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LIITE S64. Neuropsykologisen kuntoutuksen katsauksen alkuperäistutkimusten interventioiden kuvaukset (MS). 
 
Tekijä, vuosi 
Maa 

Intervention kuvaus Kohteena 
oleva  
kognitiivinen 
osa-alue 

Kontrolli-intervention  
kuvaus 

Kertamäärä 
Kesto 
Frekvenssi 
(I = interventio, 
K = kontrolli) 
 

Seuran-
ta-aika 

Benedict 
2000 
USA 

Neuropsykologinen kompensaatioharjoittelu (Neuropsychological 
Compensatory Training, NCT): 
 
Tavoite: Lisätä potilaan ja läheisen ymmärrystä kognitiivisista häiri-
öistä, persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksista sekä paran-
taa niihin sopeutumista.  
 
Kolme päätavoitetta: 
 
1) Opettaa potilas ja omainen ymmärtämään kognitiivisten  
häiriöiden, tunne-elämän ja sosiaalisen käyttäytymisen muutosten 
neurologinen tausta (ts. potilaan epänormaali käyttäytyminen joh-
tuu neurologisesta vauriosta) 
2) Parantaa potilaan kykyä ottaa huomioon toisten näkökulma  
(sosiaalisten taitojen harjoitukset, tarkkaavainen kuuntelu, perspek-
tiivin ottaminen, kommunikaatiotilanteiden harjoittelu rooliharjoi-
tusten avulla sekä spontaanien keskustelujen nauhoittamisella) 
3) Vähentää sosiaalisesti aggressiivisen käyttäytyminen frekvenssiä 
(potilaan itsekontrollin ja käyttäytymisen säätelyn harjoittelu  
kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisilla strategioilla)   
 
 

Käyttäytymi-
sen säätely  

Epäspesifi supportiivinen 
psykoterapia (Non-spesific 
supportive psychotherapy, 
NSP): 
 
Tavoite: Vahvistaa persoonal-
lisuuden kasvua ja käyttäyty-
misen muutosta emotionaali-
sen tuen ja empatian avulla 
sekä auttaa stressin hallinnas-
sa. 

I: 12 x 1 h 
   12 vkoa 
    Kerran vkossa 
 
K: Sama kuin   
     interventio-    
     ryhmällä 
 
 
 

Max 14 
vkoa 
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Brenk 2008 
Saksa 

Tavoite: Harjoittaa kotona tapahtuvan 6 viikkoa kestävän kognitiivi-
sen harjoitusohjelman avulla kognitiivisia funktioita.  
 
Gripsgymnastik/Brain-Gym-tietokoneavusteisesta ohjelmasta laa-
dittiin viikoittain kokoelma kognitiivisista harjoitteista, mitkä sisäl-
sivät valikoituja epäspesifejä kognitiivisia harjoitteita muisti-, tark-
kaavuus-, suunnittelu-, visuaalisille ja kielellisille toiminnoille. 
 
Tarkkaavuus: Tehtävät, jotka vaativat kykyä erotella, vertailla ja  
laskea 
 
Muisti: Tehtävät, jotka vaativat kuvien, kuvioiden, sanalistojen, 
muistojen sekä elämäkerrallisten tapahtumien mieleenpainamista ja 
mieleenpalauttamista 
 
Visuospatiaaliset toiminnot: Tehtävät, jotka vaativat muotojen ja 
kuvioiden tunnistamista sekä ristisana- ja sanamääritelmätehtävät 
 
  

Useat  
kognitiiviset 
funktiot 

Terveet verrokit osallistuivat 
samanlaiseen interventioon 
kuin potilaat 

I: Kaikkiaan 90 
tehtävää, joista 
kukin vei aikaa 
noin 5 min. Har-
joittelu joko 5 
pvnä vkossa 3–4 
kertaa pvässä 
10–15 min ker-
rallaan tai 
kaikki vkottaiset 
harjoitukset 
yhdellä kertaa 
yhtenä pvänä 
vkossa 
 
6 vkoa 
 

K: Sama  
     interventio 
 

6 vkoa 
 
Seitse-
män 
potilas-
ta  
arvioitu 
vielä6 
kk myö-
hem-
min 

Chiaravalloti 
2005 
USA 

Tavoite: Vahvistaa kykyä uuden materiaalin mieleenpainamiseen 
pitkäkestoiseen muistiin parantamalla mieleenpainamisen laatua 
(kuvailu ja sisältö). Tähän pyrittiin Tarina-muisti-tekniikan (Story 
Memory Technique, SMT) opettelun avulla. 
 

