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GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla

Tiivistelmä Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Pihlava J. GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutu-
misvalmennuskursseilla. Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus. Helsinki: Kela, 
Sosiaali- ja terveys turvan raport teja 20, 2019. 135 s. ISBN 978-952-284-076-9  
(pdf).

Hyvä kuntoutuskäytäntö perustuu moniammatilliseen, kuntoutu-
jan kanssa yhdessä tehtävään suunnitteluun, jossa laaditaan kun-
toutujan omat tavoitteet. Tutkimuksessa tarkoituksena oli kuvata 
Goal Attainment Scaling -menetelmän (GAS) käyttöä kuntoutujan 
omien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa hyvän kun-
toutuskäytännön edistämiseksi Kelan järjestämillä lasten ja aikuis-
ten sopeutumisvalmennuskursseilla. Aineisto kerättiin kuntoutu-
jien ja heidän omaistensa yksilöllisillä teemahaastatteluilla sekä 
ammattilaisten fokusryhmähaastatteluilla. Tutkimuksessa käy-
tettiin aineistolähtöistä sisällön analyysia. Aineistona olivat myös 
kuntoutujien Omat tavoitteet -lomakkeet, joiden sisältö eriteltiin 
ja analysoitiin teorialähtöisesti. Tutkimuksessa toteutui monime-
netelmäisyys siten, että aineiston analyysien tulokset yhdistettiin 
vastaamaan samaan tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen tulos-
ten mukaan tavoitteen asettaminen ja saavuttaminen rakentui 
ennakoivaksi prosessiksi. GAS-menetelmän käytöstä päätettäessä 
tulisi keskustella ja harkita sen käyttöä ja soveltamista yksilöllis-
ten tarpeiden ja tilanteiden mukaan. GAS-menetelmän käytön 
yhdistäminen kuntoutuksen kokonaisuuteen osoittautui tärkeäk-
si kuntoutumisen ja toimintakyvyn edistymisen kannalta. Tulos-
ten perusteella ilmeni tarve uudistuvalle kuntoutusosaamiselle 
kompleksisten ja jatkuvassa muutoksessa olevien kokonaisuuk-
sien haltuun ottamiseksi. Tulokset kuvaavat moni näkökulmaisesti 
sitä, miten GAS-menetelmän käyttö toteutuu Kelan järjestämillä 
sopeutumisvalmennuskursseilla. Tutkimuksen tuloksia voi hyö-
dyntää hyvien kuntoutuskäytäntöjen kehittämisessä ja viemi-
sessä käytännön toimintaan. Tietoa voi käyttää suunniteltaessa 
GAS-menetelmän käyttöä parhaalla tavalla ammattilaisten ja 
asiak kaiden yhteistoiminnassa.

Avainsanat: kuntoutus, kuntoutujat, tavoitteet, GAS-menetel-
mä, sopeutumisvalmennus, hyvät käytännöt, lapset (ikäryhmät), 
aikuiset, asiakaslähtöisyys, kokemukset, osallistuminen, ICF, Kela, 
Kansaneläkelaitos



GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla

Sammandrag Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Pihlava J. Användning av GAS-metoden vid 
anpass ningskurser som ordnas av FPA. Studien Klientens egna mål. Helsing-
fors: FPA, Social trygghet och hälsa: rapporter 20, 2019. 135 s. ISBN 978-952-
284-076-9 (pdf).

En bra rehabiliteringspraxis grundar sig på multiprofessionell pla-
nering, gjord i samförstånd med rehabiliteringsklienten, där man 
har ställt upp rehabiliteringsklientens egna mål. I undersökningen 
var avsikten att beskriva användningen av Goal Attainment Sca-
ling-metoden (GAS) när rehabiliteringsklientens mål sätts upp och 
uppnås för att främja god rehabiliteringspraxis på anpassningskur-
ser för barn och vuxna arrangerade av FPA. Materialet samlades in 
genom individuella temaintervjuer med rehabiliteringsklienterna 
och deras anhöriga samt genom fokusgruppintervjuer med exper-
ter. Analysen av materialet var en analys utgående från materialets 
innehåll. I materialet ingick också Mina egna mål-blanketterna. 
I undersökningen förverkligades multimetodiken så att resultatet 
av materialanalyserna kopplades ihop att svara mot undersök-
ningens frågor. I enlighet med undersökningens resultat byggdes 
uppsättandet och uppnåendet av målet upp till en förutsägbar pro-
cess. När man beslutar om användningen av GAS-metoden bör 
man diskutera och överväga användningen och tillämpningen av 
den enligt individuella behov och situationer. Att koppla samman 
användningen av GAS-metoden med hela rehabiliteringen visade 
sig vara viktigt för framsteg i rehabilitering och funktionsförmåga. 
Utgående från resultaten framkom ett behov av förnyat rehabili-
teringskunnande för att greppa helheterna, som är komplexa och 
i ständig förändring. Resultaten gav multiperspektiv och mångsi-
dig förståelse för hur användningen av GAS-metoden förverkli-
gas i praktiken på de anpassningskurser som arrangeras av FPA. 
Undersökningens resultat kan utnyttjas vid utvecklingen av god 
rehabiliteringspraxis och överföringen i praktisk verksamhet. In-
formationen kan användas när man planerar användningen av 
GAS-metoden på bästa sätt i samverkan mellan experter och kli-
enter. 

Nyckelord: rehabilitering, rehabiliteringspatienter, målsättningar, 
GAS-metoden, anpassningsträning, god praxis, barn (åldersgrup-
per), vuxna, kundorientering, deltagande, erfarenheter, ICF, FPA, 
Folkpensionsanstalten
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Summary Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Pihlava J. Using the GAS method in Kela-provided 
adaptation training courses. A study on the individual goals of rehabilitees. Hel-
sinki: Social Insurance Institution of Finland, Social security and health reports 20, 
2019. 135 pp. ISBN 978-952-284-076-9 (pdf).

Good rehabilitation practice is based on multi-professional plan-
ning that is carried out together with the rehabilitee and where a 
set of personal goals is defined together. The purpose of the study 
was to describe the use of the Goal Attainment Scaling method 
(GAS) in setting and attaining the rehabilitee’s individual goals. 
This is to enhance the guidelines for good rehabilitation practice 
in the rehabilitation and adaptation training courses Kela provides 
for children and adults. The material was gathered in individual 
thematic interviews conducted with rehabilitees and their rela-
tives and also in focus group interviews with professionals. The 
data was analyzed using inductive content analysis. The material 
also consisted of forms detailing the rehabilitees’ individual goals. 
The forms were analyzed using deductive content analysis and by 
counting the number of the individual goals. The study was multi-
method in that the results of the data analysis were combined to 
answer the study questions. According to the results, setting and 
attaining the goals was seen as a proactive process. When deciding 
on the use and application of the GAS method, the rehabilitee’s in-
dividual needs and situation should be discussed and considered. 
Combining the use of the GAS method with the entire rehabilita-
tion process proved to be important from the perspective of im-
proving rehabilitation and functioning. Based on the results, there 
is a need for innovative rehabilitation knowledge in order to mas-
ter the complex and constantly changing rehabilitation process. 
The results produced multi-perspective and diverse understand-
ing on how the use of the GAS method is implemented in Kela-
provided adaptation training courses. The results of the study can 
be used in developing and implementing the guidelines for good 
rehabilitation practice and also in planning how to use the GAS 
method in the best way in the collaboration with professionals and 
rehabilitees. 

Keywords: rehabilitation, rehabilitation patients, objectives, 
GAS method, adjustment training, best practices, children (age 
groups), adults, customer orientation, participation, experiences 
(knowledge), ICF, Kela, Social Insurance Institution
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1 Johdanto

1.1 Hyvät kuntoutuskäytännöt Kelan kuntoutuksessa

Hyvä kuntoutuskäytäntö perustuu kuntoutuksen moniammatilliseen suunnitteluun, 
jossa kuntoutujan kanssa yhdessä laaditaan hänen omat tavoitteensa kuntoutumiselle 
sekä seurataan ja arvioidaan tavoitteiden saavuttamista yksilöllisen toimintakyvyn 
mukaisesti. Kuntoutujan omat tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen suunnittelua, toteu-
tusta ja arviointia. (Paltamaa ym. 2011; Autti-Rämö ja Salminen 2016.)

Suomessa ja kansainvälisessä kuntoutustyössä käytetään tavoitteen asettamisessa ja 
sen saavuttamisen arvioinnissa usein Goal Attainment Scaling (GAS) -menetelmää. 
GAS-menetelmän on todettu olevan toimiva tavoitteiden asettelussa ja arvioinnis-
sa sekä käyttökelpoinen erilaisten asiakkaiden kuntoutuksessa (Palisano ym. 1992; 
Klosek 2007; Steenbeek 2010; Karhula ym. 2016). Menetelmän etuina ovat mm. mah-
dollisuus moniammatilliseen ja asiakaslähtöiseen käyttöön sekä yksilöllisesti asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamisen systemaattinen mittaaminen (Mailloux ym. 2007).

Kelan järjestämän kuntoutuksen hyvä käytäntö toteutetaan Kelan palvelukuvaus-
ten ohjaamana (Kela 2017b, c, d ja e). Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen 
palvelukuvausten (Kela 2017b, c, d ja e) tavoitteena on taata laadukas ja vaikuttava 
kuntoutus mahdollistaen kuitenkin kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden huomioinnin 
kuntoutusprosessissa. Hyvä kuntoutus muodostaa asiakaslähtöisen kokonaisuuden, 
jossa toteutuu eri tahojen moniammatillinen yhteistyö (Paltamaa ym. 2011). Asiakas-
lähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että kuntoutuksen perustana ovat kuntoutujan tar-
peet ja hänen yksilöllinen toimintakykynsä, joka on vuorovaikutteinen ympäristön 
kanssa (Salminen ym. 2016). Tämä edellyttää kuntoutujalta aktiivista osallistumis-
ta kuntoutusprosessiin eli kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 
(Kela 2017b, c, d ja e).

Yksilöllisen toimintakyvyn kuvaamiseksi Maailman terveysjärjestö (WHO) on jul-
kaissut terveyden, toimintakyvyn ja toimintavajauden luokituksen, josta käytetään 
yleisesti lyhennettä ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Dis
ability and Health) (WHO, Stakes 2004). ICF-luokitus on muodostunut kuntoutuk-
sen yleiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi (Salminen ym. 2016) ja siten osaltaan ohjaa 
yksilöllisen tavoitteen tunnistamista ja tavoitteen saavuttamisen arviointia. Kelassa 
ICF-luokitus on hyvänä käytäntönä avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen palvelu-
kuvauksissa ja Kela korostaa sen käyttöä kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioin nissa 
(Kela 2017a).

Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen palvelukuvauksessa palveluntuottajien 
edellytetään hyödyntävän GAS-menetelmää tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnis-
sa yhdessä kuntoutujan kanssa (Sukula 2013; Kela 2017a). GAS-menetelmän mukais-
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ta lomaketta (liite 1) kutsutaan Kelan kuntoutustoiminnassa Omat tavoitteeni -lo-
makkeeksi (Sukula ja Vainiemi 2016).

Turunen ym. (2015) ovat todenneet, että kuntoutujan toimintakyvyn kokonaisvaltai-
nen kartoittaminen sekä dialogiset työmenetelmät ovat edellyttäneet muutosta työ-
tapoihin, mutta GAS-menetelmän toteutuminen asiakaslähtöisesti, mahdollistaen 
tavoitteellisen kuntoutuksen, vaihtelee kuntoutuksen käytännöissä. Salminen ym. 
(2016) vastaavasti vahvistavat näkemystä siitä, että kuntoutujan tarpeista lähtevät ja 
kuntoutujan aktiivista osallistumista tukevat ammattilaisten työkäytännöt edistävät 
kuntoutumista, joka on yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutteinen prosessi. 
Kuntoutumisessa sopeutumisvalmennus palveluna ja kursseilla tehtävä moniam-
matillinen työ ymmärretään kuntoutuksena, joka edistää yksilön toimintakykyä ja 
sopeutumista arjessa pärjäämiseksi (WHO, Stakes 2004; Autti-Rämö ja Salminen 
2016). 

