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TOIMINTATERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT  
 
TÄYTTÖOHJE 
Kyselyssä käytetään henkilöistä, joilla on CP-vamma käsitettä CP-kuntoutuja. Kyselyssä kartoitetaan 
vuonna 2008 Teillä toimintaterapiaa saaneiden Kelan vaikeavammaisten CP-kuntoutujien tietoja. Vastat-
kaa kyselyyn omaan toimintaterapiakokemukseenne perustuen. Vastatkaa monivalintakysymyksiin rastit-
tamalla sopiva vaihtoehto. Laittakaa lukumääräkysymyksiin numero myös silloin, kun vastauksena on nol-
la. Osa vastausvaihtoehdoista on jaoteltu kuntoutujien iän mukaan (alle 16-v. ja yli 16-v.). Vastatkaa kyse-
lyyn vain sen ikäryhmän osalta, josta Teillä on kuntoutujia terapiassa. 

 

A  TAUSTATIEDOT  
Aluksi kysytään joitakin yleisiä Teitä ja työkokemustanne kuvaavia taustatietoja. 

 

1 Oliko Teillä tai työnantajallanne vuonna 2007 voimassa oleva sopimus Kelan vaikeavam-
maisten kuntoutuslain 10§ lääkinnällisen avokuntoutuspalvelujen tuottamisesta?  
� Ei.  Voitte lopettaa vastaamisen tähän. Palauttakaa kysely oheisessa kuoressa, kiitos. 

� Kyllä.  Vastatkaa kyselyyn, kiitos. 

2 Onko Teillä ollut vuoden 2008 aikana Kelan kuntoutuspäätöksellä toimintaterapiassa henki-
löitä, joilla on CP-vamma? 
� Ei.  Voitte lopettaa vastaamisen tähän. Palauttakaa kysely oheisessa kuoressa, kiitos  

� Kyllä.  Vastatkaa kyselyyn, kiitos. 
 

3 Vastauspäivämäärä ____/____ 2008 

4 Sairaanhoitopiiri, jonka alueella pääasiassa toimitte

� Etelä-Karjala 

� Etelä-Pohjanmaa 

� Etelä-Savo 

� Helsinki ja Uusimaa 

� Itä-Savo 

� Kainuu  
� Kanta-Häme 

� Keski-Pohjanmaa 

� Keski-Suomi 
� Kymenlaakso 

� Lappi 

� Länsi-Pohja 

� Pirkanmaa 

� Pohjois-Karjala 

� Pohjois-Pohjanmaa 

� Pohjois-Savo 

� Päijät-Häme 

� Satakunta 

� Vaasa 
� Varsinais-Suomi

5 Kuinka monta vuotta olette työskennellyt toimintaterapeuttina?  

yhteensä        _____ vuotta 

CP-kuntoutujien parissa (yhteenlaskettu aika)   _____ vuotta 
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B KELAN KUNTOUTUJIEN TAUSTATIEDOT 

 

6 Kuinka monta Kelan CP-kuntoutujaa Teillä on vuonna 2008 ollut toimintaterapiassa? 

_____ henkilöä, joista …  

alle 3-vuotiaita on _____ henkilöä  25–34-vuotiaita on _____ henkilöä 

3–6-vuotiaita on _____ henkilöä  35–44-vuotiaita on _____ henkilöä 

7–12-vuotiaita on _____ henkilöä  45–54-vuotiaita on _____ henkilöä 

13–16-vuotiaita on _____ henkilöä  55–64-vuotiaita on _____ henkilöä 

17–24-vuotiaita on  _____ henkilöä  yli 65-vuotiaita on _____ henkilöä 

Jos vastasitte 0 henkilöä, siirtykää osioon H Mielipiteitä ja kehitysehdotuksia. 

 
 

7 Onko Teillä vuonna 2008 ollut Kelan CP-kuntoutujien lisäksi toimintaterapiassa muita CP-
kuntoutujia (esim. perusterveydenhuollon/erikoissairaanhoidon maksusitoumuksella)? 

� Ei    � Kyllä, joista alle 16-v. _____ henkilöä 

               yli 16-v. _____ henkilöä 
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C KUNTOUTUSSUUNNITELMAN JA KUNTOUTUSPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ  
Tässä osiossa selvitetään Teillä toimintaterapiassa olevien/olleiden Kelan vaikeavammaisten CP-
kuntoutujien kuntoutussuunnitelmien ja -päätösten sisältöjä 

 

8 Kuinka monen Teillä vuonna 2008 toimintaterapiassa olleen/olevan CP-kuntoutujan kuntou-
tussuunnitelman on tehnyt 

 alle 16-v. yli-16 v. 

