuntou
tukseen ovat kuntoutusuunnitelmia laadittaessa.
Kuntoutussuunnitelmien laatimisessa myös työryhmän pysyvyydellä oli merkitys
tä erityisesti vanhemmille. He toivat esiin, kuinka paljon tuttu työryhmä helpottaa
asiointia ja vähentää uuvuttavaa sairauskertomuksen ynnä muiden asioiden kertaa
mista. Kuntoutussuunnitelman laatineiden tahojen pysyvyyttä ei arvioitu erikseen,
mutta kutsu haastatteluun lähetettiin suunnitelman kirjanneelle lääkärille, jos hän
oli edelleen työssä samassa paikassa. Jopa viiden kuntoutujan untoutussuunnitelman
laatneiden tahojen haastattelu oli mahdollista tässä osatutkimuksessa. Vain yhdessä
tapauksessa viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatinut lääkäri oli vaihtanut toi
siin työtehtäviin. Kaksi lääkäriä jäi pois vielä muista syistä.
Kohtalaisen usein kuntoutussuunnitelma laadittiin useammaksi vuodeksi kerrallaan
alkuvaiheen vuosittaisen seurannan jälkeen. Tiheä arviointi ja edistymisen seuranta
tuntuivat useista haastatelluista turhalta, sillä vaikeissa tilanteissa edistyminen ja toi
mintakyvyn ratkaisevan suuret muutokset ovat kuitenkin hitaita.
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Tutkimukseen osallistuneista kuntoutujista kahden kuntoutuksen tavoite oli puhe
kyvyn heikkenemisen estäminen ja muilla puhe- ja kommunikointikyvyn parane
minen, vaikka kuntoutuksella saavutettujen taitojen tai toimintakyvyn ylläpito ha
vaittiin merkittäväksi myös muissa terapioissa. Kuntoutuksen jatkumista perusteltiin
aina tietyn toimintakyvyn osan joko ylläpitämisellä tai saavuttamisella. Perusteina
dokumenteissa oli usein myös edistyminen asetetuissa tavoitteissa. Nykyistä toimin
takykyä erityisine haasteineen oli kuvattu kohtalaisen yleisellä tasolla. Osin tämä voi
johtua puuttuvista toimintakyvyn ja osallistumisen tason mittareista, mutta myös
arkuudesta kirjata vapaasti toimintakykyä kovin yksityiskohtaisesti päivittäisessä ar
jessa. Tavoitteita ja jatkoa pohdittiin aina kuntoutujan ja terapeutin kesken jakson
loppupuolella.
Myönnettyjen puheterapiakertojen määrä kasvoi rekisteritutkimuksessa tarkastelu
ajanjaksolla alle 16-vuotiailla kuntoutujilla (Autti-Rämö ym. 2015). Tässä otannassa
olleiden lasten terapiamäärät sen sijaan vähenivät kuntoutuksen edetessä. Suurim
malla osalla käyntejä oli noin 40 vuodessa lähes koko pitkän kuntoutusjakson ajan,
ylläpitävässä vaiheessa vähemmän. Enintään kerran viikossa annettava puheterapia
koettiin valtaosin sopivaksi yksilöllisen puheterapian määräksi, ja nämä kuntou
tusmäärät toteutuivat myös käytännössä muutamia poikkeuksia lukuun ottamat
ta. Tällöin syinä olivat sairastelu tai se, että kuntoutukselle ei löytynyt toteuttajaa.
Autti-Rämö ym. (2015) kritisoivat pitkissä yhtäjaksoisissa terapioissa käyntimäärien
pysyvyyttä. Heidän mukaansa määrissä pitäisi näkyä vuorovaikutuksen harjoittelun
siirtyminen lähiympäristöön ja lähiympäristön ohjaus pitäisi aina sisältyä yksilöte
rapiaan. Näissä tutkimuksissa aineistot eivät vastaa toisiaan, joten kritiikkiin ei voi
da tämän tutkimuksen osalta hakea vastauksia, sillä kritiikki kohdistui vahvimmin
autismikirjon häiriöiden kuntoutuskäytäntöihin. Vuorovaikutuksellisen tai osallis
tuvamman terapian ote näkyi tässä tutkimuksessa esimerkiksi yksilökuntoutuksen
rinnalle otettuna ryhmämuotoisena terapiana yhdellä kuntoutujalla sekä runsas tera
pian hyödyntäminen hankalien puhetilanteiden harjoittelussa yhdellä kuntoutujalla
(asiointiharjoitukset). Eräälle kuntoutujalle terapeutti oli suunnitellut tämän suun
taista työskentelyä, mutta kuntoutuja ei ole vielä ollut henkisesti valmis siihen.
Lapsikuntoutujat olivat aloittaneet jo koulun. Suomen Lastenneurologisen Yhdis
tyksen laatima Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -suosituksen (Kiviranta ym. 2016)
mukaan koulun alkaessa kuntoutuksen pääpainon tulee vähitellen siirtyä lääkinnäl
lisestä kuntoutuksesta koulun antamalle kasvatukselliselle ja opetukselliselle kuntou
tukselle ja erilaisille vapaa-ajan toiminnoille. Otannassa molemmat lapsikuntoutujat
olivat jo koululaisia. Molemmat vanhemmat kokivat haastatteluissa, että puhetera
piassa asetettuihin tavoitteisiin olisi vaikea päästä muilla keinoin. Vanhemmat ko
kivat, että fysio- ja toimintaterapian harjoituksia oli helpompi siirtää arkeen kuin
esimerkiksi melko spesifisiä äänteellisiä harjoituksia, joilla tavoitellaan puheen sel
keyttä, tai kielen rakenteiden hallintaan tähtääviä harjoituksia. Tämän vuoksi koulun
tai muiden tukitoimien hyödyntäminen näiden tavoitteiden saavuttamisessa on ollut
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melko rajattua. Toinen haastateltu äiti toi kuitenkin esiin toiveen esimerkiksi koulun
tai iltapäivätoiminnan tehokkaammasta hyödyntämisestä puheterapiassa ohjattujen
harjoitusten tekemisessä.
Hyvistä suunnitelmista huolimatta kuntoutus ei suinkaan aina etene suunnitellus
ti. Kahdella kuntoutujalla terapiaa on häirinnyt pidempi sairastuminen tai toistuva
sairastelu, joka on vaikuttanut terapian tuloksiin. Yhdeltä kuntoutujalta puuttui kun
toutuksen tuottaja merkittävän pitkän aikaa. Katkosten, osalla kuntoutujista jopa ke
sälomien, raportoitiin vaikuttavan toimintakykyyn, ja pidempien taukojen jälkeen
usein jouduttiin tekemään työtä pitkään, ennen kuin saavutettiin katkoa edeltänyt
toimintakyvyn taso. Vaikka terapiakertojen toteutumiselle ei ole estettä, tarvittavien
kommunikoinnin apuvälineiden tai keinojen käyttöön saamisen hitaus tai kommu
nikointiympäristön yhteistyön haasteet häiritsivät tavoitteiden mukaista työtä. Myös
kuntoutujan sosiaalinen tilanne ja sen muutokset vaikuttavat niin terapian sisältöi
hin, toteutukseen kuin tavoitteisiin pääsemiseenkin. Suuri psyykkinen kuormittu
minen, kuten avioero, vaikuttaa luonnollisesti terapiamotivaatioon, käytössä oleviin
resursseihin kuntoutumisessa sekä sitä kautta saavutettuihin tuloksiin.
Harkinnanvaraista kuntoutusta lähinnä sopeutumisvalmennuksen muodossa oli
rekisteritutkimuksessa saanut 23 % kuntoutujista (Autti-Rämö ym. 2015). Tähän
otantaan osuneista kuudesta kuntoutujasta jopa neljä oli päässyt hyödyntämään so
peutumisvalmennusta kuntoutuksen aikana. Kukaan kuntoutujista ei ollut saanut
tarkasteluajanjaksolla pelkästään puheterapiaa, vaan mukana oli vähintään yksi muu
yksilökuntoutuksen muoto, pääasiassa joko toiminta- tai fysioterapia. Painotukset
eri terapiamuotojen välillä vaihtelivat merkittävästi. Tässä otannassa puheterapia oli
pääkuntoutusmuoto, mutta myös osana kuntoutussuunnitelmaa, jossa fysioterapialla
on huomattavasti vahvempi osuus. Yksi kuntoutujista sai osan aikaa lisäksi ryhmä
muotoista puheterapiaa.
Pitkään jatkuva terapia luo terapeutin ja kuntoutujan välille erilaisen suhteen kuin
lyhyempien terapioiden yhteydessä. Tämä koettiin haastatteluissa kahdella tavalla.
Kaikki haastateltavat pitivät hyvänä asiana sitä, että terapeutti ja kuntoutuja tutustui
vat ja tätä kautta syntyi välitön ilmapiiri terapiatilanteisiin. Aina kuitenkaan henkilö
kemiat eivät kohtaa niin, että molemmat tuntisivat olonsa tilanteessa samanlaiseksi.
Hyvin asiakkaansa tunteva terapeutti oppii lukemaan paremmin kuntoutujaa ja osaa
ohjata tältä pohjalta tilanteita sekä annostella kuntoutuksen haasteita paremmin.
Myös haparoivien viestintäyritysten tulkinta on helpompaa, kun kuntoutuja ja hänen
elämänpiirinsä on käynyt tutuksi terapeutille. Käynti samalla terapeutilla pitkään ei
kuormita vanhempia tai omaisia, kun tieto kuntoutujasta ja hänen etenemisestään
säilyy terapeutilla. Vaarana on kuitenkin, että terapiasuhde muuttuu merkitykselli
seksi ihmissuhteeksi, jolloin terapian loppuminen tai väheneminen koetaan entistä
raskaammin. Terapeutin vaihtuminen koettiin kuntoutumista mahdollisesti hieman
hidastavaksi asiaksi, sillä tutustumiseen ja toimintatapojen hakemiseen menee väis
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tämättä jonkin aikaa. Yhdessäkään haastattelussa terapeutin vaihtumista ei kuiten
kaan pidetty erityisen hankalana asiana, vaan vaihdon kokeneet totesivat, että viive
ei ole ollut suuri ja uusi terapia on päässyt vauhtiin melko pian. Erityisesti pitkissä
toimintakykyä ylläpitävissä terapioissa terapeutin vaihdoksen, oli se sitten suunni
teltua tai pakon sanelemaa, koettiin virkistäneen kuntoutusta. Todettiin myös, että
jatkava kuntouttaja ei saa minkäänlaista tietoa aikaisemmasta terapiasta vaan hän
on täysin kuntoutujan kertomuksen tai tämän luovuttamien dokumenttien varassa
terapian toteutusta suunnitellessaan.
ICF-viitekehykseen ja ekologisiin kuntoutuskäytäntöihin liittyy läheisesti yhteisölli
nen toimintamalli, jossa kuntoutujaa ei irroteta omasta ympäristöstään ja kuntoutus
ta tulee toteuttaa myös henkilön omassa yhteisössä, esimerkiksi kotona, päivähoidos
sa, koulussa tai hoitokodissa (Hildén ym. 2001; Rautakoski ym. 2006). Tämä toteutui
erityisen hyvin lapsikuntoutujilla. Perinteisesti erityisesti lapsiasiakkaiden kanssa ko
rostuu perheen roolin vahvistuminen ja valtaistuminen perheen ja ammatti-ihmisten
välisessä yhteistyössä (Määttä 2001; Määttä ja Rantala 2010), mutta tässä otannassa
nousi esiin, että tällä olisi merkitystä myös aikuisille kuntoutujille. Lasten terapioi
den käytänteet ovat perinteisesti tukeneet enemmän yhteisöllisen otteen toteutumis
ta muun muassa ohjauksen tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan
suunnitelmaan (HOJKS) liittyvien palaverien kautta. Osa terapeuteista pääsee jopa
osallistumaan kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Aikuisten terapiat annettiin täs
säkin otannassa kuitenkin edelleen useimmiten vastaanotolla eikä omaisen tai per
heen ohjausta osata vielä hyödyntää riittävästi. Kaksi kolmesta aikuisasiakkaan tera
peutista toi esiin yhteistyön merkityksen erityisesti kuntoutuksen suunnittelussa ja
yksi myös yleisesti.
Otantaan osuneiden lasten vanhemmat olivat aktiivisia lastensa kuntoutuksessa.
Terapeutit toivatkin tämän esiin haastatteluissa yhtenä merkittävänä kuntoutuksen
vaikuttavuuteen ja oman työnsä mielekkyyteen liittyvänä tekijänä. Vaikka yhteistyö
laajasti koettiin tärkeäksi, sen kokivat jossain määrin kuormittavaksi sekä kuntou
tujat että terapeutit. Kuormittavuus kuitenkin vähenee, kun henkilöt, joiden kanssa
yhteistyötä tehdään, pysyvät pidempään samoina ja ovat motivoituneita työskentele
mään yhteisten päämäärien eteen.
Keskustelut terapian jatkon perusteista ja mahdollisesta päättämisestä käydään kun
toutujan ja terapeutin sekä kuntoutussuunnitelman laatineen tahon kanssa säännöl
lisesti. Terapian päättäminen ja siitä keskusteleminen usein ahdistaa kuntoutujia,
sillä terapia koetaan tärkeäksi ja tulevaisuus ilman terapian tukea pelottaa. Vaikka
kuntoutuksen jatkotarpeet tiedostetaan, julkisesta terveydenhuollosta saatavaan
kuntoutukseen ja sen laatuun ei luoteta. Sekä omaiset että terapeutit pelkäsivät, että
jos terapia päätetään liian aikaisin, menee jo tehty työ hukkaan heikon tai puuttu
van viimeistelyn myötä. Terapiakertojen vähentäminen noin puoleen aktiivisimman
kuntoutuksen vaiheesta koettiin hyvänä valmistelevana toimena aktiivista terapiaa
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lopeteltaessa. Tässä vaiheessa on vielä hyvä seurata toimintakyvyn muutoksia. Jos
terapian vähentämisen tai kokonaan lopettamisen jälkeen havaitaan toimintakyvyn
selkeästi heikkenevän, tulisi tarvittavan tuen uudelleen käynnistäminen olla suju
vaa. Harvajaksoisemman terapian kuntoutuksen loppupäässä katsottiin viimeistään
käynnistävän kuntoutujassa prosessin kohti itsenäisempää roolia ja hiljalleen tottu
mista ajatukseen terapian päättymisestä.

4.6 Toimintaterapia
4.6.1 Toimintaterapian osatutkimuksen lähtökohdat
Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavan toimintaterapian tar
koitus on mahdollistaa toimintaa arjen ympäristössä, kun kehitysviive, -häiriö, vam
ma tai sairaus haittaa toimintakykyä (Kela 2016c). Toimintaterapiassa kehitetään
niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arjessaan. Toiminnan mahdollis
tamiseksi toimintaterapeutti ohjaa ja tukee kuntoutujan taitojen harjoittelua ja kom
pensaatiokeinojen omaksumista erilaisilla terapiamenetelmillä ja välineillä, muok
kaa fyysistä tilaa ja tehtävää sekä ohjaa läheisiä ja lähiverkostoa. (Kela 2015.)
Toimintaterapiaa saavat kuntoutujat olivat Kelan rekisteritutkimuksen (Autti-Rämö
ym. 2015) mukaan vuosina 2004–2010 vähintään 7 vuotta yhtäjaksoisesti yksilö
kuntoutusta saaneista vaikeavammaisista (n = 8 805) kolmanneksi suurin ryhmä
(n = 467) fysioterapiaa ja puheterapiaa saaneiden kuntoutujien jälkeen. Suurimman
ikäryhmän muodostivat selkeästi lapset. Pitkään toimintaterapiaa yhtäjaksoisesti
saaneiden kuntoutujien yleisimmät sairauspääryhmät olivat hermoston sairaudet
(39 %), mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (25 %) sekä synnynnäiset epämuo
dostumat ja kromosomipoikkeavuudet (14 %). Kaiken kaikkiaan joukko oli lääke
tieteellisten diagnoosien osalta heterogeenistä, sillä lähes puolet (44 %) sijoitettiin
rekisteritutkimuksessa luokkaan ”muut”, mikä sisältää suuren joukon erilaisia diag
nooseja. Selkeästi yleisin diagnoosi oli CP-oireyhtymä (22 %). Seuraavaksi yleisimpiä
diagnooseja esiintyi suhteellisen pieninä osuuksina: laaja-alaiset kehityshäiriöt (6 %),
monimuotoiset kehityshäiriöt (4 %), epilepsia (4 %), Downin oireyhtymä (4 %) ja
älyllinen kehitysvammaisuus (4 %). (Autti-Rämö ym. 2015.)
Toimintaterapian osatutkimuksen kuntoutujat eivät edusta kattavasti Kelan pitkiä
toimintaterapioita saavia siinä mielessä, että mukana ei ole yhtään CP-oireyhtymän
omaavaa kuntoutujaa ja lapsiakin joukossa oli vain yksi. Kaikki kuntoutujat edusta
vat kuitenkin suurinta toimintaterapiaa saavien sairauspääryhmää eli hermoston sai
rauksia. Tutkimushenkilöiden ikäjakauma painottui rekrytoinnin haasteiden vuoksi
pian 65 vuotta täyttäviin, joita oli mukana kolme kuudesta kuntoutujasta. On myös
huomioitava, että haastattelut ja dokumenttien tarkastelu koskivat viiden vuoden
terapioita, jotka oli toteutettu vuosien 2010 ja 2015 välillä sen aikaisten Kelan avo
kuntoutusstandardien mukaisesti ja näin ollen ennen 1.1.2016 voimaan tullutta lakia
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vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja sen mukaisia sisällöllisiä muutoksia avo
kuntoutuksen toteuttamisessa.
Toimintaterapian osatutkimuksen tutkija Katja Kanelisto on aiemmin työskennellyt
toimintaterapeuttina pääasiassa neurologisia sairauksia sairastavien ja kehityshäi
riöisten lasten ja nuorten parissa. Hän ei ole toiminut Kelan palveluntuottajana tai
toteuttanut pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita. Hänen työnsä terapeuttina painot
tui hoitavalla taholla kuntoutujien toimintakyvyn arvioon ja kuntoutustyöryhmässä
työskentelyyn sekä kuntien vastuulla olevien kuntoutujien terapioiden toteuttami
seen. Tutkijana hän on eräässä aiemmassa hankkeessa haastatellut lukuisia kuntou
tujia, jotka ovat tuoneet esille myös pitkien terapioiden merkityksiä, joten hänellä oli
alustava käsitys siitä, minkä tyyppisiä asioita jotkut kuntoutujat saattavat mahdolli
sesti nostaa esille. Hän kävi ennen haastatteluja läpi käsityksiään pitkistä terapioista
ja pyrki tietoisesti välttämään teemahaastattelujen ohjaamista aiempien käsitysten
suuntaan.
Toimintaterapian osatutkimuksen analyysissä aineistolähtöisesti luodut alakatego
riat näkyvät kursivoituina väliotsikkoina yläkategorioita edustavien numeroitujen
alaotsikoiden alla. Alakategoriat poikkesivat osittain muiden kuntoutusalojen alaka
tegorioista, mikä selittynee pitkälti terapiamuotojen ja tutkimushenkilöiden eroilla.
Aineistosta nousi useita eri terapia-alojen kanssa yhteisiäkin teemoja, esimerkiksi
toteutukseen liittyvä ohjaaminen, omatoiminen harjoittelu ja yhteistyö. Haastateltu
jen kuntoutujien ja terapeuttien vastausten suorilla lainauksilla on tarkoitus kuvata
aineistoa esimerkkeinä ja tuoda tutkijan tiivistämää ja käsitteellistämää tekstiä pa
remmin esiin myös tutkimushenkilöiden kuvaamiin yksilöllisiin merkityksiin liitty
viä tunteita.
4.6.2 Tapausesimerkit
Tutkimukseen mukaan valikoituneista vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti toimin
taterapiaa saaneista kuntoutujista kolme oli täyttämässä pian haastattelun ajankoh
dan jälkeen 65 vuotta. Mukana oli lisäksi yksi keski-ikäinen, yksi nuori aikuinen sekä
yksi kouluikäinen lapsi. Lääketieteellisestä näkökulmasta joukossa oli kaksi vuosia
sitten tapaturmaisesti aikuisena vammautunutta, yksi jo hyvin pitkään etenevää neu
rologista sairautta sairastanut, kaksi synnynnäisesti kehitysvammaista kuntoutujaa
sekä lapsuudesta asti neurologista sairautta sairastanut henkilö, jonka mielialahäiriö
vaikuttaa yhtä lailla toimintaterapian tavoitteisiin kuin toteutukseenkin. Toiminnalli
sesta näkökulmasta näiden kuntoutujien omatoimisuus ja mahdollisuudet osallistua
elämän tilanteisiin eroavat paljon toisistaan. Taulukko 10 (s. 178) kokoaa kuntoutus
dokumenteista kuntoutujien avokuntoutuksen kokonaistilanteen tarkasteluvuosien
ajalta. Tätä tarkentavat lyhyet sanalliset kuvaukset jokaisesta kuntoutujasta. Taulu
kossa 11 (s. 179) on kuvattu toimintaterapioiden toteutumisen piirteitä kuntoutus
dokumenttien perusteella.
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Taulukko 10. Kuntoutujien toimintaterapian ja muun avokuntoutuksen määrät tarkasteluvuosina 1–5
(5. vuosi on viimeisin) sekä toimintaterapian kokonaismäärät.
Kuntoutuja

Toni

Tanja

Diagnoosi

Keskivaikea
älyllinen kehi
tysvamma,
autistisia
piirteitä

Ikä
Toiminta
terapian
myönnetyt
määrät
(kerrat x min
/ vuosi)

Tuula

Tapio

Tuomas

Vaikea-astei
Aivovamman
nen älyllinen jälkitila
kehitysvamma

Multippeli
skleroosi (MS)

Dystonia ja
kaksisuun
tainen mieli
alahäiriö

Selkäydin
vamman
myöhäisvaiku
tukset

12 v

20 v

40 v

64 v

64 v

64 v

1–3: 30 x 60
4: 15 x 60
5: 30 x 60
+ ohjauskäyn
tejä 0–4 x 60
/v

1: 40 x 60
2–4: 30 x 60
5: 40 x 60

1–4: 45 x 90
5: 45 x 60

1–5: 50 x 60

1–5: 30 x 60

1–5: 45 x 90

Toiminta
terapiat
tähän
mennessä

Meneillään
7. vuosi, tera
pia on alkanut
6-vuotiaana

Meneillään
7. vuosi
jaksosta, joka
on alkanut
13-vuotiaana,
ja sitä ennen
6–10-vuotiaa
na 4 vuotta

Meneillään
7. vuosi

Meneillään
9. vuosi

Meneillään
7. vuosi

Meneillään
10. vuosi

Toiminta
terapian
jatkosuunni
telmat

Terapia tulee
jatkumaan ai
nakin vuoden
eteenpäin

Viimeisim
mässä
kuntoutus
suunnitelmas
sa hoitava
terapeutti
suositteli jat
koa, mutta
lääkäri ei

Terapia tulee
jatkumaan
vielä ainakin
2 vuotta
nykyisellä
3-vuotisella
kuntoutus
suunnitel
malla

Kelan
kustantama
terapia tulee
päättymään
tähän jaksoon
kuntoutujan
täyttäessä
65 v

Kelan
kustantama
terapia tulee
päättymään
tähän jaksoon
kuntoutujan
täyttäessä
65 v

Kelan
kustantama
terapia tulee
päättymään
tähän jaksoon
kuntoutujan
täyttäessä
65 v

Muun
avokuntou
tuksen
myönnetyt
määrät
(kerrat x min
/ vuosi)

Fysioterapia
1: 30 x 60
2–3: 20 x 60
4: 20 x 60
5: 30 x 60

Musiikki
terapia
1: 40 x 45
2: 30 x 45
3: 25 x 60
4: 25 x 60

Fysioterapia
1–4: 90 x 60
5: 45 x 60

Fysioterapia
Fysioterapia
1–5: 100 x 60 1–5: 60 x 60

Ratsastus
terapia
4: 10 x 60

Lähde: kuntoutusdokumentit.