GAS-menetelmää on tutkittu paljon sekä Suomessa että ulkomailla, ja sen käytössä 
on havaittu paljon hyviä asioita ja toisaalta haasteita käytännön toteutuksissa. Monet 
tutkimukset osoittavat, että GAS-menetelmän käyttö on aikaa vievä prosessi (mm. 
Hale 2010; Ylisassi 2012; Juntunen ja Salminen 2015). GAS-menetelmän käyttö on 
erityisen haastavaa lyhyillä kuntoutusjaksoilla ja kokemukset menetelmän käytöstä 
sopeutumisvalmennuskursseilla ovat vaihtelevia sekä kurssien osallistujien että to-
teuttajien mukaan (Autti-Rämö ym. 2015; Härkäpää ym. 2018). Siten GAS-mene-
telmän käytön toteutumisesta sopeutumisvalmennuskursseilla tarvitaan lisää tutki-
mustietoa. 

Tämän tutkimuksen aihe rajattiin ajallisesti lyhytkestoiseen kuntoutukseen ja eri-
tyistä huomiota kiinnitettiin siihen, että tutkimus kohdistui aikuisten kuntoutuksen 
lisäksi myös lasten ja heidän perheidensä kuntoutukseen. Tässä tutkimuksessa koh-
teeksi valittiin tutkimuksen rahoittajatahon Kelan järjestämiä lyhyitä sopeutumis-
valmennuskursseja, jotka olivat tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten perhekurssit, 
Asperger- tai ADHD-lasten perhekurssit, liikehäiriösairautta sairastavien aikuisten 
parikurssit, nivelreumaa, selkärankareumaa ja läheisesti näiden kaltaisia sairauksia ja 
nivelpsoriaasista sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit. Näiltä sopeu-
tumisvalmennuksen kurssimuodoilta ei ole aiempaa tutkimustietoa GAS-menetel-
män käytöstä tavoitteen asettamisessa ja tavoitteen saavuttamisen arvioin nissa Kelan 
järjestämässä kuntoutuksessa. 

Sopeutumisvalmennuksella pyritään tukemaan kuntoutujan ja hänen läheistensä 
mahdollisuuksia elää hyvää elämää. Sen tavoitteena on antaa tietoa sairaudesta tai 
vammasta ja sen hoidosta, kuntoutuksesta ja muista tukitoimista. Valmennus vah-
vistaa voimavaroja selviytyä arjessa sairauden tai vamman kanssa. Sen merkitystä on 
tarkasteltu voimaantumisen kannalta, jolloin kuntoutujan tietoisuus ja oman tilan-
teen hallinta vahvistuvat. Sopeutumisvalmennus on prosessi, johon liittyy oleellisesti 
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vertaistuen hyödyntäminen psykososiaalisilla kuntoutusjaksoilla. (Streng 2014; Här-
käpää ym. 2016.) 

Kelan järjestämässä avo- ja laitosmuotoisessa kuntoutuksessa on määritelty kaikkia 
palvelulinjoja koskevan yleisen osan lisäksi myös palvelulinjakohtaiset osat. Täten 
Kelan järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille on omat palvelukuvauksensa, 
joissa määritellään kurssien yleiset tavoitteet, sisältö ja henkilöstö, jotka kuvastavat 
kurssikohtaisia hyviä käytäntöjä. (Kela 2017a.)

1.2 GAS-menetelmä kuntoutuksessa

GAS-menetelmä on kehitetty 1960-luvulla Yhdysvalloissa. GAS-menetelmässä ta-
voitteen laatiminen etenee vaiheittain. Ensimmäiseksi tunnistetaan tavoite ja nime-
tään se. Seuraavaksi valitaan indikaattori ja laaditaan sekä tarkastetaan sitä mittaava 
asteikko. Lopuksi arvioidaan tavoitteen saavuttamista. (Kiresuk ja Sherman 1968; 
Kiresuk ym. 1994.) Tavoitteen asettaminen on osa kuntoutusprosessia, ja tavoite 
muotoutuu ammattilaisten ja kuntoutujan välisessä dialogisessa prosessissa, jossa 
kuntoutujalle mahdollistetaan aktiivinen osallistuminen (Cardillo ym. 1994; Karhu-
la ym. 2016). Tavoite ohjaa kuntoutusprosessin etenemistä, toteutusta ja arviointia 
(Autti-Rämö ja Salminen 2016).

GAS-menetelmän käytössä ammattilaisten tehtävä on valita tarkoituksenmukainen 
indikaattori kuntoutujan tavoitteen ja toimintakyvyn mukaisesti. GAS-menetelmäs-
sä tavoitteet muotoillaan SMART-periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tavoitteet ovat yksilöllisesti määritettyjä, mitattavissa ja saavutettavissa olevia, rea-
listisia sekä merkityksellisiä ja niiden saavuttaminen on mahdollista aikatauluttaa 
(Bovend’Eerd ym. 2009). Tavoitteiden määrää ei ole ohjeistettu tarkasti, mutta suosi-
tukseksi annetaan yksi, kaksi tai kolme tavoitetta (Sukula ja Vainiemi 2016).

Kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että lapset ja heidän vanhempansa kokevat 
osallistumisen tavoitteiden laadintaan olevan vähäistä GAS-menetelmää käytettäessä 
(mm. Steenbeek 2008). Käytännössä lapsen rooli oman kuntoutuksensa suunnitte-
lijana ja tavoitteen asettajana toteutuu usein puutteellisesti (Young ym. 2006; Jeg-
linsky 2012), ja esimerkiksi Järvikosken ym. (2013) tutkimuksessa raportoitiin, että 
vain 25 % vanhemmista (n = 496) katsoi, että lapsen näkökulma otettiin huomioon. 
Tutkimusten mukaan lapsen omat näkökulmat saavat tavanomaisesti vähemmän 
huomiota. Tutkimukset osoittavat myös sen, etteivät lapsen ja lapsen vanhempien 
näkökulmat aina ole yhtenevät. (Garth ja Aroni 2003; Maggs ym. 2011.) Lapsella on 
oikeus osallistua kuntoutuksensa suunnitteluun, ja lapsen yksilöllinen toimintakyky 
on huomioitava suunnittelussa (Kauppinen ym. 2016; Sipari ym. 2017).

GAS-menetelmää on kritisoitu mm. siitä, miten paljon kuntoutujien yksilöllisiin ta-
voitteisiin todellisuudessa vaikuttavat esimerkiksi kuntoutustyöntekijöiden mielipi-
teet (Salminen ym. 2016). Kuntoutujan lisäksi tavoitteen laatimiseen voivat osallistua 
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perhe ja lähiomaiset (Sukula ja Vainiemi 2016). Omaisten emotionaalinen ja konk-
reettinen tuki tavoitekeskustelussa mahdollisti Alangon ym. (2018) tutkimuksessa 
kuntoutujien täysivaltaisen osallistumisen tavoitekeskusteluun. Hyvässä käytännössä 
tavoitteen laadintaan osallistuvat kuntoutuja, omaiset ja ammattilaiset yhdessä.

Kuntoutujan kannalta tarkoituksenmukainen GAS-menetelmän käyttö edellyttää 
hänen kuntoutusverkostonsa toimivaa yhteistyötä (Turunen ym. 2015; Jeglinsky ja 
Sipari 2015). Lapsen toimijuutta ja osallistumista tukeva työote vaatii ammattilaisil-
ta erityistä herkkyyttä ja osaamista, kun käytetään menetelmiä, jotka mahdollistavat 
lapsilähtöisen ja -ystävällisen yhteistoiminnan (Launiainen ja Sipari 2011; Vänskä 
ym. 2016). Kuntoutujan asema ja aktiivisuus oman kuntoutumisensa suunnittelus-
sa voivat vaihdella, mikä edellyttää ammattilaiselta paneutumista kuntoutujan osal-
listumista ja osallisuutta tukevien menetelmien käyttöön (Lehtonen ja Sipari 2013; 
Veijola ym. 2015; Jeglinsky ja Sipari 2015; Alanko ym. 2017). Kuntoutujan asema 
tavoitteen asettamisessa voi olla aktiivinen tavoitteen kehittelijä, jolloin ammattilai-
nen mahdollistaa ja ohjaa tavoitteen asettamista. Kuntoutuja voi olla myös yhden-
vertainen ammattilaisten kumppani, jolloin yhteistoiminnassa asetetaan tavoite. Jos 
kuntoutuja ei laadi omaa tavoitettaan, ammattilainen voi tarjota hänelle näkymiä ja 
vaihtoehtoja, joita kuntoutuja reflektoi ja kommentoi. Joskus kuntoutujan tilanne ja 
toimintakyky ovat sellaiset, että hän kykenee ainoastaan tuottamaan tietoa ammat-
tilaisten kysymyksiin ja siten saamaan äänensä kuuluviin. (Jeglinsky ja Sipari 2015.) 
Kelan palvelukuvaukset määrittelevät, että kuntoutuja osallistuu aktiivisesti kuntou-
tuksensa tavoitteiden asettamiseen (Kela 2017a).

GAS-menetelmää ja sen käyttöä kuntoutuksessa on tutkittu paljon kansainvälisesti, 
ja suomalaisen kuntoutusjärjestelmän kuntoutuskursseista on tehty muutamia tut-
kimuksia. Nämä tutkimukset ovat keskittyneet kuntoutujan toimijuuteen sekä koet-
tuun hyötyyn (Härkäpää ym. 2017; Ylisassi ym. 2018; Kippola-Pääkkönen ym. 2018). 
GAS-menetelmän käytöstä sopeutumisvalmennuskursseilla löytyy vain vähän aihetta 
sivuavaa tutkimustietoa. Härkäpään ym. (2018) tutkimuksessa palveluntuottajat ar-
vioivat sopeutumisvalmennuksen toteutusta, ja arviot GAS-menetelmän soveltuvuu-
desta sopeutumisvalmennuskursseilla vaihtelivat paljon ja menetelmän toimivuutta 
kommentoitiin vain muutamissa vastauksissa. Narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja 
nuorten perheiden tarpeita ja toiveita sopeutumisvalmennuskursseille sekä kurssien 
antamaa tukea selvittävässä tutkimuksessa kysyttiin myös kokemuksia GAS-mene-
telmän käytöstä tavoitteen asettamisessa vanhempien ja palveluntuotta jien näkökul-
masta, ja tulosten mukaan kokemukset olivat hyvin erilaisia (Autti-Rämö ym. 2015). 
Täten tarvitaan tutkimustietoa GAS-menetelmän käytöstä sopeutumisvalmennus-
kursseilla.

Tässä tutkimuksessa kuvataan GAS-menetelmän käyttöä Kelan järjestämillä sopeu-
tumisvalmennuskursseilla hyvän kuntoutuskäytännön edistämiseksi. Tutkimus on 
moninäkökulmainen. Tutkimuksessa lapset kuntoutujina ovat aktiivisia tiedontuot-



GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla 13

tajia ja yhdenvertaisia osallistujia kuvaamaan näkemyksiään sopeutumisvalmen-
nuskurssin tavoitteen asettamisesta ja tavoitteen saavuttamisen arvioinnista. Kun-
toutujien lisäksi tutkimuksessa tiedontuottajia ovat myös kuntoutujien omaiset sekä 
kuntoutuksen ammattilaiset. Tietoa kerätään lisäksi kurssilaisten Omat tavoitteeni 
-lomakkeilla, ja siten tutkimus on monimenetelmäinen.
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2 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät

Tutkimuksessa oli tarkoituksena kuvata GAS-menetelmän käyttöä kuntoutujan 
omien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa hyvän kuntoutuskäytännön 
edistämiseksi Kelan järjestämillä lasten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskursseilla.

Täsmennetyt tutkimustehtävät olivat seuraavat:

Kuvataan kuntoutujien, heidän läheisten ja ammattilaisten näkökulmasta GAS-me-
netelmää käytettäessä
• kuntoutujien omien tavoitteiden asettamista 
• kuntoutujien omien tavoitteiden saavuttamista 
• sitä, mitä on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallistuminen 
• käyttäjien näkemyksiä GAS-menetelmästä kuntoutusprosessissa.