Perusterveydenhuolto      _____ henkilön  _____ henkilön 

Erikoissairaanhoito       _____ henkilön   _____ henkilön 

Muu taho, mikä? ______________________________ _____ henkilön  _____ henkilön 

 

 
9 Seuraavat väittämät koskevat CP-kuntoutujienne kuntoutussuunnitelmia ja aiempia toiminta-

terapialausuntoja. Arvioikaa miten usein väittämät pitävät paikkansa.  
          

   

 Ei 
koskaan 

Harvoin Melko 
usein 

Usein Aina 

 

a) Minulla on toimintaterapian alkaessa käytettävissä 
kuntoutujan kuntoutussuunnitelma. � � � � � 

b) Kuntoutussuunnitelmissa on määritelty toimintate-
rapian tavoitteet (tarkemmin kuin esim. ”Toimintakyvyn 
ylläpysyminen/parantuminen”). 

� � � � � 

c) Kuntoutussuunnitelmissa on perusteltu 
toimintaterapian tarve. � � � � � 

d) Kuntoutussuunnitelmissa on arvioitu toimintaterapi-
an odotettavissa oleva hyöty toimintakyvyn kannalta. � � � � � 

e) Saan kuntoutussuunnitelmista tarvittavat tiedot  
toimintaterapian käynnistämiseksi. � � � � � 

f) Minulla on riittävästi tietoa kuntoutujan kokonaiskun-
toutussuunnitelmasta (esim. muista meneillään olevis-
ta terapioista ja niiden tavoitteista). 

� � � � � 

g) Saan kuntoutujan aiemmat toimintaterapialausun-
not. � � � � � 

h) Pyydän tarvittaessa kuntoutujan aiempia toimintate-
rapialausuntoja. � � � � � 

h) Kuntoutussuunnitelmissa on kuvattu toteutussuun-
nitelma (toteutuspaikat, jaksotus/tiivistäminen, ohjaus-
käynnit). 

� � � � � 

i) Kuntoutussuunnitelmissa on määritelty kuntoutuksen 
toteutumisen seuranta. � � � � � 

j) Saan kuntoutussuunnitelmista hoitavan tahon yh-
teystiedot. � � � � � 

k) Kuntoutussuunnitelmissa on kuvattu kuntoutujan 
voimavarat (esim. fyysinen ja/tai psyykkinen jaksami-
nen, motivaatio). 

� � � � � 
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 Ei 
koskaan 

Harvoin Melko 
usein 

Usein Aina 

 

l) Kuntoutussuunnitelmissa on kuvattu kuntoutujan 
läheisten mahdollisuudet tukea kuntoutujaa tämän 
tavoitteissa. 

� � � � � 

m) Kuntoutussuunnitelmissa kuntoutus (eri terapiat) on 
suunniteltu toteutettavaksi kuntoutujan ja tämän lä-
hiympäristön voimavarat realistisesti huomioiden. 

� � � � � 

 
 
 

10 Mikä on avotoimintaterapian toteutustapa Kelan CP-kuntoutujien kuntoutuspäätöksissä? 
Valitkaa yksi vaihtoehto/kuntoutuja.  
 

a) Yksilötoimintaterapia  alle 16-v ____ henkilöllä yli 16-v. ____ henkilöllä 

b) Yksilötoimintaterapia ja lisäksi ohjauskäyntejä alle 16-v. ____ henkilöllä yli 16-v. ____ henkilöllä 

c) Yksilötoimintaterapia, toteutustapa yhteisterapia 
toisen terapeutin (esim. fysio- tai puheterapeutin) 
kanssa 

alle 16-v. ____ henkilöllä yli 16-v. ____ henkilöllä 

d) Yksilötoimintaterapia (toteutustapa yhteistera-
pia) ja lisäksi ohjauskäyntejä 

alle 16-v ____ henkilöllä yli 16-v. ____ henkilöllä 

e) Yksilötoimintaterapian lisäksi ryhmätoimintate-
rapia 

alle 16-v. ____ henkilöllä yli 16-v. ____ henkilöllä 

f) Ryhmätoimintaterapia alle 16-v. ____ henkilöllä yli 16-v. ____ henkilöllä 

g) Ryhmätoimintaterapia ja lisäksi ohjauskäyntejä alle 16-v ____ henkilöllä yli 16-v. ____ henkilöllä 

 
 
 
 
11 Mikäli ette ole tyytyväinen Kelan CP-kuntoutujan kuntoutussuunnitelman sisältöön, pyydätte-

kö kuntoutussuunnitelman laatineelta taholta korjausta tai täydennystä suunnitelmaan? 
En   
koskaan Harvoin Melko usein Usein Aina 

alle 16-v. � � � � � 
yli 16-v. � � � �               � 
 
� � En ole pyytänyt tarkistusta, koska olen ollut tyytyväinen kuntoutussuunnitelmiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

12 Miten hyvin mielestänne nykyinen kuntoutusprosessi toimii CP-kuntoutujan toimintatera-
piatarpeen näkökulmasta?  

(Kuntoutusprosessin kululla tarkoitamme sitä, että erikoissairaanhoito/perusterveydenhoito tekee 
kuntoutussuunnitelman, asiakas hakee kuntoutusta, näiden perusteella Kela tekee kuntoutuspäätök-
sen ja ostaa palvelun ammatinharjoittajalta. Palveluntuottaja antaa palautteen ja tekee tarpeellista 
yhteistyötä Kelan ja terveydenhuollon kanssa).  