Teemu

Neuro-psy
kologinen
kuntoutus
1: 30 x 45
2–3: 20 x 45
4–5: 10 x 45

Lymfaterapia
2–5: 10–30
x 60

Fysioterapia
1–2: 130 x 60
3–5: 90 x 60
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Taulukko 11. Pitkään yhtäjaksoisesti jatkuneiden toimintaterapioiden toteutumisen piirteitä tiivistettynä
tarkasteluvuosilta 1–5 (5. vuosi on viimeisin).
Kuntoutuja

Toni

Tanja

Diagnoosi

Keskivaikea
älyllinen
kehitys
vamma

Ikä

12 v

Tavoitteet on
määritelty
kuntoutussuun
nitelmissa

Määritelty
Määritelty
kolmessa / 5 kaikissa / 5

Terapia on
muuttunut
1) tavoitteiltaan
2) toteutuksel
taan

1) hieman

Terapiasuhde:
terapeutin (tt)
vaihtuminen

Tuula

Tapio

Tuomas

Vaikea-astei
Aivovamman
nen älyllinen jälkitila
kehitysvamma

Multippeli
skleroosi
(MS)

Dystonia ja
kaksisuun
tainen mieli
alahäiriö

Selkäydin
vamman
myöhäisvaiku
tukset

20 v

40 v

64 v

64 v

64 v

Määritelty
kaikissa / 3

Määritelty
yhdessä / 2

Määritelty
yhdessä / 2

Määritelty
kolmessa / 4

1) kyllä

1) kyllä

1) kyllä

1) kyllä

1) kyllä

2) ei
(6. vuonna
kyllä)

2) kyllä

2) kyllä

2) kyllä

2) kyllä

2) kyllä

Nyt: tt3
4–5: tt2
1–3: tt1

4–5: tt2
1–3: tt1

Sama 7
vuotta

Sama 7
vuotta

4–5: tt2
1–3: tt1

Sama 10 vuotta

1) 1–4: ei
5: COPM
(mu
kaillen
äidille)

1) 1–5: ei

1) 1–5: ei

1) 1–5: ei

2) 1–5: ei

2) 1: ASTA
2–5: ei

2) 1: ei
2–5: GAS

2) 1–5:
B&B, PP,
Pinch
2–3: GAS

1) 1: ei
2–3: Jamar,
Pinch sekä
”käsien hieno
motoriikan
mittareita”
4–5: B&B,
Jamar
2) 1–3: ei
4: B&B
5: ei

Tavoitteiden
1) 1 ja
1) 1–3:
saavuttamiseen/
3–5: ei
osittain
ennallaan pysy
2: osittain
4: a
5: ei
miseen on otettu
2) 1–3:
kantaa
2) 1–2: ei
osittain
1) kuntoutus
3–5:
4: a
suunnitelmissa
osittain
5: kyllä
2) terapiapalaut
teissa

1) 1–4: ei
5: osittain

1) 1–5: ei

1) 1–5: ei

1) 1: ei
2–5: osittain

2) 1–5:
osittain

2) 1–5:
osittain

2) 1: ei
2–5:
osittain

2) 1–4: kyllä
5: a

Jatkamista on
perusteltu
1) kuntoutus
suunnitelmissa
2) terapiapalaut
teissa

1) 1–2: kyllä
3–4: ei
5: kyllä

1) 1: kyllä
2–5: ei

1) 1–3: ei
4: kyllä
5: ei

2) 1: kyllä
2–5: ei

2) 1–5: kyllä 2) 1: kyllä
2–5: ei

1) 1: ei
2–3: kyllä
4: ei
5: kyllä
2) 1–4: kyllä
5: a

Tuloksellisuuden 1) 1–5: ei
seurannassa
on käytetty
mittareita/
arviointimene
telmiä
1) kuntoutus
suunnittelutaho 2) 1–5: ei
2) hoitava tera
peutti

1) 1: ei
2: kyllä
3–5 ei

1) 1–3: ei
4: a
5: kyllä

2) 1–3,
2) 1: kyllä
5: kyllä
2–3: ei
4:a
4–5: kyllä

Teemu

Dokumentti puuttuu.
ASTA = asumisen toimintojen arvio (tuen tarve, suoritukset ja osallistuminen), B&B = Box and Block (yläraajan hieno- ja karkeamo
torinen nopeus ja näppäryys), COPM = Canadian Occupational Performance Measure (suoritukset ja osallistuminen), GAS = Goal
Attainment Scaling (suoritukset ja osallistuminen), Jamar = puristusvoimamittari, Pinch = nipistysvoimamittari, PP = Purdue Peg
board (yläraajan hienomotorinen nopeus ja näppäryys).

a
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Toni on 12-vuotias poika, jolla on keskivaikea kehitysvamma sekä autistisia piirteitä.
Hän käy koulua harjaantumisopetuksessa avustajan tuella. Toni kommunikoi puheel
la, mutta vuorovaikutteisia kaverisuhteita hänellä ei ole. Tonilla on laaja-alaisesti puut
teita sensomotorisessa kehityksessään: karkea- ja hienomotoriikassa, näönvaraisessa
hahmottamisessa sekä kehonhahmotuksessa. Lisäksi Toni reagoi poikkeavasti aistiär
sykkeille, mikä on aiemmin aiheuttanut joissain tilanteessa pelokkuutta. Toiminnan
ohjailussa ja tarkkaavaisuudessa on puutteita. Toni liikkuu itsenäisesti, mutta varovas
ti. Päivittäisissä toiminnoissa Toni tarvitsee jonkin verran apua ja sanallista ohjausta.
Hän pukee itse, napeissa ja vetoketjuissa autetaan. Toni syö haarukalla ja lusikalla.
Hän käy wc:ssä itse, mutta tarvitsee vielä hieman apua. Kynäote on karkea, mutta
Toni osaa kirjoittaa oman nimensä. Hän on oppinut hiihtämään, sen sijaan luiste
lun ja pallopelien opettelussa on vielä haasteita. Vaaran tajun puutteiden ja kivulle
alireagoinnin vuoksi Toni tarvitsee valvontaa, erityisesti kodin ulkopuolella liikkues
saan. Hän osaa noudattaa kuvallista päiväohjelmaa. Tonin ollessa 5-vuotias hänen
kuntoutuksensa painopiste muuttui: nuorempana alkanutta fysioterapiaa vähennet
tiin, puheterapia päättyi ja toimintaterapia aloitettiin. Nyt meneillään oli seitsemäs
vuosi toimintaterapiaa, jonka tavoitteet olivat laaja-alaiset ja kohdistuivat kokonais
motoriikkaan, toiminnanohjaukseen, silmä-käsiyhteistyöhön, käsien käyttöön, näön
varaiseen hahmottamiseen ja viime vuosina myös eri aistimuksiin liittyvien pelkojen
helpottumiseen sekä arjen taitoihin. Terapeuttien mukaan Toni oli edennyt tavoit
teissaan pikkuhiljaa ja tullut rohkeammiksi esimerkiksi terapiavälineillä liikkuessaan.
Viiden tarkasteluvuoden aikana Tonia hoitaneet terapeutit eivät olleet enää tavoitet
tavissa, joten tutkimuksessa haastateltiin Tonin kanssa vajaa vuosi sitten aloittanutta
uutta toimintaterapeuttia, joka työskenteli samassa paikassa kuin edelliset.
Tanja on 20-vuotias nuori nainen, jolla on vaikea älyllinen kehitysvamma. Hän asuu
kouluviikot oppilaitoksen ympäri vuorokauden valvotussa asuntolassa. Loma-aikoi
na Tanja käy kotona perheensä luona. Viiden vuoden tarkastelujakson aikana Tanja
oli alussa 15-vuotias ja ehti täyttää 20 vuotta ennen kuin jakso päättyi. Hän kävi läpi
murrosikää, päätti peruskoulun harjaantumisopetuksessa ja aloitti opinnot valmenta
valla linjalla erityisoppilaitoksessa. Tulevaisuudessa hänellä on suunnitelmissa päästä
toimintakeskuksen työtoimintaan ja muuttaa tuettuun asumisyksikköön. Toiminnan
ohjauksen ja keskittymisen puutteiden vuoksi Tanja tarvitsee jatkuvaa valvontaa ja
suullista, osittain manuaalistakin, ohjausta toimiakseen. Motoriikassa on edelleen
kömpelyyttä. Tanja liikkuu itsenäisesti ja syö itse, kun ruokailutilanne on valmiik
si järjestetty. Pukeutumisessa, peseytymisessä ja wc:ssä hän tarvitsee ohjausta. Tanja
on harjoitellut ohjattuna pieniä kodinhoitotehtäviä, kuten pöydän pyyhkimistä. Hän
harrastaa uimista kellukkeiden kanssa, hiihtoa ja pyöräilyä kolmipyöräisellä. Tan
ja aloitti 6-vuotiaana neljä vuotta kestäneen, sensomotorisiin toimintavalmiuksiin
keskittyneen toimintaterapian. Se lopetettiin musiikkiterapian alettua ja aloitettiin
uudelleen, kun hän oli 13-vuotias, tunteiden säätelyyn ja aggressiivisuuteen liitty
vien huolien vuoksi sekä itsestä huolehtimisen toiminnoissa itsenäistymisen tueksi.
Nyt menossa oli seitsemäs yhtäjaksoinen vuosi toimintaterapiaa. Viiden viimeisim
män vuoden aikana tavoitteina olivat olleet arjen taitojen hallinnan vahvistuminen
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peseytymisessä ja pukeutumisessa sekä aluksi myös käytöksessä ilmenneiden haas
teiden helpottamiseksi tunneilmaisun kehittyminen. Lisäksi kolmena ensimmäise
nä vuonna oli tuettu vielä käsien käytön edistymistä. Kahtena viimeisenä vuonna,
terapeutin vaihduttua, painopiste oli ollut peseytymisen edistymisessä sekä toimin
nanohjauksen harjoittamisessa kuvakorttien avulla. Terapeuttien mukaan Tanja oli
edistynyt hiljalleen tavoitteissaan: manuaalisen ohjauksen tarve oli vähentynyt itsestä
huolehtimisen toiminnoissa, tunneilmaisu oli lisääntynyt, käsien käyttöön oli tullut
jämäkkyyttä ja esimerkiksi veitsen ja haarukan käyttö alkoi sujua ruokailussa. Pientä
oma-aloitteisuuttakin oli tullut lisää.
Teemu on 40-vuotias mies, joka on saanut tapaturmaisen aivovamman yhdeksän
vuotta sitten. Hän kuntoutui tapaturman jälkeen hiljalleen niin, että muutti muutama
vuosi sitten vanhempiensa luota omaan asuntoon henkilökohtaisen avustajan sekä
äitinsä päivittäisen tuen ja valvonnan turvin. Teemun arkea hankaloittavat muistin
ja keskittymisen vaikeudet, aloitteellisuuden puute, nopea väsyminen, hahmottami
sen hankaluudet sekä motorinen kömpelyys ja tasapainovaikeudet. Lisäksi oiretie
dostuksessa on puutteita ja Teemu haaveilee muun muassa töihin paluusta, vaikka
hän muistaa lääkärin kannan, ettei se ei ole mahdollista. Liikkuminen sujuu ilman
apuvälineitä. Teemu tarvitsee apua kodinhoidossa, asioinneissa, kodin ulkopuolella
liikkumisessa ja yleisesti useissa toiminnanohjausta ja muistia vaativissa tehtävissä.
Avustajan saaminen kolme vuotta sitten mahdollisti muun muassa kodin ulkopuo
lisiin harrastuksiin osallistumisen, kuten säännöllisen kuntoilun. Kotiympäristöä on
järjestelty monin tavoin helpottamaan Teemun arjen sujumista, esimerkiksi tuke
maan ajanhallintaa ja toiminnanohjausta. Teemun toimintaterapiassa oli meneillään
seitsemäs vuosi. Tavoitteina olivat olleet arjen toimintojen (kuten kotityöt ja asioi
minen) uudelleen harjoittelu, oiretietoisuuden edistäminen sekä muistitoimintojen
vahvistuminen ja motoristen ongelmien helpottuminen. Terapeutin mukaan edisty
mistä oli tapahtunut koko ajan.
Tuula on pian 65 vuotta täyttävä nainen, joka on sairastanut etenevää neurologista
tautia 30 vuoden ajan, ja sen myötä hänelle on kehittynyt tetrapareesi. Hän liikkuu
sähköpyörätuolilla leukaohjainta käyttäen. Tuula tarvitsee omaishoitajana toimivan
puolisonsa apua kaikissa itsestä huolehtimisen toiminnoissa ja asentonsa korjaami
sessa. Kodinhoitoon hän osallistuu suunnittelemalla ja tekemällä päätöksiä, mutta ei
pysty motorisesti toteuttamaan tehtäviä. Kodin ulkopuolisiin toimintoihin osallistu
minen on vähäistä. Asunnonmuutostyöt mahdollistavat kotiympäristössä liikkumi
sen. Lisäksi Tuulalla on käytössään ympäristönhallintalaitteet sekä monia yksilölli
sesti sovellettuja apuvälineitä. Tuula pystyy toimimaan jonkin verran käsillään, kun
yläraajat valmistellaan toimintaan venyttelyin, käytetään sovellettuja välineitä, joihin
tarttuminen on karkealla otteella mahdollista ja avustetaan liikettä kannattelemalla
kyynärvartta. Sormet ovat vetäytyneet pysyvään koukkuasentoon. Tuula kokee pie
nenkin fyysisen toiminnan mahdollistuminen tärkeäksi ja hänellä on paljon ideoita,
mitä hän haluaisi käsillään tehdä. Tuula oli saanut yksilöllistä toimintaterapiaa yh
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deksän vuotta. Toimintaterapian tavoitteet olivat koko viiden vuoden tarkastelujak
son ajan keskittyneet yläraajojen toiminnan ylläpitämiseen ja istuma-asennon hallin
taan sekä viimeisimpinä vuosina myös osallistumisen lisäämiseen. Viisi vuotta sitten
tapahtunut sairauden paheneminen aiheutti toimintakyvyn pysyvää heikkenemistä.
Sen jälkeen Tuulan toimintakyky oli pysynyt terapeutin mukaan sekä käsien käytön
että istuma-asennon hallinnan osalta melko samanlaisina.
Tapio on pian 65 vuotta täyttävä mies. Hänellä on perinnöllinen neurologinen sai
raus sekä aivoinfarktin jälkitila. Lisäksi haasteita arjen tilanteisiin ja toimintoihin tuo
kaksisuuntainen mielialahäiriö. Nämä diagnoosit vaikuttavat yhdessä toimintatera
pian tavoitteisiin ja sisältöihin. Tapio asuu yhdessä vaimonsa kanssa. Hän kävelee
yhtä keppiä käyttäen lyhyitä matkoja, pidemmillä matkoilla hän käyttää pyörätuolia
tai sähkömopoa. Käsissä esiintyy asentovapinaa, puutumista, heikkoutta ja väsymis
tä. Rasitus ja väsyminen lisäävät vartalon ja yläraajojen vapinaa, minkä vuoksi toi
mintoja on tauotettava. Oikealla puolella kehoa on hahmottamisen häiriöitä. Lisäksi
keskittyminen toimintoihin ja ajanhallinta ovat haasteita arjessa. Tapio on aktiivinen
ja toimelias mies, ja ylirasitusta ja aikataulujen hallinnan haasteita syntyy helposti.
Hän selviytyy itsestä huolehtimisen toiminnoista hyödyntäen pienapuvälineitä sekä
kompensoivia toimintatapoja. Asunnonmuutostyöt ja apuvälineet mahdollistavat
osaltaan turvallisempaa toimintaa keittiössä. Tapiolla oli meneillään seitsemäs vuosi
toimintaterapiaa. Sen tavoitteet olivat keskittyneet käsien käyttöön sekä ajanhallin
taan rasituksista palautumiseksi. Viiden vuoden tarkastelujakson alussa tavoitteina
oli ollut lisäksi vartalonhallinnan edistyminen sekä ergonomian ja apukeinojen hyö
dyntäminen arjen toiminnoissa. Terapeutin mukaan Tapion käsien motoriikka oli
viiden vuoden aikana pysynyt samana. Neljän ensimmäisen tarkasteluvuoden aikana
Tapio oli edistynyt muissa tavoitteissaan pikkuhiljaa ja viidentenä vuonna hänen toi
mintakykynsä oli pysynyt samana, keskittyminen parantunutkin.
Tuomas on 65 vuotta täyttävä mies, joka sai 11 vuotta sitten tapaturmaisen selkäydin
vamman. Hän liikkuu sisällä pyörätuolilla kelaten, mutta on fysio- ja toimintaterapian
myötä harjoitellut kävelemään yhä pidempiä matkoja ulkona kävelykepin, kävelysau
vojen ja rollaattorin kanssa. Pidemmillä matkoilla Tuomas käyttää sähkömopoa tai
ajaa autoa käsihallintalaitteiden avulla. Tuomas selviytyy apuvälineiden avulla pää
osin itsestä huolehtimisen toiminnosta sekä kevyistä arjen askareista. Asunnonmuu
tostyöt mahdollistavat osaltaan kotona liikkumista ja arjen toimintojen sujumista.
Vaimonsa apua hän tarvitsee muun muassa vaatteiden kiinnityksissä, kodinhoidon
tehtävissä, asioinneissa sekä tavaroiden siirtelyssä ja nostelussa. Tuomas tekee osa
aikaisesti oman alansa töitä tietokoneella ja kynällä kotoaan käsin. Toimintakyvyssä
on vaihtelua eri päivinä edellisen päivän rasituksesta ja sään lämpimyydestä riippuen.
Käsissä on toiminnallisuutta haittaavaa jähmeyttä ja kömpelyyttä. Seisoma-asennon
ylläpitäminen ja siinä työskentely on haastavaa. Toimintaterapiassa oli meneillään
kymmenes vuosi. Viimeisen viiden vuoden aikana tavoitteet oli keskitetty yläraajojen
motoriikan, liikelaajuuksien ja voiman ylläpitämiseen, yläraajojen toiminnallisuuden
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lisäämiseen sekä pystyasennossa toimimisen varmistumiseen. Lisäksi yhteisenä ta
voitteena fysioterapian kanssa oli ollut pyöräilyn oppiminen mukautetulla sähkö
avusteisella polkupyörällä ja pidemmän kävelylenkin jaksaminen omatoimisesti.
Terapeutin mukaan Tuomaksen toimintakyky oli pysynyt ennallaan tai joiltain osin
hieman parantunut. Omatoimisen pyöräilyn ja kävelylenkkeilyn tavoitteet oli saavu
tettu.
4.6.3 Tavoitteet
Osatavoitteiden muodostaminen ja vaihtuminen
Kuntoutussuunnitelmiin kirjatut terapiatavoitteet olivat usein laaja-alaisia eivätkä
välttämättä arjen toimintoihin tai tilanteisiin liitettyjä, yksilöllisiä, konkreettisia tai
mitattavia. Haastatteluissa selvitettiin, onko kuntoutujilla kuitenkin ollut pienempiä,
useammin vaihtuvia osatavoitteita. Yksi terapeuteista totesi kuntoutussuunnitelmiin
kirjattujen tavoitteiden olevan niin laajoja, että ne on pakko jakaa pienempiin osata
voitteisiin, ja täytyy selittää myös kuntoutujan läheisille, mitä niillä tarkoitetaan. Kak
si terapeuteista nosti esiin, että pitkään jatkuneessa terapiasuhteessa voi olla haasta
vaa luoda vuosittain uusia osatavoitteita.
”– – mut sitte ku tiedän omalta kohdaltani että on sama asiakas vuosikausia ja jos
ei tuu sellasta niinkun edistymistä, mut että et terapian tarve kuitenkin on ni just
se, se osiin pilkkominen niissä tavoitteissa ni se on terapeutille itselleenkin niin
välillä pulmallista, että näkee kyllä et hei tässä on tarve, mutta millä tavalla mä
pystysin niinkun tässä tilanteessa nyt tavoitteen asettelemaan ja myös että mitä
ne menetelmät on, että ei jää paikoilleen.” (Toimintaterapeutti)

Kaikilla kuntoutujilla ei ollut jatkuvasti vaihtuvia osatavoitteita, mutta siinä tapauk
sessa terapeutti lisäsi tarpeen mukaan lyhytaikaisia tavoitteita. Tuomaksen tavoitteet
eivät yleensä vaihtuneet, mutta tilanteen vaatiessa oli fysio- ja toimintaterapeutin
kanssa laadittu yhteiset GAS-tavoitteet esimerkiksi pyöräilyn uudelleen oppimiseksi.
Vaikka Tuulan ja Teemun kuntoutusdokumenteissa ei osatavoitteita mainittu, kävi
terapeuttien haastattelusta ilmi, että vuoden sisällä vaihtuvia ja arkeen liitettyjä osa
tavoitteita on ollut.
”No joo onhan niit ollu, niin ku jos nyt aattelee ihan tämmösii konkreettisia, joku
astianpesukoneen käyttäminen, pyykinpesukoneen… no tietysti jo se alku siitä, että
ruvettiin luomaan sitä vuorokausirytmiä. Tehtiin ihan viikkokalenteri, päiväkalenteri
mitä tapahtuu minäkin päivänä, et onhan sieltä… Ja sitten niitä on ollu siten, ne on
aina vaihdellu ne tavoitteet, että nyt on ollut sit se, että jos on ollu joku tämmönen
siivoushomma, että imurointi kerran viikkoon ja näin poispäin. On niitä ollu paljon.”
(Teemun toimintaterapeutti)
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Tavoitteiden liittäminen arkeen
Haastattelut vahvistivat kuntoutusdokumenteista kerättyä tietoa, että kolmen kun
toutujan tavoitteet oli liitetty selkeästi arjen toimintoihin tai tilanteisiin. Lisäksi
kahden kuntoutujan kirjatut tavoitteet liittyivät osittain arkeen mutta painottuivat
toimintavalmiuksien, kuten käsien hienomotoriikan, tai toiminnanohjauksen ke
hittymiseen. Yhden kuntoutujan tavoitteet olivat pelkästään toimintavalmiuksissa
ja haastattelussa kuntoutuja ilmaisi tyytymättömyytensä siitä, että nykyiset tavoit
teet eivät vastanneet niihin haasteisiin, joihin hän toivoisi muutosta arkielämässään.
Tonin toimintaterapeutti on juuri vaihtunut ja uuden terapeutin myötä myös kun
toutussuunnitelman laajat valmiustason tavoitteet oli pilkottu osatavoitteiksi arjen
konkreettisiin tehtäviin.
”On, että meillä on pistetty osatavoitteeks niin ku pilkkomiset ja pukemiset ja
vetoketjut ja tällaset.” (Tonin äiti)

Asiakas- ja perhekeskeisyyden toteutuminen tavoitteiden laadinnassa
Haastattelujen perusteella tavoitteet oli yleensä laadittu yhdessä kuntoutujan ja/tai
hänen perheensä kanssa. Kaksi terapeuttia kuvaili tavoitteiden laadintaa keskuste
levaksi prosessiksi, jossa kuntoutujan näkemykset tuodaan terapeutin ammatillisen
tietämyksen tuella lähemmäs realistista tavoitetasoa. Tämä prosessi voi olla terapeu
tin kokemusten mukaan hyvin haastava, jos kuntoutujalla on puutteita oiretiedos
tuksessaan. Kuntoutuja, joka oli tyytymätön siihen, etteivät tavoitteet vastanneet hä
nen arjen tarpeitaan, koki kuitenkin, että hän on saanut ilmaista oman mielipiteensä
tavoitekeskustelussa ja terapeutti on kysynyt hänen mielipidettään. Erityisoppilai
toksen asuntolassa asuvan kuntoutujan perheen toiveita oli kuunneltu kuntoutus
suunnitelman laadinnassa, mutta osatavoitteiden tarkentaminen tapahtui terapeutin
mukaan koulun ja asumisyksikön henkilökunnan kanssa, koska perhe asuu kaukana.
Tonin perhe koki, että he ovat saaneet tuotua toiminta- ja fysioterapian tavoitteisiin
sellaisia arjen toimintoja, jotka ovat yksilöllisesti juuri heidän perheelleen tärkeitä ja
he ovat saaneet vaikuttaa itse myös tavoitetasoon.
”Ne on ollu tarkoituksenmukaisia ja ne on ollu toteutettavissa. Siit on aina pietty
huoli, että ne ei oo niin ku liikaa. Et se, et jos me laitetaan se rima liian korkeelle,
niin eihän se toteudu. Mut jos se on jotain pienempää, niin sithän se on niin ku
ihan – –” (Tonin äiti)

4.6.4 Toteutuminen
Terapiamenetelmät
Lähes kaikki kuntoutujat kokivat, että toimintaterapiassa on käytetty heille merkityk
sellisiä oikeita toimintoja terapiamenetelminä. Nuorempien kuntoutujien vanhem
pien mukaan heidän lapsensa innostuivat myös pienempinä terapiassa tarjotuista
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peleistä ja leikeistä. Iän myötä niiden tilalle tai rinnalle on tullut arjen taitojen har
joittelua. Toimintaterapiassa lähes mitä tahansa kuntoutujalle mielekästä tai merki
tyksellistä toimintaa voidaan käyttää terapeuttisesti. Oleellista ei niinkään ole se, mitä
toimintaa käytetään, vaan se, miten sitä käytetään.
Yksi kuntoutujista kuitenkin koki, että hänen terapiassaan vuodesta toiseen käyte
tyt nappulapelit eivät ole mielekkäitä eivätkä hyödytä häntä millään tavalla. Joskus
oli kuitenkin esimerkiksi leivottu, minkä hän oli kokenut vähän mielekkäämmäksi.
Tämän kuntoutujan toiveena olisi tehdä sovellettuna käsillään toimintoja, joita hä
nellä on ollut tapana tehdä ennen toimintakykynsä heikkenemistään, mutta siihen ei
ole terapeutin vastaanottotiloissa mahdollisuutta. Toisekseen hänellä olisi arjessaan
tarve oppia turvallisempia toimintatapoja muun muassa omassa keittiössä, omilla
työskentelyvälineillä, sillä monenlaisia tapaturmia on jo sattunut.
Toimintaterapeutit kuvailivat merkityksellisen toiminnan voimaa iloa tuottavaksi,
motivoivaksi ja henkistä jaksamista tukevaksi. Mitä tahansa arjen toimintoja ei auto
maattisesti harjoitella tai käytetä menetelminä jonkin toimintavalmiuden kehitty
miseksi. Esimerkiksi Tuomaksen terapeutti huomioi valinnassa myös kuntoutujan
toiminnallisen historian ja perheen toiminnalliset roolit.
”Ei kovin hirveesti niitä kodin niinku tämösessä ruuanlaitto, mitä mä ehotin, sen
vaimo teki kaiken siellä, sillon se ei ole kovin järkevää ruveta, ku oli tehny aika
semmin, ni miks ruveta nyt sitte että Tuomas tekis ruokaa. Ja historia, et jos vaimo
on tehny aina ni ei se varmaan ois halunnukkaan et se ois tullu siihen keittiöön
touhuilemaan, et hän tekee.” (Tuomaksen toimintaterapeutti)

Näiden kuntoutujien toimintaterapioissa on harjoiteltu arjen toimintoja, kuten
sähköpostin käyttöä, kaupungilla asiointia, voileivän tekoa, silittämistä sekä uusia
toimintastrategioita kahvin keittoon, jotta toiminta tulee vietyä alusta loppuun. Toi
mintaterapiassa on myös pelattu erilaisia pelejä, ja ainakin Tuomas tiedosti niiden
yhteyden omiin tavoitteisiinsa ja toimintakyvyn kohentumiseen. Myös muita va
paa-ajan toimintoja on harjoiteltu terapeutin ohjauksessa. Tiivistä yhteistyötä kun
toutujan fysioterapeutin kanssa tekevä Tuomaksen terapeutti käytti säännöllisesti
osan viikoittaisesta terapia-ajasta ulkona liikkumisen harjoitteluun, jotta kuntoutu
jan kyky omatoimiseen ulkoiluun kohenisi. Teemulla on muistin ja toiminnanohjai
lun vaikeuksia ja hänen terapiassaan on luotu struktuurit ajanhallinnalle.
”Se alkoi ihan sieltä sillä lailla silloin alun alkaen, että ensin tehtiin viikko, suunnit
telivat mitä minäkin päivänä tehtiin ja oliko ulkoilu, ruokailu, lenkit kaikki. Se alko
ihan sieltä ja vieläkin on se semmonen viikkomuistio tua, minkä eletään sen… ne
tekee avustajan kanssa joka viikko tekee viikoks tän. Ja jos on nyt jotain, mikä on
etukäteen tiedossa, ne merkkaa siihen.” (Teemun äiti)
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”Siin on kaikki lotot ja saunat ja pelit ja menot, fysiot ja muut, niin kaikki on.” (Teemu)

Yläraajojen toiminnan harjoittelu oli muutaman kuntoutujan toimintaterapian kes
keistä sisältöä. Tuomas uskoi, että terapiassa toteutettu jäykkien yläraajojen perus
teellinen venyttely mahdollistaa kaikkea käsillä tekemistä. Lisäksi Tuomaksen tera
piassa on harjoiteltu sorminäppäryyttä erilaisilla toiminnoilla, kuten askartelulla ja
pienillä rakentelutöillä. Hänen itsensä mukaan käsien käytössä ei ollut enää tapah
tunut muutosta, mutta terapia on tärkeää ylläpitävänä. Tonin hienomotoriikkaa oli
harjoitettu terapiassa erilaisin pelein.
”Sitten tietenkin joka kerta tehdään täällä noi käsien perusteelliset venyttelyt, koska
ne on, ne on aina ollu tälleen vähän sormet koukussa, että ihan täältä hartioista
lähtien joka kerta venytellään pitkäkestoiset venyttelyt. Ne auttaa ne pysymään
paremmassa kunnossa, että pystyy tekemään sitten kaiken näköstä hommaa.”
(Tuomas)