Potilaita opetettiin: 
1) Käyttämään visualisointia (ts. kuvailua) uuden oppimisen tukena 
(tapaamiskerrat 1–4) 
2) Käyttämään hyväkseen sisältöä uuden oppimisessa (esim. tari-
naa), vaikka informaatio vaikuttaisi irralliselta (tapaamiskerrat 5–8)  

Kielellinen  
oppiminen ja 
muisti 

Samat tehtävät kuin interven-
tioryhmässä, mutta ilman 
Tarina-muisti-tekniikkaa 
(SMT). 
 

Tarinan lukeminen ja mie-
leenpalauttaminen siitä niin 
paljon kuin mahdollista, jon-
ka jälkeen potilailta kysyttiin 
spesifejä kysymyksiä tarinasta. 

I: 8 x 45 min. 
   4 vkoa 
   Kahdesti  
   vkossa 
 

K: Sama kuin   
     interventio- 
     ryhmällä 

11 vkoa 
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Hildebrandt 
2007 
Saksa 

Tavoite: Vahvistaa työmuistia suorien harjoitteiden avulla sekä 
opettaa muististrategioita. Tähän pyrittiin tietokonepohjaisen 
(VILAT-G 1.0) harjoittelun avulla. 
 
Potilaat saivat kotona tapahtuvaa harjoittelua varten CD-levyn. Har-
joituksissa potilaan tuli painaa mieleensä sanalista. Tämän jälkeen 
esitettiin sarja laskutehtäviä, mitkä nojautuivat vahvasti työmuistiin, 
sillä kolme numeroa tuli lisätä tai vähentää ilman kynän ja paperin 
apua. Lisäksi aiemman laskutehtävän tulos tuli muistaa ja verrata 
sitä senhetkiseen tehtävään. Laskutehtäväsarjojen (2–15) jälkeen 
ohjelma kehotti kirjoittamaan sanalistan, mikä oli painettu mieleen 
harjoittelun alussa. Sanojen kirjoittaminen semanttisen kategorian 
mukaisessa järjestyksessä palkittiin erityisellä palautelauseella. Sano-
jen ja laskutehtävien määrä mukautuivat automaattisesti suoritusta-
son mukaan.     
 

Työmuisti ja 
muisti 

Ei interventiota I: 30 x 30 min. 
   6 vkoa 
   Viidesti vkossa 
 
Kotiharjoittelun   
intensiteettiä tai 
frekvenssiä ei 
kontrolloitu 
 
K: - 

8 vkoa 

Jonsson 1993 
Tanska 

Tavoite: Lievittää potilaan yksilöllistä neuropsykologista oirekuvaa 
kognitiivisen harjoittelun ja neuropsykoterapian avulla.  
 
Kognitiivinen harjoittelu noudatteli yleisiä kognitiivisen kuntoutus-
ohjelmien periaatteita muodostuen kompensaatiosta, korvaamisesta 
sekä suorista harjoitteista. 
 
Tarkkaavuuden suorina harjoitteina käytettiin kääntyneitä, ylösalai-
sia sekä peilikuva tekstejä, ”kaksi yhdessä” -kuvioita, labyrinttejä jne. 
 
Muistitoimintoja harjoitettiin sekä suorien harjoitteiden että kom-
pensaatiokeinojen avulla (visualisaatio käyttämällä monimutkaistu-
via kuvioita, ostoslistoja ja sovittuja tapaamisia tai kalenteria).  
Kalenteria käytettiin myös päivittäisten aktiviteettien suunnitteluun. 