      Erittäin          Melko    Melko            Erittäin  
hyvin hyvin huonosti huonosti 

 � � � � 

Mitkä asiat toimivat mielestänne hyvin?___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

Mitkä asiat toimivat mielestänne huonosti?_________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 



 6 

D TOIMINTATERAPEUTTINEN TUTKIMUS JA TOIMINTATERAPIAN TAVOITTEET 

13 Kuinka usein seuraavat väittämät toteutuvat Kelan CP-kuntoutujien toimintaterapiajakson al-
kaessa? 

 

  En koskaan Harvoin Melko usein Usein Aina 

alle 16-v �� �� �� �� ��a) Arvioin asiakkaan itse ennen kuin 
suunnittelen toimintaterapiajakson.       

yli 16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��b) Suunnittelen toimintaterapiajakson 
lähettävän tahon kuntoutussuunnitel-
man perusteella. yli 16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��c) Laadin itse toimintaterapiasuunni-
telman.  

yli 16-v. �� �� �� �� ��
       
 
 
 
14 Mitä Kelan CP-kuntoutujien toimintamahdollisuuksiin liittyviä asioita olette arvioinut toiminta-

terapiajakson aikana? 
 

  En kos-
kaan 

 

Harvoin Melko 
usein 

Usein Aina 

alle 16-v. �� �� �� �� ��a) Selviytyminen kuntoutujalle itselleen merki-
tyksellisistä toiminnoista ja toimintakokonai-
suuksista (esim. itsestä huolehtiminen, leikkimi-
nen). 

yli16-v.  �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��b) Toimimisen itsenäisyys, tehokkuus ja turvalli-
suus tehtävää tehdessä terapiaympäristössä. Yli 16-v. 

 
�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��c) Toimimisen itsenäisyys, tehokkuus ja turvalli-
suus tehtävää tehdessä kuntoutujan omassa 
ympäristössä mm. kodissa, koulussa tai päivä-
kodissa. 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��d) Toimimiseen liittyvät taidot (esim. esineeseen 
tarttuminen, toimiminen suunnitellusti, tunteiden 
ilmaisu, vuorovaikutus) terapiaympäristössä. 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��e) Toimimiseen liittyvät taidot (esim. esineeseen 
tarttuminen, toimiminen suunnitellusti, tunteiden 
ilmaisu, vuorovaikutus) kuntoutujan omassa 
ympäristössä mm. kodissa, koulussa tai päivä-
kodissa. 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��f) Toimimiseen vaikuttavat toimintavalmiudet 
kuten hienomotoriikka, tarkkaavuus, puheen 
ymmärtäminen. 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��g) Toimimiseen liittyvät ympäristötekijät (fyysiset 
ja sosiaaliset, kulttuuriset, institutionaaliset). yli 16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��g) Kuntoutujan käsitykset itsestä toimijana ja/tai 
hänelle merkitykselliset toiminnat. yli16-v. 

 
�� �� �� �� ��
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15 Toiminnan havainnointi arviointimenetelmänä  
        Miten usein käytätte toiminnan havainnointia arviointimenetelmänä Kelan CP-kuntoutujien 

toimintaterapiassa? 

  En 
Koskaan Harvoin Melko 

usein 
Usein Aina 

alle 16-v. �� �� �� �� ��a) Havainnoin kuntoutujan toimintaa luonnolli-
sessa ympäristössä, arkirutiineissa esim. kahvin-
keitto aamupalaa valmistaessa, leikkiminen päi-
väkodissa. 

 
yli16-v.  �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��b) Havainnoin kuntoutujan toimintaa järjestetyssä 
toimintatilanteessa esim. vastaanottotilassa kah-
vinkeitto/leikkiminen. yli 16 

 
�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��c) Havainnoin kuntoutujan yksittäistä suoritusta 
esim. kahvipannun/leikkivälineiden käsittelyä. 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��d) Käytän havainnoinnin tukena epävirallista 
esim. itse rakennettua havainnointirunkoa tai lo-
maketta. yli16-v. 

 
�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��e) Käytän virallista lomaketta havainnoinnin tu-
kena, mitä? ____________________________ 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

  

 
16 Haastattelu arviointimenetelmänä.  

Miten usein käytätte haastattelua arviointimenetelmänä Kelan CP-kuntoutujien toimintaterapi-
assa? 