Muutokset toimintaterapian toteutuksessa
Viiden kuntoutujan toimintaterapian toteutus oli muuttunut oleellisesti viiden tar
kasteluvuoden aikana. Tuulan ja Tapion toimintakyky heikkeni sairauden edetessä,
jolloin terapia vastasi näihin muutoksiin mukauttamalla toimintatapoja ja ottamalla
käyttöön uusia apuvälineitä tai muokkaamalla jo olemassa olevia.
”No ehkä jos aattelee enemmän, niin siihen just niitä apukeinoja, et miten hän
niin ku pystyis osallistumaan ja miten hän pystyis sitten vielä sillä jäljellä olevalla
toimintakyvyllä toimimaan. Tavallaan, kun kädet ei paljon liiku, niin sit pitää niin
ku tosiaan löytää muita keinoja millä sitä osallistuvuutta saadaan. Että miten
sähköpyörätuolia saa liikutettua, jos käden toimintakyky on niin, että ei riitä, että
sitä leukaohjainta siinä on ollut suunnittelussa mukana ja sit se on se ääniohjaus
se sovellus. Ja sitten ne ympäristön hallintalaitteet ja tämmöset, et miten saa tele
vision päälle ja just tämmösiä pieniä juttuja. Ne on hänelle isoja juttuja meille voi
olla normaali ihmisille pieniä, mutta se on kumminkin, et hän saa valita sieltä sen
oma mielikanavan. Pystyy aukasemaan oven ja sillai että ei tarvi olla puoliso aina
paikalla. Kumminkin ne on ihan isoja juttuja hänelle.” (Tuulan toimintaterapeutti)

Tuomaksen toimintaterapia on laajentunut käsien käytön harjoittelusta ulkona liik
kumisen, pyöräilyn uudelleen oppimisen sekä pystyasennossa toimimisen harjoit
teluun. Teemu on opetellut terapiassa vaihtuvia arjen taitoja aina elämäntilanteen
muutosten mukaan. Sekä Tanjan että Tonin terapiassa painopiste on siirtynyt lapsuu
den sensomotoristen valmiuksien harjoittelusta vahvasti arjen taitojen harjoitteluun.
Tanjan terapeutti piti tärkeänä, että toimintaterapia aloitetaan varhain lapsuudessa
ja tavoitteet sekä toteutus muuttuvat ajan myötä tilanteiden mukaan, esimerkiksi so
peutumiskäyttäytymisen ongelmien ilmaantuessa.
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Omatoimiseen harjoitteluun ohjaaminen
Omatoimiseen harjoitteluun ohjaamisessa oli monenlaisia käytäntöjä. Teemua oli
ohjattu viikoittain arjen toimintojen, kuten sähköpostin ja kännykän käytön sekä
ruuanlaiton, harjoitteluun kirjallisten ohjeiden sekä avustajan tuella. Tapiolle taas
ei ollut annettu varsinaisia harjoituksia, mutta häntä oli ohjattu harjoittelemaan eri
laisten apuvälineiden käyttöä arjen toiminnoissa. Tuomaksen mukaan itsenäiseen
harjoitteluun ohjaaminen painottui hänen pitkän terapiansa alkuvaiheeseen, viime
vuosina sitä on ollut vähemmän ja se on keskittynyt käsien harjoitteisiin. Tanjan toi
mintaterapeutti oli valmistanut kotona käytettävän kuvakansion, jonka avulla Tanja
voi perheensä tuella harjoitella toiminnan suunnittelua.
Apuvälineet ja asunnonmuutostyöt
Hoitavat toimintaterapeutit olivat jollain tavalla mukana kaikissa kuntoutujien apu
väline- ja asunnonmuutostyöprosesseissa. Terapeutti oli osallistunut yksilöllisten
käsien lepolastojen suunnitteluun ja ohjannut niiden säännölliseen käyttöön liike
laajuuksien säilyttämiseksi. Terapeutti oli mukana myös apuvälineiden hankinnassa
tai niiden mukautuksessa kuntoutujan tarpeisiin. Jos tarvittavia apuvälineitä ei ol
lut valmiina, terapeutti suunnitteli, kokeili ja tuotti välineen yhdessä kuntoutujan ja
apuvälineyksikön kanssa. Tarvittaessa terapeutti oli myös hankkinut kuntoutujalle
osallistumista mahdollistavia palveluita tai teknologiaa, kuten kännykän ääniohjaus
ohjelmiston tai äänikirjat. Asunnonmuutostöissä terapeutti oli toiminut kuntoutujan
toimintakyvyn ja tämän kotiympäristön asiantuntijana ja kirjoittanut tarvittaessa yli
määräisiä lausuntoja vammaispalveluun ajakseen kuntoutujan etua.
Ohjaus ja tukeminen
Toimintaterapeutit ovat ohjanneet kuntoutujan läheisiä, avustajia ja koulun henkilö
kuntaa, vaikka siitä ei yleensä mainittu kuntoutusdokumenteissa. Ohjaaminen saat
taa terapiavuosien aikana muuttua määrältään ja sen painopiste voi siirtyä läheisistä
muihin toimintaympäristöihin. Läheisiä oli ohjattu muun muassa kuntoutusetuuk
sien hakemisessa. Teemun terapeutti koki kuntoutujan läheisen tukemisen erityisen
tärkeäksi alkuvaiheessa, kun kuntoutujan tapaturma oli tuore ja läheinen myös koki
saaneensa paljon apua ”siinä terapian sivussa”. Nuoren kuntoutujan äiti koki saaneen
sa ohjausta kotiin kuntoutujan ollessa vielä pieni, mutta myöhemmin terapeutti oli
ohjannut enemmän koulun henkilökuntaa. Kouluikäisen Tonin terapeutti oli ohjan
nut perhettä kuntoutujan arjen toimintojen harjoitteluun ja aistimuksille poikkeavan
reagoinnin helpottumiseen sekä sopinut yhteisistä linjauksista. Teemun terapeutti oli
sovittanut ympäristön vaatimustasoa vastaamaan paremmin kuntoutujan toiminta
kykyyn muun muassa ohjaamalla läheisiä ja henkilökohtaista avustajaa siihen, miten
kuntoutujan kanssa kannattaa toimia ja mitä häneltä voi vaatia. Terapeutti näki avus
tajan ohjaamisen tärkeänä, jotta arki olisi Teemulle mahdollisimman kuntouttavaa,
vaikka toisaalta hän myös koki, ettei avustajan ohjaaminen kuulu varsinaisesti toi
mintaterapian toteutukseen.
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”Niin silloin aina, kun on ollut tää avustajanvaihdos, niin se on tietysti korostunut
aika lailla se munkin rooli, mikä ei pitäisi kuuluu ehkä suoraan siihen, niin ku
terapiaan. Mut se et kuntoutujan kokonaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta on kan
nattanut satsata sit aika paljon siihen avustajaan, et mitkä ne kuntoutujan pulmat
on ja miten sä avustajana toimit. Kuntoutuja on kuitenkin sun työnantaja ja hän on
kauheen kiltti kaveri, et se ei komenna ketään tekemään puolestaan. Mut idea on
se, että sä autat vaan sen verran, et kuntoutuja kyllä tekee ne itte, mutta avustajalla
ei ollu näkemystä, että miten se toimii.” (Teemun toimintaterapeutti)

Yhteistyö
Yhteisterapiaa oli toteutettu osana kahden kuntoutujan toimintaterapiaa, mikä oli
lähtenyt kuntoutujan tarpeesta ja terapeuttien yhteistyöhalusta. Tuomaksen toimin
taterapeutti koki fysioterapeutin kanssa toteutetun parin yhteisterapiakerran hyötynä
potilasturvallisuuden paranemisen pyöräilyn uudelleenopettelussa ja samalla pystyt
tiin suunnittelemaan yhdessä pyörään tarvittavia mukautuksia sekä toimintatapojen
soveltamista. Myös Tonin toimintaterapia oli toteutunut toisinaan yhteisterapiana
fysioterapeutin kanssa, mikä oli mahdollistanut mm. yhteisen tavoitekeskustelun.
Yksi terapeuteista tähdensi, että on tärkeää saada aina kuntoutujan muiden terapeut
tien kuntoutuspalautteet itselleen, etenkin jos yhteistyö jää joidenkin tahojen kanssa
vähäiseksi esimerkiksi välimatkojen vuoksi. Tiivistä yhteistyötä oli tehty tarpeen mu
kaan myös lasten ja nuorten koulun henkilökunnan ja asumisyksikön sekä apuväli
neyksiköiden ja -firmojen kanssa. Paria poikkeusta lukuun ottamatta yhteistyötä ei
ollut yleensä kirjattu terapiapalautteisiin.
Terapian kertojen määrä ja pituus
Toimintaterapiassa käytetään usein menetelmänä yksittäisten harjoitusten sijaan kun
toutujalle merkityksellisiä toimintoja. Ne etenevät ohjattuina ja kuntoutujalle sovel
lettuina prosesseina, jota voi olla vaikea katkaista lyhyen terapia-ajan rajoissa, ottaen
huomioon kuntoutujan toimintakyvyn rajoitteiden tuoman hitauden. Kuntoutuja,
jolla oli 90 minuutin terapia-aika, koki sen tarpeelliseksi ja riittäväksi. 60 minuutin
mittaisen terapia-ajan koki sopivaksi kaksi kuntoutujaa tai läheistä. Kaksi kuntoutu
jaa taas kritisoi tunnin olevan liian lyhyt joidenkin toimintojen harjoitteluun. Esi
merkiksi ruuanlaiton valmisteluun koettiin kuluvan sen verran aikaa, että tunnissa
sitä ei ehditä viemään loppuun. Tarvittaessa terapiasta oli käytetty kaksi tuntia kerral
la ja pidetty sen jälkeen taukoa, vaikka sen tiedettiin olevan Kelan sääntöjen vastaista.
”Se on aivan järjetöntä, että ei saa pittää kerta on semmosia, niin ku jos tehään
jotain ruokia tai muuta, niin et sä tunnissa kovin monenlaista juttua kerkiä tehä.
Miksei muka sais pittää kaksoistuntia?” (Kuntoutuja)

Kouluikäisen Tonin vanhemmat ja nuoren Tanjan toimintaterapeutti kokivat kerran
viikossa annettavan terapian niukaksi. Terapeutti uskoi Tanjan terapian tulosten jää
neen tämän vuoksi vähäisiksi suhteessa hänen potentiaaliinsa kuntoutua. Tonin van
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hemmat näkivät terapian roolin kotona tapahtuvan harjoittelun tukena. Molemmilla
kuntoutujilla on kehitysvamma, jonka myötä oppiminen vaatii runsaasti toistoja.
”Ehkä määriä vois olla enemmänkin [yli 30 x/vuosi], mutta mie ymmärrän sen, et ei
millään terapialla mennä kuuhun, jos ei sitä sitten tueta kotonta. Et sinällänsä se
on enemmän ohjausta, että ei se kerta viikossa, niin ei sillä kuuhun mennä vielä.
Et se on niin ku ohjaavaa.” (Tonin äiti)

Toteutuspaikka
Kotiympäristössä toteutettu toimintaterapia mahdollisti muun muassa pihalla har
joittelun, johon ei vastaanottotiloissa olisi ollut mahdollisuutta. Sekä kuntoutuja itse
että erään kuntoutujan terapeutti tiedostivat kotona toteutetun terapian myös hel
pottavan kuntoutujan tai hänen perheensä elämää, kun terapiaan ei tarvinnut läh
teä – etenkin jos kuntoutujalla oli lisäksi muitakin terapioita. Vastaanottotiloihinkin
oltiin tyytyväisiä ja niitä oli jossain tapauksessa muokattu yksilöllisesti kuntoutujalle
sopiviksi. Terapeutti koki erityisoppilaitoksessa ja sen asumisyksikössä toteutuneessa
terapiassa erityisen hyväksi tiiviin yhteistyön henkilökunnan kanssa. Vain yksi kun
toutuja oli tyytymätön toimintaterapian vastaanottotiloihin, joita hän kuvaili pieniksi
ja varusteiltaan puutteellisiksi, joissa hänen ei ole ollut mahdollista tehdä mielekkäitä
toimintoja. Hänen terapiansa oli suunniteltu toteutettavaksi osittain kotikäynteinä,
mikä olisi ratkaissut ongelman, mutta kuntoutujan mukaan terapeutilla ei ole ollut
kotikäynneille aikaa.
Terapian tuloksellisuuteen vaikuttavat yksilölliset tekijät
Monenlaisten terapian ulkoisten tekijöiden koettiin vaikuttavan osaltaan toiminta
terapian tuloksellisuuteen. Terapeutit nostivat esiin kuntoutujiensa edistymistä tuke
vina tekijöinä perheen ja muun sosiaalisen verkoston tuen, kuntoutumista tukevan
aktivoivan kotiympäristön, voimaannuttavat harrastukset, kuntoutujan kyvyn hakea
tarvitsemansa palvelut sekä vammaa lukuun ottamatta hyvän terveydentilan. Yksi
kuntoutuja nimesi motivaation edistymistään tukevaksi tekijäksi ja toinen koki lääki
tyksen muutoksen parantaneen tasapainoa ja sen myötä arjen toimintojen sujumista
sekä turvallisuutta. Yhden kuntoutujan osallistuminen kodin ulkopuoliseen elämään
ja uusiin vapaa-ajantoimintoihin mahdollistui henkilökohtaisen avustajan saami
sen myötä. Pitkän yhtäjaksoisen terapian aikana kuntoutumiselle on ilmaantunut
myös haasteita. Muutto omaan asuntoon ja tietokoneen hankinta lisäsivät nopeasti
toiminnallisia vaatimuksia. Toisen kuntoutujan äidin mukaan kuntoutujan muutto
erityisoppilaitoksen asumisyksikköön oli kuntoutujalle stressaavaa ja sopeutuminen
vaati aikaa. Kouluikäisen kuntoutujan käytökseen ja mielialaan on hänen perheensä
mukaan alkanut vaikuttamaan joko unettomuus, murrosikä tai lääkitykset. Äkillinen
sairauskohtaus jätti yhdelle kuntoutujalle pysyvän toimintarajoitteen toiseen yläraa
jaan ja näkökenttään.
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Terapiasuhde
Sekä toimintaterapeutit että kuntoutujat pitivät hyvää terapiasuhdetta erittäin tärkeä
nä ja kuvailivat sitä eri tavoin. Terapeutin mielestä hyvä terapiasuhde on keskeinen
tekijä kuntoutuksen tuloksellisuudessa. Pitkässä hyvässä terapiassa voidaan keskus
tella avoimesti myös vaikeammista elämäntilanteeseen liittyvistä asioista, ja terapeut
ti voi huomioida ne terapian toteutuksessa. Kuntoutuja uskaltaa kertoa terapeutilleen
myös asioista, jotka eivät tunnu terapiassa toimivan. Erään terapeutin mukaan tera
peuttinen vuorovaikutussuhde ja tasavertainen kumppanuus ovat sitä tärkeämmässä
asemassa, mitä vähemmän kuntoutujalla on toimintakykyä jäljellä. Pidemmän ajan
kuluessa terapeutti oppii myös tuntemaan kuntoutujan toiminnallista historiaa ja voi
pyrkiä sen myötä tukemaan kuntoutujan toiminnallisuutta silloinkin, kun toimin
takykyä on jäljellä suhteellisen vähän. Sekä terapeutti että kuntoutuja voivat joutua
työstämään luopumisprosessia pitkän terapiasuhteen päättyessä. Eräs terapeutti, jolla
on kuntoutujaan pitkä ja tiivis terapiasuhde, teki kuntoutujan eteen kaiken, josta us
koi olevan apua, joskus omaa aikaansakin käyttäen.
”Siinä joutuu niin ku käyttään hirveesti tämmöseen välilliseen… Mut se on ehkä
semmosta mikä on tullut myös semmosta ekstraa, et eihän se kuulu, eikä se näy
missään nyt näis niin ku. Näähän on tullut enemmän vaan siihen, että kuntoutujasta
on nyt jo tullu tämän pitkän ajan kuluessa myös semmonen hyvä tuttu, että haluu,
että määrätyt asiat toimii, niin sitten ne [ohjeet] tulee naputeltuu [tietokoneella] sil
le.” (Toimintaterapeutti)
”Sanotaan, että tulee enemmän ystäväks sitten. Niin ku ihan oikeesti keskustelee
ja ehkä sitten semmoset henkilötkin ketkä tulee tutummaks niin sit pystyy ehkä
ei tuu semmosta, mites mä sanoisin, se jämäköityy ehkä se ote jossain vaiheessa
vähän sitten, että ei kyl se pitää nyt tehä tälleen tai tälleen, nyt ei anneta periks.”
(Kuntoutujan läheinen)

Toimintaterapeutit näkivät terapeutin mahdollisessa vaihtumisessa enimmäkseen
huonoja, mutta myös joitain hyviä puolia. He kokivat joidenkin kuntoutujien koh
dalla vaihtumisen kuntoutumista haittaavaksi tekijäksi. Uuden kuntoutujan kanssa
menee aina aikaa tutustumiseen ja hyvän luottamuksellisen terapiasuhteen raken
tamiseen. Yhtä terapeuttia huoletti terapeutin vaihtumisessa niin sanotun hiljaisen
tiedon siirtymisen ongelma, kun tieto esimerkiksi kuntoutujan vahvuuksista ja hä
nen läheistensä kanssa toimimisesta häviää. Joskus terapeutti voi vaihtua useinkin
työkierrollisista syistä. Joissain tapauksissa vaihtumisessa nähtiin hyviäkin puolia.
Pitkän terapiasuhteen mahdollisena haittana koettiin urautuminen samoihin toi
mintatapoihin ja vaikeus uudistaa terapiamenetelmiä. Myös siinä tapauksessa, että
terapiasuhde ei toimi, pidettiin terapeutin vaihtoa hyvänä ratkaisuna.
Kuntoutujat ja heidän läheisensä pitivät terapeutin samana pysymistä tärkeänä ja
vaihtumista huonona asiana. Toistensa tapojen tunteminen puolin ja toisin koettiin
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hyväksi, jotta on helppo toimia yhdessä ja puhua asioista avoimesti. Joskus uuden
terapeutin kanssa voi kestää kauemminkin löytää ”yhteinen sävel” terapiasuhteeseen.
Tuttu terapeutti osaa tauon jälkeen jatkaa siitä, mihin terapia viimeksi jäi. Yhden
kuntoutujan kohdalla toimintaterapeutin vaihtuminen oli aiheuttanut pitkän katkon
terapiaan, kun uutta terapeuttia ei saatu heti jatkamaan terapiaa voimassa olevalla
maksusitoumuksella.
Teoreettiset taustat
Toimintaterapian teoreettisten mallien ja viitekehysten käytössä oli monenlaisia
käytäntöjä. Yksi terapeutti nimesi käyttävänsä ensisijaisesti inhimillisen toiminnan
mallia (Model of Human Occupation, MOHO) ja hyödyntävänsä sen ohella kanada
laista asiakaskeskeistä toimintaterapian mallia (Canadian Model of Occupational Per
formance, CMOP). Toinen kertoi perustavansa työnsä ensisijaisesti kuntoutujan ar
jen näkökulmaan mutta jäsentävänsä työtään jossain määrin myös MOHOn kautta.
Neljä terapeuttia ei osannut nimetä teoreettisia viitekehyksiä työnsä taustalla. Heistä
yksi painotti kuitenkin työssään kokonaisvaltaisen ihmiskuvan tärkeyttä ja toinen
asiakaskeskeistä lähestymistapaa sekä kokemukseen perustuvaa tietoa. Yksi sanoi
perustavansa työnsä pelkästään asiakkaan arkeen. Eräs terapeuteista muistutti, että
hänen opintojensa aikaan ei teorioita juuri opetettu, toinen taas oli opiskelut myös
teorioita mutta ei tietoisesti käyttänyt niitä työssään. Teoriatietoa hyödyntäneet kaksi
terapeuttia osasivat selkeästi paremmin ilmaista työnsä sisältöjä ja perusteita sekä
jäsentää kuntoutujansa tilannetta.
”Mä en itse asias tiedä mitä mallii mää käytän, mut mää oon pyrkiny niinku mah
dollisimman, et se toimintaterapia menis sinne arkeen. Et se ei ois hienoja termejä
ja hienoja sanontoja ja tekoja, vaan sitä et se menis sinne arkeen ja hyötykäyttöön.”
(Toimintaterapeutti)

Arviointikäytännöt
Arviointimenetelmien käyttö oli hajanaista. Joitain arviointimenetelmiä terapeutit
olivat kokeilleet, mutta ne eivät tuntuneet aina toimivan tietyn kuntoutujan kohdal
la. Yksi toimintaterapeutti kertoi käyttävänsä työpaikkansa omia itsearviointimene
telmiä. Osa käytti GAS-menetelmää osatavoitteiden asettelussa, mutta osa koki sen
keinotekoiseksi tai soveltuvan paremmin uuden kuntoutujan terapian aloitukseen.
Kuntoutusdokumenttien perusteella kenenkään kuntoutujan toimintakyvyn muu
toksia ei seurattu systemaattisesti vuodesta toiseen samoilla arviointimenetelmil
lä. Silloin kun arviointimenetelmiä oli käytetty, ilmeni niiden tulosten tulkinnassa
puutteita ja GAS-asteikkojen luomisessa haasteita, jolloin tulokset menettivät mer
kitystään. Kuntoutujat eivät yleensä päässeet joka kerta kuntoutussuunnitelmasta
vastaavan tahon toimintaterapeutin arvioon kuntoutussuunnitelmien laadinnan
yhteydessä, jolloin toimintakykyä ei seurattu arviointimenetelmien avulla. Kuntou
tuspalautteissaan terapeutit olivat kuvailleet kuntoutujan toimintaa vaihtelevasti, lä
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hinnä terapiatilanteissa, joskus myös todellisissa arjen toiminnoissa. Muutosta toi
minnassa oli harvoin kuvattu selkeästi palautteissa, vaikka haastatteluissa muutoksia
osattiin tuoda monipuolisesti esiin.
Toimintaterapian erityisyys
Kuntoutujat ja heidän läheisensä pohtivat toimintaterapian erityispiirteitä pitkälti
vertaamalla niitä muihin terapioihin, joista heillä on kokemusta. Heidän mukaansa
toimintaterapiassa suunnitellaan ja tehdään oikeita toimintoja tai harjoitellaan arjen
toimintoja. Lisäksi toimintaterapiassa huolehditaan siitä, että kotiympäristö on tur
vallinen. Toimintaterapiassa myös ylläpidetään ja parannetaan käsien toimintakykyä
ja siedätetään aistiyliherkkyyksiä.
Toimintaterapeutit näkivät toimintaterapian muita terapioita kokonaisvaltaisempa
na: se huomioi hyvin ympäristötekijät ja käsittää toiminnan fyysistä tekemistä laa
jemmaksi ilmiöksi. Toimintaterapian koettiin keskittyvän arjen hallintaan, mutta
myös käsien käyttöön. Menetelmien koettiin olevan erilaisia, vaikka tavoitteet voivat
olla muun kuntoutuksen ja erityisopetuksen kanssa yhteneviä. Toimintaterapiassa
käytetään menetelminä toimintoja, joista asiakas itse on innostunut, ja terapiaa voi
daan toteuttaa muuallakin kuin terapiatiloissa. Muun muassa pelien käytön koettiin
olevan ainutlaatuista. Kenenkään kuntoutujan kuntoutussuunnitelmien laadinnan
yhteydessä ei ollut puhuttu toimintaterapian vaihtamisesta johonkin toiseen avokun
toutusmuotoon. Terapeuteista vain yksi pohti, että ratsastusterapia saattaisi olla mah
dollinen vaihtoehto toimintaterapialle kyseisen kuntoutujan tilanteessa.
4.6.5 Hyödyt ja haitat
Elämänlaatu ja hyvinvointi
Toimintaterapeutit kokivat terapian lisäävän kuntoutujiensa autonomiaa ja toimin
nallista pätevyydentunnetta. Terapia nähtiin voimaannuttavana terapeutin ohjates
sa ja kannustaessa kuntoutujaa kokemuksiin omasta pystyvyydestä tämän toimin
tarajoitteista huolimatta. Kuntoutujan itsemääräämisoikeuden koettiin lisääntyneen
terapiassa toteutuneiden ympäristöön kohdistuneiden muutosten myötä. Terapian
uskottiin nostavan kuntoutujan kaikki valmiudet käyttöön ja sen myötä luovan
mielekästä elämää, mikä johtaa edelleen hyvinvointiin. Kuntoutujan toiminnallista
pätevyydentunnetta oli pystytty ylläpitämään, kun kuntoutuja oli voinut terapiassa
suunnitella toiminnat, joita haluaa tehdä, ja toimintaterapeutti on ne soveltanut ja
avustanut toteuttamisessa. Yksi kuntoutujista tunnisti myös itse toiminnallisen päte
vyydentunteensa kehittymisen.
”Tietenkinhän se on hyvä, että pystyy tekemään ja kun sitä pystyy, niin sitä aina
pyrkii parempaan ja parempaan, että kyllähän sillä suuri merkitys on. Uskallan
sitten ryhtyä kaikenlaiseen hommaan – –” (Tuomas)
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Terapeutti koki, että kuntoutujan itsetuntemus oli lisääntynyt – tämä muun muassa
tunnisti aiempaa paremmin oman jaksamisensa rajat. Toimintaterapia myös auttoi
muistihäiriöistä kuntoutujaa huomaamaan muutoksen omassa toimintakyvyssään ja
tuki siten hänen itsetuntoaan.
”Kyl mä luulen, että tietysti kuntoutujan kannalta se, että se on voinut tukeutuu
sitte siihen, kun jos on ollu ja kun on tapahtunu näitä muutoksii siihen että mä
tiedän, että tapahtunut tähän mennessä, koska hän ei ite oo pystynyt niihin vastaa
maan. – – Tavallaan niin ku se muutoksen näkeminen, että miten ja sen että mihin
kaikkeen pystyy jo. Et kyl siinä on myös ollut tietysti tää itsetunnon tukeminen, että
säännöllisen väliajoin muistuttanut sitä, että kun se meinaa hermostua, että mistä
me nyt ollaan lähdetty oikeesti, että sä olit pyörätuolissa. Ja mitä kaikkee tässä on
vuosien mittaan tapahtunut.” (Teemun toimintaterapeutti)