Kuvataan Omat tavoitteeni -lomakkeiden näkökulmasta
• kuntoutujien tavoitteita kuntoutuksen palvelukuvauksen ja sisällön mukaisesti 
• kuntoutujien tavoitteita ICF-luokituksen mukaisesti
• tavoitteiden saavuttamista 
• tavoitteiden määrää.
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3 Tutkimuksen toteutus

3.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa

Tutkimukselliseksi lähestymistavaksi valikoitui laadullinen tutkimus (Alasuutari 
2001), koska sen mukaisesti oli mahdollista kuvata kuntoutujien omien tavoitteiden 
merkitystä holistisesti GAS-menetelmää käytettäessä. Tutkimuksen tulosten merki-
tyssuhteet oli mahdollista rakentaa tutkimuksen tavoitteen mukaisesti hyvän kuntou-
tuskäytännön puitteissa asiakaslähtöisyyden ja kuntoutujien osallisuuden vahvista-
miseksi (ks. Silverman 2000). Tutkimuksessa oli praktinen tiedon intressi (Habermas 
1976), koska siinä pyrittiin ymmärtämään nykyisiä kuntoutuskäytäntöjä.

Laadullinen tutkimus sopii ihmistieteissä monimutkaisten ilmiöiden ja prosessien 
kuvaamiseen, ja tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin Kelan sopeutumisvalmennus-
kurssien todellisessa kontekstissa harkinnanvaraista tiedontuottajien valintaa nou-
dattaen (ks. Maxwell 1996). Laadullisessa lähestymistavassa ei ole keskeistä tulosten 
yleistettävyys tai määrä, vaan jokainen tutkimusilmiöstä saatava havainto on arvokas 
(Silverman 2000). 

Tämä tutkimus oli monimenetelmäinen siten, että tutkimuksen tarkoitukseen ja 
tavoitteeseen vastattiin eri tavoin rinnakkain kerätyllä aineistolla. Tutkimuksessa 
käytettiin erilaisia aineistonkeruumenetelmiä, ja niihin soveltuvat aineiston analyy-
simenetelmät valittiin tutkimuskysymysten ohjaamana. (Brewer ja Hunter 2006.) 
Aineistonkeruu eteni tutkimuksessa samanaikaisesti, mutta aineistoja ei yhdistelty 
siten, että niitä olisi liitetty yhteen tai verrattu toisiinsa. Tutkimus oli myös moninä-
kökulmainen, koska aineistoa kerättiin kuntoutujien, heidän omaistensa ja ammatti-
laisten näkökulmasta. 

Tutkimuksen tulokset rakentuivat siten, että aineiston analyysin tulokset yhdistettiin 
vastaamaan tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitetta (kuvio 1, s. 16), ja niistä muodostui 
uusia merkityskokonaisuuksia, jolloin tutkimusilmiö kyettiin ymmärtämään enem-
män kuin osiensa summana (Moran-Ellis ym. 2006; Creswell ja Plano Clark 2007; 
Cronin ym. 2007; Creswell 2014). Tutkimuksen tuloksista tehtiin synteesi säilyttäen 
edelleen tutkimusasetelman moninäkökulmaisuus. Tutkimuksen pohdinnassa tulok-
sia tulkittiin kuvaten, mitä merkitystä tuloksilla on käytännössä tutkimuksen tarkoi-
tuksen ja tavoitteen kannalta. Pohdinnassa tuloksia peilattiin muihin tutkimustulok-
siin sekä tutkimuksen taustassa esitettyihin lähtökohtiin. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuustekijöitä eli tulosten totuudellisuutta, tulosten 
uskottavuutta ja siirrettävyyttä sekä tulosten vahvistettavuutta varmistettiin tässä 
tutkimuksessa valitsemalla aiheeseen perehtynyt neljän tutkijan ryhmä tieteellisen 
tutkimuksen tekemisen huolellisuudella sekä triangulaation avulla (Lincoln ja Cuba 
1985; Tynjälä 1991; Eskola ja Suoranta 2008). Tutkimusasetelmassa triangulaatio to-
teutui monimenetelmäistä asetelmaa hyödyntäen siten, että eri tavoin kerätyt aineis-
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tot vahvistivat tulkintojen pätevyyden suhteessa tutkimuksen tarkoitukseen ja siten, 
että aineistonkeruussa ja analyysissä oli mukana useampia tutkijoita saman tehtävän 
äärellä (Moran-Ellis ym. 2006; Tuomi ja Sarajärvi 2009). Tutkijoiden tutkimusaihee-
seen liittyvä osaaminen varmisti erityisesti sen, että tukijoiden tuloksista tekemät re-
konstruktiot vastasivat informanttien konstruktioita tutkimuskysymyksestä. Aineis-
tonhallintasuunnitelmassa kuvattiin aineiston keruu ja eettiset kysymykset. 

Kuvio 1. Aineistojen analyysin tulosten yhdistäminen tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen mukaan.

Haastatteluaineiston 
aineistolähtöinen 
sisällön analyysi

Lomakkeiden 
teorialähtöinen 

analyysi, 
analyysikehikko

Lomakkeiden 
teorialähtöinen analyysi, 

tavoitteiden siltaus 
ICF-luokitukseen

Tavoitteiden määrä 
ja saavuttaminen
sisällön erittelyllä

Analyysit

Kuvaus kuntoutujan omien tavoitteiden asettamisesta 
ja saavuttamisesta GAS-menetelmää käytettäessä

Kuvaus siitä, miten GAS-menetelmän käyttö tukee kuntoutusta 
ja kuntoutumista hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti

Tulosten synteesi

Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan 
osallistuminen

Sopeutumisvalmennuskurssien 
palvelukuvaukset

Toimintakyvyn edistyminen 
(ICF)

Hyvä kuntoutuskäytäntö

3.2 Tiedon tuottajien valinta

Kelan sopeutumisvalmennuskursseilta valittiin tutkimukseen osallistujiksi ja tiedon-
tuottajiksi kuntoutujia, omaisia ja kuntoutuksen ammattilaisia. Valinta toteutettiin 
harkinnanvaraisesti siten, että osallistujilla oli kokemusta GAS-menetelmän ja Omat 
tavoitteeni -lomakkeen käytöstä. 

Tutkimuksen rahoittaja (Kela) määritti tutkimukseen valittavat sopeutumisvalmen-
nuskurssit alustavassa tutkimussuunnitelmassa. Mukaan valittiin kursseja, joilla on 
paljon osallistujia, lasten ja aikuisten kursseja, 5 vuorokauden ja 10 vuorokauden 
mittaisia kursseja, yksilö-, perhe- tai parikursseja sekä kursseja, joissa osallistujien 
diagnoosina on etenevä sairaus. Kaikki kurssit olivat laitosmuotoisia. Lyhyet 5 vuoro-
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kauden kurssit toteutettiin yhtäjaksoisesti viikon aikana, pidemmät 10 vuorokauden 
kurssit toteutettiin kahtena 5 vuorokauden mittaisena jaksona, joiden välillä oli noin 
puolen vuoden väliaika. Kurssista vastasi aina moniammatillinen työryhmä, jonka 
kokoonpano vaihteli eri kurssimuodoissa. Tutkimuksessa oli mukana neljä Kelan so-
peutumisvalmennuskurssia: lapsille suunnatut ADHD- tai Asperger-kurssit ja tyypin 
1 diabetes -kurssit sekä aikuisille suunnatut reuma- ja liikehäiriösairauksiin liittyvät 
kurssit. Kurssien tavoitteet on kuvattu liitteessä 2.

Kuntoutujien valintakriteerit olivat seuraavat:
• Kuntoutujalle on laadittu tavoitteet GAS-menetelmää käyttäen ja niiden saavutta-

mista on arvioitu Omat tavoitteeni -lomakkeelle sopeutumisvalmennuskurssilla.
• Osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista, ja lasten kohdalla lisäksi vanhem-

mat tai muut huoltajat antoivat suostumuksensa lapsen osallistumiseen.
• Kuntoutujat kykenivät kommunikoimaan ja ilmaisemaan itseään selkeästi suo-

meksi.
• Lapset olivat 5–14-vuotiaita.

Kuntoutujien omaisten, vanhempien tai huoltajien valintakriteerit olivat seuraavat:
• He olivat tietoisia tavoitteiden laadinnasta ja arvioinnista GAS-menetelmää käyt-

täen sopeutumisvalmennuskurssilla.
• He osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti.
• He kykenivät kommunikoimaan ja ilmaisemaan itseään selkeästi suomeksi.
• Kuntoutuja hyväksyi omaisen, vanhemman tai huoltajan osallistumisen tutkimuk-

seen.
• Omainen, vanhempi tai huoltaja oli osallistunut sopeutumisvalmennuskurssille (ei 

reumaan kohdistuvalle sopeutumisvalmennuskurssille).

Kuntoutuksen ammattilaisten valintakriteerit olivat seuraavat:
• Ammattilaiset olivat käyttäneet kuntoutujien kanssa GAS-menetelmää.
• Ammattilaiset osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti.
• Ammattilaisilla oli kokemusta vähintään kahden sopeutumisvalmennuskurssin 

toteuttamisesta.
• Ammattilainen kykeni kommunikoimaan fokusryhmähaastattelussa suomeksi.
• Ammattilaisella oli sosiaalialan kelpoisuuslain alainen tutkinto tai hän oli tervey-

denhuollon ammattihenkilö, joka oli saanut ammatinharjoittamisoikeuden (lail-
listettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammatti-
henkilö) (L 689/2005).

• Valintakriteereihin kuului lisäksi edustuksellisuus ammattien mukaan siten, että 
vähintään kaksi osallistujaa oli eri perustutkinnon suorittaneita kuntoutusalan 
ammattilaisia.

Kuntoutujia ja omaisia pyydettiin osallistujiksi siten, että sopeutumisvalmennusta 
toteuttavan tahon yhteyshenkilö tiedotti valintakriteerit täyttäville kuntoutujille tut-
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kimuksesta sopeutumisvalmennuskurssin alussa ja kysyi halukkuutta osallistua tut-
kimukseen. Lasten kanssa toteutettavan aineistonkeruun osalta lapsen vanhemmilta 
tai huoltajilta ja lapselta itseltään kysyttiin halukkuutta osallistua. Kuntoutujien ja 
omaisten haastatteluihin sopeutumisvalmennuskurssin yhteyshenkilö valitsi kolme 
ensimmäistä kriteerit täyttävää tiedontuottajaa.

Sopeutumisvalmennusta toteuttavat tahot pyysivät kriteerit täyttävät ammattilaiset 
osallistujiksi. Lisätietoja saattoi pyytää ja kysymyksiä esittää aineistonkeruusta vastaa-
valle tutkijalle, jonka yhteystiedot olivat osallistujille jaetuissa tutkimustiedotteissa.

Tutkimukseen pyydettiin mukaan neljä erimuotoista sopeutumisvalmennuskurs-
sia (lapsille tai nuorille suunnatut ADHD- tai Asperger-kurssit ja tyypin 1 diabetes 
-perhekurssit sekä aikuisille suunnatut reumakurssit, jossa omainen ei ollut muka-
na, ja liikehäiriösairauksiin liittyvät kurssit, jossa omainen oli mukana) kahdelta eri 
paikkakunnalla. Tutkijat perehdyttivät palveluntuottajat tutkimukseen keskustellen 
ja kirjallisen materiaalin avulla. Kela korvasi yhteyshenkilönä toimivan palvelutuot-
tajan Kuntoutujan omat tavoitteeni -tutkimukseen kuluvat työtunnit. 

3.3 Aineistonkeruu ja aineiston kuvaus

3.3.1 Haastatteluaineiston keruu ja kuvaus

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastatteluja. Haastattelun 
etuna oli aineiston keruun joustavuus, sillä haastattelijalla on mahdollisuus muun 
muassa tarkentaa ja toistaa kysymyksiä sekä käydä keskustelua tiedonantajan käsi-
tyksistä ja kokemuksista (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Aineiston keruussa käytettiin tut-
kimuksen tarkoituksesta ja tavoitteesta johdettuja toiminnallisia teemahaastatteluja 
5–12-vuotiaiden lasten kanssa, teemahaastatteluja aikuisten kanssa sekä fokusryh-
mäkeskusteluja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa, jotta aineiston keruu ei olisi 
liian strukturoitu ja tuloksia ohjaava (Kvale 1996; Hirsjärvi ja Hurme 2011). 