  En 
Koskaan Harvoin Melko 

usein 
Usein Aina 

alle 16-v. �� �� �� �� ��a) Haastattelen kuntoutujaa. 

 yli16-v.  �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��b) Haastattelen kuntoutujan omaista 
/perheenjäsentä. 

yli 16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��c) Käytän haastattelun tukena epävirallista esim. 
itse rakennettua haastattelurunkoa tai lomaketta.  

 
yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��d) Käytän virallista lomaketta haastattelun tuke-
na, mitä? _______________________ 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��
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17 Mittarit arviointimenetelmänä 
Rastittakaa kaikki Kelan CP-kuntoutujien arvioinnissa säännöllisesti käyttämänne mittarit. 

alle 
16-v 

yli 
16-v. 

 alle 
16-v. 

yli 
16-v. 

 

�� ��En käytä säännöllisesti mittareita Kelan 
CP-kuntoutujien arvioinnissa 

 

�� ��Elämänlaatu (esim. Rand 36, Health re-
lated Quality of Life, 15 D, 16 D, 17 D) 

�� ��Pediatric Evaluation of Disability Inventory 
(PEDI) 

�� ��Katz Index of Activities of Daily Living �� ��Functional Independence Measure for Children 
(WeeFIM) 

�� ��The Instrumental Activities of Daily Living 
Scale Lawton Brody 

�� ��Test of Playfulness (ToP) 

�� ��Functional Independence Measure FIM) �� ��Test of Environmental Supportiveness (TOES) 

�� ��Canadian Occupational Performance 
Measure (COPM) 

�� ��Child-Initiated Imaginative Play Assessment 
(ChiPPa) 

�� ��Volitional Questionnaire / Pediatric Voli-
tional Questionnaire 

�� ��The Symboloic and Imaginative Play Develop-
mental Checklist (SIP-DC) 

�� ��Occupational Self Assessment (OSA) tai 
Childrens Occupational Self Assessment 
(COSA) 

�� ��Assessment Of Ludic Behavior 

�� ��Assessment of Interactive and Communi-
cation Skills (ACIS) 

�� ��Knox Preschool Play Scale 

�� ��Worker Role Interview (WRI) �� ��Assisting Hand Assessment (AHA) 

�� ��Occupational Performance History Inter-
view (OPHI) 

�� ��Erhardt Developmental Prehension Assessment 
(EDPA) 

�� ��Functional Status Questionnaire (FSQ) �� ��Erhardt Developmental Vision Assessment 
(EDVA) 

�� ��Housing Enabler �� ��Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb 
Function 

�� ��Cotnab  �� ��Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 
(BOTMP /BOT-2)  

�� ��Assessment of Motor and Process Skills 
(AMPS tai School-AMPS) 

�� ��Miller Assessment for Preschoolers (MAP) 

�� ��Sensory Profile, mikä versio?________ �� ��Test of Visual-Perceptual Skills (TVPS tai  
TVPS-R) 

�� ��Box and Block -testi �� ��Motorisen suoriutumien testi (MoSuTe) 

�� ��Purdue Pegboard �� ��Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik 
(MFED tai MFED 0-1v) 

�� ��Nine-hole-peg- testi �� ��Motor-Free Visual Perception Test (MVPT tai 
MVPT-r) 

�� ��Lotca, mikä versio? 
____________________ 

�� ��Developmental Test of Visual-Motor Integration 
(VMI tai VMI-r)  

�� ��Nivelliikkuvuuksien mittaaminen �� ��Muu, mikä____________________________ 

�� ��Puristus- ja nipistysvoimamittaukset �� ��Muu, mikä____________________________ 
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18 Jos käytätte standardoituja mittareita Kelan CP-kuntoutujien arvioinnissa, mitkä käyttämänne 
mittarit koette tärkeimmiksi (1-3)? 

  
alle 16-v. yli 16-v. 

1) _____________________________________ 1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 3) _____________________________________ 

 
19 Toimintaterapian tavoitteet 

Mille seuraavista alueista asettamanne Kelan CP-kuntoutujien toimintaterapian tavoitteet 
useimmiten kohdentuvat? Rastittakaa yksi (1) alue / ikäryhmä. 
alle    yli 
16-v.  16-v. 

�� ��Selviytyminen kuntoutujalle itselleen merkityksellisistä toiminnoissa ja toimintakokonai-
suuksista (esim. asiointi, itsestä huolehtiminen, (koulu, leikkiminen). 

�� ��Toimimisen itsenäisyys, tehokkuus ja turvallisuus tehtävää tehdessä kuntoutujan omassa 
ympäristössä mm. kodissa, koulussa tai päivähoidossa. 

�� ��Toimimiseen liittyvät taidot (esim. esineeseen tarttuminen, toimiminen suunnitellusti, tun-
teiden ilmaisu, vuorovaikutus) kuntoutujan omassa ympäristössä mm. kodissa, muussa 
lähiympäristössä tai työpaikalla. 

�� ��Toimimiseen vaikuttavat toimintavalmiudet kuten pintatunto, hienomotoriikka, tarkkaavuus, 
puheen ymmärtäminen. 