Kuntoutuja, hänen läheisensä ja hoitava terapeutti toivat esiin säännöllisen toiminta
terapian tuoman vaihtelun viikko-ohjelmaan, mikä virkistää ja lisää kuntoutujan
henkistä hyvinvointia. Terapeutti koki uusien toimintaa mahdollistavien keinojen
löytymisen sairauden edetessä ja toimintakyvyn heiketessä kohentavan kuntoutujan
mielialaakin. Kuntoutujat kokivat myös terapian säännöllisyyden itsessään merkityk
selliseksi.
”No yks on se, että kun mä tiiän, että mulla on kolme kertaa viikossa keskimäärin [eri
terapioita]. Mä aina ootan sen väliajan ja on semmonen, että mulla on joku siellä,
jotakin mulla on siellä muutaman päivän päästä tämmöstä, erilaista kun tää mun
hirveä hässäkkä elämä muuten. Niin on siellä jotakin. Mä aattelen näin, että jos mä
en siellä käy, jos mä ite sanon, että mä en käy, niin en mä pystyis tekkeen näitä kaik
kia muita töitä mitä mä teen tässä. En mä ois näitä tekemässä. En varmasti.” (Tapio)
”– – Se on erittäin mieltä virkistävää toimintaa, kun terapeutti joka viikko tulee,
sitä oikein odottaa.” (Tuomas)

Yksilöllisten tavoitteiden saavuttaminen
Kuntoutussuunnitelmissa ja terapiapalautteissa ei yleensä ollut otettu selkeästi kan
taa siihen, onko terapian tavoitteet saavutettu ja missä märin. On kuitenkin huo
mioitava, että kuntoutusdokumentteihin kirjatut tavoitteet olivat usein hyvin laajoja,
eikä niitä ollut yleensä liitetty arkeen. Terapiassa luotuja osatavoitteita ei ollut kirjattu
dokumentteihin. Sen sijaan haastatteluissa useampi kuntoutuja ja heidän läheisensä
koki toimintaterapian tavoitteissa tapahtuneen edistymistä tai tavoitteiden mukaista
ennallaan pysymistä. Myös kaikkien terapeuttien mukaan kuntoutujien toiminta
kyky oli pysynyt ennallaan tai parantunut paljonkin. Lisäksi yhden kuntoutujan toi
mintakyky oli vuosien mittaan edistynyt hänen lääkärinsä mukaan.
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”Joo, no ihme kyllä, niin… yli kymmenen vuotta on tapaturmasta mennyt, niin vielä
voi sanoo, että pientä edistymistä tapahtuu.” (Tuomas)

Arjen toimintoihin osallistuminen
Haastattelujen perusteella kaikkien kuntoutujien arjen toiminnat olivat edistyneet
viimeisimmänkin toimintaterapiavuoden aikana. Tuulan toimintaterapeutti kuvaili
kuntoutujan innostuneen itse löytämään tapoja, joilla voi osallistua arjen toimintoi
hin. Toinen terapeutti kertoi kuntoutujan hyödyntävän aktiivisesti saamiaan apu
välineitä arjen toiminnoissa. Eräs kuntoutujista koki terapian myötä aktivoituneen
sa henkisesti ja fyysisesti. Yksi läheisistä kuvaili kuntoutujan omaksuvan jatkuvasti
uusia pieniä asioita, joiden myötä osallistuminen perheen elämään on edistynyt ja
oman mielipiteen esille tuominen lisääntynyt.
”No kyllä musta ainakin tuntuu, että hänelle on aina tullu jotain uutta. Että tolleen,
kun tulee se kesäloma minä aikana sitten ei oo ollu ja sitte ku ollaan oltu kesä
tässä yhessä, niin musta aina tuntuu, että hän oli omaksunu jotain uutta aina,
että se pärjäs aina vaan paremmin. Niin ku meiän mukana kaikessa. Osas jo niin
ku hakee jääkaapista, jos se halus jotain, että se ei ollu aina, että piti kysyä, että
onko sulla nälkä tai haluatko sä jotain? Että osaa niin ku oman mielipiteensäkin
tuua jo esille.” (Tanjan äiti)

Teemu ja hänen äitinsä kokivat toimintaterapiasta olleen paljon hyötyä yksin kotona
asumiseen ja kotitöistä, kuten siivoamisesta ja pyykinpesusta, selviämiseen. Lisäksi
Teemu on omaksunut vuorokausirytmin ja oppinut tekemään arjen toiminnot ajal
laan. Myös terapeutti näki Teemun edistymisen arjen toiminnoissa itsenäistymisessä,
mutta korosti sen vaatineen pitkän terapiaprosessin muistiohäiriöiden vuoksi. Ta
pion itsensä ja hänen terapeuttinsa mukaan keskittymiskyky ja järjestelmällisyys ovat
kehittyneet niin, että keittiötoiminnat ovat alkaneet sujua viimeisen vuoden aikana
ja ajanhallintakin onnistuu nykyään useimmiten. Tuomas oli terapeutin mukaan ak
tivoitunut liikkumisen parantumisen myötä niin, että tekee pieniä talon kunnostus
töitäkin. Tuomaksen lääkäri ei osannut sanoa konkreettisia asioita, joissa kuntoutuja
olisi edistynyt, mutta viittasi kuntoutusdokumentteihin kirjattuun edistymiseen kä
sien käytössä. Tonin äiti kertoi Tonin oppineen itse avaamaan jogurttipurkin kan
nen, pilkkomaan ruokaa, kaatamaan juomaa, pyyhkimään sekä tunnistamaan värit,
jonka myötä esimerkiksi pukeutuminen on helpottunut. Tanjan äidin mukaan Tanja
on oppinut päivärytmin ja muistaa itse huolehtia hampaiden pesut ja lääkkeen oton.
Lisäksi terapeutin mukaan Tanjan manuaalisen ohjauksen tarve peseytymisessä on
vähentynyt.
Terapian hyötyjä kuvattiin myös työnomaisille ja työtoiminnoille sekä koulunkäyn
nille. Tuomas kertoi tietokoneella ja kynällä tekemiensä osa-aikaisten töiden mah
dollistuneen, kun käsien toimintakykyä on ylläpidetty. Toisaalta hän toi esiin, että
terapian pidempien taukojen aikana kädet ovat päässeet jäykistymään. Terapeutin
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mukaan Tapion järjestelmällisyys on parantunut niin, että oman kotitoimiston yllä
pitäminen ja yhdistystoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen on sujunut. Tonin
terapeutti ei usko, että Tonin koulunkäynti erityisopetuksessa sujuisi näin hyvin kuin
nyt, mikäli hän ei olisi saanut toimintaterapiaa.
Tuula oli terapeutin kokemuksen mukaan rohkaistunut ja aktivoitunut osallistumaan
kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Kuntoutujan vapaa-ajan toimintaa oli aktivoitu
myös käymällä yhdessä kokeilemassa harrastuksia, kunnes löytyy sopiva, josta saa
sisältöä elämään, tai aktivoitu kuntoutujaa itsekin löytämään mielekkäitä toiminto
ja, joita voi jäljellä olevan toimintakyvyn puitteissa tehdä sopivasti avustettuna. Tan
jan äiti nosti hyödyksi sen, että Tanja oppi itselleen sopivan vapaa-ajan toiminnan.
Teemu pystyy nyt keskittymään paljon aiempaa kauemmin, minkä myötä elokuvissa
käymisestä on tullut hänelle mieluisa harrastus ja hän jaksaa pelata netissä keskitty
miskykyä harjoittavia pelejä pidempään. Tuomas huomasi kävelynsä apuvälineiden
kanssa parantuneen ja matkojen pidentyneen. Terapeutti täydensi, että Tuomakselle
on jo muodostunut säännöllinen tapa käydä omatoimisesti yhden kilometrin lenkillä.
Tuomas kertoi oppineensa pitkän terapian alkuvuosina kompensoivia toimintatapo
ja, joita hyödyntämällä käsillä pystyi tekemään kaikenlaista toimintoja arjessa. Toi
sen henkilön apua kaikissa toiminnoissaan tarvitseva Tuula on oppinut toimintatera
piassa ohjaamaan muita ihmisiä avustamaan itseään joissakin toiminnoissa, asennon
korjaamisessa ja siirtymisissä. Terapeutin mukaan Tuula on oppinut ohjaamaan mui
ta sijoittamaan tarvitsemiaan välineitä ja säätämään pyörätuolia tarkoituksenmukai
sesti. Terapeutti kertoi Tuulan suunnitelleen lisäksi muun muassa leipovansa puoli
sonsa avustamana samoilla tekniikoilla, joita terapiassa on käytetty. Tanjan koulun ja
asuntolan henkilökunta on saanut opastusta Tanjan ohjaamisessa arjen toiminnoissa
terapiassa toimiviksi todetuilla tavoilla. Teemun henkilökohtaiset avustajat on pereh
dytetty avustamaan niin, että Teemu pystyisi mahdollisimman itsenäisesti, kevyellä
avustamisella, suoriutumaan arjen toiminnoistaan.
”Kun mä tuolla oon ollut tilapäisvuorohoidossa, niin oon mä siellä sitten sanonut,
että mistä kohasta ottaa kiinni ja miten auttaa. Ja oon mä näille sukulaisillekin
sanonut, että jos ne on, niin voittehan te kokkeilla, että miten. Mulla käypi kerran
viikosa pesijät täällä pesemässä, niin oon mä niille sitten kanssa sanonut, että
miten mua voi auttaa.” (Tuula)

Kuntoutujat nimesivät toimintaterapian hyödyiksi myös arjen toimintoja mahdollis
tavien apuvälineiden hankinnan, niiden yksilöllisen muokkaamisen ja käytön oppi
misen sekä ajanhallintaa helpottavien järjestelmien saamisen kotiin.
Toimintavalmiuksien kehittyminen tai ylläpitäminen
Toimintavalmiuksilla tarkoitetaan lähinnä ICF-luokituksen ruumiin ja kehon ra
kenteita ja toimintoja, jotka luovat edellytykset monimutkaisemmille toiminnoille.
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Toimintaterapeutit kuvailivat hyötyjä kuntoutujiensa toimintavalmiuksissa, muun
muassa sitä, että käsien virheasennot eivät olleet vaikeutuneet lepolastojen käytön
kontrolloinnin myötä, käsien hienomotoriikkaa ja toimintakykyä laajemminkin oli
saatu ylläpidettyä, seisomatasapaino oli kohentunut tai kehonhahmotus parantunut.
Kuntoutujien ja heidän läheistensä mukaan esimerkiksi katsekontakti oli lisääntynyt
tai muisti ja keskittymiskyky sekä ajattelun nopeus kehittynyt.
”Vuorokausirytmi oli täysin sekaisin. Psyyke oli aika lailla romuna, oli tosi äkki
pikainen, hermostu, suuttu, keskittymiskyky oli aika lailla nollassa. Joka homma
mitä tehtiin, niin se pystyi olemaan muutaman minuutin. Nyt tehdään tietokoneella
jotain muistihommia, saatetaan tehdä 45 minuuttii.” (Teemun toimintaterapeutti)

Tonin aistiyliherkkyydet ovat sekä vanhempien että terapeutin mukaan lieventyneet
niin, että toimintaa estäviä pelkotiloja ei ole enää ilmennyt. Äiti kuvaili myös, miten
sensomotorinen harjoittelu lasten toimintaterapiatilan välineillä siirtyy edelleen val
miutena arjen toimintoihin.
”Kylhän niin ku kaikki nää aistiyliherkkyydet ja nää, niin jos aatellaan vaikka voiveit
see, niin jos ei sitä voi yksinkertaisesti pitää käessä, et se tuntuu liian pahalle. Jos se
saadaan siedätettyy pois sieltä, niin kyllä se sit tulee se voitelukin sieltä.” (Tonin äiti)

Tiedonsaanti
Tuula ja hänen puolisonsa kokivat saaneensa toimintaterapeuteilta tarvitsemaansa
tietoa muun muassa etuuksien hakemisesta, apuvälineistä ja niiden hankinnasta ja
Tonin äiti tietoa pojalleen sopivien kenkien ja välineiden hankinnasta. Teemun äiti
piti tärkeänä tietoisuutta siitä, että terapeutilta voi aina kysyä ja saada neuvoja.
Tuki ja turva
Kuntoutujat näkivät pitkään jatkuneen terapian myös turvana, jota ilman he koki
sivat olevansa ”tyhjän päällä” ja joutuisivat pyytämään jatkuvasti apua toisilta tai ”ei
edes tiedä missä olisi”. Kuntoutujan läheiselle terapia merkitsi turvaa, kun oma ikään
tyminen ja sen myötä heikkenevät mahdollisuudet auttaa kuntoutujaa huolestuttaa.
Toimintaterapia lisäsi turvallisuudentunnetta myös sairauden luonteeseen kuuluvien
ja toimintakykyä heikentävien kohtausten ilmaantuessa, jolloin kuntoutuja uskoo
toipuvansa niistä nopeammin terapeuttisen harjoittelun avulla.
”Sairauteen kuuluvat nämä, niin ne lyö kerralla sitten ihmisen niin huonoon kuntoon,
että siitä selviäminen sitten… Mutta sen mä tiiän, että näitten terapioitten avulla kyllä
siihen toimintaterapia auttaa sitten siinä vaiheessa, että kun pääsee taas jaloilleen ja
pääsee jottain yrittää tekemään, niin silloin sitä tarvii just tätä tämmöstä näpräystä
ja tämmöstä käsille, kun se alkaa se toipuminen niistä kohtauksista. Silloin tarvii
sitä, että siinä mielessä kyllä se on ihan asiallista olla se toimintaterapia.” (Tapio)
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Yhteiskunnallinen hyöty
Tonin äiti esitti, että mitä pidemmälle hänen lapsensa kaltaisia kuntoutujia saa kun
toutettua, sitä pienempi taakka he ovat yhteiskunnalle selviytyessään mahdollisim
man omatoimisesti ja työskennellessään mahdollisesti vaikkapa työkeskuksessa.
Tanjan terapeutti näkee toimintaterapian hyötynä myös sen, että sitä enemmän se
pienentää ohjaavien työntekijöiden taakkaa, mitä paremmin Tanja pystyy toimimaan
itse.
Vähäinen hyöty ja haitat
Yksi kuntoutujista koki hyötyneensä toimintaterapiasta sen alkuvuosina paljonkin,
mutta viime aikoina hyöty oli ollut vähäistä. Syyksi kuntoutuja arvelee vastaanotto
tiloja, joissa oli harvoin mahdollista tehdä mielekkäitä ja kuntoutumista hyödyttäviä
toimintoja. Tämän myötä hän koki viikoittaisen kulkemisen toimintaterapiaan mui
den terapiakäyntien lisäksi rasitteena.
4.6.6 Jatkumisen perusteet
Kuntoutujien ja terapeuttien näkemykset toimintaterapian pitkään jatkumisen pe
rusteista erosivat jossain määrin toisistaan. Perusteet ovat haastateltujen henkilöi
den käsityksiä siitä, minkä tekijöiden he uskoivat vaikuttaneen toimintaterapian
jatkumiseen näin pitkään tai millä he itse sen tarvetta perustelisivat. Hoitavan ta
hon näkemyksiä jatkumisen perusteista on poimittu systemaattisesti mukaan kun
toutussuunnitelmista. Jokaisen kuntoutujan toimintaterapian jatkamiselle oli esitetty
jonkinlaisia perusteita osassa viiden vuoden aikana laadituista kuntoutussuunnitel
mista, mutta kenelläkään terapiaa ei ollut perusteltu joka kerta.
Suositukset toimintaterapian jatkumisesta
Kaikilla kuudella kuntoutujalla tai heidän läheisillään oli käsitys, että toimintatera
pian jatkumista on suositeltu kuntoutussuunnitelman laadinnan yhteydessä lähes au
tomaattisesti, ilman kuntoutujan kanssa käytyjä keskusteluja siitä, jatketaanko sitä vai
ei ja millä perustein. Joissain tapauksissa kuntoutujat muistavat, että lääkärin kanssa
oli keskusteltu kuitenkin toimintaterapian määrästä.
”Mä muistelen nyt viimeksi kun kävin, niin muistelen, ettei meillä ollu mittään
puhetta toimintaterapiasta. Saatto sannoo, että pannaan tuohon toimintaterapia,
eiku joo se oli, että pannaanko samat kuin edellisessä? Mä, että paa samat. Ei sen
kummemmin kysellyt. Sitten vähän tietenkin sitä fysioterapiapuolta siinä se katteli
ja kirjoitteli sitä nykytilannetta enempi.” (Kuntoutuja)

Yksi terapeuteista uskoi kuntoutujan saaneen aina jatkoa toimintaterapialle, koska
hän on itse aktiivinen kuntoutussuunnitelman laadinnassa ja pystyy perustelemaan
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kuntoutustarpeensa lääkärille hyvin. Toinen terapeutti puolestaan uskoi, että kun
toutujan läheisen toiveella terapian jatkumisesta on ollut painoarvoa.
Kuntoutusdokumenttien ja kuntoutujien kertoman perusteella kuntoutussuunnitel
man laativan tahon toimintaterapeutti – mikäli sellainen on edes käytettävissä – ei
välttämättä arvioi kuntoutujan toimintakykyä tai seuraa siinä tapahtuneita muutok
sia. Näin ollen hoitavan terapeutin palautteella on suuri painoarvo. Toimintaterapeu
tit olivat kuntoutuspalautteessaan suositelleet aina näille kuntoutujille toimintatera
pian jatkoa. Yhden kuntoutujan terapeutti oli suositellut jatkoa vain vuodeksi, mutta
Kela myönsi terapiaa koko kuntoutussuunnitelman ajalle eli kolmeksi vuodeksi. Täs
sä tapauksessa kuntoutuja haluaa käyttää koko myönnetyn ajan, vaikka terapeutin
mielestä vuosi olisi riittänyt. Toisen kuntoutujan lääkäri ei enää puoltanut toiminta
terapian jatkoa.
Hyöty toimintaterapiasta
Toimintaterapiasta hyötyminen tai edistyminen nostettiin jokaisen kuntoutujan tera
pian jatkumisen yhdeksi perusteeksi. Tonin äiti piti keskeisimpänä perusteena tera
pian jatkumiselle Tonin edistymistä ja sitä, että Toni oppii nyt muun muassa hieno
motoriikkaa. Äidin, terapeutin ja kuntoutussuunnitelman laatineen lääkärin mukaan
Teemu on edistynyt vammautumisensa jälkeen heikosta lähtötilanteestaan hitaasti,
mutta hän on pystynyt koko ajan omaksumaan uusia valmiuksia ja oppimaan taitoja.
Myös Tuulan terapeutti koki Tuulan hyötyvän toimintaterapiasta. Tanjan ja Tapion
terapeutit perustelivat jatkoa sillä, että kuntoutujilla on vielä kapasiteettia edistyä te
rapiassa. Hoitava taho oli kuntoutussuunnitelmassa perustellut ylläpitäviä terapioita
keskeisiksi Tuulan hoidossa nyt, koska hän ei hyödy lääkehoidosta. Myös Tapion ja
Tuomaksen kuntoutussuunnitelmassa oli yhtenä vuonna mainittu perusteena toi
mintaterapiasta hyötyminen ja Tuomaksen osalta merkittävä toimintakyvyn edisty
minen, vaikka vammasta on aikaa.
Toiminnalliset vaatimukset arjessa
Toiminnalliset vaatimukset riippuvat toimintojen lisäksi paljon toimintaympäristös
tä. Toiminnoissa ja sekä fyysisessä että sosiaalisessa toimintaympäristössä tapahtuu
ennen pitkää muutoksia ja ihmisen elämänkaareen liittyy jo sinänsä erilaisia muu
tosvaiheita. Tuomaksen toimintaterapeutti uskoi, että kuntoutussuunnitelmassa on
huomioitu Tuomaksen haastava kotiympäristö; että hän pystyisi jatkossakin asumaan
omakotitalossa, tekemään kotitöitä sekä kodin kunnostustöitä. Tuomaksen lääkäri
oli nostanut yhdeksi perusteeksi päivittäisen avun tarpeen edelleen osassa toimintoja
sekä kuntoutujan itse kokeman tarpeen toimintaterapialle. Teemun muutto omaan
asuntoon ja siellä selviytymään oppiminen oli sekä terapeutin että lääkärin mukaan
peruste jatkaa terapiaa. Tanjan terapeutin mukaan murrosiässä ilmenneiden sopeu
tumiskäyttäytymisen häiriöiden helpottuminen ja tulevaisuudessa uuteen paikkaan
muuttaminen ovat perusteita jatkaa terapiaa. Tanjan kuntoutussuunnitelmassa pe
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rusteena olivat tulevat toiminnalliset vaatimukset uudessa asumismuodossa eli itses
tä huolehtimisen taitojen tarve.
Toimintakyvyn rajoitukset
Toimintakyvyn rajoituksia pidettiin kaikilla kuntoutujilla yhtenä perusteena terapian
pitkään jatkumiselle. Tuula itse arveli jatkumisen syyksi käsiensä heikon toiminta
kyvyn mutta ei ollut asiasta varma. Tapion terapeutin mielestä syynä olivat Tapion
moninaiset diagnoosit. Tuomas uskoi jatkumisen perusteena olleen jäykkyyden,
heikkouden ja tasapainovaikeudet sekä sen, että on haluttu ylläpitää hänen toiminta
kykyään. Tonin terapeutti piti Tonin pysyvää diagnoosia sekä toiminnanohjauksen
vaikeuksiaperusteina toimintaterapian jatkamiselle. Myös Tonin lääkäri oli kuntou
tussuunnitelmassa perustellut terapian jatkumista – ja samalla kuntoutuksen paino
pisteen siirtämistä toimintaterapiaan – Tonin hahmotuksen ja toiminnan ohjailun
vaikeuksilla. Kuntoutussuunnitelmien mukaan hoitava taho perusteli Teemun tera
pian jatkumista vaikealla neuropsykologisella oirekuvalla, jonka myötä omatoiminen
harjoittelu ei onnistu.
Kuntoutujan motivaatio
Yhtä lukuun ottamatta kaikki kuntoutujat tai heidän läheisensä suhtautuivat myön
teisesti terapian jatkumiseen. Kuntoutujan motivaatiota ei pidetty tärkeimpänä pe
rusteena terapian jatkamiselle, mutta se mainittiin osassa haastatteluista ja se esiintyi
yhtenä perusteena myös useissa kuntoutussuunnitelmissa. Esimerkiksi terapeutin
mukaan Tuulan motivaatio toimintaterapiaan on säilynyt hyvänä vaikeista toiminta
kyvyn rajoitteista huolimatta ja se on yksi peruste jatkaa. Tuula ei ole halunnut tyytyä
pelkästään tv:n katseluun vaan pyrkii ylläpitämään toiminnallista identiteettiään ja
on kiinnostunut tekemään avustettuna erilaisia toimintoja. Kelasta saatujen kuntou
tuksen toteumatietojen mukaan kaikki kuntoutujat ovat sitoutuneet terapiaan hyvin
ja käyttäneet tarkkaan myönnetyt terapiakerrat. Mahdollisille poissaoloille on ollut
painavat syyt.
Toistojen tarve
Teemu, hänen äitinsä ja terapeuttinsa pitivät toimintaterapian yhtenä pitkään jatkumi
sen perusteena sitä, että kuntoutuja tarvitsee muistihäiriöidensä vuoksi paljon toistoja
oppiakseen. Myös kehitysvammaisen Tanjan terapeutti mainitsi toistojen tarpeen.
”No kyl tietysti se, että kuntoutuja tarvii niin tolkuttomasti niitä toistoja, ennen kuin
ne mitkään toimintamallit automatisoituu, että niitä pitää tahkota, niin järjettömästi.
– – Et kuitenkin kun tajuaa, et se kuntoutujan muistiproblematiikka on niin rankka,
et ne samat asiat niin kun tulee uutena joka viikko.” (Teemun toimintaterapeutti)
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Läheisen ohjauksen tarve
Toimintaterapia voi ulottua myös kuntoutujan sosiaaliseen ympäristöön vaikutta
miseen. Terapeutin mukaan Teemun äidin tukeminen oli tärkeää erityisesti alkuvai
heessa ja puolsi osaltaan terapian jatkumista. Tuulan terapeutti piti yhtenä perusteena
terapian jatkumiselle sitä, että myös kuntoutujan puoliso tarvitsee tukea, kannustusta
ja ohjausta kuntoutujan toimintakyvyn tukemiseen.
”Mieskin tavallaan tarvii, vaikka hän on omaishoitaja, niin semmosta tukea ja kan
nustusta ja ohjausta myös, että miten tavallaan voi sitä kuntoutujan toimintakykyä
tukea sitten. Saa myös itte tehtyä ja miten ohjaa siellä sitten, että miten asentoa
korjataan ja mitä kaikkee tämmösta voi tehdä yhdessä ja mihin voi vaikka lähtee yh
dessä ja tämmöstä, omaishoitajan vapaita ja tämmöstä.” (Tuulan toimintaterapeutti)

Terapian mahdollisen päättymisen kokeminen ja tulevat kuntoutustarpeet
Kuntoutujilta kysyttiin, mitä he uskoisivat tapahtuvan, jos toimintaterapia nyt lop
puisi? Teemun äiti uskoi, että toimintaterapiassa tapahtuva muistin ja keskittymis
kyvyn harjoittelu olisi vielä tulevaisuudessakin hyödyllistä. Teemu toivoisi kuntoutu
vansa tulevaisuudessa mahdollisimman omatoimiseksi, jotta ei tarvitsisi aina vaivata
muita, ja sen lisäksi pääsevänsä työelämään, vaikka hän muistaa, että se ei ole mah
dollista. Teemun äiti toivoi toimintaterapialta jatkossa Teemun edistymistä erilaisis
sa asioinneissa ja kodin ulkopuolella liikkumisessa. Terapeutilla oli huoli Teemun
tukiverkon kattavuudesta terapian päätyttyä, avustajan mahdollisesta vaihtumisesta
ja tuntien vähentämisestä sekä päiväohjelman mielekkään toiminnan riittävyydestä
ja näiden tekijöiden yhteisvaikutuksista kuntoutujan toimintakykyyn. Toisaalta mo
net toimintakykyä tukevat toimintatavat ovat jo juurtuneet rutiiniksi Teemun arkeen.
”No se tietysti, että semmonen uhkakuva, että kun nää nyt avustaja jos tuntimääriä
pienennetään taikka sitten tapahtuu ihmiselle mitä hyvänsä henkilökohtaisessa
elämässä ja tulee taas joku uus, niin tavallaan sit se, että myös se kuntoutujan
toimintakyky on aika oleellisesti kiinni siitä ohjaustavasta ja tuen tarpeesta, et se
on niin ku riittävä. Nyt jos sinne tulee sellanen avustaja, joka joko tekee puolesta tai
vaatii vääriä asioita, niin silloin voidaan niin kun myös menettää paljon siitä mitä
on nyt saavutettu.” (Teemun toimintaterapeutti)