Useat  
kognitiiviset 
funktiot 

Epäspesifi mentaalinen stimu-
laatio: 
 
Erilaisten elokuvien katselu ja 
niistä keskustelu 
 
Sanomalehtiartikkelien luke-
minen ja niistä keskustelu 
 
Pelien pelaaminen 
 
Keskustelu henkilökohtaisista 
ongelmista ja ongelmista sai-
rauden hyväksymiseen liittyen

I: 1–1,5 h kerral-
laan 
   Yht. ka 17,2 h 
   n. 6,5 vkoa 
   Kolmesti  
   vkossa 
    

6 kk 
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Tarinoita luettiin ääneen ja potilaita rohkaistiin visualisoimaan  
teksti ja sen jälkeen kertomaan se uudelleen tavoitteena tekstin 
strukturoinnin oppiminen. 
 
Visuospatiaalisia häiriöiden suorina harjoitteina käytettiin mosaiik-
kipelejä, joissa virhesuoritukset korjattiin ja potilasta kehotettiin 
hitaaseen ja systemaattiseen työskentelyyn. Osittain käytettiin myös 
käytännön harjoituksia, kuten liikkumista kävellen tai pyörätuolilla 
sairaalan sisällä ja ulkona. 
 
Kognitiivisen harjoittelun ohessa potilaat ottivat osaa neuropsykote-
rapiaan, missä tavoitteena oli vahvistaa kognitiivisten ja käyttäyty-
misen muutosten käsittelyä, realisoitumista ja hyväksyntää sekä 
oppia kuinka parhaiten hyödyntää käytettävissä olevia resurssejaan.  
 

Lincoln 2002 
Iso-
Britannia 

Tavoite: Lievittää potilaan yksilöllistä neuropsykologista oirekuvaa 
kognitiivisen harjoittelun ja kompensaatiokeinojen avulla. 
 
Potilaille suoritettiin yksityiskohtainen neuropsykologinen arvio, 
josta he (ja mikäli potilas tähän suostuvainen myös omainen) saivat 
palautteen. Tutkimuksen kirjallinen lausunto lähetettiin potilaalle ja 
hänen omaiselleen sekä hoitoon osallistuville ammattihenkilöille. 
 
Kognitiivinen kuntoutusohjelma yksilöllisesti identifioitujen on-
gelmien pohjalta. Tämä sisälsi sekä ulkoisten (päiväkirjat, kalenterit, 
muistivihkot, listat) että sisäisten (visualisaatio) muististrategioiden 
opettelua. Tarkemmin intervention sisältöä ei raportoitu. 

Useat  
kognitiiviset 
funktiot 

Arviointiryhmä: 
Potilaille suoritettiin yksityis-
kohtainen neuropsykologinen 
arvio ja siitä annettiin sekä 
suullinen että kirjallinen pa-
laute samalla tavalla kuin 
interventioryhmän kohdalla. 
 
Kontrolliryhmä: 
Ei interventiota, ainoastaan 30 
min. skriinaus-arvio, josta ei 
annettu palautetta 

I: Ei intensiivi-
nen, tarkkaa 
intensiteettiä tai 
frekvenssiä ei 
kuitenkaan ra-
portoitu. Kesto 4 
kk 
 
A (Arviointi-
ryhmä): 
3 h kestävä neu-
ropsykologinen 
tutkimus  
 
K: - 

8 kk 
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Mendoza 
2001 
USA 

Interventioon osallistuvalle hoitohenkilökunnalle annettiin koulu-
tusta MS-tautiin liittyvistä kognitiivisista häiriöistä, projektin yksi-
tyiskohdista, muistivihkojen käyttämisen syistä sekä potilaan yksi-
löllisistä neurokognitiivisista vahvuuksista ja heikkouksista. 
 