Kuntoutujien ja omaisten haastattelut olivat yksilöhaastatteluja, koska kyseessä oli-
vat kuntoutujan omat yksilölliset tavoitteet. Poikkeuksena tässä olivat lasten perheet, 
koska pienten lasten kohdalla kuntoutuksessa toimitaan hyvän käytännön mukaises-
ti perhekeskeisesti, joten tutkimuksessa tarjottiin mahdollisuus myös vanhempien 
tai huoltajien yhteiseen haastatteluun tai sitten niin, että yksi vanhempi tai huoltaja 
edusti perhettä. Lapsiperheelle järjestettiin haastattelut siten, että lapsen ja vanhem-
pien tai huoltajien haastattelut olivat peräkkäin, vanhemmat tai huoltajat voivat osal-
listua lapsen haastatteluun ja lapsi voi olla läsnä samassa tilassa, kun vanhempia tai 
huoltajia haastateltiin.

Sopeutumisvalmennuskurssin yhteyshenkilö sopi haastatteluiden ajankohdan so-
peutumisvalmennuskurssin viimeisille päiville. Yhteyshenkilö varasi sopivan tilan 
haastatteluille palveluntuottajan tiloista. Yhteyshenkilö ilmoitti tutkijoille haastatte-
luiden ajankohdan ja paikan. 
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Lasten toiminnalliset teemahaastattelut

Haastatteluihin osallistuneet lapset olivat iältään 5–12-vuotiaita. Lasten haastattelut 
toteutettiin toiminnallisina haastatteluina. Tutkimuksen lapsilähtöisyyttä oli pohdit-
tu huolellisesti. Aineistonkeruumenetelmiltä vaadittiin herkkyyttä ja joustavuutta, 
niin että lapsen kanssa kommunikointi mahdollistui lapsen omilla ehdoilla (Barker ja 
Weller 2003; Cameron 2006). Toiminnallisessa haastattelussa lapsen ilmaisu mahdol-
listettiin eri keinon, lapsen valitsemalla tavalla. Lapset kertoivat ja ilmaisivat asioitaan 
puhutun kielen lisäksi ilmein, elein ja teoin, kuten piirtämällä, näyttämällä mallia 
ja käyttämällä erilaisia välineitä. Haastattelutilanteessa tutkijat pyrkivät lähestymään 
lapsen maailmaa lapselle itselleen mielekkään toiminnan ja leikin kautta ja rakensivat 
siten luottamuksellisen ja luonnollisen vuorovaikutuksen lapsen kanssa (Cameron 
2006). Lapsen yksilöllinen toimintakyky ja sen rajoitteet sekä lapsen yksilöllinen tapa 
ilmaista itseään huomioitiin haastattelussa. (Ks. Hirsjärvi ja Hurme 2011.) 

Lapsi ja hänen vanhempansa tai huoltajansa päättivät, haluaako lapsi olla haastat-
telussa yksin vai vanhempansa tai huoltajansa kanssa yhdessä. Suurin osa perheis-
tä valitsi sen, että vanhemmat ovat läsnä haastattelussa. Haastattelun jälkeen lapsen 
vanhempien tai huoltajien kanssa käytiin vielä läpi lapsen haastattelutilanne. Lasten 
haastattelujen teemat ja niihin liittyvät haastattelurungot ovat liitteessä 3. Haastatte-
lut toteutettiin sopeutumisvalmennuskurssin yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajan-
kohtana sopeutumisvalmennuskurssin lopussa ja yhteyshenkilön varaamassa palve-
luntuottajan tilassa. Haastatteluihin pyydettiin ottamaan mukaan Omat tavoitteeni 
-lomake tai sen kopio, jotta osallistuja muisti, mistä on kyse, ja pystyi tarkastamaan 
asioita.

Haastatteluihin osallistui yhteensä 11 lasta ja 22 lasten vanhempaa. Perheitä oli mu-
kana 13. Kahdesta perheestä vain vanhemmat halusivat osallistua haastatteluun ja 
yksi haastattelu toteutettiin lapsen ja vanhemman yhteisenä haastatteluna. Haastat-
teluja kertyi näin yhteensä 23. (Taulukko 1, s. 20.) Tutkijaryhmän kaksi edustajaa to-
teutti lasten ja vanhempien haastattelut. Toinen tutkijoista aloitti haastatteluaineiston 
analyysin, ja sitä jatkettiin ja tarkistettiin yhdessä tutkijaryhmässä.

Aikuisten kuntoutujien, omaisten tai perheenjäsenten teemahaastattelut yksilöllisesti 

Teemahaastattelu ei edennyt tarkkojen, yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen 
kysymysten kautta vaan väljemmin, kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin 
teemoihin. Teemat olivat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä edettiin ilman 
tiukkaa järjestystä. (Hirsjärvi ja Hurme 2001; Eskola ja Suoranta 2014) Teemat ja 
haastattelurungot ovat liitteessä 3. Tutkijat esittivät teemoista tarkentavia kysymyksiä 
haastattelurungon ohjaamina. Haastateltavien vapaalle puheelle annettiin tilaa, vaik-
ka ennalta päätetyistä teemoista keskusteltiin kaikkien tutkittavien kanssa. Haastat-
teluihin pyydettiin ottamaan Omat tavoitteeni -lomake tai sen kopio mukaan, jotta 
osallistuja muistaisi, mistä on kyse ja pystyi tarkastamaan asioita.
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Taulukko 1. Aineisto lapsilta ja vanhemmilta.

Kurssi ja kesto Osallistujat 
Kuntoutujan sukupuoli 
ja ikä vuosina

ADHD, perhekurssi,
alakouluikäiset
1 + 1 viikkoa

n = 3 perhettä
Lapsia 2
Vanhempia 5 (3 äitiä, 2 isää)

Poika 11
Poika 10
Poika 9 (ei haastateltu)

Asperger, perhekurssi,
lapset ja nuoret,
1 + 1 viikkoa

n = 4 perhettä
Lapsia 3
Vanhempia 7 (4 äitiä, 3 isää)

Poika 10
Poika 12
Poika 7

1 tyypin diabetes, perhekurssi,
alakouluikäiset
1 viikko

n = 3 perhettä
Lapsia 3
Vanhempia 5 (3 äitiä, 2 isää)

Tyttö 9
Poika 10
Tyttö 11

1 tyypin diabetes,
alle kouluikä
1 viikko

n = 3 perhettä
Lapsia 3
Vanhempia 5 (3 äitiä, 2 isää)

Tyttö 5
Tyttö 5
Poika 6

Aikuisten kursseilta haastatteluihin osallistui kaksitoista kuntoutujaa ja neljä omaista 
(taulukko 2). Haastattelut toteutti tutkija 1, ja yhdelle kurssille haastattelijana osallis-
tui myös tutkija 2. Aineiston analyysin aloitti tutkija 1, ja tutkimustiimi tarkasti sen 
yhdessä. 

Taulukko 2. Aikuisten kurssien aineisto. 

Kurssi ja kesto Osallistujat ja haastattelut
Kuntoutujan sukupuoli ja 
ikä vuosina

Nivelreuma
1 viikko

n = 3
Yksilöhaastatteluita

Nainen 29
Nainen 34 
Nainen 34

Selkärankareuma
1 viikko

n = 3
Yksilöhaastatteluita

Nainen 34
Nainen 47
Nainen 47

Parkinson, parikurssi
1 + 1 viikkoa

n = 5
3 parihaastattelua
(kaksi puolisoa)

Mies 65
Mies 74
Mies 86

Dystonia, parikurssi
1 + 1 viikkoa

n = 5
3 parihaastattelua
(kahdella omainen, sisar ja puoliso)

Nainen 40
Nainen 47
Nainen 47

Ammattilaisten fokusryhmähaastattelut

Fokusryhmä tarkoitti ryhmää, jonka jäsenet ovat asiantuntijoita mielenkiinnon koh-
teena olevassa asiassa ja joilla on samansuuntaisia kokemuksia ja osaamista käsitel-
tävästä aiheesta. Tutkija ylläpiti ryhmän keskustelua teemojen ja haastattelurungon 
mukaisesti. Alustavat teemat ja haastattelurunko on kuvattu ja eritelty liitteessä 3. 
Tutkijat edistivät erilaisten käsitysten ja mielipiteiden esiin tuomista, jolloin käsitel-
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tävästä aiheesta oli mahdollista saada monipuolinen aineisto (ks. Wilkinson 2004; 
Mäntyranta ja Kaila 2008). Fokusryhmähaastattelun etuna oli se, että aineisto saatiin 
kerättyä yhdellä kertaa useammalta osallistujalta ja osallistujat pystyivät rikastutta-
maan toistensa näkökulmia keskustelussa. Fokusryhmähaastatteluja toteutettiin yh-
teensä kahdeksan, ja osallistujina oli yhteensä 23 ammattilaista (taulukko 3). Yhteen 
haastattelutilanteeseen osallistui yksi ammattilainen sairaustapausten vuoksi. Puolet 
haastatteluista toteutti tutkija 1, ja puolet tutkija 2. Kolmessa haastattelussa paikalla 
olivat molemmat tutkijat, mutta toinen tutkijoista veti keskustelua ja toinen kuunteli. 
Aineiston analyysin aloitti tutkija 1, ja tutkimustiimi tarkasti sen yhdessä. 

Taulukko 3. Fokusryhmähaastattelujen aineisto.

Kurssi 

Osallis-
tujien 
määrä

Haastatteluihin osallistuneiden 
ammattilaisten ammatit

Työkokemuksen 
keskiarvo (ja  
vaihteluväli)  
vuosina

Kurssi-
kokemuksen 
keskiarvo ja 
vaihteluväli 
vuosina

GAS-käyttö-
kokemuksen 
keskiarvo (ja 
vaihteluväli) 
vuosina

Perhe n = 3 Diabeteshoitaja
Erikoislääkäri
Sairaanhoitaja

22,0 (5–31) 10,8 (3,5–15) 5,5 (2–10)

Perhe n = 3 Psykologi
Opettaja
Fysioterapeutti

8,0 (4–10) 3,5 (1–6) 4,5 (3,5–6)

Perhe n = 4 Psykiatrinen sairaanhoitaja
Toimintaterapeutti
Sosionomi
Puheterapeutti/neuropsykologi

18,0 (13–24) 2,4 (1–3,5) 2,4 (1–3,5)

Perhe n = 1 Työterveyshoitaja 31 4 4

Aikuiset n = 4 Sairaanhoitaja
Toimintaterapeutti
Psykologi
Fysioterapeutti

12,6 (4–28) 19,4 (4,5–32) 5,6 (4–7)

Aikuiset n = 3 Fysioterapeutti
Sosiaalityöntekijä
Terveydenhoitaja

- 5,3 (1–14) 3,0 (1–7)

Aikuiset n = 2 Fysioterapeutti
Toimintaterapeutti

20,8 (8,5–32) 12,0 (4–20) 5,2 (3,5–7)

Aikuiset n = 3 Fysioterapeutti
Sairaanhoitaja
Toimintaterapeutti

8,7 (23–30) 16,0 (5–23) 6,3 (5–7)
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Haastatteluaineiston koko 

Lasten ja vanhempien haastatteluja toteutettiin yhteensä 23. Lasten yksilölliset haas-
tattelut (n = 10) kestivät keskimäärin 17,8 minuuttia (vaihteluväli 10–28 min). Lisäksi 
toteutettiin yksi lapsen ja vanhemman yhteinen haastattelu, joka kesti 67 minuuttia. 
Vanhempien haastattelut (n = 12) puolestaan kestivät keskimäärin 38,5 minuuttia 
(vaihteluväli 28–59 min). Litteroitua tekstiä lasten ja vanhempien haastatteluista syn-
tyi 201 sivua, joista lasten haastatteluja oli 67 sivua, lapsen ja vanhemman yhteishaas-
tatteluja 14 sivua ja vanhempien haastatteluja 120 sivua.

Kuntoutujien ja omaisten haastatteluja tehtiin yhteensä 12. Niiden äänitteet kestivät 
keskimäärin 49,2 minuuttia (vaihteluväli 31–82 min), ja litteroitua tekstiä kirjoitet-
tiin 123 sivua. 