�� ��Muiden toimintaa mahdollistavien tekijöiden edistäminen ja toimintaympäristöön vaikutta-
minen (esim. ympäristön muokkaaminen, ympäristön ihmisten asenteisiin tai toimintata-
poihin vaikuttaminen, ortoosin tai apuvälineen valmistus ja/tai käytön opetus). 

�� ��Kuntoutujan käsitysten vahvistaminen itsestä toimijana ja/tai kuntoutujan merkityksellisten 
toimintojen tunnistaminen. 

 
 

20 Esittäkää kolme esimerkkiä tärkeiksi kokemistanne tavoitteista CP-kuntoutujien kohdalla. 
alle 16-v. 
1)____________________________________________________________________________ 

 
2)____________________________________________________________________________ 

 
3)____________________________________________________________________________ 
 
yli 16-v. 
1)____________________________________________________________________________ 

 
2)____________________________________________________________________________ 

 
3)____________________________________________________________________________ 
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E  TOIMINTATERAPIAN SISÄLTÖ JA VAIKUTTAVUUS  

21 Toimintaterapian toteutus  
Kuinka usein CP-kuntoutujien toimintaterapia toteutuu (Kuntoutuja voi sijoittua useampaan kuin 
yhteen kohtaan, mikäli kuntoutuksen toteutuspaikka jakson aikana vaihtelee)  

  En 
koskaan 

Harvoin Melko 
usein 

Usein Aina 

alle 16-v. �� �� �� �� ��a) Terapeutin vastaanotolla  

yli16-v.  �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��b) Kuntoutujan kotona (tai palvelu- tai 
tukiasunnossa 

yli 16-v. �� �� �� �� ��

c) Päivähoidossa alle 16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��d) Oppilaitoksessa/koulussa 

yli16-v. �� �� �� �� ��

e) Kuntoutujan työpaikalla 

 

yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��f) Kuntoutujan lähiympäristössä (esim. 
asiointikäynnit, harrastukset) 

yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��g) Muualla, missä? 

yli16-v. �� �� �� �� ��
  
 
 
22 Terapiamenetelmät 

Rastittakaa seuraavista terapiamenetelmistä viisi (5) eniten CP-kuntoutujien toimintaterapias-
sa käyttämäänne menetelmää (viisi menetelmää/ikäryhmä).  

  alle     yli 
          16-v.   16-v. 

�� �� a) Kodin ulkopuolisen henkilön ohjaaminen kuntoutujan toimintaa mahdollistavaksi esim. sovi-
taan, että naapuri tuo päivän lehden kuntoutujalle tai kaveri laittaa vetoketjun kiinni välitunnille 
mennessä. 

�� �� b) Kodin ulkopuolisten henkilöiden ohjaaminen siten, että kuntoutuja kykenee avustettuna osallis-
tumaan toimintaan esim. naapuri avustaa kotoa taksiin siirtymisessä harrastukseen lähdettäessä 
tai koulukaveri kulkee kuntoutujan kanssa yhdessä koulumatkat ja auttaa tien ylittämisessä. 

�� �� c) Fyysisen ympäristön ja käytettävien materiaalien muokkaaminen siten, että kuntoutuja kykenee 
osallistumaan toimintaan esim. asunnonmuutostyöt  tai fyysisen leikkiympäristön uudelleenjärjes-
täminen. 
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alle 
16-v. 

yli 
16-v 

 

�� �� d) Toiminnan ja tekemisen muokkaaminen niin, että kuntoutuja kykenee tekemään toiminnan 
esim. kahvin keittämisen korvaaminen pikakahvilla tai tietokoneen käyttäminen kynätehtävissä. 

�� �� e) Toimintakyvyn puutteen kompensaatiomenetelmien harjoittaminen esim. hampaiden käyttö 
leikkelepaketin avaamisessa tai hanskan vetäminen kädestä hampailla tai suihkun seinään no-
jaaminen  peseytyessä tasapainon säilyttämiseksi. 

�� �� f) Harjoitteiden opettaminen kuntoutujalle itselleen. 

�� �� g) Harjoitteiden opettaminen lähihenkilölle (esim. omaisille, avustajalle, opettajalle, päivähoitajal-
le). 

�� �� h) Lähihenkilöiden toimintaan vaikuttaminen niin, että kuntoutujalle mielekäs ja tarkoituksenmu-
kainen toiminta mahdollistuu. 

�� �� i) Toimintojen tekemistä auttavien tekniikoiden opettaminen kuntoutujalle esim. lukujärjestys, toi-
minnan pilkkominen, yksikätinen rusetti. 

�� �� j) Toiminnan tekemistä auttavien tekniikoiden opettaminen lähihenkilöille (esim. omaisille, avusta-
jalle, opettajalle, päivähoitajalle tms.) esim. lukujärjestys, toiminnan pilkkominen.  