Myös Tanjan äidillä oli käsitys, että kaikki tuki, mitä kukin taho pystyy kuntoutujalle
antamaan, on Tanjalle avuksi ja hyödyksi ja ”aina niistä jotain jää”. Toisaalta äiti ei
nähnyt uhkia terapian päättymisessä, sillä Tanja asuu nyt toimintakykyään hyvin tu
kevassa paikassa. Myöskään Tanjan terapeutti ei nähnyt päättymisessä uhkia Tanjan
ikä ja elämäntilanne huomioon ottaen, mutta hän jatkaisi kuitenkin toimintatera
piaa Tanjan muuttaessa pian uuteen asumismuotoon. Terapeutti näkisi roolinsa tässä
muutosvaiheessa tiedonvälittäjänä ja rutiineihin valmentajana.
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Tonin äiti koki, että jos oppivassa vaiheessa olevaa lasta ei tueta, jokin oppimisen
mahdollisuus menetetään tai kuntoutuja jopa taantuu; hän uskoi toimintaterapian
päättymisen vähintään hidastavan kehitystä. Tonin vanhemmat odottavat jatkossa
toimintaterapialta tukea arjen taitoihin, jotta Toni voisi aikanaan itsenäistyä ja muut
taa pois kotoa kuten muutkin ja selvitä tuetussa asumisyksikössä. Tonin terapeutti
taas uskoi, että terapian päättyessä koulu panostaa entistä enemmän, mutta toisaalta
koulunkin resurssit ovat rajalliset toteuttaa esimerkiksi intensiivistä toiminnanoh
jauksen harjoittelua, joten se saattaisi hänen mukaansa pikkuhiljaa vähentää Tonin
omatoimista tekemistä ja mahdollisesti tuoda takaisin myös aistiyliherkkyyksiin liit
tyneitä, toimintaa rajoittavia pelkoja. Terapeutti pohti myös Tonin tulevaa koulutusta
ja asumismuotoa sekä niiden toiminnallisia vaatimuksia ja toivoi terapian jatkuvan
ainakin peruskoulun loppuun ja vielä siirtymävaiheen yli tiedonsiirtäjänä.
”Kyl mää näkisin sen niinku et siin on siirtymävaihees on ne terapeutit mukana.
Koska oon nähny semmosii, mis ei ole sitä, ni se tieto häviää johonki. Et siin ois
varmaan hyötyy viel siihen asiakkaan tilanteeseen. – – Se, et on tuttu, turvallinen
henkilö ja pystyy ehkä konkreettisesti auttamaan asiakast, mut myöski sitä, mikä
se on sit se jatkopaikka.” (Tonin toimintaterapeutti)

4.6.7 Tapauskohtaiset yksilölliset asiat
Osa kuntoutujista toi haastatteluissa spontaanisti esille muutamia kokemuksiaan
kuntoutuksen suunnittelusta ja Kelan päätöksistä, vaikka niitä ei tässä tutkimuksessa
kysytty.
Kuntoutujien esittämää kritiikkiä kuntoutussuunnittelun toimivuudesta
Yhden kuntoutujan toimintaterapian aloitus viivästyi, koska diagnoosia ei osat
tu tehdä eikä kuntoutustarvetta tunnistettu julkisessa terveydenhuollossa eikä eri
koislääkäripalveluja ollut saatavissa. Kuntoutuja kävi läheistensä kanssa omalla
kustannuksellaan toisella paikkakunnalla yksityisellä lääkärillä, josta diagnoosi ja
kuntoutussuunnitelmat saatiin, tosin se ei aluksi sisältänyt toimintaterapiaa. Yksityis
sektorilla laadittua kuntoutussuunnitelmaa ei myöhemmin enää Kelassa hyväksytty,
minkä jälkeen kuntoutujan läheiset vaativat julkiseen terveydenhuoltoon asiantunte
vaa lääkäriä, joka laatisi kuntoutussuunnitelman. Tässä vaiheessa oli kulunut kolme
vuotta, kunnes toimintaterapia alkoi.
Kaksi kuntoutujaa toi esiin, miten lääkärin alkuvaiheessa tekemä ennuste kuntoutu
mismahdollisuuksista oli ollut pessimistinen ja väärä. Toiselle kuntoutujalle oli ker
rottu, että kuntoutumista myönnetään vain kaksi vuotta tapaturman jälkeen. Kun
toutuja on kuitenkin edistynyt edelleen, vielä kymmenen vuoden kuluttuakin. Toisen
kuntoutujan läheiselle oli kuntoutujan diagnoosin yhteydessä esitetty, ettei kuntoutu
ja opi koskaan edes kävelemään tai kuivaksi, mutta kuntoutuja on edennyt näistä tai
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doista paljon pidemmällekin. Nämä arviot eivät kuitenkaan lannistaneet kuntoutujia
perheineen, vaan he panostivat kuntoutukseen kaikkensa.
Yksi kuntoutujista piti terapeuttien mahdollisuutta osallistua kuntoutuksen suunnit
teluun yhdessä hoitavan tahon kanssa tärkeänä mutta käytännössä mahdottomana
toteuttaa terapeuttien kiireisten aikataulujen ja lääkärin vastaanottoaikojen usein
myöhässä olemisen vuoksi.
Kelan kuntoutuspäätökset
Yksi toimintaterapeuteista piti huonona Kelan päätöstä lyhentää tarpeelliseksi koet
tu, kotikäyntinä toteutettu 90 minuutin terapia-aika 60 minuuttiin. Toisaalta kuntou
tusdokumenttien tarkastelu osoitti, ettei terapeutti ollut palautteissaan erityisesti pe
rustellut, miksi 90 minuutin aika olisi tarpeellinen. Kaksi kuntoutujaa oli harmissaan
siitä, ettei Kela ollut enää myöntänyt anottua laitoskuntoutusta. Toinen on tehnyt
päätöksestä valituksen ja toinen on ehdottanut toimintaterapiansa vaihtamista lai
toskuntoutukseen, sillä hän itse koki tarvitsevansa sitä tällä hetkellä toimintaterapiaa
enemmän.
Uhat ja odotukset kuntoutujan täyttäessä 65 vuotta
Kolme kuntoutujista oli täyttämässä pian haastattelun jälkeen 65 vuotta ja he tiedos
tavat tilanteensa: pitkään jatkunut toimintaterapia saattaa päättyä, kun Kelan myön
tämä kuntoutus loppuu.
Tuula oli huolissaan lähinnä siitä, miten saisi tarvitsemiaan sovellettuja apuvälineitä
toimintaterapian päättyessä. Toimintaterapeutti uskoo Tuulan pärjäävän omassa ym
päristössään, kunhan fysioterapia kuitenkin jatkuu, jotta ei muodostuisi esimerkiksi
pukemista haittaavia jäykkyyksiä ja kipuja. Ihannetilanteessa hän suosittelisi Tuulalle
kuitenkin jatkoa vähän nykyistä harvemmin merkityksellisen toiminnan mahdollis
tamiseksi.
Tapio kertoi jo pelkäävänsä Kelan kustantaman fysioterapian päättymistä ja aikoo
hakea harkinnanvaraisia kuntoutuksia ja maksavansa tarvittaessa terapian vaikka
itse, mutta toimintaterapian päättymisen hän ei usko tässä vaiheessa vaikuttavan elä
määnsä. Hänen terapeuttinsakaan ei näe tilanteessa uhkia, koska Tapio on hyvin toi
minnallinen ja hän on oppinut hyödyntämään apuvälineitään sekä kompensoivia toi
mintatapoja. Terapeuttikin toivoi Tapion fysioterapian jatkuvan ja ihannetilanteessa
myös toimintaterapian harvakseltaan seurantaluonteisena.
”Mä nään sen tosi pahana. Että nyt mua jo pelottaa, kun loppuu nää kuntoutukset.
Oikeesti ne pelottaa, mutta mä haen niitä harkinnanvaraisia niin paljon, kuin sielu
sietää, kunnallista. Mä haen joka paikasta. Ja mahollisuuksien mukkaan ostan itekin.
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Se on pakko. Se on ihan tosi, että sitä niin ku tuntis ittensä aika turvattomaks, jos
mulla ei ois mittään.” (Tapio)

Tuomas pohti, että jos hän ei olisi saanut toiminta- ja fysioterapiaa lainkaan, hänestä
ei ehkä ”olisi mihinkään”. Hän uskoi erityisesti käsiensä toiminnan, kuten kirjoittami
sen ja tietokoneen käytön, mutta myös pystyasennossa käsillä toimimisen ja ulkoil
lessa kävelyn heikkenevän toimintaterapian päätyttyä. Toisena uhkana Tuomas koki
ikääntymisen tuoman toimintakyvyn heikkenemisen ja hän pelkää kunnon heikke
nevän vielä nopeammin ilman terapioita ja toivoo sen vuoksi terapioiden jatkuvan
65 ikävuoden jälkeenkin. Erityisen tärkeänä hän piti kävelykyvyn säilymistä. Tera
peutti uskoi Tuomaksen käsien jäykistyvän ilman säännöllistä perusteellista venytte
lyä ja piti passivoitumista toisena mahdollisena uhkana. Terapeutin mukaan Tuomas
pystyy toimintarajoitteidensa vuoksi toteuttamaan itsenäisesti vain osan yläraajojen
venyttelyistä. Hän näkisi Tuomaksen toimintaterapian jatkossa ylläpitävänä ja har
rastustoimintaan aktivoivana. Lääkäri uskoo Tuomaksen oppineen tekemään jo itse
harjoitteita, joita hän voi omatoimisesti toteuttaa, eikä näkisi enää perusteita jatkaa
hänen toimintaterapiaansa 65 vuoden jälkeen.
4.6.8 Pohdinta
Tutkimukseen valikoitunut kuuden kuntoutujan joukko ei edusta kovin hyvin Ke
lan pitkään yhtäjaksoisesti toimintaterapiaa saavia kuntoutujia. On mahdollista, että
edustavammalla ja hieman laajemmalla joukolla olisi saatu esiin vielä uudenlaista
kin tietoa. Rekrytointiin ei tässä alustavassa tutkimuksessa kuitenkaan ollut enem
pää resursseja, jotta harkinnanvaraista valikointia olisi voitu kohdistaa suurempaan
joukkoon, erityisesti lapsiin perheineen ja kuntoutujiin, joilla on CP-oireyhtymä ja
joita on suhteellisen paljon Kelan toimintaterapioita pitkään saaneiden kuntoutu
jien joukossa. Tutkimukseen osallistuneet kuntoutujat jakautuivat ympäri Suomen ja
kaikki edustivat pitkää toimintaterapiaa saavien Kelan kuntoutujien suurinta sairaus
ryhmää: hermostollisia sairauksia. Haastatelluilla toimintaterapeuteilla oli vaihteleva
määrä kokemusta ja erilaisia koulutustaustoja. Hoitavan tahon lääkäreistä kolmelle
lähetettiin pyyntö osallistua tutkimukseen ja myöntävän vastauksen antoi yksi. Kol
melle lääkärille ei pyyntöä lähetetty, sillä he eivät enää työskennelleet niissä tervey
denhuollon yksiköissä, joissa olivat kuntoutujan viimeisimmän kuntoutussuunnitel
man laatineet. Hoitavan tahon laajempi edustus olisi saattanut nostaa enemmän esiin
hoitavan tahon perusteita terapian pitkään jatkumisesta ja sen hyödyistä, sillä niitä
oli kirjattu niukasti kuntoutussuunnitelmiin.
Näiden kuntoutujien toimintaterapia näytti elävän joustavasti kuntoutujan elämän
tilanteiden ja yksilöllisten tarpeiden mukaan niin, että sen osatavoitteet ja toteutus
yleensä muuttuivat vuosien myötä. Terapian osatavoitteita, kuntoutujan toiminnassa
tapahtuneita muutoksia, terapian hyötyjä sekä yksilöllisiä perusteita sen jatkamiselle
oli kirjattu niukasti kuntoutuspalautteisiin. Haastatteluissa kuntoutujien toiminta
kyvyssä tapahtuneen muutoksen kirjo tuli laajasti esiin ja terapian jatkumiselle löytyi
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sekä yleisiä että yksilöllisiä perusteluita. Myös kuntoutussuunnitelmaan kirjatut laajat
terapiatavoitteet oli lähes poikkeuksetta jaettu yhdessä kuntoutujan kanssa pienem
miksi kokonaisuuksiksi ja useimmiten liitetty kuntoutujan arkeen. Tämä sopii yhteen
vallitsevan käsityksen kanssa, jonka mukaan kuntoutuksen painopisteen tulisi olla
elämäntilanteiseen osallistumisessa (Heinemann 2010) ja kuntoutuksen tulisi olla
arkeen liitettyä sekä yksilölliset tarpeet huomioivaa (Paltamaa ym. 2011). Kuntou
tussuunnitelmiin kirjatut tavoitteet keskittyivät joillakin pelkästään käsien käyttöön,
vaikka kuntoutujilla oli moninaisia toiminnallisia tarpeita, joihin toimintaterapial
la on mahdollista vastata. On siis mahdollista, että arvioiva taho ei tunne riittävän
hyvin toimintaterapian mahdollisuuksia eivätkä kuntoutujatkaan osaa tuoda kaikkia
tarpeitaan esille kuntoutussuunnitelman laadinnassa tai ICF:n mukainen laajempi
näkemys toimintakyvystä ei ollut vielä juurtunut käytäntöihin näiden kuntoutujien
hoitovastuutaholla. Kuvatut terapiamenetelmät ja käytetyt toiminnat olivat moninai
sia, mikä todennäköisesti kuvaa terapioiden yksilöllisyyttä. Toimintaterapiassa tär
keintä ei ole käytetty toiminta sinänsä – kunhan se on asiakkaalle mielekästä – vaan
se, miten toimintaa käytetään. Ohjaavaa työtä, moniammatillista yhteistyötä ja yk
sittäisiä kertoja yhteisterapiaakin oli toteutettu, vaikka niitä ei lähes koskaan ollut
kirjattu kuntoutusdokumentteihin.
Tutkimustietoa ei hyödynnetty lainkaan ja teoreettistakin tietoa käytettiin vaihtele
vasti näiden tutkimuksessa mukana olleiden kuntoutujien toimintaterapioissa, joten
näyttöön perustuvan käytännön periaatteet toteutuivat vain osittain (vrt. Paltamaa
ym. 2011, 35). Nykyiset toimintaterapeuttien ammattieettiset ohjeetkin velvoittavat
perustamaan terapian vakiintuneeseen ja hyväksyttyyn kuntoutuskäytäntöön sekä
tutkimustietoon (Suomen toimintaterapeuttiliitto 2016), joten terapeuttien olisi hyvä
oppia perustelemaan työtään myös näistä näkökulmista. Toimintaterapeutit käyttivät
tyypillisesti karkeammalla tasolla tarkasteltuna useita toimintaterapian lähestymis
tapoja yhdessä, vaikka he eivät välttämättä osanneet itse nimetä teoreettisia malleja
tai viitekehyksiä työnsä perustaksi. Kuitenkin terapeutit, jotka perustivat toteutuk
sen ennen kaikkea kliiniseen kokemukseen, asiakaslähtöisyyteen ja toimintaterapian
perusajatukseen yksilöllisesti merkityksellisten toimintojen mahdollistamisesta sekä
toiminnan analyysiin, toteuttivat nykyisen toimintaterapian teoriatiedon valossa
perusteltua terapiaa, jolla vastattiin kuntoutujan ajankohtaisiin yksilöllisiin kuntou
tustarpeisiin arjen tilanteissa. Teoriatiedon laajempi hyödyntäminen olisi saattanut
näissä tapauksissa kuitenkin helpottaa muun muassa terapian toteutumisen ja sen
tarpeen perustelujen kirjaamista kuntoutuspalautteisiin sekä tuoda joitakin uusia
näkökulmia pitkään terapiaprosessiin. Tällä hetkellä Suomessa työskentelee eri aika
kausina ammattiinsa valmistuneita toimintaterapeutteja. Teoria- ja tutkimustiedon
opetus on lisääntynyt toimintaterapeuttien koulutuksessa ajan myötä, mutta on sel
vää, että kaikilla ei ole sen hyödyntämiseen yhdenvertaisia valmiuksia jo opintojensa
ajankohdasta riippuen.
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Terapiasuhteen toimivuuden nostivat erittäin tärkeäksi tekijäksi sekä kuntoutujat
että toimintaterapeutit ja he kuvailivat sen merkityksiä monin tavoin. Terapeuttinen
vuorovaikutus, sisältäen kommunikaation, tunteiden vaihdon sekä terapeutin ja kun
toutujan välisen kumppanuuden ja yhteistoiminnan, on nähty myös kansainvälisissä
tutkimuksissa keskeisenä tekijänä toimintaterapiassa (Holmqvist ym. 2009; Taylor
ym. 2009; Kellberg ym. 2012). Tässä tutkimuksessa sekä kuntoutujat että terapeu
tit näkivät terapeutin mahdollisen vaihtumisen yleensä huonona asiana, mutta jois
sain tapauksissa osa terapeuteista koki siitä olevan hyötyäkin. Pitkään yhtäjaksoisesti
jatkuva terapia antaa haastateltujen mukaan mahdollisuuden tiiviin ja luottamuk
sellisen terapiasuhteen kehittymiselle. Erään kuntoutujan kohdalla jäi vaikutelma,
että terapiasuhde saatetaan kokea hyväksi, jos terapeutti on mukava, vaikka kaikki
kuntoutukseen liittyvät asiat eivät sujuisikaan. Tämän kuntoutujan toimintatera
pian tavoitteissa ja toteutuksessa ei yhteisistä keskusteluista ja kuulluksi tulemisen
kokemuksista huolimatta ollut viimeisen vuoden aikana huomioitu osaa kuntoutu
jan tärkeimmistä ajankohtaisia kuntoutustarpeista. Kaikkien terapeuttien kertomas
ta välittyi kuitenkin aito pyrkimys auttaa kuntoutujaa kaikin mahdollisin keinoin ja
kuntoutujien puheista arvostus, joskus jopa ystävyyden kaltainen kiintymys, tera
peuttia kohtaan.
Kelan kuntoutuspäätökset ja kuntoutussuunnitelmat eivät aina vastanneet kuntoutu
jan yksilöllisiä tarpeita. Terapeutit joutuivat ennen vuoden 2016 kuntoutusuudistusta
joskus jopa toimimaan Kelan tarkkojen yleisten sääntöjen vastaisesti vastatakseen
tarkoituksenmukaisesti kuntoutujan ajankohtaisiin kuntoutustarpeisiin. Terapeutit ja
kuntoutujat toivoivat terapiakertojen toteutukseen nykyistä suurempaa joustavuutta
– kuten kahden terapiakerran pitämistä kerralla tai muutamia yhteisterapiakertoja –
silloin kun tavoitteet ja menetelmät sitä vaativat. Toisaalta kuntoutussuunnitelmissa
tai -palautteissa ei ollut perusteltu esimerkiksi sitä, miksi kuntoutuja tarvitsee 90 mi
nuutin käyntejä myönnettyjen 60 minuutin käyntien sijaan. Yhteisterapiakertoja oli
toteutettu fysioterapeutin kanssa parin kuntoutujan tarpeen mukaan. Pitkän terapian
päättämiseen terapeutit toivoivat äkillisen lopettamisen sijaan ”pehmeää laskua”, jos
sa ohjausluontoisessa harvakseltaan toteutuvassa terapiassa varmistettaisiin harjoi
teltujen asioiden siirtyminen arkeen tai kuntoutujan pärjääminen elämän muutos
tilanteessa tai ohjattaisiin läheisiä avustamaan kuntoutujaa. Kelan (2016d) vaativan
kuntoutuksen sisältöjen muuttuessa 1.1.2016 alkaen on avokuntoutuksen toteutuk
seen jo tullut lisää joustavuutta: terapiakertoja voidaan toteuttaa tiiviimpinä jaksoina
tai pieni määrä harvakseltaan ohjaavina. Kotikäyntejä voidaan toteuttaa muuallakin
kuntoutujan arkiympäristössä ja osa terapiakerroista voidaan toteuttaa kahden eri
terapeutin yhteistyökäynteinä, mikäli kuntoutuja saa vähintään kahta eri terapia
muotoa. Näitä toteuttamisen mahdollisuuksia ei tarvitse enää erikseen perustella,
mutta ne tulee kuitenkin edelleen kirjata kuntoutussuunnitelmaan ja palveluntuot
tajan tulee siis välittää terapian jatkosuunnitelmista tieto kuntoutussuunnitelmasta
vastaavalle taholle. Kuntoutuksen suunnittelussa näyttäisi ylipäätään näiden tapaus
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ten valossa olevan tarvetta parantaa palveluntuottajien ja kuntoutussuunnitelmasta
vastaavan tahon välistä tiedonvälitystä.
Toimintaterapiaa ei pitänyt hyödyttömänä kukaan haastatelluista kuntoutujista, hei
dän läheisistään, terapeuteista, ei myöskään yksi haastateltu lääkäri. Vaikka yksi kun
toutujista suhtautui tässä vaiheessa toimintaterapiansa antiin kriittisesti, hänkin koki
hyötyneensä siitä aiemmin enemmän ja huomasi arjen toimintojensa jossain määrin
kohentuneen myös viimeisimmän vuoden aikana. Koetut hyödyt eivät rajautuneet
pelkästään arjen toimintoihin osallistumisen mahdollistumiseen. Kuntoutujat, hei
dän läheisensä ja terapeutit korostivat hyötyinä myös elämänlaadun ja hyvinvoinnin
kohenemista, turvallisuudentunnetta, tiedonsaantia ja virkistäytymistä. Osa näistä
edellä mainituista koetuista hyödyistä ei sinänsä riitä pitkän toimintaterapian perus
teeksi, mutta ne kuvaavat yksilöllisen ja pitkään jatkuneen toimintaterapian koko
naisvaltaisia subjektiivisesti koettuja vaikutuksia, joilla saattaa olla myös arjen tilan
teisiin osallistumiseen ulottuvia seurannaisvaikutuksia. Tutkimuksessa nousi esiin
muun muassa se, että terapiassa saavutetut toiminnallisen pätevyyden kokemukset
voivat aktivoida kuntoutujaa ryhtymään yhä haastavampiin toimintoihin arjessaan,
minkä voisi puolestaan nähdä lisäävän arjen kuntouttavuutta. Kuntoutujat ovat tuo
neet esille samankaltaisia laajempia hyötyjä kuntoutuksesta myös aiemmin suurem
massa kysely- ja haastattelututkimuksessa (Hokkanen ym. 2009), mikä tosin ei rajau
tunut pelkästään pitkiä terapioita saaneisiin kuntoutujiin. Ainoana toimintaterapian
haittana mainitsi yksi kuntoutuja vastaanotolle kulkemisen rasitteen, kun viikossa oli
useita muitakin terapiakäyntejä.
Terapian tavoitteiden saavuttamiseen on vaikea ottaa kantaa, vaikka toimintatera
piat koettiin hyödyllisiksi ja kuntoutujat sekä terapeutit pystyivät haastatteluissa ku
vaamaan toimintakyvyn edistymistä tai ylläpitoa. Kuntoutussuunnitelmaan kirjatut
tavoitteet olivat tyypillisesti hyvin laaja-alaisia, eivät vielä arkeen liitettyjä, yksilölli
siä tai mitattavia. Muutamista suunnitelmista tavoitteet puuttuivat kokonaan. Kelan
(2016e) mukaan hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutussuunnitelma sisäl
tää kuntoutumisen päätavoitteet, joten pienempien osatavoitteiden muodostaminen
yhdessä kuntoutujan kanssa jää hoitavan terapeutin vastuulle. Terapeutit olivatkin
lähes aina jakaneet tavoitteet pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja liittäneet niitä arkeen,
mutta näitä osatavoitteita ei ollut kirjattu kuntoutuspalautteisiin. Kuntoutussuunni
telmissa ja terapiapalautteissa ei ollut otettu selkeää kantaa yksittäisten tavoitteiden
saavuttamiseen. Erityisesti terapian osatavoitteiden ja niissä edistymisen kirjaami
seen olisi hyvä kiinnittää huomiota. Toimintaterapiasta hyötyminen nousi jokaisella
kuntoutujalla yhdeksi terapian jatkamisen perusteeksi, joten senkin vuoksi hyödyt ja
edistyminen tulisi näkyä myös kuntoutuspalautteissa. Kuntoutussuunnitelmien kir
jaamisen puutteet on tuotu tarkemmin esille jo aiemmissa tutkimuksissa (Puumalai
nen ym. 2009, 85; Paltamaa ym. 2011).

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

207

Arviointimenetelmien ja GAS-asteikon käyttö oli vähäistä, ja silloin kun niitä oli
käytetty, ilmeni tulosten tulkinnassa sekä GAS-asteikon porrastamisessa merkittä
viä haasteita. Tämä saattoi osaltaan vaikuttaa myös tavoitteiden saavuttamisen tai
niissä ylläpidon kirjaamatta jättämiseen. Näiden kuntoutujien toimintakykyä ei seu
rannut systemaattisesti arviointimenetelmillä kuntoutussuunnitelman laatinut taho
eikä hoitava terapeutti. Toimintaterapiassa on tällä hetkellä päteviä ja käyttökelpoisia,
monenlaisille kuntoutujille sopivia geneerisiä arviointimenetelmiä, joilla toiminta
kykyä voidaan arvioida asiakaslähtöisesti myös elämän tilanteisiin osallistumisen tai
arjen toimintojen tasolla. Jälkikäteen heräsi kysymys, onko kuntoutussuunnitelman
laativan tahon ja hoitavan tahon välillä epäselvyyttä siitä, kuka seuraa kuntoutujan
toimintakyvyn muutoksia ja millä arviointimenetelmillä?
Pian haastattelujen jälkeen 65 vuotta täyttävät kolme kuntoutujaa olivat huolissaan
Kelan tuottamien toiminta- ja fysioterapioiden päättymisestä ja liittivät tilanteeseen
jopa pelon ja turvattomuuden tunteita. Kaikkien kolmen kuntoutujan toimintaky
vyssä oli tapahtunut edistymistä vielä viimeisimmänkin toimintaterapiajakson aika
na. Uhkina toimintaterapian päättyessä kuntoutujat ja heidän terapeuttinsa pitivät
muun muassa yläraajojen jäykistymistä ja niiden toiminnallisuuden menettämistä,
ikääntymisen myötä tulevaa rajua toimintakyvyn heikkenemistä, passivoitumista
sekä vaikeutta saada yksilöllisesti sovellettuja apuvälineitä. Yksi näistä kuntoutujista
ei ollut niinkään huolissaan toimintaterapian vaan lähinnä fysioterapian päättymi
sestä. Myös aiemmassa tutkimuksessa monet kuntoutujat olivat huolissaan ikäänty
misen vaikutuksista jo ennestään rajoittuneeseen toimintakykyynsä sekä siitä, ettei
kuntoutusjärjestelmä välttämättä vastaa heidän muuttuviin tarpeisiinsa 65 ikävuo
den jälkeen (Hokkanen ym. 2009).