Ammattilaisten fokusryhmähaastatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan, ja niiden kesto 
oli keskimäärin 79,6 minuuttia (vaihteluväli 61–108 min). Litteroitua tekstiä fokus-
ryhmähaastatteluista tuli 143 sivua. 

Yhteensä litteroitua tekstiä oli 467 sivua. Fonttikoko oli 8 ja fontti Verdana. Litteroin-
nin teki ostopalveluna tutkimusryhmän ulkopuolinen henkilö, joka oli litteroinnin 
ammattilainen. 

3.3.2 Lomakeaineiston keruu ja kuvaus

Kaikilta kahdeksalta sopeutumisvalmennuskurssilta kerättiin Omat tavoitteeni -lo-
makkeet (liite 1) kurssin lopussa jokaiselta kuntoutujalta, joka antoi siihen vapaa-
ehtoisen suostumuksensa. Omat tavoitteet -lomakkeita saatiin sopeutumisvalmen-
nuskursseilta yhteensä 43, joista Asperger- tai ADHD-kurssien lomakkeita oli 12, 
Parkinson ja dystonia -kurssien lomakkeita 8, diabeteskurssin lomakkeita 9 ja reu-
makurssin lomakkeita 14. Näin ollen aikuisten kurssien lomakkeita oli yhteensä 22 ja 
lasten kursseilta saatiin yhteensä 21 lomaketta (taulukko 4, s. 23).

Sopeutumisvalmennuskurssin tuottajat toimittivat kirjatussa kirjeessä osallistujien 
allekirjoittamat suostumuslomakkeet ja Omat tavoitteeni -lomakkeista kopion tutki-
mussihteerille Kelan tutkimusryhmään, jossa poistettiin kuntoutujien tunnistetiedot 
ja lomakkeeseen kirjattiin kuntoutujan ikä ja sukupuoli taustatiedoiksi. Projektisuun-
nittelija haki henkilökohtaisesti allekirjoitetut suostumusasiakirjat ja lomakekopiot 
Kelasta saaden siten Omat tavoitteeni -lomakkeet ilman tunnistetietoja kuntoutus-
muodoittain. Projektisuunnittelija arkistoi suostumusasiakirjat tutkimuksen ajaksi 
lukittuun kaappiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa.
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Taulukko 4. Lomakeaineiston kuvaus.

Kurssi ja kesto
Lomakkeiden 
määrä

Osallistujien sukupuoli ja 
ikä vuosina, keskiarvo ja vaihteluväli

Nivelreuma
1 viikko

n = 10 Naisia 9
Miehiä 1
Ikä ka. 45 (34–75)

Selkärankareuma
1 viikko

n = 4 Naisia 4
Ikä ka. 43 (34–47)

Parkinson, parikurssi
1 + 1 viikkoa

n = 3 Miehiä 3
Ikä ka. 75 (65–86)

Dystonia, parikurssi
1 + 1 viikkoa

n = 5 Naisia 4
Miehiä 1
Ikä ka. 56 (34–70)

ADHD, perhekurssi,
alakouluikäiset
1 + 1 viikkoa

n = 7 Tyttöjä 1
Poikia 6
Ikä ka. 10 (9–11)

Asperger, perhekurssi,
lapset ja nuoret
1 + 1 viikkoa

n = 5 Tyttöjä 1
Poikia 4
Ikä ka. 10 (8–12)

1 tyypin diabetes, perhekurssi,
alakouluikäiset
1 viikko

n = 6 Tyttöjä 5
Poikia 1
Ikä ka. 9 (8–11)

1 tyypin diabetes, perhekurssi,
alakouluikäiset
1 viikko

n = 3 Tyttöjä 2
Poikia 1
Ikä ka. 5 (5–6)

3.4 Aineiston analyysi

3.4.1 Haastattelujen analyysi

Aineiston analyysimenetelmä oli sisällön analyysi. Aineiston analyysi toteutettiin in-
duktiivisesti eli aineistolähtöisesti, koska tarkoituksena oli ymmärtää tutkimusilmiö-
tä GAS-menetelmää käyttävien henkilöiden näkökulmasta. 

Aineistolähtöinen sisällön analyysi eteni siten, että kerätty ja nauhoitettu haastat-
teluaineisto litteroitiin. Litteroinnista etsittiin pelkistelyt ilmaukset, jotka vastasivat 
tutkimuksen analyysikysymyksiin. Analyysikysymykset johdettiin suoraan tutki-
muskysymyksistä. Analyysiyksiköksi valittiin ajatuksellinen kokonaisuus. Esimerkki 
pelkistyksestä on kuvattu taulukossa 5 (s. 24).
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Taulukko 5. Esimerkki aineiston pelkistyksestä analyysissä.

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka

…tuo on tärkee että se on se, lähe − −, 
jätetään vähän muhimaan…

Tavoite jätetään muhimaan Ajan antaminen

Se, just se aika on monessaki asias 
hyvä tämmösis tilanteissa että sitä 
annetaan…

Hyvä antaa aikaa Ajan antaminen

Aineiston analyysin yhteydessä aineistosta valittiin tuloksiin mukaan alkuperäisiä 
ilmaisuja. Valinta tehtiin siten, että nämä ilmaisut todentavat tutkijoiden raportoi-
mia aineiston analyysin tuloksia tutkimuksen uskottavuuden vahvistamiseksi. Ilmai-
sujen valintaan vaikutti merkityksellisten asioiden lisäksi myös se, että niistä ei voi 
tunnistaa haastateltavaa henkilöä ja että ne tuovat ilmaisutavaltaan, kuten rikkaan 
arkikielen käytön vuoksi, lisäarvoa aineiston analyysistä kirjoitettuihin tuloksiin. 
Osa tuloksiin valituista alkuperäisistä ilmaisuista on haastattelijan ja haastateltavien 
vuoropuheluja, jotta lukijalle välittyy ajatuksellisen kokonaisuuden rakentuminen. 
Vuoropuhelussa erotettiin haastattelija koodilla H ja lapsi merkittiin koodilla L. Van-
hemmista käytettiin koodeja V1 ja V2. Joidenkin ilmaisujen kohdalla tarkennettiin, 
oliko kyseessä isän vai äidin sanoma. Alkuperäisten ilmaisujen identifiointikoodit 
tehtiin litteraattiin tulosten sijaan tekstin luettavuuden parantamiseksi.

Edellisten vaiheiden jälkeen aineisto luokiteltiin. Luokittelussa aineistosta etsittiin 
samankaltaisuuksia ja eroavuuksia, jotka käsitteellistettiin ala- ja yläluokiksi tauluk-
komuotoon. Samankaltaiset pelkistykset yhdistettiin alaluokaksi, ja alaluokalle an-
nettiin nimike, joka oli mahdollisimman lähellä aineiston ilmaisua. Osa alaluokista 
ryhmiteltiin yläluokiksi, jotka kuvasivat aineistosta nousseita laajempia aiheita. Liit-
teessä 4 on esimerkkejä analyysistä. Luokittelun perusteella muodostettiin merkitys-
suhteiden kautta kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja tulkittiin, mitä se merkitsee käytän-
nöissä. (Tuomi ja Sarajärvi 2009.) 

Kaksi tutkijaa perehtyi haastattelujen tuottamaan aineistoon ja teki siitä aineistoläh-
töisen sisällön analyysin. Kaksi muuta tutkijaa varmistivat aineiston analyysin tulos-
ten loogisuuden. Vahvistettujen aineiston analyysien tulosten perusteella merkitys-
suhdekaaviot ja tulosten yhteenveto, pohdinta sekä päätelmät tuotettiin tutkijoiden 
yhteistyönä.

3.4.2 Lomakeaineiston analyysi

Omat tavoitteeni -lomakkeiden kirjallinen aineisto analysoitiin deduktiivisen sisäl-
lönanalyysin menetelmällä käyttäen teoreettisena viitekehyksenä hyvää kuntoutus-
käytäntöä tutkimuksen tavoitteen mukaan. Lomakeaineiston analyysi toteutettiin 
suhteessa Kelan sopeutumisvalmennuskurssien palvelukuvauksiin ja sisältöön sekä 
ICF-luokitukseen. Tutkijat laativat teoreettiseen viitekehykseen perustuen Excel-tau-
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lukon analyysikehikoksi (liite 5). GAS-menetelmän mukaisen tavoitteen kirjaamisen 
laatua tarkasteltiin suhteessa Omat tavoitteeni -lomakkeen ohjeistukseen (liite 1). 

Kuvattaessa tavoitteiden määrää ja saavuttamista eri sopeutumisvalmennusmuodois-
sa käytettiin aineiston analyysin menetelmänä sisällön erittelyä. Sisällön erittely tar-
koitti tässä tutkimuksessa − Tuomea ja Sarajärveä (2009) mukaillen − dokumentin ja 
tekstin määrällistä kuvausta, eli kyseessä ei ollut tilastollinen menetelmä. 

Yleensä yksi tutkija teki lomakeaineiston sisällön analyysin, toinen tutkija toteutti 
tavoitteiden siltauksen ICF-luokitukseen ja muut kolme tutkijaa varmistivat tulosten 
loogisuuden. Vahvistettujen aineiston analyysien tulosten perusteella kaaviot, taulu-
kot ja tulosten yhteenveto sekä päätelmät tuotettiin tutkijoiden yhteistyönä.

3.5 Tutkimuksen eettiset näkökulmat

Tutkijaryhmä varmisti yhdessä, että tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä 
käytäntöä ja kunnioitettiin ihmisarvoa eli ei loukattu tai aiheutettu vahinkoa tutki-
muksessa mukana oleville henkilöille. Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta saatiin 
tutkimukselle myönteinen eettinen ennakkoarviointilausunto 13.4.2017. Tutkimus-
luvat saatiin kuntoutuskursseja järjestäviltä tahoilta sähköpostitse ennen aineiston-
keruun aloittamista.

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Osallistujille jaettiin kirjallinen tie-
dote (liite 6) tutkimuksesta ja aineistonkeruumenetelmistä, ja osallistujat allekirjoit-
tivat kirjallisen suostumuslomakkeen (liite 7). Ennen suostumuslomakkeen allekir-
joittamista ja haastatteluaineiston keruun aloittamista tutkijat informoivat osallistujia 
vielä suullisesti ja varmistivat, että osallistujat olivat ymmärtäneet, mihin lupautuvat, 
ja tiesivät oikeutensa. Suostumusasiakirjoja allekirjoitettiin kaksi kappaletta, joista 
toinen jäi tutkimukseen osallistujalle ja toinen tutkimuksen tekijöille. Projektisuun-
nittelija arkistoi suostumusasiakirjat tutkimuksen ajaksi Metropolia Ammattikorkea-
koulun lukittuun kaappiin. 

Tutkimuksen eettiset tekijät punnittiin huolellisesti, koska osallistujina oli alaikäi-
siä 5–12-vuotiaita lapsia. Lasten aineistonkeruun osalta sekä lapsen vanhemmilta tai 
huoltajilta että lapselta itseltään kysyttiin halukkuutta osallistua. Halukkuudesta osal-
listua kysyttiin sopeutumisvalmennuskurssin alussa Omat tavoitteeni -lomakkeen te-
kemisen yhteydessä. Lasten vanhempien tai huoltajien kirjallisessa suostumuksessa 
kysyttiin, antaako vanhempi tai huoltaja suostumuksen lapsen osallistumiselle. Toi-
sen huoltajan allekirjoitus riitti, mutta allekirjoittava vanhempi varmisti, että myös 
lapsen mahdollinen toinen huoltaja suhtautui myönteisesti tutkimukseen osallistu-
miseen. Vapaaehtoista suostumusta lapsen ja nuoren osallistumiselle kysyttiin ensin 
lapsen vanhemmalta tai huoltajalta, ja jos vanhempi tai huoltaja oli myöntyväinen 
lapsen osallistumiseen, suostumusta kysyttiin lapselta. Lapsille annettiin oma tiedo-
te, jonka he pystyivät lukemaan itse tai vanhemman tai huoltajan kanssa yhdessä, 
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ja sen pohjalta vanhemmat tai huoltajat ja lapsi keskustelivat siitä, haluaako lapsi 
osallistua. Lapsille suunnatuissa tiedotteissa (ks. liite 6) kuvattiin selkeäsanaisesti ja 
ymmärrettävästi tutkimuksen tarkoitus ja lapsen oikeudet kieltäytyä ja keskeyttää 
haastattelu missä vaiheessa tahansa. Lapset, joiden vanhemmat tai huoltajat antoivat 
suostumuksen lapsen osallistumiseen ja jotka itse olivat halukkaita osallistumaan, 
allekirjoittivat suostumuksen. 