�� �� k) Teknisten laitteiden ja apuvälineiden käytön opettaminen kuntoutujalle itselleen. 

�� �� l) Teknisten laitteiden ja apuvälineiden käytön opettaminen lähihenkilöille (esim. omaisille, avusta-
jalle, opettajalle, päivähoitajalle). 

�� �� m) Käytänteet ja tekniikat, joita tarvitaan yhteiskunnassa toimiessa (esim. laskujen maksaminen). 

�� �� n) Tiedon välittäminen vammaan liittyvistä seikoista kuntoutujalle. 

�� �� 0) Tiedon välittäminen kuntoutusjärjestelmään liittyvistä käytänteistä kuntoutujalle. 

�� �� p) Valmiuksien edistäminen vajaukseen kohdistuvilla harjoitteilla esim. hienomotoriikkaan, tasa-
painoon, tarkkaavuuteen jne. suoraan kohdistuvat harjoitteet. 

�� �� q) Toiminnat, jotka mahdollistavat mielekkään tekemisen aikana puutteellisten valmiuksien har-
joittamisen esim. punontatyötä tehdessä harjoitetaan hienomotoriikkaa, liikuntaleikissä harjoite-
taan tasapainon hallintaa. 

�� �� r) Toiminnat, joissa harjoitellaan ja kehitetään arjessa tarvittavia taitoja mielekkään tekemisen 
aikana esim. tarttumista kynään, toiminnan tarkoituksenmukaista aloittamista, kompromissien 
tekemistä. 

�� �� s) Kodin ulkopuolisiin, järjestettyihin virkistäytymis- ja vapaa-ajan toimintoihin osallistumisen 
(esim. yhdistykset, kerhot) ohjaaminen. 

�� �� t) Kodin ulkopuolisiin, vapaamuotoiseen virkistäytymis- ja vapaa-ajan toimintoihin ja tilanteisiin 
(esim. sauvakävelylle naapurin kanssa, kirjastokäynnille, leikkikentälle) ohjaaminen. 

�� �� u) Jokin muu, mikä? __________________ 
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23 Oletteko ohjannut CP-kuntoutujia osallistumaan kuntoutumista tukeviin palveluihin, kuten 

CP-liiton, Invalidiliiton tai muiden tahojen järjestämiin palveluihin tai harrasteryhmiin? 
 

 En koskaan Harvoin Melko usein Usein Aina 
alle 16-v.   �   �   �  �  � 
yli 16-v.   �   �   �  �  � 

 
 

24 Oletteko ohjannut CP-kuntoutujia osallistumaan kuntoutumista tukeviin kodin ulkopuolisiin, 
vapaamuotoisiin virkistäytymis- ja vapaa-ajan toimintoihin ja tilanteisiin (esim. kyläilemään 
päiväkotikaverin luokse, kirjastokäynnille, sauvakävelylle naapurin kanssa)? 

 
 En koskaan Harvoin Melko usein Usein Aina 
alle 16-v.   �   �   �  �  � 
yli 16-v.   �   �   �  �  � 

 

25 Miten seuraatte Kelan CP-kuntoutujan toimintaterapian tavoitteiden toteutumista? 

 

  En 
koskaan 

Harvoin Melko 
usein 

Usein Aina 

alle 16-v. �� �� �� �� ��a) Havainnoimalla kuntoutujaa vastaanottoti-
lanteessa. 

yli16-v.  �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��b) Havainnoimalla kuntoutujaa arkielämän 
tilanteissa. 

yli 16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��c) Testeillä ja/tai arviointimenetelmillä. 

yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��d) Videoimalla kuntoutujan toimintaa. 

yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��e) Keskustelemalla kuntoutujan kanssa. 

yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��f) Keskustelemalla kuntoutujan omaisten/ 
lähihenkilöiden kanssa. 

yli 16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��g) Kuntoutujan itsearviointilomakkeella. 

yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��h) Omaisten/lähihenkilöiden täyttämällä ar-
viointilomakkeella. 

yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��i) Muulla tavoin, miten? ________________ 

___________________________________ yli16-v. �� �� �� �� ��
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26 Onko Teillä käytössänne riittävästi arviointimenetelmiä, joilla voitte osoittaa asiakkaan kun-
toutuksen vaikuttavuuden?  

 � Kyllä 

� Ei. Miksi? _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 
 

27 Jos käytätte standardoituja mittareita terapian vaikuttavuuden arvioimiseksi, mitkä käyttä-
männe mittarit koette tärkeimmiksi arvioidessanne terapian vaikuttavuutta (1-3)? 

  
alle 16-v. yli 16-v. 

1) _____________________________________ 1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 3) _____________________________________ 
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F KUNTOUTUKSEN PÄÄTTYMINEN JA KUNTOUTUSPALAUTE 
Tässä osiossa kysytään asioita, jotka liittyvät toimintaterapian päättymiseen. Mikäli teillä ei ole koke-
musta Kelan CP-kuntoutujien terapian päättymisestä, siirtykää kysymykseen 31. 