Potilas sai suuren muistivihkon, mikä kiinnitettiin pyörätuoliin. 
Normaalien aamutoimien yhteydessä hoitohenkilökunta haastatteli 
potilaan ja määritteli, tarvitsiko potilas erityistä avustusta kyseisen 
päivän aikana tai oliko potilaalla erityisiä kommentteja tai huolenai-
heita, mitkä tuli kirjata muistivihkoon. Koko henkilökuntaa roh-
kaistiin lukemaan ja kirjaamaan tietoja muistivihkoon.  
 
Henkilökunta ja tutkijat tarkistivat säännöllisesti muistivihkon ja 
merkitsivät siihen kirjauksen osoittaakseen potilaalle, että hänen 
muistivihkonsa oli luettu. Henkilökunta antoi erityisapua niissä 
asioissa, mitkä muistivihkoon oli kirjattu, silloin kun se oli tarkoi-
tuksenmukaista.   
 

Useat  
kognitiiviset 
funktiot 

Ei interventiota, normaalit 
hoitorutiinit 

I: Neuropsyko-
login 4 x 1 h 
ohjaus hoito-
henkilökunnalle.   
Muun interven-
tion intensiteet-
tiä tai frekvens-
siä ei raportoitu. 
Kesto 2 kk 

2 kk 

Mendozzi 
1998 
Italia 

Spesifi tietokoneavusteinen muistiharjoittelu ohjelma (Spesific 
Computer-assisted Memory Retraining Program, SCRP): 
 
Tavoite: Harjoittaa muistitoimintoja ja tarkkaavuutta tietoko-
neavusteisen ohjelman (RehaCom) avulla. 
 
Muisti: Tietokoneen kuvaruudulla näkyi säännönmukaisessa ase-
telmassa vaihteleva määrä kuvia esineistä tai geometristen kuvioista. 
Potilaan tehtävänä oli painaa mieleensä kuvien sijainti. Tämän jäl-
keen kohteet hävisivät pois näkyviltä. Kuvaruudun reunalle ilmestyi 
yksi vastaava kuva, mikä oli nähty edellä. Potilaan tuli osoittaa vas-
taavan piilossa olevan kuvan sijainti. 
 

Muisti Epäspesifi tietokoneavustei-
nen harjoitusohjelma (Non-
spesific Computer-assisted 
Retraining Program, NCRP): 
 
Visuaalinen jäljitys: Potilaan 
tuli siirtää punainen piste 
siniseen ympyrään operoimal-
la joystickilla. Heti kun nämä 
kaksi menivät päällekkäin, 
sininen ympyrä alkoi liikkua 
ja potilaan tuli pitää punainen 
piste sinisen ympyrän sisällä. 

I: 15 x 45 min 
   8 vkoa 
   Kahdesti  
   vkossa 
 
K: Sama kuin    
     interventio- 
     ryhmällä 

14 vkoa 
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Tarkkaavuus: Vastaava kuin muistitehtävä, paitsi, että alkuperäiset 
kuvat eivät menneet pois näkyviltä. Tehtävänä oli osoittaa missä 
sijaitsee kuvaruudun laidalle ilmestyneen kuvan kanssa samanlainen 
asetelmasta. Jokaisen vastauksen jälkeen potilas sai palautteen ko-
neelta siitä, oliko vastaus oikea vai väärä. 
 
Kunkin harjoituskerran lopussa potilaille esitettiin histogrammissa 
yhteenveto tuloksista. Psykologi keskusteli lyhyesti harjoituskerrasta 
potilaan kanssa ja asetti tavoitteita seuraavalle kerralle. 

 
Reaktioaika: Potilaan tuli 
painaa näppäintä niin nopeas-
ti kuin mahdollista tiettyjen 
kohdeärsykkeiden esiintymi-
sen kohdalla (go, no-go).  
 
Kunkin harjoituskerran  
lopussa potilaille esitettiin 
histogrammissa yhteenveto 
tuloksista. Psykologi keskuste-
li lyhyesti harjoituskerrasta 
potilaan kanssa ja asetti ta-
voitteita seuraavalle kerralle. 
 