Erityisesti huolehdittiin siitä, että kaikille lapsille ja nuorille kerrottiin tutkimuksen 
tarkoitus ja tutkimukseen osallistujien oikeudet lapsille ja nuorille ymmärrettäväl-
lä tavalla, ikä- ja kehitystason mukaisesti ja yksilöllinen toimintakyky huomioiden. 
Tämä toteutettiin ennen tutkimukseen suostumista ja uudelleen ennen haastattelun 
aloittamista. Tutkimuksen aikana pidettiin huolta siitä, että haastattelutilanne oli 
osallistujille, erityisesti lapselle ja nuorelle, mielekäs ja turvallinen ja että esimerkiksi 
vanhemmalla tai huoltajalla oli mahdollisuus osallistua lapsen haastatteluun. Lasta ei 
haastattelussa painostettu vastaamaan kysymyksiin ei ja haastattelu lopetettiin, mikä-
li lapsi tai lapsen mukana oleva vanhempi tai huoltaja ilmaisi olonsa epämukavaksi 
tai halua lopettaa. 

Osallistujille annettiin mahdollisuus keskeyttää osallistuminen syytä kertomatta 
milloin tahansa. Tutkimuksessa luvattiin, että osallistumisen keskeyttäminen ei tule 
vaikuttamaan henkilöiden kohteluun, sopeutumisvalmennuskurssin toteutukseen 
tai sisältöön eikä kuntoutujien saamiin kuntoutuspalveluihin tai etuuksiin missään 
vaiheessa. Osallistumisesta ei koitunut osallistujille kuluja eikä siitä maksettu heille 
palkkiota. Keskeyttäjiä tässä tutkimuksessa ei ollut.

Kaikki kerättävä aineisto käsiteltiin luottamuksellisesti ja henkilötietolain edellyttä-
mällä tavalla. Tutkijat toimittivat vaitiolosopimuksen Kelaan. Ulkopuolelta hankittu 
litterointipalvelun toteuttaja allekirjoitti ja toimitti projektisuunnittelijalle vaitioloso-
pimuksen. Haastattelujen äänitallenteet purettiin tekstitiedostoiksi ilman tunniste-
tietoja haastateltavista. Litterointitiedostoihin merkittiin perustiedot (päivämää-
rä ja paikka) haastattelusta. Tutkimusten tulokset esitettiin siten, ettei yksittäinen 
osallistuja ole tunnistettavissa eikä tutkimuksia koskevia tietoja luovuteta ulkopuo-
liselle taholle. Tutkimusaineiston analysointiin ei osallistunut Metropolia Ammat-
tikorkeakoulun ja tutkimusryhmän ulkopuolisia henkilöitä. Tallennettujen tietojen 
tietoturvasta pidettiin huolta suunnitelmallisesti, ja tietoja säilytettiin Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen lukitussa kaapissa 
ja tietokoneella salasanan takana. Haastattelujen äänitallenteet ja litteroidut tekstit 
varmuuskopioitiin heti niiden valmistuttua muistitikulle, jota säilytettiin lukitussa 
kaapissa. Kerättyä aineistoa ei hyödynnetty muuhun kuin tämän tutkimuksen tar-
koituksiin. Kaikki aineisto hävitettiin kuukausi tutkimuksen päättymisen jälkeen. 
Aineiston hävittämisestä vastasi projektin tutkija. Suostumusasiakirjojen hävittämi-
sestä vastasi projektisuunnittelija. Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste tehtiin 
tutkimuksen suunnitelmavaiheessa.
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4 Tulokset GAS-menetelmän käytöstä Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla

4.1 Tavoitteiden asettaminen lasten kursseilla 

Tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä GAS-menetelmän käyttöä tarkasteltiin 
Omat tavoitteeni -lomakkeilta sekä kuntoutujien, omaisten ja ammattilaisten kuvaa-
mina. GAS-menetelmän käyttökokemuksia kuvasivat aikuiset kuntoutujat, omaiset ja 
ammattilaiset, mutta eivät lapset. Käyttökokemusten yhteydessä kuvattiin GAS-me-
netelmän vahvuuksia ja hyötyjä, mutta myös haasteita ja kehittämisen kohteita. 

4.1.1 Asetetut tavoitteet lasten Omat tavoitteeni -lomakkeilla

Tavoitteiden määrä, ajanjakso ja laatijat lasten lomakkeilla

Kursseilla asetettiin yhteensä 38 tavoitetta, kun lomakkeita saatiin yhteensä 21 lap-
selta tai perheeltä. Lapsista yhdeksän oli tyttöjä ja 12 poikia. Kurssille osallistuvien 
ikä oli 6–12 vuotta. Tavoitteiden määrä vaihteli yhdestä neljään lapsikohtaisesti. Ta-
voitteista 21 oli lapsen, 15 perheen ja yksi omaisen tavoite. Lomakkeisiin oli merkitty 
19 tavoitteen saavuttamiselle ajanjaksoksi yksi viikko, yhdeksän tavoitteen saavutta-
miselle 14 viikkoa ja kymmenen tavoitteen saavuttamiselle 26 viikkoa.

Tavoitteiden asettamiseen osallistui osalla kursseista aina kuntoutuja, perheenjäsenet 
ja ammattihenkilö ja osalla kursseista lasten ja/tai omaisten osallistuminen oli lo-
makkeissa ilmaistu epäselvästi. Ammattilaisista tavoitteita olivat asettamassa lomak-
keiden mukaan psykologi, opettaja, oma ohjaaja, kuntoutustyöntekijä, sairaanhoita-
ja, toimintaterapeutti, sosionomi tai sosionomi (YAMK). Viisi lomaketta oli täytetty 
työryhmässä, jolloin osallistujaksi oli merkitty useampi ammattilainen ja kuntoutu-
ja. Lomakkeista saadun tiedon mukaan 16 lomaketta oli täytetty yhden työntekijän 
kanssa. 

Lasten lomakkeille asetetut tavoitteet suhteessa kurssin palvelukuvauksen 
esimerkkitavoitteisiin

Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten sopeutumisvalmennusperhekurssille osal-
listujien kokonaistavoite oli merkitty kaikille Omat tavoitteeni -lomakkeille. Koko-
naistavoitteista pääosa sijoittui palvelukuvauksen mukaiseen esimerkkitavoitteeseen 
”Diabetesta sairastavan lapsen itsehoidon tukeminen vahvistamalla perheen tietoja, 
taitoja ja voimavaroja”. ”Vertaistuen saaminen lapselle ja vanhemmalle” -tyyppiset 
tavoitteet, jotka ilmaisevat keinoja muutoksen saavuttamiseksi, voisivat sopia useam-
paan palvelukuvauksen tavoitteeseen. Taulukossa 6 (s. 28) on kuvattu lasten diabetes-
sopeutumisvalmennuskursseilla asetetut tavoitteet rinnastettuna palvelukuvauksen 
esimerkkitavoitteisiin.
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Taulukko 6. Lasten kokonaistavoitteet ja omat tavoitteet rinnastettuna palvelukuvauksen esimerkkitavoit-
teisiin tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten sopeutumisvalmennusperhekursseilla.

Palvelukuvauksen esimerkki-
tavoite

Asiakkaan kokonaistavoite 
Omat tavoitteet -lomakkeella Tavoite Omat tavoitteet -lomakkeella

Diabetesta sairastavan lapsen 
itsehoidon tukeminen vahvista-
malla perheen tietoja, taitoja ja 
voimavaroja

Itsehoidon kehittyminen Insuliinin pistäminen
Hiilihydraattien laskeminen

Itsehoidon kehittyminen Hiilihydraattimäärien laskeminen

Itsehoidon kehittyminen Hiilihydraattien laskeminen

Diabeteksen itsehoidon kehit-
tyminen

Hiilihydraattien laskemisen opettelu

Diabetes-tuntemusten kehitty-
minen

Matalan verensokerin tunnistaminen ja 
välipalan ottaminen

Vertaistuen saaminen lapselle ja 
vanhemmalle

Vanhempi: vertaistuki, uusi tieto, koke-
musten vaihto
Lapsi: uusia kavereita, tapaisin muita 
d-lapsia, löytäisin keskustelukumppaneita

Perheen tukeminen lapsen sai-
rauden, sen hoidon ja seuran-
nan aiheuttamissa haasteissa

Diabeteksen hyvän hoidon jatka-
minen ja siinä jaksaminen

Vertaistuki: vanhemmille keskustelu ja 
kokemusten vaihtaminen muiden diabee-
tikkolasten vanhempien kanssa sekä mui-
den diabeetikkolasten tapaaminen, saada 
tietoa uudesta teknologiasta sairauden 
hoidossa sekä erilaisista hoitomuodoista, 
esim. pumppuhoidosta
Lapsi: olla liikuntasalissa

Vertaistuen saaminen lapselle ja 
vanhemmalle

Vertaistuki, kokemusten vaihto muiden 
perheiden kanssa
Lapsi: tapaisi muita diabeetikkolapsia, 
uusia kavereita
Vanhempi: toivon, luottamuksen lisäänty-
minen tulevaisuuden suhteen

Diabeteksen ja sen hoitoon 
mahdollisesti liittyvien pelkojen 
aiheuttaman epävarmuuden 
lievittäminen

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Lapsen ja perheen voimavarojen 
ja vahvuuksien tunnistaminen

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Diabetesta sairastavan lapsen 
auttaminen toimimaan ryhmäs-
sä tasavertaisena muiden lasten 
kanssa

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Toimivan tukiverkoston luomi-
nen kotipaikkakunnalle

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Taulukko 6 jatkuu.
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Palvelukuvauksen esimerkki-
tavoite

Asiakkaan kokonaistavoite 
Omat tavoitteet -lomakkeella Tavoite Omat tavoitteet -lomakkeella

Vanhempien tukeminen lapsen 
kasvatukseen liittyvissä erityis-
tilanteissa

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Sisarusten kokemusten ja 
tarpeiden huomiointi

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Voi sopia useampaan tai vaikea 
sijoittaa

Vertaistuki Vertaistuen saaminen

Asperger- tai ADHD-lasten sopeutumisvalmennusperhekursseilla kokonaistavoitet-
ta ei ollut kirjattu viiteen lomakkeeseen (42 %) kahdestatoista. Kirjatuista kokonais-
tavoitteista pääosa sijoittui palvelukuvauksen esimerkkitavoitteeseen ”Sujuva arki ja 
elämänhallinnan vahvistaminen”. Kolme tavoitetta oli vaikea kohdentaa mihinkään 
kurssitavoitteeseen tai ne olisivat voineet sopia useampaan (taulukko 7).

Taulukko 7. Lasten kokonaistavoitteet ja omat tavoitteet rinnastettuna palvelukuvaksen esimerkkitavoit-
teisiin lasten ja perheiden Asperger- tai ADHD-lasten sopeutumisvalmennusperhekursseilla. 

Palvelukuvauksen esimerkkitavoite
Asiakkaan kokonaistavoite Omat 
tavoitteeni -lomakkeella

Asetettu tavoite Omat tavoitteeni 
-lomakkeella

Sujuva arki ja elämänhallinnan vah-
vistaminen

Oman toiminnan ohjaus Aamutoimien sujuminen,
rauhoittuminen iltaisin

Arjen sujuminen paremmin 
omatoimisuustaitojen lisääntyessä

Suihkussa käyminen helpottuu

Itsenäisempi liikkuminen lähiym-
päristössä

Harjoittelee itsenäistä ulkoilua

Omatoimisuuden lisääminen Keksii itselleen tekemistä, kun on 
tylsää

Tunnesäätelytaitojen harjoittelua Otan tekemäni Snoopy-tunne-
mittarin käyttöön ja harjoittelen 
tunteiden tunnistamista sen avulla

Sisarussuhteiden parantaminenb (Sisarukset) pyrkivät olemaan 
ärsyttämättä toisiaan

Arjen taitojen kehitys Sosiaalisten taitojen kehitys, 
uskallus leikkiä vieraiden kanssa,
kirjoittamisen sujuvoituminen

Ei kokonaistavoitetta Tietoa ja vinkkejä avuksi toimin-
nanohjaukseen arjessa

Taulukko 6 jatkoa.