 

28 Kuinka usein toimintaterapian päättäneellä Kelan CP-kuntoutujalla toimintaterapian päättymi-
sen syynä on ollut jokin seuraavista vaihtoehdoista?  

 

  Ei 
koskaan 

Harvoin Melko 
usein 

Usein Aina 

alle 16-v. �� �� �� �� ��a) Edistymistä ja taitojen lisääntymistä ei ole 
enää havaittavissa. 

yli16-v.  �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��b) Toimintaterapian tavoitteet on saavutettu. 

yli 16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��c) Hoitovastuussa oleva taho ei enää suositte-
le toimintaterapiaa. 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

d) Kuntoutuja on täyttänyt 65 vuotta. yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��e) Kuntoutujan toimintakyky on muuttunut niin, 
että vaikeavammaisuuden ehto ei enää täyty. 

yli 16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��f) Korotettu tai ylin vammaisetuus laskee tai 
lakkaa. 

yli 16-v. �� �� �� �� ��

alle16-v. �� �� �� �� ��g) Kuntoutuja on muuttanut paikkakunnalta. 

yli 16-v. �� �� �� �� ��

alle16-v. �� �� �� �� ��h) Muu syy, mikä? _____________________ 

____________________________________  
yli 16-v. �� �� �� �� ��

 

 

29 Kuinka usein Kelan järjestämän toimintaterapian päättyessä CP-kuntoutujan toimintaterapiaa 
olisi mielestänne syytä jatkaa julkisessa terveydenhuollossa (perusterveydenhuolto tai eri-
koissairaanhoito)? 

  
 Ei koskaan Harvoin Melko usein Usein Aina 
alle 16-v.   �   �   �  �  � 
16–65v.   �   �   �  �  � 
yli 65-v.   �   �   �  �  � 
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30 Kun CP-kuntoutujan toimintaterapian tarve on todettu, mutta Kelan myöntöedellytykset eivät 
täyty, järjestyykö CP-kuntoutujan toimintaterapia julkisessa terveydenhuollossa (peruster-
veydenhuolto tai erikoissairaanhoito)? 

 
 Ei koskaan Harvoin Melko usein Usein Aina 
alle 16-v.   �   �   �  �  � 
16–65v.   �   �   �  �  � 
yli 65-v.   �   �   �  �  � 

 

31 Oletteko käyttänyt kuntoutuspalautteen lähettämiseen Kelan ”Palaute vaikeavammaisten lää-
kinnällisestä kuntoutuksesta” -lomaketta?  

� En   � Kyllä  

 

32 Oletteko laatinut Kelan CP-kuntoutujia koskien muita lausuntoja kuin kuntoutuspalautteita? 
Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista, mitä lausuntoja olette laatinut vuonna 2008.  

 � En ole laatinut muita lausuntoja. 

� Kunnan sosiaalitoimeen ja/tai terveystoimeen erilaisia etuuksia varten (esim. kuljetuspalveluiden, henkilö-
kohtaisen avustajan tarpeen suositteleminen) 

� Kotihoitoon (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) 

� Apuvälineisiin liittyvät lausunnot 

� Muita lausuntoja, mitä?______________________________________________________________ 
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G YHTEISTYÖ JA OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 

33 Rastittakaa ikäryhmittäin ne tahot joiden kanssa teette yhteistyötä CP-kuntoutujien kuntou-
tukseen liittyen. Tämän jälkeen nimetkää valitsimienne yhteistyötahojen osalta 1-3 ammatti-
ryhmää, joiden kanssa teette eniten yhteistyötä.  

   

 
alle 
16-v. 

yli 
16-v 

Ammattiryhmät (1-3), joiden kanssa teette eniten 
yhteistyötä  

Lähettävä taho � � __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Muu julkinen terveys- 
ja/tai sosiaalitoimi 

� � __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Yksityiset palvelun-
tuottajat 

� � __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Päivähoito � � __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Koulu � � __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Kuntoutusta tukevat muut 
palvelut (esim. vammais-
järjestöt, paikalliset     
seurat) 

� � __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Kela � � __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Muu taho, mikä? 

_____________________ 

� � __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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34 Oletteko vuoden 2008 aikana osallistunut Teillä toimintaterapiassa olevien CP-kuntoutujien 
Kelan kuntoutussuunnitelman laatimista/tarkistamista koskeviin yhteisneuvotteluihin? 

 � Kyllä 

� En. Miksi? _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

35 Kuinka tärkeää mielestänne on osallistumisenne Teillä toimintaterapiassa olevien CP-
kuntoutujien seuraaviin yhteisneuvotteluihin? 