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

208

5 Yhteenveto
Kunkin kuntoutusmuodon osaraportissa on oma pohdintansa pitkään jatkuneen te
rapian merkityksestä ja perusteista. Taulukoissa 12–15 (s. 208–218) on tiivistetty eri
avokuntoutusmuotojen aineistoissa esiintyneet pääasiat.
Taulukko 12. Yhteenveto kuntoutusdokumenteista (kuntoutussuunnitelma, -palaute ja -päätös) haastat
teluaineistoon verrattuna.
Kuntoustusmuoto

Kuntoutusdokumentit (kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuspalaute) vs. haastattelu
aineisto

Fysioterapia

Pääosin oli tehty pitkiä, 2–3 vuoden kuntoutussuunnitelmia, joissa oli mainittu vain
päätavoitteet. Hoitovastuutahon toimintaan ja siellä tehtyihin kuntoutussuunnitelmiin
oltiin tyytyväisiä. Terapiapalautteissa esiintyi tarkempia tavoitteita, jotka koettiin hyviksi.
Fysioterapian hyöty ja sisällön muuttuminen tuli selkeämmin esille haastatteluissa kuin
kuntoutusdokumenteissa.

Musiikkiterapia

Dokumenteissa mainitaan vain päätavoitteet ja toistuvat tavoitteet. Haastatteluissa tuli
esiin paljon päätavoitteisiin liittyviä alatavoitteita, jotka ovat yksityiskohtaisia ja moni
puolisia.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Lähes poikkeuksetta dokumenteissa ei ollut kuvailtu tarkempia osatavoitteita. Myöskään
käytettyjä menetelmiä tai kuntoutujan edistymistä ei aina kuvattu kovinkaan tarkasti.
Näitä kaikkia kuvailtiin haastatteluissa.

Puheterapia

Kuntouttavan terapeutin dokumenteista saa kohtalaisen hyvän kuvan työskentelystä,
mutta tarkemmat osatavoitteet tulevat esiin vain muutamissa tapauksissa. Varsinaisiin
kuntoutussuunnitelmiin siirtyy vain hyvin niukka kuvaus. Asetettujen tavoitteiden saavut
tamista kuvattiin melko harvoin, useimmin kuvattiin edistymistä muutoin. Omatoimisen
harjoittelun ja ohjauksen kuvausta esiintyi niukasti verrattuna toteumaan. Kuntoutujien
oli hankalampi itse muistaa tai hahmottaa tarkkoja tavoitteita haastattelutilanteessa.
Terapeuteilla oli selkeämpi ja laajempi ajatus tavoitteista ja menetelmistä kuin dokumen
teista välittyy.

Toimintaterapia

Lähes poikkeuksetta dokumenteissa ei ollut kuvailtu tarkempia osatavoitteita, kaik
kia käytettyjä terapiamenetelmiä, ohjaamista, yhteistyötä, itsenäistä harjoittelua tai
kuntoutujan edistymistä. Näitä kaikkia kuvailtiin haastatteluissa. Tavoitteet saattoivat
rajautua kuntoutussuunnitelmissa pelkästään käsien käyttöön, vaikka kuntoutujalla oli
ollut muitakin keskeisiä terapiatarpeita, jotka oli huomioitu terapian kirjaamattomissa
osatavoitteissa ja toteutuksessa.
Kuntoutuspalaute

Fysioterapia

Uusimmat olivat Kelan lomakkeelle tehtyjä. Niiden yksityiskohtaisuus oli vaihtelevaa.
Palautteet olivat työläitä lukea ja niistä oli vaikea saada selvää juuri menneen kuntoutus
vuoden tilanteesta ja muutoksista. Toimintakyvyn mittareita oli mainittu varsin vähän.

Musiikkiterapia

Palautteet keskittyivät pääasioihin ja vaihtelivat muodoltaan. Informatiivisuus oli lisään
tynyt viime vuosia kohti.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Palautteiden yksityiskohtaisuus vaihteli. Osa palautteista oli useana peräkkäisenä vuo
tena lähes samansisältöisiä, osa taas hyvinkin seikkaperäisiä. Tavoitteissa pidemmällä
aikavälillä etenemisestä oli osin vaikea saada kuvaa.

Taulukko 12 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 12.
Kuntoutusmuoto
Puheterapia

Palautteet vaihtelivat muodoltaan ja informaatiosisällöltään. Kuntoutuksen edetessä ne
joko tarkentuvat tai pysyvät likipitäen samansisältöisinä (ylläpitävä kuntoutus).

Toimintaterapia

Suurella osalla palautteen sisältö pysyi lähes samana vuodesta toiseen. Terapian osata
voitteita, kuntoutujan toimintakyvyn muutoksia, tavoitteiden saavuttamista konkreettisel
la tasolla tai terapian jatkumisen perusteita ei yleensä kirjattu.

Fysioterapia

Suunnitelmat oli tehty erikoissairaanhoidon yksikössä. Lääkäri oli tehnyt ne kuntoutujan
kanssa perustaen tavoitteet ja kertamäärät fysioterapeutin kirjalliseen palautteeseen.
Niitä oli harvoin tehty tiimissä niin, että yksikön fysioterapeutti tai palveluntuottaja olisi
ollut mukana.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapeutti ei ollut useinkaan mukana kuntoutussuunnitelmapalavereissa. Mu
siikkiterapiasta oli myös vähänlaisesti informaatiota suhteessa muuhun sisältöön.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Neuropsykologi ei ollut mukana kuntoutussuunnitelmapalavereissa. Neuropsykologises
ta kuntoutuksesta oli myös vähänlaisesti informaatiota suhteessa muuhun sisältöön.
Kuntoutussuunnitelma perustuu lähinnä kuntouttavan terapeutin suosituksiin ja käyntiin
lääkärin vastaanotolla.

Puheterapia

Lasten kuntoutussuunnitelmat toteutuivat moniammatillisesti, perheen kutsumana myös
kuntouttava terapeutti osallistui. Aikuisilla suunnitelma oli huomattavasti suppeampi ja
perustui lähinnä kuntouttavan terapeutin suosituksiin ja käyntiin lääkärin vastaanotolla.
Arvioivan tahon puheterapeutin seuranta-arviota käytettiin harvoin.

Toimintaterapia

Tavoitteet olivat laaja-alaisia, eivät konkreettisia, mitattavia tai arkeen liitettyjä. Joissain
tapauksissa tavoitteita ei ollut kirjattu ollenkaan. Kuntoutujan toimintakykyä ja/tai sen
puutteita oli harvoin kuvattu arjen toimintoihin osallistumisen tasolla. Kuntoutussuunnit
telutahon toimintaterapeutti ei systemaattisesti toteuttanut toimintakyvyn arviointia eikä
arviointimenetelmiä käytetty systemaattisesti toimintakyvyn seurantaan. Kuntoutussuun
nitelmien informatiivisuudessa oli huomattavia eroja lääkäristä ja hoitavasta tahosta
riippuen. Kuntouttava terapeutti osallistui harvoin kuntoutussuunnitelmapalaveriin.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutuspäätökset
Fysioterapia

Päätökset olivat pääasiassa suositusten mukaisia. Kritiikkiä esitettiin avofysioterapian
päätöksistä ja se liittyi muun muassa terapiakertojen pituuteen sekä kuntoutusjaksojen
myöntämisen nykykäytäntöihin.

Musiikkiterapia

Vuosittaiset enimmäisistuntomäärät vaihtelevat joissakin tapauksissa oudosti. Kertamää
rät olivat esimerkiksi fysioterapiaan nähden huomattavasti vähäisemmät.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Joitain epäselvyyksiä päätösten kertamäärästä, jolloin kertoja oli käytetty myönnettyä
vähemmän. Määrät olivat kohtalaisen pieniä suhteessa muihin kuntoutusmuotoihin.
Hieman nousi esiin kritiikkiä kuntoutuksen hakemiskäytännöistä ja osin päätöksistä.

Puheterapia

Päätökset olivat pääasiassa suositusten mukaisia, joitakin poikkeuksia lukuun ottamat
ta. Sairauden alkuvaiheessa kertoja oli myönnetty tiheämmin, aktiivisessa vaiheessa
yleisimmin 1 x / viikko, ylläpitävässä vaiheessa yleensä kerran kahdessa viikossa.

Toimintaterapia

Päätökset olivat pääosin suositusten mukaisia. Joskus ne eivät vastanneet kuntoutujan
kuntoutustarpeisiin, esimerkiksi terapiakerran pituus oli tavoitteisiin ja menetelmiin
nähden liian lyhyt. Kuntoutussuunnitteluvastuun siirtyessä erikoissairaanhoidosta perus
terveydenhuoltoon oli terapiakertoja myönnetty suositusta vähemmän.
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Taulukko 13. Yhteenveto kuntoutuksen toteutuksesta.
Kuntoutusmuoto

Toimintakyvyn arviointi

Fysioterapia

Arviointimenetelmiä käytettiin jonkin verran tavoitteiden asettamisessa ja terapiajakson
lopussa vaikuttavuuden arvioinnissa. Arviointimenetelmien hyödyntäminen jäi puutteel
liseksi terapian toteutusta suunniteltaessa. Kuntoutujat toivoivat kiinnitettävän huomiota
mittareiden määrään ja valintaan.

Musiikkiterapia

Arviointi oli pääosin kliiniseen kokemukseen ja osaamiseen perustuvaa, havaintopoh
jaista. Arviointimenetelmiä käytettiin myös, mutta niitä on alalla vähänlaisesti. GAS-as
teikko tunnettiin ja monet olivat käyneet siihen liittyvän koulutuksen. Osa terapeuteista
myös käytti sitä.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Tärkeimmät arviointimenetelmät olivat kliininen arvio tai haastattelu ja havainnointi.
Osalla oli käytössään metakognitio- ja oire- ja elämänlaatukyselyt. Arviointimenetelmiä
on olemassa, mutta niitä käytettiin vaihtelevasti. Tarvetta olisi lisätä menetelmiä sekä
suunnata niitä paremmin juuri neuropsykologisen kuntoutuksen osa-alueisiin. Kuntou
tussuunnitelmataho ei myöskään yleensä toteuttanut systemaattisesti toimintakyvyn
arviota.

Puheterapia

Suoritusten tason arvioimiseen on enemmän välineitä ja niitä käytettiin terapiatyössä
kohtalaisesti, lähinnä kuitenkin laadullisesti. Osallistumisen tason mittareita ei ollut
käytössä juurikaan. Jos kuntoutussuunnitelmataholla tehtiin säännölliset arviot, ei sään
nönmukaista arviointia tehty terapiassa.

Toimintaterapia

Arviointimenetelmien ja GAS-asteikon käyttö oli vähäistä. Silloin kun niitä oli käytetty,
ilmeni tulosten tulkinnassa ja GAS-asteikon muodostamisessa haasteita. Menetelmiä
ei myöskään käytetty systemaattisesti seurannassa, mikä vuoksi tiedosta ei juuri ollut
hyötyä. Kuntoutussuunnitelmataho ei yleensä toteuttanut systemaattisesti toimintakyvyn
arviota.
Tavoitteen asettaminen

Fysioterapia

Päätavoitteet olivat yhteiskunnallisia (toimintakyky ja elämänlaatu, työssä selviytyminen
ja kotona tai mahdollisimman itsenäisen asumisen turvaaminen). Fysioterapeuteilla oli
paljon osatavoitteita, jotka vastasivat kuntoutujan ajankohtaisia tarpeita ja joissa heidän
mielipiteensä on huomioitu.

Musiikkiterapia

Liikkeelle lähdettiin lähettävän tahon tavoiteasettelusta. Tavoitteet tarkentuivat terapias
sa ja niistä keskusteltiin huoltajien ja myös muun hoitotiimin kanssa. Terapiakäytännös
sä tavoitteita ja alatavoitteita oli moninkertaisesti dokumentaatiossa näkyviin verrattuna.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Käytännöt olivat vaihtelevia. Jos pienempiä osatavoitteita oli käytössä, ne eivät juurikaan
näkyneet kuntoutuspalautteissa.

Puheterapia

Kuntoutussuunnitelmatahon asettamat laajat tavoitteet oli jaettu pienempiin jossain
määrin kuntoutujan kanssa keskustellen. Kuntoutuja koki saaneensa vaikuttaa sisältöi
hin, mutta vasta kokemuksen myötä harjaantui ohjaamaan tavoiteasettelua itsenäisem
min. GAS oli käytössä vaihtelevasti, mutta sen ei aina katsota sopivat kaikkiin tavoittei
siin tai terapian vaiheisiin.

Toimintaterapia

Kuntoutussuunnitelman laajat tavoitteet oli useimmiten pilkottu pienemmiksi arkeen
liitetyiksi osatavoitteiksi, mutta niitä ei ollut kirjattu palautteisiin. Kuntoutujat olivat
läheisineen osallistuneet tavoiteasetteluun.

Taulukko 13 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 13.
Kuntoutusmuoto

Näyttöön perustuva toiminta

Fysioterapia

Kuntoutusdokumenteista ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä, eikä haastatteluissakaan
suoraan mainittu toteutuksen pohjautuvan näyttöön perustuvaan toimintaan. Sen sijaan
kaksi kuntoutujaa nosti aiheen esille pitäen sitä tärkeänä ja toimintaa sen mukaisena.
Toivottiin lisää tutkimustietoa ja suosituksia.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapeutit olivat valveutuneita teoreettisesti ja menetelmällisesti ja useimmat
olivat hankkineet erilaisia täydennyskoulutuksia. Kliininen asiantuntemus, kokemus ja
tapaustutkimukset olivat keskeisellä sijalla.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Kliininen asiantuntemus sekä alan yleiset periaatteet korostuivat. Kuntoutuksen laa
ja-alaisista sisällöistä on osin vaikea saada tutkimusnäyttöä.

Puheterapia

Kliininen asiantuntemus sekä alan yleiset periaatteet korostuivat.

Toimintaterapia

Tutkimustietoa ei hyödynnetty ja teoriatietoakin vain osittain. Moni perusti työnsä
kliiniseen kokemukseen ja alan yleisiin periaatteisiin toiminnan mahdollistamisesta,
toiminnan analyysistä ja asiakaskeskeisyydestä.
Yhteistyö

Fysioterapia

Kuntoutujien kokemusten mukaan yhteistyötä tehtiin pitkälti kuntoutujan välityksellä.
Yhteistyötä ei juurikaan ollut kirjattu palautteisiin.

Musiikkiterapia

Yleisimmät yhteistyötahot olivat huoltaja(t), ammattihenkilöistä fysio- ja puheterapeu
tit. Mahdollisuus yhteistyöhön vaihteli eri syiden, kuten etäisyyksien, kustannusten ja
työkontekstien, vuoksi.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Yleisimmät yhteistyötahot olivat perhe tai omaiset ja muut kuntoutujan terapeutit. Yhteis
työ oli osin kirjattu myös kuntoutuspalautteisiin.

Puheterapia

Lasten kuntoutuksessa perhe, isovanhemmat, päiväkoti ja koulu olivat melko kiinteästi
mukana. Jonkin verran esiintyi myös terapeuttien välistä yhteistyötä, mutta niukasti.
Aikuisten kuntoutujien perhe tai muu yhteisö osallistui vain vähän kuntoutukseen.
Yhteistyötä oli kirjattu niukasti palautteisiin.

Toimintaterapia

Haastattelujen perusteella yhteistyö toteutui pääosin läheisten ja fysioterapeuttien
kanssa (osittain myös yhteisterapiana) ja lisäksi koulun, asumisyksikön sekä apuväline
yksiköiden ja -firmojen kanssa. Yhteistyötä ei ollut kirjattu palautteisiin.

Fysioterapia

Omatoiminen harjoittelu otettiin huomioon fysioterapian toteutuksessa. Sen koettiin
olevan tärkeä osa kokonaiskuntoutusta ja vaikuttavan suositeltuihin fysioterapiamää
riin. Se ei näkynyt terapiapalautteissa mutta oli useimmiten ohjattu jo aiemmin pitkän
sairauden tai vamman keston vuoksi. Harjoittelua oli kuitenkin muutettu ajan kuluessa
tai sairauden edetessä.

Musiikkiterapia

Erilaisia harjoitteita siirrettiin kotiympäristöön erityisesti vaikeimmin vammaisilla. Parem
pitasoisilla kuntoutujilla musiikkiterapia tuki myös musiikkiharrastusta.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Arjen toiminnot olivat kuntoutuksen kohteena, mutta vain osalla oli sen tyyppisiä tavoit
teita, joihin olisi ollut tarpeen liittää suoraa harjoittelua. Asioiden soveltaminen arjessa
oli kuitenkin tavoitteena.

Puheterapia

Omatoimiseen harjoitteluun ohjattiin poikkeuksetta. Toteutuminen vaihteli motivaa
tion, oirekuvan ja harjoittelua tukevien läheisten aktiivisuuden mukaan. Omatoimiseen
harjoitteluun liittyviä teemoja ei juurikaan kirjattu dokumentteihin.

Omatoiminen harjoittelu

Taulukko 13 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 13.
Kuntoutusmuoto
Toimintaterapia

Käytännöt vaihtelivat tilanteen mukaan: oli ohjattu mm. arjen toimintojen, apuvälineiden
käytön ja hienomotoriikan harjoitteluun. Tätä ei kuitenkaan ollut kirjattu palautteisiin.
Ohjaus

Fysioterapia

Kuntoutujan ohjaus tehtiin pääosin harjoittelun lomassa. Kuntoutujat arvostivat myös
fysioterapeutin roolia realististen näkemysten esittäjänä. Systemaattisemmin ohjausta
oli tehty joskus aiemmin sairauden tai vammautumisen alkuvaiheen jälkeen.

Musiikkiterapia

Ohjaus kuului joissakin tapauksessa terapiasopimukseen. Varsin vaihtelevia, epäviralli
sista keskusteluista suunnitelmallisiin harjoitteisiin kodissa ja terapeuttien yhteistyöhön
liittyviä käytänteitä ilmeni.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Palautteista ja haastatteluista ei saanut kaikkien kohdalla selvää kuvaa, paljonko
ohjausta tällä hetkellä toteutuu. Omaisia ohjattiin tai on ohjattu, mutta myös laajempaa
keskustelua oli käyty yhdessä läheisimmän omaisen kanssa (puoliso tai vanhempi).

Puheterapia

Vain joitakin ohjauskäyntejä oli sisällytetty kahden kuntoutujan toteutuneeseen kuntou
tuspäätökseen. Pääasiassa se oli tapahtunut terapian yhteydessä ja tavallisesti ilman
erillistä merkintää dokumentteihin. Lasten ohjausta koettiin saadun riittävästi. Aikuisten
kuntoutujien ohjausta annettiin huomattavasti vähemmän.

Toimintaterapia

Ohjaus annettiin pääosin terapiakertojen yhteydessä, joskus jopa terapeutin omalla ajal
la. Ohjaus kohdistui läheisiin, avustajaan sekä koulun ja asumisyksikön työntekijöihin.
Ohjaavaa työtä ei ollut kirjattu palautteisiin.

Fysioterapia

Kertamäärissä ei ollut tapahtunut merkittävää muutosta viiden vuoden seurantajakson
aikana. Käyntikertoja oli lisätty ainoastaan niillä, joilla on etenevä sairaus. Pääosin mää
riin oltiin tyytyväisiä. Kertamäärien suunnittelussa oli otettu huomioon kuntoutujan oma
harjoittelu, mikä saattoi vähentää suositeltuja kertamääriä.

Musiikkiterapia

Kertamääriin ja istuntojen pituuksiin oltiin pääosin tyytyväisiä. Niihin oli myös joissakin
tapauksissa voinut perustelluista syistä vaikuttaa.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Kertamääriin oltiin pääosin tyytyväisiä.

Puheterapia

Kerran viikossa annettava 60 minuuttia kestävä yksilöterapia koettiin sopivaksi.

Toimintaterapia

Puolet kuntoutujista oli tyytyväisiä kertaviikkoisiin terapioihin. Kehitysvammaisen
lapsen ja nuoren 1 x 60 min/vko terapia koettiin liian vähäiseksi, koska oppiminen vaatii
runsaasti toistoja.

Kertamäärät/vuosi

Käyntikerran pituus ja ajankohta
Fysioterapia

Riittävä yhden fysioterapiakerran pituus mietitytti useampaa kuntoutujaa. Käyntiker
ran aikaa fysioterapian erityismuodoissa (allas- ja lymfaterapia) oli lyhennetty, minkä
koettiin vievän aikaa tulokselliselta tai tehokkaalta terapialta. Aikaa kului muun muassa
siirtymisiin.

Musiikkiterapia

Käyntikerran pituuksissa oli ollut joustoa kuntoutujan tarpeiden mukaan (45–90
minuuttia). Istuntojen sijoittaminen kuntoutujan päivä- ja viikkorytmiin ei ollut tuottanut
ongelmia.

Taulukko 13 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 13.
Kuntoutusmuoto
Neuropsykologinen
kuntoutus

45 minuutin ja osin 60 minuutin ajat koettiin lyhyiksi, joten toivottiin pidempiä aikoja tai
mahdollisuutta joustavammin hyödyntää kaksoiskäyntejä.

Puheterapia

Vain yhdellä kuntoutujalla oli 45 minuutin käyntikerrat. Muut olivat erittäin tyytyväisiä
myönnettyyn 60 minuutin mittaiseen kuntoutuskertaan.

Toimintaterapia

Terapiakertojen kestoon toivottiin joustavuutta, esimerkiksi kahden terapiakerran pitä
mistä kerralla, silloin kun tavoitteet ja menetelmät sitä vaativat. Nyt palautteissa ei ollut
perusteltu terapiakertojen minuuttimääriä.
Terapian muuttuminen

Fysioterapia

Kuntoutujien fysioterapia ei ollut jatkunut samansisältöisenä seuranta-aikana. Tavoitteet
ja toteutukset olivat vaihdelleet kuntoutujan yksilökohtaisen tilanteen mukaan. Fysiote
rapian sisällön muuttuminen tuli selkeämmin esille haastatteluissa kuin kuntoutusdoku
mentteihin oli kirjattu.

Musiikkiterapia

Ikävaihesiirtymät, vaativat hoidot ja terveydentilan muutokset vaikuttivat terapian muut
tumiseen. Muuttumista tapahtui esimerkiksi psyykkinen–fyysinen-painopistealueilla.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Yhdellä kuntoutujalla oli jo hyvin vakiintunut tilanne, muilla muutosta ilmeni esimerkiksi
kognitiivisesta painotuksesta laajempaan tai sopeutumisesta osallisuuden kysymyksiin.
Yksilöllisiä painotuksia ilmeni elämäntilanteen muutoksen, sairauden etenemisen tai
toimintakyvyn muun muutoksen mukaan.

Puheterapia

Ylläpitävissä terapioissa muuttuminen oli vähäisempää, mutta siihen oli saatu vaihtelua
eri terapeuttien erilaisesta otteesta ja lähestymistavasta. Lasten kuntoutuksessa oli
lähdetty alkuun hakemaan kommunikointikanavaa ja kuntoutuksen perusvalmiuksia,
josta eteenpäin oli ollut mahdollista syventyä kielelliseen ja/tai puheen tuoton kun
toutukseen. Toimintakyvyn muutosten myötä painopisteet olivat vaihdelleet. Aikuisilla
esiintyi alkuvaiheessa enemmän oirekuvan mukaista kuntoutusta suoritusten tasolla,
jonka jälkeen oli otettu mukaan enemmän toimintojen ja osallistumisen elementtejä
yksilöllisesti mukauttaen.

Toimintaterapia

Toimintaterapiat näyttivät useimmiten elävän joustavasti kuntoutujien elämäntilantei
den ja yksilöllisten tarpeiden mukaan niin, että niiden osatavoitteet ja toteutus yleensä
muuttuivat vuosien myötä.
Terapian päättäminen

Fysioterapia

Ratsastusterapian päättyminen koettiin epäkohdaksi. Muuten fysioterapian päättymistä
ei koettu ajankohtaiseksi eikä sitä nostettu esille haastatteluissa.

Musiikkiterapia

Yllättäen tapahtuva ja ristiriitaisiin perusteisiin pohjautuva, toisinaan myös kuntoutus
suunnitelman hengen vastainen terapian päättäminen oli kuntoutujalle ja tämän lähipii
rille vaikeasti hyväksyttävä ja ymmärrettävä asia.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Yhden kuntoutus oli loppunut yllättäen, ja toiveena oli ”pehmeä lasku”. Toivottiin myös
mahdollisuutta joustavammin kokeilla selkeästi pidempi aika ilman kuntoutusta, kuiten
kin niin, että jatkosta voisi olla aivan varma, jos tarvetta ilmenisi.

Puheterapia

Terapian jatkamisesta tai päättämisestä käytiin jokaisen terapiajakson päättyessä
keskustelua. Sekä kuntoutujat että terapeutit kokivat stressiä terapian mahdollisesta
äkillisestä päättämisestä. He pitivät tärkeänä toimintakyvyn ylläpitämisen ja taitojen
yleistymisen varmistavaa, ennakoitavaa ja hallittavampaa terapian päättymistä. Luottoa
palveluiden jatkuvuuteen tai saatavuuteen perusterveydenhuollon puolella ei juuri ollut.

Taulukko 13 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 13.
Kuntoutusmuoto
Toimintaterapia

Pitkän terapian toivottiin päättyvän asteittain niin, että äkillisen katkeamisen sijaan olisi
mahdollista toteuttaa harvakseltaan ohjausluontaista terapiaa. Sen tarkoituksena olisi
varmistaa harjoiteltujen asioiden siirtyminen arkeen ja kuntoutujan pärjääminen elämän
muutostilanteissa sekä läheisten ohjaaminen avustamaan kuntoutujaa. Terapian päät
tyminen 65 vuoden ikään herätti kuntoutujissa turvattomuuden ja pelon tunteita. Myös
terapeutit pitivät kuntoutujan toimintakyvyn heikkenemistä uhkana terapian päättymi
sessä 65 ikävuoden jälkeen.

Taulukko 14. Hyöty kuntoutuksesta kuntoutujien, heidän terapeuttiensa ja lääkäreiden kokemana.
Kuntoutusmuoto

Elämänlaatu ja hyvinvointi

Fysioterapia

Toimintakyky ja sen osatekijät korostuivat, mutta myös elämänlaatu mainittiin.

Musiikkiterapia

Elämänlaatu ja hyvinvointi olivat hyvin keskeisellä sijalla tämän kuntoutusmuodon hyö
tyjä arvioitaessa. Ne vaikuttivat hoidon tarpeen vähenemiseen ja yleiseen jaksamiseen
(myös huoltajien).

Neuropsykologinen
kuntoutus

Elämänlaatu ja hyvinvointi olivat keskeinen teema, johon liitettiin tilanteeseen sopeu
tuminen, mahdollisuus reflektointiin, kokonaisuuden hallinta, henkinen vointi ja tuen
merkitys.