Taulukko 7 jatkuu.
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Palvelukuvauksen esimerkkitavoite
Asiakkaan kokonaistavoite Omat 
tavoitteeni -lomakkeella

Asetettu tavoite Omat tavoitteeni 
-lomakkeella

Sujuva arki ja elämänhallinnan vah-
vistaminen

Ei kokonaistavoitetta Positiivisen palautteen antaminen 
perheenä toinen toisilleen

Ei kokonaistavoitetta Keinojen saanti arjen haastaviin 
tilanteisiin

Ei kokonaistavoitetta Perheenjäsenille keinoja myöntei-
seen vuorovaikutukseen

Ei kokonaistavoitetta Keinojen ja vinkkien saaminen 
arkeen

Ei kokonaistavoitetta Keinoja ja vinkkejä sisarten välisen 
vuorovaikutuksen tukemiseksi

Hyvän kasvun ja kehityksen turvaa-
minen

Tunnesäätelytaitojen harjoittelua Otan tekemäni Snoopy-tunne-
mittarin käyttöön ja harjoittelen 
tunteiden tunnistamista sen avulla

Ei kokonaistavoitetta Keinoja oman vireystilan tunnista-
miseen ja säätelyyn

Kuntoutujan ja perheen voimavarojen 
ja vahvuuksien tunnistaminen ja 
jaksamisen tukeminen

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Kuntoutujan ja perheen tiedon 
lisääminen Aspergerin oireyhtymistä 
ja ADHD:stä

Ei kokonaistavoitetta Tietoa ja ymmärrystä oireyhtymäs-
tä koko perheelle

Ei kokonaistavoitetta Tiedonsaanti Aspergerin oireyh-
tymästä

Ei kokonaistavoitetta Tiedon saaminen Aspergerin 
oireyhtymästä

Vanhempien voimavarojen vahvis-
taminen sekä lapsen kasvatukseen 
liittyvien erityistilanteiden tunnistami-
nen ja käsittely

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Sisarusten tukeminen sekä ymmärryk-
sen lisääminen Aspergerin oireyhty-
män tai ADHD:n vaikutuksista 
kotona ja kaveripiirissä

Sisarussuhteiden parantaminenb (Sisarukset) pyrkivät olemaan 
ärsyttämättä toisiaan

Voi sopia useampaan tai vaikea koh-
dentaa mihinkään

Ei kokonaistavoitetta Positiivisen palautteen vastaanot-
taminen

Ei kokonaistavoitetta Osallistuu lastenryhmän toimintaan

Ei kokonaistavoitetta Vertaistukea koko perheelle

a Kokonaistavoitteista tunnesäätelytaitojen harjoittelu sopii kahteen eri esimerkkitavoitteeseen: Sujuva arki ja elämänhallinnan 
vahvistaminen sekä Hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen.
b Kokonaistavoitteista sisarussuhteiden parantaminen sopii kahteen esimerkkitavoitteeseen: Sujuva arki ja elämänhallinnan 
vahvistaminen ja Sisarusten tukeminen ja ymmärryksen lisääminen Aspergerin oireyhtymän tai ADHD:n vaikutuksista kotona ja 
kaveripiirissä.

Taulukko 7 jatkoa.
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4.1.2 Lasten lomakkeille asetetut tavoitteet toimintakyvyn kuvauksessa

Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennuskurssien Omat tavoitteeni -lomakkeet

Sopeutumisvalmennuskursseilla asetetut tavoitteet, jotka oli kirjattu Omat tavoittee-
ni -lomakkeelle, sijoittuivat toimintakyvyn eri osa-alueille sekä ympäristötekijöihin. 
Suurin osa tavoitteista, 71 % (27/38), liittyi suoritusten ja osallistumisen osa-alueelle. 
Asetetuista tavoitteista 13 % oli ympäristön osa-alueella, ja nämä tavoitteet liittyivät 
kurssilta toivottuun vertaistukeen. Epäselviä tavoitteita, jotka liittyivät ICF-luokituk-
sessa useammalle toimintakyvyn osa-alueelle sijoittuviin toimintakyvyn kuvauskoh-
teisiin, oli asetettu 13 %. Tyypillisesti tavoite sisälsi tällöin useampia indikaattoreita, 
jotka sijoittuivat ICF-luokituksen eri osa-alueille. Ruumiin rakenteiden ja kehon toi-
mintojen osa-alueelle oli kursseilla asetettu yksi tavoite (kuvio 2).

Kuvio 2. Lasten ja perheiden asettamien tavoitteiden sijoittuminen ICF-luokitukseen, %.

Suoritusten ja 
osallistumisen 
osa-alueen tavoite

Ympäristön osa-alueen 
tavoite

Ruumiin/kehon rakenteet ja 
toiminnot -osa-alueen tavoite

Epäselvä / tavoite 
asettuu useammalle 
osa-alueelle

71 %

13 %

13 %

3 %

Oppimisen ja tiedon soveltamisen kuvauskohteen tavoitteita asetettiin määrällisesti 
eniten (12/38). Tyypillisesti tavoite liittyi tällöin lapsen oireyhtymää koskevan tiedon 
saamiseen sekä vinkkeihin ja keinoihin oireisiin liittyvien asioiden ymmärtämisek-
si ja arjessa pärjäämiseksi. Itsestä huolehtimisen tavoitteita asetettiin myös paljon 
(8/27). Tähän liittyivät usein tavoitteet, joissa päämääränä oli terveyden ylläpitämi-
nen ja sairauden hoitoon liittyvistä asioista huolehtiminen. Taulukkoon 8 (s. 32) on 
koottu lasten ja perheiden asettamat tavoitteet ICF-luokituksessa.
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Taulukko 8. Lasten ja perheiden kursseilla asetetut omat tavoitteet ICF-luokituksessa.

ICF-luokituksen 
osa-alue, jolle 
tavoite asettuu

Tavoitteiden 
määrä  
(yht. n = 38)

Pääluokat ja tavoitteiden 
määrä (n)

Tarkemmat toimintakyvyn kuvauskohteet / 
ICF-koodi (n)

Suoritukset ja 
osallistuminen

27 D1 oppiminen ja tiedon 
soveltaminen (12)

d198 oppiminen ja tiedon soveltaminen, muu 
määritelty (11)
d170 kirjoittaminen / d145 kirjoittamaan 
oppiminen (1)

D2 yleisluontoiset tehtävät 
ja vaateet (2)

d2102 yksittäisen tehtävän tekeminen 
itsenäisesti (2)

D5 itsestä huolehtiminen 
(8)

d570 omasta terveydestä huolehtiminen (6)
d510 peseytyminen (2)

D7 henkilöiden välinen 
vuorovaikutus ja ihmissuh-
teet (4)

d710 henkilöiden välinen perustava vuorovai-
kutus / d720 henkilöiden välinen monimuo-
toinen vuorovaikutus (1)
d760 perhesuhteet (positiivisen palautteen 
antaminen perheenjäsenten kesken) (1)
d730 yhteydenpito vieraisiin henkilöihin / 
d7504 vapaamuotoiset ihmissuhteet ikätove-
reiden kanssa (1)
d7602 sisarussuhteet, d710 henkilöiden 
välinen perustava vuorovaikutus (1)

D9 yhteisöllinen, sosiaali-
nen ja kansalaiselämä (1)

d998 yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalais-
elämä, muu määritelty (1)

Ympäristö 5 E3 tuki ja keskinäiset 
suhteet (5)

e398 tuki ja keskinäiset suhteet, muu määri-
telty (vertaistuki) (5)

Ruumiin rakenteet 
ja kehon toiminnot

1 B1 mielentoiminnot (1) b152 tunne-elämän toiminnot (1)

Epäselvä/ usealle 
osa-alueelle sijoit-
tuva tavoite

5 D9 yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä tai D7 henkilöiden välinen 
vuorovaikutus ja ihmissuhteet tai E3 tuki ja keskinäiset suhteet? (2)
B1 mielentoiminnot tai D1 oppiminen ja tiedon soveltaminen tai D7 henki-
löiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet? (3)

4.1.3 Tavoitteiden asettaminen lasten kuvaamana

Lasten tarpeet tavoitteen asettamisen lähtökohtana

Osalle lapsista tavoitteeksi oli asetettu mieluisa toiminta kurssilla, kuten liikunta-
salissa oleminen tai kaverin löytäminen, mikä oli lapsen itse ilmaisemana se asia, jota 
hän halusi kurssilta. Monet lapset kertoivat, että he halusivat oppia enemmän omasta 
sairaudestaan tai oireyhtymästään, ja tiedon saamisen tavoitteita oli myös asetettu 
kurssille. Haastattelussa useat lapset kertoivat, että mieluisaa ja toivottua toimintaa 
kurssilla olivat liikkuminen, uiminen, leikkiminen, syöminen, nukkuminen ja ”huo-
neessa oleminen, jos ei ole nälkä”. Kahden viikon kursseilla tutuiksi tulleiden kave-
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reiden näkeminen oli odotettua. Tärkeänä kurssitoimintana lasten puheessa nousivat 
esille lasten ryhmätilanteissa samaistumista herättävät tarinat. Lapsista oli mukava 
kuulla muiden tarinoita ja huomata niissä olevia samanlaisia piirteitä kuin omassa 
tilanteessa. Lapset kokivat hyvänä asiana sen, että kurssilla oli muitakin lapsia, joilla 
oli sama sairaus tai oireyhtymä. 

”H: Miltä se tuntu se yhdessä pohtiminen?
L: Mukavalta.
H: Mikä siinä oli kivaa?
L: No se kun sai kuulla muittenkin tarinoita siitä.”

Haastatteluissa lapset kuvasivat arkisia asioita, joita he haluaisivat oppia mutta joita ei 
asetettu kurssilla tavoitteeksi. Näitä olivat esimerkiksi sanallisen tehtävän tekemisen 
osaaminen matematiikan kokeissa, uskallus pistää insuliinia itse, insuliinipumpun 
vaihtaminen nopeammin itse ja kotona rikkinäisen mönkijän korjaaminen. Lap-
set kuvasivat erilaisia arjessa merkityksellisiä asioita, kuten perhettä, ystäviä, tram-
poliinilla hyppimistä ja pelaamista. He mainitsivat myös harmeja, kuten isoveljen 
kiusaamisen. 

Lapset kuvasivat, etteivät he tienneet, mitä odottaa kurssilta. Monia lapsia myös jän-
nitti kurssille osallistuminen. Lapset kertoivat, että ohjelman näkeminen helpotti jän-
nitystä. Toiset lapset kuvasivat toimintaa epämieluisana ja ilmaisivat, että ohjelmaa 
oli kurssilla liikaa. Lapsi sanoitti, ettei jaksa enää tällaista. Yhtä lasta ärsytti kuunnella 
asioita, jotka hän jo tietää. 

”H: Kerropa hei mitä kaikkee sä oot tehny täl kurssilla? 
L: No, aika monta pajaa täällä kyllä on.
H: Pajoja, mitä niissä pajois tapahtuu? 
L: No jutellaan vaan diabeteksesta ihan hirveesti. Jotkut.
H: Minkälaisia? 
L: Vaikka että hiilihydraateista joka mua ärsyttää, koska viis kertaa jo päivässä ne 
joutuu silleen muistaan jotain, come on!
H: Tuntuuks se tylsältä sit se et joutuu muistaan sitä asiaa? 
L: No joo. 
H: Mikä siinä on..? 
L: Ne kun jo tietää. 
H: Niin aivan. 
L: Niinku mitä järkeä ottaa uudestaan jos tietää”
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Lasten osallistuminen tavoitteiden asettamiseen 

Lapset osallistuivat tavoitteen asettamisen tilanteisiin vaihdellen. Osassa tilanteista 
lapsen näkökulmaa ei huomioitu tai lapsi ei ollut paikalla. Osassa tavoitteen aset-
tamisen tilanteista lapsen osallistuminen kuvastui aktiivisena tai osallistuminen oli 
mahdollistettu. Tällöin lapsen omaa näkökulmaa haettiin usein kysymällä, mitä lapsi 
haluaa kurssiviikolta tai mitä lapsi tahtoisi tehdä kurssilla. Toisissa tilanteissa lapsi 
osallistui keskusteluun siitä, mikä on lapselle arjessa tärkeää tekemistä tai missä on 
haasteita.