     

  Ei lainkaan 
tärkeää 

Jokseenkin 
tärkeää 

Melko 
tärkeää 

Hyvin 
tärkeää 

Erittäin 
tärkeää 

alle 16-v. �� �� �� �� ��a) Kuntoutussuunnitelman laatimi-
nen/tarkistaminen 

yli16-v.  �� �� �� �� ��

b) Päivähoidon kuntoutussuunnitelma alle 16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��c) HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjes-
tämistä koskeva suunnitelma) 

yli16-v. 
 

�� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��d) Apuvälineen sovitus/ohjaus 

yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��e) Muu, mikä? 

___________________________ yli16-v. �� �� �� �� ��

alle 16-v. �� �� �� �� ��f) Muu, mikä? 

___________________________ yli16-v. �� �� �� �� ��
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H  MIELIPITEITÄ JA KEHITYSEHDOTUKSIA 

 

36 Valitkaa seuraavista viisi (5) tärkeintä asiaa, jotka mielestänne eniten edesauttavat CP-
kuntoutujien toimintaterapian tavoitteiden saavuttamista.  

� Kuntoutujan korkea motivaatio 
� Kuntoutujan sitoutuminen terapiaan 
� Kuntoutujan vireystila ja jaksaminen 
� Hyvä terapiasuhde  
� Kuntoutujan läheisten osallistuminen ja 

kannustus 
� Intensiivinen (�2 krt/vk) terapia  
� Vähintään yli 6 kk kestävä terapiajakso 
� Joustava, muunneltavissa oleva toiminta-

terapian toteutus  
� Kuljetuspalvelujen saanti 
� Kuntoutujan resurssit ja taidot 
� Kuntoutujan ikä 

� Kuntoutujan toimintarajoitteiden ja -
vahvuuksien tarkka määrittäminen 

� Hyvät terapiatilat 
� Korkealaatuiset kuntoutusmateriaalit ja vä-

lineet 
� Täsmälliset terapiatavoitteet 
� Realistiset terapiatavoitteet 
� Terapeutin ammattitaito ja pätevyys 
� Moniammatillinen työskentely 
� Kuntoutujan elämän ja elinympäristön 

ymmärtäminen 
� Toimintaterapian alkaminen viiveettä kun-

toutussuunnitelman laatimisen jälkeen 
� Jokin muu, mikä___________________

� Harjoittelu todellisissa arkitilanteissa 
 
 

37 Valitkaa seuraavista mielestänne viisi (5) toimintaterapeutin ammattitaidon ylläpitämisen kan-
nalta tärkeintä asiaa 

� Yliopistollinen tutkinto (maisteri, lisensiaatti, 
tohtori) 

� Ylempi AMK-tutkinto 
� Terapiamenetelmiin ja terapeuttisiin taitoihin 

keskittyvät pitkähköt koulutukset (esim. SI, 
NDT, Theraplay-koulutus) 

� Terapiamenetelmiin ja terapeuttisiin taitoi-
hin liittyvät lyhyemmät koulutukset (esim. 
motivoidun käden käytön – koulutus, Niilo 
Mäki – instituutin koulutukset) 

� Arviointimenetelmiin liittyvät koulutukset 
(esim. AMPS-koulutus, AHA-koulutus, lei-
kin arviointimenetelmät) 

� Näyttöön perustuvan hoitokäytännön ja 
tieteellisen tutkimustiedon etsimiseen ja 
arviointiin keskittyvät koulutukset     

� Uusimman tieteellisen tiedon seuraaminen 
kansainvälisistä julkaisuista  

� Säännöllinen keskustelu ja ajatusten vaih-
to samankaltaista työtä tekevien toiminta-
terapeuttikollegoiden kanssa  

� Säännöllinen keskustelu ja ajatusten vaih-
to muiden kuntoutusalan ammattilaisten 
kanssa 

� Terapiassa olevien asiakkaiden suuri lu-
kumäärä 

� Jokin muu, mikä?___________________  

____________________________________   

    
� Jokin muu, mikä?___________________ 

____________________________________ 
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38 Tunnetteko ICF- luokituksen eli Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainväli-
sen luokituksen (International Classification of Functioning, Disability and Health)? 

� En ole koskaan kuullut luokituksesta 

� Olen kuullut luokituksesta, mutta en ymmärrä sitä 

� Tiedän luokituksen pääpiirteissään 

� Tiedän luokituksen ja osaan selittää sen muille 

� Tiedän luokituksen ja hyödynnän sitä käytännön työssä 
 

39 Miten suhtaudutte näyttöön perustuvaan toimintaterapiaan (evidence based occupational     
therapy)?  

� Hyvin epäillen  
� Epäillen  
� Neutraalisti 

� Myönteisesti 

� Hyvin myönteisesti 

� En osaa sanoa 
 

40 Miten kehittäisitte CP-kuntoutuskäytäntöjä nykyistä paremmiksi? Käyttäkää tarvittaessa pa-
perin kääntöpuolta. 
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41 Muita kommenttejanne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE! 