Puheterapia

Ei korostunut teemana, mutta oli nähtävissä välillisesti (yhteys toisiin ihmisiin, itsensä
ilmaisemisen helpottuminen, rohkaistuminen kommunikoinnissa).

Toimintaterapia

Nousi esiin muun muassa voimaantumisena, toiminnallisen pätevyydentunteen vahvis
tumisena ja sen myötä rohkeuden lisääntymisenä arjen toiminnoissa, itsetuntemuksen
lisääntymisenä, virkistymisenä, henkisen hyvinvoinnin edistymisenä, tukena ja turvana
sekä tiedonsaantina.
Yhteiskunnalliset hyödyt

Fysioterapia

Työssä käyminen ja mahdollisimman itsenäinen asuminen.

Musiikkiterapia

Rahallisia säästöjä koitui muun hoidon tarpeen vähentyessä ja huoltajien jaksamisen
tuen myötä. Kuntoutus tuki mahdollisuutta jatkaa kotihoitoa, joka on myös selkeä säästö.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Ei mainintoja.

Puheterapia

Keveämmillä tukitoimilla tai asumismuodolla toimeen tuleminen. Pidemmällä aikavälillä
integroituminen normaaliin luokkaan sekä opiskelu- ja työskentelymahdollisuus kielelli
sistä ongelmista huolimatta.

Toimintaterapia

Aineistosta nousi teemoina omatoimisuuden lisääntymisen myötä pienempänä taakkana
oleminen yhteiskunnalle ja hoidettavuuden helpottuminen sekä osa-aikaisen työn ja
omassa asunnossa asumisen jatkuminen.
Osallistuminen ja arjen toiminnat

Fysioterapia

Tasapaino tai kävely ja liikkuminen apuvälinein olivat keskeisiä hyötyjä. Arjessa selviyty
minen korostui haastatteluissa mutta oli huonommin esillä terapiapalautteissa.

Taulukko 14 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 14.
Kuntoutusmuoto
Musiikkiterapia

Osallistumisen lisääntyminen ja arjen toimintojen helpottuminen tuli esiin kaikilla
kuntoutujilla. Esimerkkejä: yleinen aktivoituminen, liikehtimisen lisääntyminen, iloisuus,
motivaatio, sosiaalinen aktivoituminen, harrastustoiminnan lisääntyminen, aggressiivi
suuden väheneminen, itkuisuuden väheneminen, omatoimisuus, aloitteellisuus.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Osallistumisen ja arjen toimintojen hyödyt tulivat esiin haastatteluissa mutta eivät juu
rikaan kuntoutuspalautteissa. Ihmissuhteet ja perhe, arjen toimintakyky ja aktivoiminen
sekä osallistumisen mahdollistaminen olivat tärkeitä teemoja.

Puheterapia

Turhautumisen vähentyminen puhetilanteissa, yhteyden pitäminen läheisiin ihmisiin ja
ystäviin, kaverisuhteiden luominen, asioiden hoitaminen itsenäisemmin, osallistuminen
harrastustoimintaan ja aikaisemmin haastavampiin puhetilanteisiin sekä omien asioiden
hoitaminen.

Toimintaterapia

Hyödyt arjen toiminnoissa olivat vahvasti esillä, kuten arjen tilanteisiin osallistumisessa
aktivoituminen, omaan asuntoon muuttaminen ja siellä pärjääminen, kalenterin käyttö ja
ajanhallinta, siivoaminen, pyykinpesu, keittiötoiminnat, tietokoneen ja sähköpostin käyt
tö, pienet kodin kunnostustyöt, palkallisen osa-aikatyön ja yhdistystoiminnan jatkami
nen, välipalan valmistelu, wc:ssä pyyhkiminen, lääkkeiden otto itse, uusiin harrastuksiin
osallistuminen sekä taito ohjata muita avustamaan itseään.

Fysioterapia

Liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten hoidon tulee olla osa fysioterapiaa niin kuntou
tujien kuin fysioterapeuttienkin mielestä. Toiminnallisten harjoitusten, kuten kävely
harjoitusten, lisäksi tarvitaan liikunta- ja toimintakyvyn edellytysten (esimerkiksi kipu,
liikkuvuus ja lihasvoima) huomiointia esimerkiksi manuaalisen terapian ja fysikaalisten
hoitojen avulla.

Musiikkiterapia

Edistymistä esiintyi hieno- ja karkeamotorisissa toiminnoissa, kipujen lievittymisessä,
keuhkojen toiminnan tehostumisessa (esim. liman irrotus) ja kehotietoisuuden lisäänty
misessä (osana minäkuvaa).

Neuropsykologinen
kuntoutus

Esimerkkejä: neuropsykologisen oirekuvan kohentuminen, hallinta ja kompensointi,
oiretiedostus. Tunnesäätely ja käyttäytymisen säätely ja niiden ylläpito.

Puheterapia

Esimerkkejä: suun alueen aistiyliherkkyyksien väheneminen, kuulon erottelu, tarkkaa
vaisuuden suuntaaminen ja ylläpito, suun kautta syöminen, puhemotoriset liikkeet,
äänne-erottelu, yksittäisten äänteiden tuottaminen, ääntöhengitys, puhe, puheen suju
vuus, tukiviittomien ja sormiaakkosten tuottaminen, piirtäminen, kuvilla kommunikointi,
non-verbaalinen ilmaisu.

Toimintaterapia

Esimerkkejä: keskittymiskyvyn ja ajattelun nopeuden edistyminen, hienomotoriikan
ylläpito, seisoma-asennossa toimimisen helpottuminen, katsekontaktin lisääntyminen,
aistiyliherkkyyksien lieventyminen ja käyttäytymisen jäsentyminen.

Ruumiin/kehon rakenteet ja toimintavalmiudet

Edistyminen tavoitteissa
Fysioterapia

Edistymistä oli kuvattu kuntoutujan omalla arvioinnilla sekä toimintakyvyn mittareilla.
Muutokset olivat pieniä. Usein riittävänä tavoitteena oli toimintakyvyn ylläpito.

Musiikkiterapia

Edistymistä kuvattiin vaikeavammaisimmilla pieninä askelina ja hitaana prosessina. Hei
dän kohdallaan tuotiin usein esiin myös kuntoutuksen ylläpitävä vaikutus. Edistyminen
oli merkittävä peruste motivaatiolle jatkaa kuntoutusta. Ne, joilla oli paremmat edellytyk
set, myös edistyivät nopeammin.

Taulukko 14 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 14.
Kuntoutusmuoto
Neuropsykologinen
kuntoutus

Useat kuntoutujat edistyivät tavoitteissaan jatkuvasti. Jotkut mainitsivat myös edistystä
tapahtuneen, mutta hitaasti. Tärkeänä tavoitteena oli myös toimintakyvyn ylläpito ja sen
myötä sekundaaristen ongelmien ehkäisy.

Puheterapia

Edistyminen tapahtuu pienin askelin ja kuvaaminen jäi melko ylimalkaiseksi palaut
teissa. Puheen tuotossa edistyminen oli useimmin raportoitu. Kielellistä ja laajempaa
kommunikointia sekä osallistumista oli harvoin tarkemmin raportoitu, todennäköisesti
sen arvioimisen haastavuuden vuoksi.

Toimintaterapia

Kuntoutujat, terapeutit ja lääkäri kuvailivat jokaisen kuntoutujan edistyneen, mutta
tavoitteiden saavuttamiseen ei ollut otettu selkeää kantaa kuntoutusdokumenteissa eikä
tavoitteiden saavuttamista ollut seurattu systemaattisesti arviointimenetelmillä.
Haitat

Fysioterapia

Fysioterapian todettiin aiheuttaneen lihaskipuja ym., mutta niitä ei pidetty haittana vaan
tarpeellisena harjoitteluun kuuluvana asiana.

Musiikkiterapia

Haitat eivät nouseet esiin aineistossa juurikaan. Kuntoutus aiheutti kylläkin uupumista,
mutta sen katsotaan olevan hyväksi.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Pitkä matka kuntoutukseen väsytti ja toisena haittana nousi esiin matkan hinta (taksin
omavastuu).

Puheterapia

Haittoja ei mainittu. Ainostaan kuntoutuksen hakuprosessi koettiin usein ahdistavaksi.

Toimintaterapia

Yksi kuntoutujista koki hyötyneensä terapiasta sen alkuvuosina paljon, mutta viime aikoi
na hyöty on ollut vähäinen. Tämän myötä hän koki kulkemisen terapiaan rasitteeksi.

Taulukko 15. Kuntoutuksen jatkumisen perusteita.
Kuntoutusmuoto

Hyöty terapiasta

Fysioterapia

Fysioterapiassa keskitytään asioihin, joita kuntoutuja yksin ei pysty tekemään. Fysiotera
pian hyöty ja sisällön muuttuminen tuli selkeämmin esille haastatteluissa kuin kuntou
tusdokumentteihin oli kirjattu.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia koettiin kokonaisvaltaiseksi kuntoutusmuodoksi, joka edistää psyykkistä
hyvinvointia ja elämänlaatua ja jolla voidaan kuntouttaa myös tapauskohtaisia erityison
gelmia, kuten kehollis-motorisia ja kognitiivisia ongelmia tai vaikeuksia. Jatkuva edisty
minen, jonka havaitsevat terapeutti, kuntoutuja, huoltajat ja muu hoitotiimi, oli terapian
jatkumisen keskeinen peruste.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Jatkuva edistyminen tai ylläpito oli selkeä jatkamisen peruste. Myös selkeä mutta hidas
edistyminen oli yksi perusteena käytetty hyöty.

Puheterapia

Edistyminen toimintakyvyssä tai oirekuvan pysyminen likipitäen ennallaan etenevissä
tautiprosesseissa oli poikkeuksetta terapian jatkamisen perusteena. Keskeisimmät
hyötyjen teemat olivat puheen kehittyminen, kommunikaatiokanavan syntyminen tai
kehittyminen, puheen ymmärrettävyyden lisääntyminen, kommunikointikeinojen ylläpitä
minen, arjen helpottuminen ja osallistumisen lisääntyminen. Lisäksi kehittyi kuntoutujan
minäkuva kommunikoijana.

Taulukko 15 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 15.
Kuntoutusmuoto
Toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyminen nostettiin jokaisen kuntoutujan terapian jatkumisen yh
deksi perusteeksi. Muun muassa tapaturmaisesti vammautunut kuntoutuja oli edistynyt
edelleen, vaikka vammautumisesta oli useita vuosia.

Fysioterapia

Kuntoutujat olivat aikuisia, joilla on liikuntakykyyn vaikuttava pysyvä tai etenevä vamma
tai sairaus, jotka vaikuttavat keskeisesti asennon hallintaan ja karkeamotoriseen toimin
taan. Harvalla kuntoutujalla oli fysioterapian lisäksi muita avokuntoutusmuotoja eikä
niitä koettu tarpeelliseksi.

Musiikkiterapia

Aineistossa tuli monin kohdin esiin, että toimintakyvyn rajoitteet ovat niin suuria, että
ulkopuolinen apu ja ammattilaisen toteuttama kuntoutus ovat välttämättömiä edes jon
kinlaisen edistymisen saavuttamiseksi. Aineiston kuntoutujille ei myöskään ollut tarjolla
vaihtoehtoisia toimintamuotoja musiikkiterapian lisäksi.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Yhdellä kuntoutujalla toimintakyvyn rajoitteet perustelivat jatkuvamman, jo hyvin pitkä
aikaisen kuntoutuksen tarpeen kompensaatiokeinojen ylläpitäjänä. Osalla perusteena
olivat toimintakyvyn muutokset sairauden etenemisen myötä tai muusta syystä. Osalla oli
edistymisestä huolimatta edelleen rajoitteet, joiden suhteen oli mahdollista vielä edetä.

Puheterapia

Puheen ja kommunikointikyvyn selkeä rajoittuneisuus (ymmärtämisen tai puheilmaisun
vaikeus) tai olemassa olevien taitojen heikkenemisen estäminen etenevissä tautiproses
seissa oli perusteena kaikissa tapauksissa kuntoutuksen jatkumiselle, vaikka edistymistä
olisi kuntoutuksen myötä tullutkin.

Toimintaterapia

Merkittävät toimintakyvyn rajoitukset, pysyvä diagnoosi tai moninaiset diagnoosit sekä
avuntarve arjessa nähtiin kaikkien kuntoutujien kohdalla yhtenä perusteena. Muisti
häiriöisen ja kehitysvammaisten kuntoutujien pitkää terapiaa perusteltiin erityisesti
runsaiden toistojen tarpeella. Lisäksi toiminnanohjailun ja muistin vaikeuksista kärsivän
kuntoutujan terapian jatkoa perusteltiin omatoimisen harjoittelun vaikeudella.

Toimintakyvyn rajoitteet

Elämäntilanteeseen liittyvät ajankohtaiset kuntoutustarpeet
Fysioterapia

Työssä jaksaminen oli keskeistä kahdella kuntoutujalla. Muilla kuntoutujilla oli melko
pysyvä elämäntilanne, eikä se vaikuttanut kuntoutustarpeeseen.

Musiikkiterapia

Leikkauksista toipumiseen liittyvät tukitoimet, ikävaiheen mukanaan tuomat haasteet,
erilaiset psyykkiset, tilapäisemmät kuormitustekijät, runsaat muutokset (asuminen,
hoitohenkilöstö yms.)

Neuropsykologinen
kuntoutus

Parisuhteen muutos ja perhetilanne (lapset).

Puheterapia

Elämäntilanteita huomioitiin jossain määrin kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa, mutta
ne eivät olleet keskeisin syy jatkaa kuntoutusta. Kahdella perhetilanne tuki enemmän
kuntoutuksen jatkamista kuin toisilla, mutta vain toisella se vaikutti käytännössä.

Toimintaterapia

Esiin nousivat toiminnalliset haasteet yhden kuntoutujan muuttaessa asumaan yksin
ja toisen suunnitellessa muuttoa tulevaisuudessa uuteen tai toisenlaiseen asuntolaan.
Lisäksi omakotitalossa asumisen jatkuminen ja murrosiässä ilmenneet sopeutumiskäyt
täytymisen häiriöt nousivat jatkumisen perusteiksi.

Taulukko 15 jatkuu.
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Jatkoa taulukkoon 15.
Kuntoutusmuoto

Kuntoutujan motivaatio ja sitoutuminen

Fysioterapia

Kuntoutujan hyvä motivaatio oli keskeinen fysioterapian jatkumisen ja sen vaikuttavuu
den peruste.

Musiikkiterapia

Motivaatio ja sitoutuminen olivat keskeinen kuntoutuksen jatkumisen ja siinä edistymi
sen peruste. Musiikkiterapia on poikkeuksetta motivoiva kuntoutusmuoto myös tutkimus
perusteisesti ja tämä tuli selkeästi esiin myös tässä aineistossa.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Motivaatio ja sitoutuminen olivat keskeinen jatkoperuste.

Puheterapia

Kuntoutujan motivaatio on keskeinen tekijä edistymisessä sekä mainittu usein jatko
perusteissa. Myös lähipiirin motivaatiolla oli huomattava merkitys edistymiseen sekä
kuntoutuksen mielekkyyteen kaikille osapuolille.

Toimintaterapia

Yhtä lukuun ottamatta kaikki kuntoutujat olivat vahvasti motivoituneita jatkamaan
terapiaa ja kaikki olivat sitoutuneet siihen lujasti. Hyvä kuntoutusmotivaatio mainittiin
jatkumisen perusteena osassa haastatteluista ja esiintyi yhtenä perusteena myös useissa
dokumenteissa.

Fysioterapia

Tavoitteet oli asetettu tarpeeksi konkreettisiksi ja kuntoutuja oli itse ollut asettamassa
niitä, jolloin niihin sitoutuminen koettiin helpoksi. Kuntoutujat arvostivat vuorovaikutusta
fysioterapeutin kanssa ja sitä, että vaikka fysioterapeutti oli motivoinut jatkamaan, hän
oli myös osannut jarrutella tai esittää realistisia näkemyksiä.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on joissakin tapauksissa, myös tässä aineistossa, lähes ainoa toimi
vaksi osoittautunut kuntoutusmuoto. Musiikkiterapiassa on hyödynnetty myös musiikin
erityisominaisuuksiin liittyviä varhaisen vuorovaikutuksen elementtejä ja ominaisuuksia,
jotka mahdollistavat kontaktin hyvinkin vaikeavammaisen kuntoutujan kanssa.

Neuropsykologinen
kuntoutus

Kuntoutujalla oli muu (psyykkinen) sairaus, joka monimutkaisti tilannetta. Kuntoutujan
luonteenpiirteet tai persoona olivat myös jossain tapauksessa yksi perusteista.

Puheterapia

Toimintakyvyn havaittiin taantuvan taukojen (terapeutin puuttuminen, sairastelu, pidem
mät lomat tms.) aikana.

Toimintaterapia

Tapaturmaisesti vammautuneen kuntoutujan läheisen tukeminen koettiin tärkeäksi
erityisesti alkuvaiheessa. Toisen kuntoutujan puoliso tarvitsi tukea ja ohjausta kuntou
tujan toimintakyvyn tukemiseen arjessa. Etenevää sairautta sairastavalle ei ollut apua
lääkehoidosta, jolloin lääkäri näki kokonaishoidon painottuvan säännölliseen ylläpitä
vään kuntoutukseen.