Kontrolliryhmä: 
Ei interventiota 
 

Solari 2004 
Italia 

Tavoite: Harjoittaa muistitoimintoja ja tarkkaavuutta tieto-
koneavusteisen ohjelman (RehaCom) avulla. 
 
Potilaat saivat yksilöllistä avokuntoutusta RehaCom-
tietokoneavusteisen harjoitusohjelman muisti- ja tarkkaavuusmo-
duuleilla. 
 
Intervention sisältöä ei tarkemmin raportoitu. 

Tarkkaavuus 
ja muisti 

Potilaat saivat yksilöllistä 
avokuntoutusta RehaCom-
tietokoneavusteisen harjoi-
tusohjelman visuokonstruk-
tiivisen ja visuomotorisen 
koordinaation moduuleilla. 
Mahdollisen tarkkaavuus- ja 
muisti-harjoittamisen mini-
moimiseksi visuomotorista 
harjoitusohjelmaa yksinker-
taistettiin siten, että palapelin 
palat olivat aina oikeassa 

I: 16 x 45 min. 
    8 vkoa 
    Kahdesti  
    vkossa 
 
K: Sama kuin   
     interventio- 
     ryhmällä 

16 vkoa 
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asennossa ja mustavalkoinen 
koottavan kuvan malli oli 
näkyvillä. 
 

Tesar 2005 
Itävalta 

Tavoite: Harjoittaa niitä kahta kognitiivista osa-aluetta, missä vaka-
vimmat häiriöt, tietokoneavusteisen ohjelman (RehaCom) avulla 
sekä opettaa jokapäiväisen elämän kannalta relevantteja kompensaa-
tiokeinoja. 
 
Intervention sisältöä ei tarkemmin raportoitu tietokoneavusteisen 
harjoittelun osalta. 
 
Kompensaatiokeinot: 
Muisti ja oppiminen: Sisäiset ja ulkoiset muistituet, mielleyhtymä-
mekanismit 
Tarkkaavuus ja keskittyminen: Käyttäytymiseen rutiininen  
rakentaminen ja itsekontrollitekniikat 
Ongelmanratkaisu ja suunnittelu: Yksinkertaistaminen ja visuali-
sointi 
 

Useat  
kognitiiviset 
funktiot 

Ei interventiota I: 12 x 1 h 
   4 vkoa 
   Kolmesti  
   vkossa 
 
K: - 

3 kk 

Vogt 2008 
Sveitsi 

Tavoite: Harjoittaa työmuistia tietokoneavusteisen ohjelman 
(BrainStim) avulla kotiharjoitteluna. 
 
Visuospatiaalinen ja verbaalinen työmuisti (Moduuli ”Asema-
kaava”): Harjoituksen ensimmäisessä osassa tuli painaa mieleensä  
kävelyreitti, mikä näytettiin kartalla (visuopatiaalinen ohje).  
Toisessa ja vaikeutuvassa osassa löydetty reitti tuli esittää kirjallisesti 
(verbaalinen ohje). 
 
Visuaalis-objektipohjainen työmuisti (Moduuli ”Parien etsintä”): 

Työmuisti Ei interventiota. 
 
Kontrolliryhmät ilman inter-
ventiota:      
  - MS-potilaat (n = 15)  
  - Terveet verrokit (n = 10) 

I: 16 x 45 min.   
   (kukin  
   kolmesta   
   moduulista 15  
   min.) 
   4 vkoa 
   Neljästi vkossa 

4 vkoa 
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Peitetyltä kartalta tuli löytää kaksi identtistä kuvaa.  
 
Verbaalis-numeerinen työmuisti (Moduuli ”Numeromuisti”):  
Aiemmin esitetty luku tuli palauttaa mieleensä häirintätehtävän 
jälkeen. 
 
Tehtävien vaikeustaso mukautui automaattisesti henkilön suoritus-
tason mukaan.   
 
Ko. interventio sekä MS-potilaille (n = 15) että terveille verrokeille 
(n = 10). 

 