Muut perusteet
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6 Pohdinta
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää kuntoutumiseen liittyviä merki
tyksiä pitkään yhtäjaksoisesti avomuotoista yksilöterapiaa saaneilla kuntoutujilla ja
selvittää kuntoutuksen tunnus- tai erityispiirteiden täyttymistä kuntoutujan, palve
luntuottajan ja hoitavan tahon näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä
Kelan kuntoutuskäytäntöjen kehittämisen ja terapeuttien koulutuksen edistämisen
sekä kuntoutuksen arvolähtökohtia käsittelevän yhteiskunnallisen keskustelun ja
päätöksenteon kannalta.
Tutkimuksen luotettavuus ja tulosten siirrettävyys
Tutkimuksen aineisto valittiin vuoden 2015 Kelan kuntoutustietojen pohjalta niiden
kuntoutujien joukosta, jotka olivat saaneet avomuotoista fysio-, musiikki-, puhetai toimintaterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta yhtäjaksoisesti pitkään, yli
5 vuotta. Haastattelut tehtiin pääosin keväällä 2016, jolloin uusi laki (Kela 2016a)
Kelan vaativasta kuntoutuksesta oli juuri tullut voimaan. Näin ollen tutkimusaineisto
kuvaa vanhan lain ja Kelan standardien mukaan toteutettua pitkää vaikeavammais
ten avokuntoutusta, eikä tuloksista voi tehdä johtopäätöksiä uuden vaativan lääkin
nällisen kuntoutuksen lain määrittämästä kuntoutuksen toteutuksesta.
Tutkimukseen valikoitunut kuntoutujien joukko poikkeaa jossain määrin Kelan
pitkään yhtäjaksoisesti terapiaa saavista kuntoutujista (Autti-Rämö ym. 2015). Esi
merkiksi fysioterapian ja neuropsykologian haastateltavissa ei ollut yhtään lasta tai
nuorta. Diagnooseissa oli selkeitä puutteita, koska toimintaterapian aineistossa ei
ollut yhtään CP-kuntoutujaa eikä puheterapia-aineistossa Downin oireyhtymän tai
autismikirjon kuntoutujaa. Aineiston kuntoutujien diagnoosit poikkesivat muutoin
kin hieman rekisteritutkimuksessa esille tulleesta diagnoosijakaumasta. Rekrytointi
oli odotettua haastavampaa ja tapausten tavoitelukua (N = 40) jouduttiin hieman las
kemaan (N = 30). Tämä saattaa vaikuttaa edellä esille tuotuihin poikkeamiin rekiste
ritutkimukseen nähden. Kuntoutuksen koetut hyödyt ja merkitys kuntoutujille saat
taisivatkin olla vielä laaja-alaisempia ja monisyisempiä kuin tässä aineistossa nousi
esiin, jos eri ikävaiheiden ja diagnoosiryhmien ominaispiirteet olisi vielä kattavam
min saatu mukaan. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida, sen otos ja tutkimusmeto
diset lähtökohdat huomioiden, pyrkiä yleistämään koskemaan kaikkia Kelan pitkiä
yhtäjaksoisia yksilöterapioita saavia kuntoutujia, heidän terapeuttejaan ja kuntou
tussuunnittelusta vastaavia tahoja. Sen sijaan tulosten tarkoituksena on nostaa esiin
pitkiin terapioihin liittyviä ilmiöitä kontekstissaan ja lisätä sen myötä ymmärrystä
pitkiin terapioihin liittyvistä käytännöistä ja merkityksistä.
Aineiston analyysin perusstrategia oli laadullinen. Aineiston ydin muodostui kun
toutujan (ja/tai hänen huoltajiensa) ja terapeuttien haastatteluista, jotka oli litteroitu
tekstiksi. Kuntoutussuunnitelmat, -palautteet ja -päätökset sekä lääkäreiden haastat
telut täydensivät haastatteluaineistoa. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös numeeris
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ta tietoa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista – esimerkiksi lukumääriä. Tämä ei
kuitenkaan muuta tutkimusta määrälliseksi, koska tutkimusmenetelmän tutkimus
filosofinen lähtökohta ei vaihdu esimerkiksi populaatioon yleistämistä tukevaksi
(Maxwell 2010). Näin ollen kysymys ei ole varsinaisesti myöskään Mixed Methods
-tutkimuksesta, joka edellyttäisi laadullisen ja määrällisen lähestymistavan yhdistele
mistä myös strategisessa, tutkimusfilosofisessa mielessä – toisin sanoen laadullisen ja
määrällisen strategian soveltamista niin, että myös tutkimusstrategioiden epistemo
loginen perusta otettaisiin huomioon.
Haastattelututkimukseen osallistui 30 kuntoutujaa (8–64 vuotiaita), 30 terapeuttia
ja kuusi hoitovastuutahon lääkäriä, joiden haastatteluista kertyi litteroitua tekstiä
yhteensä 691 sivua. Koska tutkimustehtävä oli lavea eikä edellyttänyt ammatillisen
toiminnan kaikkien teknisten yksityiskohtien analysointia, alkoi kokonaisaineisto
kyllääntymään eli samoja ilmiöitä nousi esiin useissa tapauksissa eri terapiamuodois
sa, vaikka tutkimusjoukko jäi suunniteltua pienemmäksi. Analyysissä muodostetut
alakategoriat poikkesivat toisistaan eri kuntoutusaloilla, mikä selittynee pitkälti tera
piamuotojen ja tutkimushenkilöiden eroilla. Aineistosta nousi kuitenkin useita eri te
rapia-alojen yhteisiäkin teemoja, joissa kokonaisaineiston kyllääntyminen tuli esiin.
Alkuperäinen suunnitelma, jonka mukaan tavoiteluku oli kahdeksan tapausta, olisi
tämän analyysin perusteella todennäköisesti ollut jo hyvinkin turvallinen määrä laa
dullisesti kattavan tilannekuvan luomiseksi tutkimustehtävä huomioon ottaen, mi
käli uudet tapaukset olisivat sopivasti täydentäneet otoksen edustavuutta. Hoitavan
tahon näkökulma jäi melko pinnalliseksi, sillä lääkäreitä tavoitettiin haastatteluun
vain kuusi ja haastattelut oli toteutettava lyhyessä ajassa. Tämä yhdistettynä kuntou
tussuunnitelmien usein hyvin pinnalliseen informaatioon jätti aukon hoitavan tahon
näkemyksiin pitkien terapioiden perusteista ja niiden hyödyistä. Mikäli aihetta on
tarvetta tutkia enemmän, voitaneen tämän raportin löydöksiä käyttää pohjana laa
jemman, määrällisen tutkimuksen suunnittelun toteuttamiseksi.
Tutkimuksen luotettavuudessa on pyritty uskottavuuteen eli siihen, että tulokset vas
taavat haastateltujen todellisuutta (Kylmä ja Juvakka 2007, 127–129). Tutkijat kävivät
aineistojaan läpi useita kertoja ja hyödynsivät kenttäpäiväkirjojaan ymmärtääkseen
haastateltujen todellisuutta ja voidakseen tiivistää ja käsitteellistää aineiston tiedon
mahdollisimman todenmukaisesti. Lisäksi aineistotriangulaatio (esim. Strauss ja
Corbin 1990) toteutui tässä tutkimuksessa hyvin, koska samoihin kysymyksiin saa
tiin vastauksia kuntoutussuunnitelmista, -palautteista sekä kuntoutujien ja terapeut
tien haastatteluista, osin myös lääkäreiden. Vahvistettavuuden osalta raportissa py
rittiin kuvaamaan tutkimusprosessi sellaisella tarkkuudella, että lukija voi seurata sen
kulkua (Kylmä ja Juvakka 2007, 129, 154). Tutkimuksen refleksiivisyys huomioitiin
siten, että kukin tutkija kirjoitti auki omat lähtökohtansa (Kylmä ja Juvakka 2007,
129, 154). Kaikki tutkijat olivat tutkimuksen tilaajan eli Kelan ulkopuolisia tutkijoi
ta. Jokaisella oli työkokemusta oman alansa kliinisestä terapiatyöstä ja osa teki tera
piatyötä edelleen myös tutkimuksen aikana. Tutkijat olivat kuitenkin tietoisia omista
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lähtökohdistaan ja pyrkivät objektiivisuuteen kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Siirret
tävyyden osalta kuntoutujat pyrittiin kuvaamaan niin tarkasti omassa kontekstissaan
kuin se anonymiteetin suojelun kannalta oli tutkimuseettisesti mahdollista, jotta tu
loksia ja johtopäätöksiä voitaisiin soveltaa muihin vastaaviin tapauksiin (Kylmä ja
Juvakka 2007, 129, 154).
Tulosten pohdintaa
Kaikki tässä tutkimuksessa haastatellut kokivat avokuntoutuksen hyödylliseksi, te
rapian jatkumiselle löytyi perusteita ja kaikilla oli tapahtunut edistymistä ja/tai toi
mintakyvyn ennallaan pysymistä viimeisimmänkin terapiavuoden aikana. Pitkään
jatkuneen avokuntoutuksen selkeä ja vahva merkitys haastatelluille kuntoutujille
rakentuu laaja-alaisista hyödyistä kuntoutujan arkeen, osallistumiseen ja elämän
laatuun. Aineistossa toistuu hyvin toimivan kuntoutuksen moninainen hyöty myös
yhteiskunnalle. Lisäksi aineistossa korostui kunkin tutkimuksessa mukana olleen
kuntoutusalan erityispiirteet. Eri kuntoutusmuotojen merkitys ja hyödyt kuntoutu
jalle on kuvattu yksityiskohtaisemmin kunkin kuntoutusmuodon osaraportissa ja li
säksi ne on tiivistetty taulukoihin 13 ja 14 (s. 210–216).
Vaikeavammaisten kuntoutus on usein moniammatillista. Tässä tutkimuksessa kes
kityttiin kysymään yksittäisiin kuntoutusmuotoihin liittyviä asioita, vaikka suurim
malla osalla kuntoutujista oli useita muita kuntoutusmuotoja samanaikaisesti. Kun
kin avokuntoutusmuodon osuuden erillinen arviointi luotettavasti on vaikeaa. Tämä
tuli esiin myös kuntoutujien kertomuksista, mikä toisaalta kertoo ehkä siitä, että eri
kuntoutusmuodoissa on pystytty työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen, mi
hin tulisikin pyrkiä.
Avokuntoutuksesta ei todettu olevan haittaa. Sen sijaan katkosten ja taukojen, joskus
jopa kesälomien, raportoitiin joissain tapauksissa heikentävän kuntoutujan toimin
takykyä. Pidempien taukojen jälkeen työtä jouduttiin tekemään usein pitkään, ennen
kuin saavutettiin katkoa edeltänyt toimintakyvyn taso. Aineisto toi selkeästi esiin,
että vaikeavammaisten lyhyillä interventioilla ei ole välttämättä merkitystä. Edisty
minen voi olla hyvin hidasta ja vaatia pitkiä kuntoutussuhteita. Ylläpitävän toimin
nan merkitys nouseekin aineistossa vahvana perusteena terapian jatkumiselle. Yllä
pitävään kuntoutukseen liittyy myös pyrkimys sekundaaristen ongelmien ehkäisyyn.
Yksittäisen kuntoutujan ja hänen terapeuttinsa haastatteluissa nousi esiin halukkuus
kokeilla pitkään jatkuneen kuntoutuksen lopettamista, mikäli voisi olla varma siitä,
että kuntoutusta saa tarvittaessa jatkettua, jos toimintakyky ilman kuntoutusta heik
kenee. Periaatteessa kuntoutusstandardi mahdollistaa pidemmätkin tauot ja kuntou
tuksen jaksottamisen yksittäisessä kuntoutuspäätöksessä, mutta tätä mahdollisuutta
ei ehkä osata tarpeeksi hyödyntää. Toisaalta myös työläiksi koetut kuntoutuksen ha
kuprosessit voivat hankaloittaa tällaisia kokeiluja.
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Kelan pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita koskevassa rekisteritutkimuksessa
(Autti-Rämö ym. 2015) epäiltiin, että subjektiivinen oikeus vaikeavammaisen kun
toutukseen voisi johtaa siihen, että kuntoutujan ajankohtaiset tarpeet ja tavoitteet
jäävät huomiotta, minkä seurauksena sama kuntoutusmuoto voi jatkua vuosia. Tämä
tutkimusaineisto ei tue tätä oletusta. Terapian sisältö ei ollut pysynyt samana, vaan
tavoitteet ja toteutus olivat muuttuneet kuntoutujan tilanteen muuttumisen myötä.
Terapiat näyttivät elävän joustavasti kuntoutujien elämäntilanteiden ja yksilöllisten
tarpeiden mukaan niin, että niiden osatavoitteet ja toteutus yleensä muuttuivat vuo
sien myötä. Terapeutit toteuttivat pääosin jo hyvin asiakaslähtöisyyttä ja kuntoutujan
arjen tilanteisiin osallistumisen mahdollistamista. Lisäksi juuri ajankohtaisten tar
peiden ja tavoitteiden laaja-alainen huomioiminen voi pikemminkin perustella pit
kiä kuntoutuksia.
Rekisteritutkimuksessa suositeltiin Kelaan toimitettujen kuntoutushakemusten
asiakirjoihin tutustumista ja arviointia valitun kuntoutusmuodon tarpeellisuudesta
(Autti-Rämö ym. 2015). Tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite ei ollut analysoida
kuntoutusdokumentteja, mutta niitä hyödynnettiin kuntoutujakohtaisissa haastatte
luissa, lisäinformaatiolähteenä ja tulosten tulkinnassa. Aineiston perusteella pitkään
jatkunut avokuntoutus oli laadukkaampaa, yksilölliset tarpeet paremmin huomioon
ottavaa ja niiden jatkuminen perustellumpaa kuin kuntoutusdokumentit antoivat
ymmärtää. Jostain syystä kuntoutuspalautteisiin ei aina kirjata edistymistä tai yksi
tyiskohtaisempia tavoitteita, jotka nyt tulivat esille haastatteluissa. Saattoi jopa olla,
että sama palaute toistui vuodesta toiseen, vaikka sekä kuntoutujan että terapeutin
haastattelussa tuotiin esille terapian ja tavoitteiden muuttuminen. Monissa tapauk
sissa terapeutti pystyi vapaassa haastattelutilanteessa antamaan melko lyhyessäkin
ajassa informatiivisempaa ja tarkoituksenmukaisempaa tietoa kuntoutujan edistymi
sestä kuin kirjallisissa palautteissa.
Osaltaan kirjaamisen puutteet selittynevät sillä, että kuntoutussuunnitelmiin ja -pa
lautteisiin kirjataan usein varsin isoja tavoitteita, jotka vaikeavammaisella toistuvat
vuosi vuodelta. Tällöin myös kuntoutuspalautteet keskittyivät usein tähän isompaan
kuvaan. Kelan (2016e) mukaan hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutus
suunnitelma sisältää kuntoutumisen päätavoitteet, joten pienempien osatavoitteiden
muodostaminen yhdessä kuntoutujan kanssa jää palveluntuottajana toimivan te
rapeutin vastuulle. Haastatteluaineistot toivatkin esiin paljon enemmän lyhyen ai
kavälin tavoitteita ja tuloksia, jotka kyllä liittyivät toistuviin päätavoitteisiin mutta
olivat huomattavasti yksityiskohtaisempia ja osin myös monipuolisempia. Nämä ly
hyemmän aikavälin tavoitteet eivät välttämättä kirjaudu kuntoutuspalautteisiin, eikä
kuntoutuksen teemojen ja työskentelykentän koko laajuus siten välttämättä välity
maksajataholle. Mikäli kirjaamiskäytännöt eivät tästä kehity, ei pelkkä kuntoutus
dokumentteihin perustuva analyysi näyttäisi riittävän, kun arvioidaan terapian jat
kumisen perusteita.
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Kuntoutusasiain neuvottelukunnan (2015) mukaan kuntoutuksen tunnus‐ tai eri
tyispiirteitä ovat tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, toiminnallisuus, intensiivisyys,
kokonaisvaltaisuus, pitkäjänteisyys, prosessimaisuus, toiminnan seuranta ja tavoit
teiden toteutumisen arviointi. Tämän tutkimuksen perusteella nämä erityispiirteet
näyttivät pääosin toteutuvan pitkissä terapioissa. Osin muun muassa kokonaisval
taisuus ja prosessinomaisuus voivat vaatia juuri pitkiä kuntoutussuhteita tai edistää
sellaisten syntymistä. Esiin nousi kuitenkin toiminnan seurannan ja tavoitteiden to
teutumisen arvioinnin kehittämistarpeita.
Kuntoutuksen intensiivisyyteen ja pitkäjänteisyyteen vaikuttivat niin hoitovastuu
taholla tehty arviointi ja kuntoutussuunnitelma kuin Kelassa tehty kuntoutuspäätös
kin. Vaikuttaa siltä, että näiden prosessien laatu vaihtelee eri toimintakonteksteissa,
koska aineistosta löytyi tapauksia, joissa ongelmia ei ollut, mutta myös tapauksia,
joissa ongelmia ilmeni. Esimerkiksi Kelan kuntoutuspäätösten terapiakerran kesto
ei aina vastannut kuntoutujan yksiöllisiä tarpeita. Kelan päättämä terapiakerran kes
to saattoi estää tehokasta kuntoutusta, kun terapia-aikaan ei ollut laskettu toimin
nan valmisteluun kuluvaa aikaa. Toisaalta kuntoutussuunnitelmissa tai -palautteissa
ei ollut perusteltu esimerkiksi sitä, miksi kuntoutuja tarvitsee 90 minuutin käyntejä
myönnettyjen 60 minuutin käyntien sijaan. Lisäksi pitkiä terapioita koskevien pää
tösten puuttuminen tai päätösten odottaminen vaikuttivat toteutukseen aiheuttaen
esimerkiksi taukoja, jotka heikensivät kuntoutujan toimintakykyä. Sekä kuntoutu
jat että terapeutit toivoivat terapiakertojen toteutukseen nykyistä suurempaa jousta
vuutta – kuten kahden terapiakerran pitämistä kerralla tai muutamia yhteiskertoja
– silloin kun tavoitteet ja menetelmät sitä vaativat. Myös kuntoutuksen suunnitte
lussa näyttäisi näiden tapausten valossa olevan tarvetta parantaa palveluntuottajien
ja hoitovastuutahon välistä tiedonvälitystä sekä laajentaa kuntoutussuunnitelmien
laadinnassa käytettävää moniammatillista otetta.
Oma haasteensa on kuntoutumisen seuranta ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi.
Kohtalaisen usein kuntoutussuunnitelma siirryttiin laatimaan useammaksi vuodeksi
kerrallaan alkuvaiheen vuosittaisen seurannan jälkeen. Kokonaisaineistosta välittyy
kuva terveydenhuollon niukasta resursoinnista ja osittain osaamisen puutteista
kin, mikä on huolestuttavaa, kun tehdään suunnitelmia melko kalliista, viikoittain
jatkuvista terapioista. Aineiston perusteella syntyykin vaikutelma, että kuntoutuk
seen lähettävillä tahoilla ei ole aina oikeaa käsitystä eri kuntoutusmuotojen todel
lisista toimintatavoista ja mahdollisuuksista. Esimerkiksi toiminta- ja musiikkitera
piaa määräävien tahojen onkin tiedettävä muihin mainittuihin kuntoutusmuotoihin
verrattuna enemmän niiden olemuksesta, ominaisuuksista ja sovellusalueista, jot
ta tarkoituksenmukainen lähetekäytäntö olisi mahdollinen. Toimintaterapiaan oli
kuntoutussuunnitelmissa kirjattu tavoitteeksi usein vain yläraajojen toimintaky
vyn parantuminen, vaikka kuntoutujan yksilölliset kuntoutustarpeet osoittautuivat
toimintaterapian aikana käsien käyttöä laajemmiksi. Toisaalta myös neuropsykologi
sen kuntoutuksen osalta toteutunut kuntoutus oli monelta osin paljon laaja-alaisem
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paa kuin kuntoutussuunnitelmissa esitetyistä perusteluista ja tavoitteista voisi ajatel
la. Kuntoutussuunnitelmassa saatetaan edelleen suositella kuntoutusta puhtaammin
kognitiivisten puutteiden kohentamiseen ja kompensointiin, vaikka kuntoutuksessa
olisi siirrytty paljon laaja-alaisempaan terapeuttiseen työskentelyyn. Neuropsykolo
gisen kuntoutuksen kohdalla vaikutti siltä, että hoitavan tahon neuropsykolpogi ei
osallistunut yhdenkään kuntoutujan kuntoutussuunnitelman laadintaan.
Kuntoutujien toimintakykyä ei seurattu arviointimenetelmiä systemaattisesti kun
toutussuunnitelman laatineella taholla eikä kuntouttavan terapeutin toimesta. Lisäk
si toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttö muun muassa terapian toteutuksen
suunnittelussa oli vähäistä. Kelan avoterapiastandardin suosittelema ICF-luokituk
sen käyttö oli kirjavaa ja vaihteli eri terapia-aloilla. Pitkien kuntoutusten arviointi
näyttää perustuvan enemmän havainto- ja kokemuspohjaiseen arviointiin. Havain
nointi on osin haastava tapa arvioida kuntoutuksen vaikuttavuutta, mutta testien ja
kyselyiden rinnalla kuitenkin perusteltua varsinkin silloin, kun arvioija tunnistaa
muiden menetelmien rajallisen sovellettavuuden tai luotettavuuden kyseisessä tilan
teessa. Lähtökohtaisesti voitaisiin ajatella, että kuntoutus on tehotonta, jos muutos ei
tule esiin arviointipisteiden välillä. Kuitenkin monien vaikeavammaisten kuntoutus
ta tulisi arvioida toimintakyvyn ennallaan pysymisen tai taantumisen hidastumisen
näkökulmista, ei niinkään edistymisen tai kehittymisen. Tästä näkökulmasta katsot
tuna voidaan ajatella, että kuntoutujan edistymisen mittaripohjaista arviointia voivat
tulkita väärin sellaiset tahot, jotka mahdollisesti edustavat (epärealistisesti) jatkuvan
edistymisen vaatimusta. Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta saavissa on monen
laisia kuntoutujia. Osalle heistä ei ole helppoa löytää toimivia ja päteviä mittareita
toimintakyvyn arvioimiseksi.
Terapeutti toimii terapiasuhteessa ammatillisen koulutuksensa myötä asiantuntijana
pyrkien samalla tasa-arvoiseen asiakaskeskeiseen dialogiin kuntoutujan kanssa (Har
ra 2014, 13). Samanaikaisesti hän käyttää omaa persoonaansa terapeuttisesti, mikä
nähdään välttämättömänä terapeuttisen vuorovaikutussuhteen rakentamiselle. Per
soonan käyttöä pidetään yhtä tärkeänä osana terapiaprosessia kuin terapiassa käytet
tyä toimintaa (Hautala ym. 2011, 100–101) ja vuorovaikutussuhteen eli terapeuttisen
allianssin laadun on todettu vaikuttavan kuntoutuksen tuloksellisuuteen (Laaksonen
ym. 2015; Poutiainen ja Nukari 2015). Tämä tutkimus ei keskittynyt kuvaamaan tar
kemmin terapeuttisten vuorovaikutussuhteiden todellisuutta, mutta voimme todeta,
että haastatteluissa sekä terapeutit että kuntoutujat kokivat suhteen hyvin tärkeäksi.
Terapiasuhteen toimivuutta pidettiin tärkeänä kaikissa haastatteluissa ja kuntoutujat
kokivat terapeutin pysyvyyden hyvänä asiana. Tällöin välttämättä syntyy terapeut
tinen vuorovaikutussuhde, jossa tukeminen ja kannustaminen tuovat tuloksia. On
ymmärrettävää, että pitkässä terapiasuhteessa voi kehittyä haastateltujen kuvaamia
kiintymyksen ja ystävyydenkin kaltaisia kokemuksia. Aineistomme ei kuitenkaan
anna viitteitä siihen suuntaan, että yksikään terapeuteista olisi luonut epäammatilli
sen ystävyyssuhteen kuntoutujaan tai että kuntoutusta olisi jatkettu sen perusteella.
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Kun ylimpänä tavoitteena on ICF-mallin ja kuntoutusalakohtaisten ekologisten, teo
reettisten mallien mukaisesti osallistumisen mahdollistaminen, käydään terapioissa
jatkuvaa dialogia kuntoutujan tilanteesta, joskus henkilökohtaisistakin asioista, ra
kennetaan luottamusta, opitaan tuntemaan toistensa toimintatapoja ja kohdataan
kuntoutuja kokonaisvaltaisesti omassa elämäntilanteessaan.
Terapeutin vaihdos, oli se suunniteltua tai pakon sanelemaa, nähtiin myös mahdol
lisuudeksi kuntoutuksen virkistämiseen ja toteutuksen monipuolistamiseen. Ongel
maksi todettiin se, että jatkava kuntouttaja ei saa minkäänlaista tietoa aikaisemmasta
terapiasta vaan on täysin kuntoutujan kertomuksen tai tämän luovuttamien doku
menttien varassa terapian toteutusta suunnitellessaan.
Pitkän kuntoutussuhteen päättämiseen valmistaudutaan yleensä kuntoutuksessa etu
käteen, ja parhaassa tapauksessa suunnitellaan tarkoin, kuinka kuntoutuksen roolia
ja merkitystä kuntoutujan elämässä pienennetään. Kuntoutuksen äkillisesti lopettava
Kelan kielteinen kuntoutuspäätös koettiin hyvin kielteisenä. Jonkinlaista etukäteis
varoitusta tai lyhyttä lopetusjaksoa pidettiin tarpeellisena. Kuntoutuksen päättyessä
myös kuntoutujan ja omaisen ohjaus korostuu.
Kehittämisehdotukset
Aineiston perusteella kuntoutuspalautteiden kirjaamisen kehittäminen on yksi kes
keisin kehittämisalue, jotta kuntoutus tehtäisiin näkyvämmäksi ja terapian jatkami
sen tarvetta voitaisiin helpommin arvioida. Olisiko maksaja- ja toimijatahon syytä
keskustella tästä niin, että kuntoutuspalautteista saataisiin yhtenäisempiä ja niiden si
sältö olisi mahdollisimman tarkoituksenmukainen kummankin osapuolen näkökul
mista? Tulisi löytää keinoja, joilla kuntoutuksen arki siirtyisi paremmin dokumentaa
tioon niin, ettei se kuitenkaan kohtuuttomasti pitkittyisi ja menettäisi tarkoitustaan.
Monisanaisemmat kuntoutuspalautteet eivät itsestään selvästi tarkoita informatiivi
suuden lisääntymistä, mikäli struktuuri ontuu. Oma haasteensa on myös kuntoutus
alakohtaisen erityistiedon saattaminen laajemmin kommunikoivaksi ja hoitotiimiä
palvelevaksi. On kuitenkin selvää, että kaikkien kuntoutusmuotojen on johdettava
yleisesti ymmärrettäviin ja eri ammattiryhmien kanssa kommunikoiviin tuloksiin ja
että tältä osin jokaisen kuntoutusmuodon tuloksellisuutta on voitava arvioida myös
niin sanottujen geneeristen menetelmien avulla. Tässäkin näyttäisi olevan tilaa kehit
tämis- ja tutkimustyölle.
Toimivaan kuntoutukselliseen vuorovaikutussuhteeseen liittyy toisaalta keskeisesti
kuntoutujan oman toimijuuden tukeminen. Yksi keino tämän vahvistamiseen on oh
jaus omatoimiseen harjoitteluun kuntoutuksen aikana. Muutoinkin kuntoutuksessa
tulisi pyrkiä esillä olleiden asioiden siirtämiseen kuntoutujan arkeen. Kuntoutujan ja
omaisten tai läheisten ohjaus tuli vaihtelevasti esiin dokumenttiaineistossa ja haas
tatteluissa: osin sitä kuvattiin tapahtuvan keskeisenä osana kuntoutusta, osin siihen
liittyviä mainintoja ei juuri ollut. Tämäkin voisi olla yksi erityisesti pitkiä kuntoutuk
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sis koskeva kehittämiskohde. Osin kyse voi kuitenkin olla myös vaihtelevista kirjaa
miskäytännöistä.
Terapia-alakohtaisten arviointimenetelmien ja eri kuntoutusalojen yhteisessä käy
tössä olevien geneeristen menetelmien (esimerkiksi GAS) käytön lisääminen toden
näköisesti helpottaisi kuntoutujan toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tai toi
mintakyvyn ennallaan pysymisen kuvaamista. Tämä voisi olla myös ratkaisu, jonka
pohjalta saataisiin tiivistetyssä muodossa paremmin esiin se yksityiskohtainen tu
los, joka tässä tutkimuksessa edellytti intensiivisiä haastatteluja. Toisaalta jo pitkään
kuntoutusstandardeissa on ollut vaatimus jonkinlaisen tavoitelomakkeen käytöstä
ja suositus mm. GAS-menetelmän käyttöön, mistä huolimatta useasta kuntoutus
palautteesta tavoitelomake puuttui, tai ainakaan sitä ei ollut liitetty tutkimusaineis
toon. Osa haastatelluista terapeuteista ja kuntoutujista mainitsi GAS-tavoitteiden
laatimisen haasteellisuuden. Tulisi aloittaa keskustelu monien arviointiin liittyvien
ongelmien ratkaisemiseksi. Tällaisia ovat konsensuksen saavuttaminen kuntoutus
alakohtaisista arviointimenetelmistä, diagnoosi- ja ikävaihespesifisten menetelmien
listaaminen, arvioinnin tiheys, arvioinnin filosofia (edistymisen mittaaminen vai ti
lan ennallaan pysymisen todentaminen) sekä alakohtaisten että yleisten arviointime
netelmien muodostama kokonaisuus, tarina. Yksittäisten, spesifisten testien rinnalla
tulisi todennäköisesti suosia asiakaslähtöisiä osallistumisen arviointimenetelmiä.
Kuntoutuksen tulisi perustua vaikuttavaksi todettuihin menetelmiin ja työtapoihin.
Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkit
tua käyttöä kuntoutujan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoittee
na on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja
hoitokäytäntöjä (STM 2009). Tietyn diagnoosiryhmän hoitokäytäntöjä voidaan yhte
näistää parhaaseen mahdolliseen tutkimusnäyttöön (esimerkiksi suositukseen tai jär
jestelmälliseen katsaukseen) perustuen. Joissakin tilanteisssa ja kuntoutusmuodoissa
näin on jo tehtykin, mutta tietämyksen siirtyminen kliiniseen käytäntöön ei tapahdu
hetkessä eikä terapeuteilla ole välttämättä riittävästi resursseja paneutua niihin. Osal
ta tämän tutkimuksen kuntoutusmuodoista ja/tai diagnoosiryhmistä suositukset tai
jollain tavalla kriittisesti yhteen kootut tutkimusnäytöt puuttuvat. Tarvitaan siis sekä
systemaattista täydennyskoulutusta että lisää tutkimusta. Silloin kuntoutujilla on ai
kaa myöten yhtäläiset mahdollisuudet saada parasta mahdollista hoitoa asuin- tai
hoitopaikastaan riippumatta. On myös tarpeen tiivistää yhteistyötä yliopiston (tut
kimustoiminnan), kuntoutusalan koulutustoiminnan ja kliinisen toiminnan välillä.
Terapeutilla tulee olla tietoa vaikuttavista kuntoutusmenetelmistä, mutta käytännös
sä pelkkä tutkimusnäyttö ei riitä. Heidän tulee osata arvioida näiden menetelmien
hyötyjä ja haittoja kliinisen asiantuntemuksensa ja yksittäisen kuntoutujan tilan
teen ja toivomusten sekä toimintaympäristön ja resurssien perusteella. Lisäksi tut
kimusnäyttö koskee usein yksittäisiä, aidosta kuntoutuksen kontekstista irrotettuja
menetelmiä, jotka liittyvät tutkimusasetelmiin, eikä samanlaista vahvaa näyttöä ole

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat

227

koskaan mahdollista saavuttaa kokonaisvaltaisesti kuntoutujan yksilölliset tarpeet
huomioivista kuntoutuksista. Tämän tutkimuksen kuntoutusmuotojen näyttöön pe
rustuva toiminta perustuikin pääosin sekä koulutuksessa hankittuun tutkimukselli
seen, teoreettiseen ja menetelmälliseen tietoon että kliiniseen kokemukseen. Myös
erilaiset arvot, käsitykset ja odotukset niin terapeuttien ja hoitovastuutahon kuin te
rapeutin ja kuntoutujankin välillä muokkaavat hoitokäytänteitä. Monien tutkimuk
seen osallistuneiden terapeuttien kouluttautumisesta on jo aikaa. Kuntoutusalojen
teoreettinen ja tutkimuksellinen tietämys lisääntyy nopeaan tahtiin ja muovaa koulu
tussisältöjä, joten tässäkin mielessä erilaiselle täydennyskoulutukselle on selkeä tilaus
kaikissa kuntoutusmuodoissa.
Terapeuttien väliseen yhteistyöhön tulisi kiinnittää huomiota silloin, kun kuntoutu
jalla on useampia kuntoutusmuotoja samanaikaisesti. Terapeutit, jotka tässä aineis
tossa tekivät yhteistyötä, kokivat sen hyvin tarkoituksenmukaiseksi ja motivoivaksi.
Kuntoutujan ja terapeuttien välisen yhteistyön esteet sekä terapeuttien asenteissa että
kuntoutusstandardeissa tulee pyrkiä poistamaan. Uudet kuntoutuksen joustavan to
teutuksen keinot (lakimuutos 2016, standardeissa jo 2015) todennäköisesti ovat jo
tätä tehneet ja tulevat edelleen tekemään. Koulutustoiminnassa ja kuntoutusalojen
omissa organisaatioissa tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tera
peutit saavat uudistuksia koskevaa tietoa ja koulutusta. Luonnollisesti myös jokaisen
terapeutin henkilökohtainen valveutuneisuus näissä asioissa on tärkeää.
Pitkän avokuntoutuksen päättäminen harvemmin toteutuvalla, kuntoutujan ja hä
nen läheistensä ohjaukseen tai taitojen yleistämiseen painottuvalla jaksolla saattaisi
olla joissain tapauksissa hyvä vaihtoehto, erityisesti terapian päättyessä kuntoutujan
elämän muutostilanteessa (esimerkiksi kodin tai koulun vaihtuessa). Kelan vaativan
kuntoutuksen sisältöjen muutosten myötä tähän on myös entistä joustavampi mah
dollisuus (Kela 2016d), kunhan terapian päättävä vuosi on etukäteen suunniteltu.
Myös toive mahdollisuudesta jonkinlaiseen seuranta- tai kertausjaksoon nousi esille.
Näissä tilanteissa kuntoutujan näkökulmasta tulisi olla täysi varmuus kuntoutuksen
jatkumisen mahdollisuudesta ilman raskaita hakuprosesseja, jotta he uskaltaisivat
kokeilla esimerkiksi pidempää taukoa. Jatkossa olisi hyvä tutkia myös etäkuntoutuk
sen mahdollisuuksia kuntoutuksen loppuvaiheessa sekä toisaalta myös kannattelija
na pidempien kuntoutustaukojen yli.
Tämän tutkimuksen perusteella pitkien yhtäjaksoisten yksilöterapioiden kehittämis
kohteina tulisi olla toimintakyvyn arviointimenetelmien hyödyntäminen, näyttöön
perustuvan toiminnan ja suositusten hyödyntäminen silloin kuin niitä on sekä kun
toutuspalautteiden kirjaamisen kehittäminen niin, että niissä tulisi selkeämmin esille
niin kuntoutujan toimintakyvyssä, tavoitteissa kuin terapian toteutuksessakin tapah
tuneet muutokset. Aineistojen perusteella heräsi myös kysymys siitä, olisiko pitkissä
terapiasuhteissa syytä tehdä muutamien vuosien välein laajempi tilannekatsaus, jossa
tarkasteltaisiin kuntoutujan tähänastista terapiahistoriaa, tavoitteiden saavuttamista
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sekä saavuttamista mahdollisesti hidastaneita tai edistäneitä tekijöitä ja ajankohtaisia
yksilöllisiä kuntoutuksen tarpeita. Tärkeää on myös kehittää keinoja, joilla voidaan
edistää tutkimuksen, koulutuksen ja kliinisen käytännön välistä vuoropuhelua.
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5 vuoden ajalta
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man laatineelle lääkärille
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