”– – nyt mä muistan, ku se kysyi että, mitä kaikkea sä tykkäät tehä, niin mä vastasin, 
että uinti ja liikuntasalia, siellä tulohaastattelussa.”

Yksi lapsi kuvasi laatineensa tavoitteen kahdestaan äidin kanssa. Toiset lapset puo-
lestaan osallistuivat ammattilaisten kanssa käytyihin tavoitekeskusteluihin yhdessä 
muun perheen tai vanhempien kanssa. Eräs lapsi kertoi, että oma tavoite syntyi, kun 
jotain oli pakko keksiä tavoitteeksi. Yksi lapsi tunnisti haastattelussa, että asetettu 
tavoite oli tärkeä erityisesti vanhempien mielestä, mutta lapsi koki tavoitteen itsekin 
hyvänä asiana. 

”H: Oliks toi sun oma idea, että te teette tommosen listan?
L: Oli.
H: Oli. Mites se tuli sulle mieleen?
L: Emmä tiiä. Ku oli – – pakko keksii semmonen.”

Osa lapsista oli paikalla tavoitteen asettamisen tilanteessa, mutta ei aktiivisena osal-
listujana. Yksi lapsi kuvasi, että oli nukkunut tavoitekeskustelussa eikä muistanut siitä 
mitään. Lapsen vanhempi tarkensi omassa haastattelussaan, että lapsella oli aloitettu 
uusi lääkitys, joka aiheutti väsymystä. Usein lasten oli vaikeaa sanoa, miksi tavoite va-
littiin tai mikä siinä oli tärkeää, ja tavoitteen merkitys jäi osittain epäselväksi lapselle. 
Osan lapsista mukaan heiltä ei kysytty mitään tavoitteista, heidän näkökulmaansa ei 
huomioitu tai he eivät muistaneet, mitä kurssilla alkuviikolla tapahtui tavoitetta ase-
tettaessa. Yksi lapsi oli ärsyyntynyt äitinsä hänelle valmiiksi asettamista tavoitteista 
eikä kokenut niitä mielekkäinä. Tavoitteet liittyivät liikunnan lisäämiseen ja vihan-
nesten lisäämiseen ruokavalioon.

”Lisääminen liikuntaa no thank you, no thank you, no no no. No no no no no no no 
nnnnnnnnn!”

4.1.4 Tavoitteiden asettaminen lasten vanhempien kuvaamana

Perheen tarpeet tavoitteiden asettamisen lähtökohtana

Lasten vanhemmat kertoivat haastatteluissa, että kurssille haettaessa ensisijaisena 
odotuksena ja tarpeena oli kurssilta saatava vertaistuki lapsen ja perheen tilantee-
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seen. Vertaistuen saaminen ja tunteiden käsittely sen avulla koettiin tärkeäksi koko 
perheelle. Vanhemmat kuvasivat arkea kuormittavaksi ja ilmaisivat, että arjessa ver-
taistukea ja ymmärrystä on vaikea saada muilta perheiltä. Vanhemmat saivat ver-
taistuesta näkemyksiä omaan tilanteeseensa ja keinoja arjessa toimimiseen. Näitä 
saatiin vertaamalla ja kuulemalla muiden perheiden toimintatavoista, ongelmista ja 
kokemuksista. Vanhemmat kertoivat tunnistaneensa omassa arjessaan ja tilantees-
saan myönteisiä puolia havainnoimalla, että toisilla olikin enemmän tai toisenlaisia 
vaikeuksia ja raskaampaa kuin heillä. Tieto siitä, etteivät he ole ainoita, jotka kokevat 
arjen kuormittavana ja joilla on haasteita, koettiin helpottavana. 

”Että vaikka sen tietää sillai, että ei sen asian kans oo yksin mut kuitenkin, nyt se 
on vielä sitten että kun näkee sitä ja, kuuntelee niitten muitten juttuja, et miten, ja 
tietty siihen ommaan elämään sitte ku (lapsen nimi) tulee käymään aina niin, ns. 
voi soveltaa niit juttui, mitä toiset tekkee ja, ajattelee et no tollasenhan voi tehä vaik 
tolla lail tai jotain muuta. Emmä tiedä ei se, mun mielestä se on ollu tosi hyvä, keikka 
siinä mielesä että, saa kuulla mitä toiset, miten toisil menee ja, toisilla on vielä asiat 
huonommin ku meillä. Tai siis, raskaampaa kun meillä, miten se nyt sanotaan.”

Tarve lapsen myönteisen minäkuvan vahvistamiseen korostui monien lasten van-
hempien näkökulmasta erityisesti ADHD- ja Asperger-kursseilla. Ammattilaisten 
toivottiin tukevan lapsen minäkuvaa ryhmätoiminnassa hakemalla ja sanoittamalla 
lapsen onnistumisia ja vahvuuksia. Kurssilta haluttiin myös lapselle vertaistukea vah-
vistamaan lapsen minäkuvaa. Tärkeää oli, että lapsi tunnistaa, ettei ole ainut, jolla on 
sama sairaus tai haaste.

”Ehkä se on lähinnä se et auttaa – – siihen minäkuvan rakentumiseen et, ihminen 
huomaa et mä en ole ainoa jolla on tämäntyyppinen haaste tai vaikeus tai ongelma 
ni, sit se.. antaa tavallaan positiivisen näkemyksen siitä että, en ole ainoa – –.”

Vanhemmat kuvasivat perheen raskasta arkea, heidän tarpeitaan ja huoliaan arjes-
sa. Arjessa raskaana koettiin esimerkiksi lapsen lääkityksestä huolehtiminen ja van-
hempien oman ajan puute. Huoli lapsen pärjäämisestä ja tulevaisuudesta toistuivat 
vanhempien kertomuksissa paljon. Vanhemmat kertoivat kantavansa murhetta siitä, 
miten lapsi pärjää yksin tai ollessaan ilman vanhempia. Nämä murheet liittyivät lap-
sen terveydentilaan ja diabeteksen vaatimiin hoitoihin. 

”Joo kyllä se huoli on pienen miehen tulevaisuudest että mitenkä sillä tulee sitte, 
tuleeko siitä sitte semmone nuori aikuinen, että se rupee pärjäämää jossai vaiheessa 
sitte elämässä.”

Kolmen perheen vanhempien mukaan lapsen diabeteksen hoitoon liittyvät toimet ja 
vanhempien tai läheisten lapsen terveydentilan vaihteluun liittyvät pelot rajoittavat 
lapsen osallistumista. Osallistuminen esimerkiksi kavereiden synttäreille, sukulais-
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ten luona vierailuihin ja itsenäiseen liikkumiseen kodin ympäristössä turvallisesti oli 
rajoittunut.

”Ja siis kun hän haluais mennä yökylään haluais mennä enon luo ja, silleen et kun 
mä joudun sitten hänen menemistä rajottaa jonkun verran. Synttäreille lähen mukaan 
ja, yökylään ei oikeestaan voi mennä ja – –.”

ADHD- tai Asperger-kursseilla useiden vanhempien ilmaisema merkittävä huoli ar-
jessa liittyi lapsen sisaruksiin tai haastaviin sisarussuhteisiin. Yksi vanhempi esimer-
kiksi kuvasi, että eniten he olivat olleet huolissaan lapsen sisaruksesta. Vanhempien 
mukaan sisaren elämänilo oli kadonnut veljen haastavan käytöksen ja oireilun myötä. 
Perheen tiedonsaannin tavoitteen taustalla oli ollut ajatus, että sisarukset ymmärtäi-
sivät, ettei omien valintojen tarvitse olla riippuvaisia yhden lapsen käytöksestä. 

”Ja pikkusisko on se haastavampi tällä hetkellä. (Lapsen nimi) omat haasteet ei oo 
niin kuormittavia meille, kun taas sitten lasten yhteiset välit.”

Vanhemmat kokivat arjessa kuormittavaksi asiaksi myös syyllisyyden tunteen, joka 
kohdistui lapsen tilanteeseen ja käytökseen. Tämä ilmeni ADHD- tai Asperger-kurs-
sien haastatteluissa. Vanhemmat kertoivat, että läheisten syyllistävä puhe ja vieraiden 
ihmisten moittiva osoittelu ja supina lapsen huonosta käytöksestä lisäsivät kuormi-
tusta arjessa. Eräs vanhempi oli kokemustensa perusteella tuntenut itsensä epäon-
nistuneeksi ja huonoksi vanhemmaksi. Hän totesi, että kun hän oppii tunnistamaan 
lapsen sairauteen tai oireyhtymään liittyviä oireita asiantuntijaluentojen ja vertais-
keskustelun avulla, hän ymmärtää paremmin lasta eikä syyllistä itseään yhtä paljon 
lapsen toiminnasta. 

Yhden perheen ensisijaisena tavoitteena kurssilla olivat perheen lepohetki ja voi-
maantuminen. Vanhemmat kertoivat, että perheen arki oli ollut pitkän aikaa raskasta 
ja että siinä oli tapahtunut isoja asioita. He tarvitsivat aikaa pysähtyä yhdessä perhee-
nä, palautua ja valmistautua lapsen osastojaksojen jälkeen koittavaan kouluarkeen. 

Tarve ymmärtää lasta ja lapsen oireyhtymää tai sairautta asiantuntijatiedon avulla 
painottui merkittävänä tavoitetta ohjaavana asiana. Vanhemmat kuvasivat, että he 
haluavat oppia ymmärtämään lasta ja sitä, mistä lapsen haasteet johtuivat. Haas-
tatteluissa suurin osa lasten vanhemmista kertoi tarvitsevansa omaan tarpeeseensa 
räätälöityä tietoa asiantuntijalta. Vanhemmat halusivat tietoa ja keinoja ongelma-
tilanteiden ratkomiseksi arjessa. Eräs äiti kertoi, että heillä on tilanteita, joissa omat 
keinot loppuvat. Näissä tilanteissa he eivät keksi, miten asiaa voisi ratkoa, ja ovat 
hätää kärsimässä. 

”– – jotenki sitä on niin, jotenki tiedonjanonen ja haluais oppia, ja päästä sillä 
lailla oman lapsen pään sisälle, ku ei todellakaan tiedä, että mitä siellä tapahtuu.”
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Yhden perheen vanhemmat kuvasivat haastattelussa, että heille lapsen diagnoosi oli 
kurssin alussa niin tuore ja ”koko asia niin iso ja epäselvä möykky”, että he eivät 
osanneet edes kysyä mitään. Eräs äiti kertoi, että hänen tiedonhalunsa heräsi aikai-
semmasta kurssikokemuksesta ja että hän oli tunnistanut myös lapsessa heränneen 
kiinnostuksen saada tietoa ja ymmärrystä omaan tilanteeseen. Joillekin vanhemmille 
taas lapsen sairaudesta tai oireyhtymästä puhuminen lapsen kuullen ei ollut tarpeel-
lista. Yhden sopeutumisvalmennuskurssille osallistuneen perheen vanhemmat ker-
toivat, ettei lapsella ollut vielä tietoa omasta diagnoosistaan tai asetetuista tavoitteista. 
Vanhemmat eivät puhuneet lapsen kuullen diagnoosista, jotta lapsi ei huolestuisi ja 
jotta tämän minäkäsitys ei muuttuisi diagnoositiedon myötä negatiiviseksi. Vanhem-
mat kertoivat, että sitten kun aihe alkaa kiinnostaa lasta, he kertovat lapselle diagnoo-
sista ymmärrettävällä tavalla. 

”Koska se helposti muuttaa sen oman minäkäsityksensä siihen mitä tavallaan muut 
on siitä mieltä, eikä sillai et se pystyis ite itseänsä – – semmonen negatiivinen et 
sä oot nyt (tämä diagnoosi).”

ADHD- tai Asperger-kursseilla monet vanhemmat toivat esille kodin ja koulun yh-
teistyön haasteellisuuden ja kaipasivat tietoa lapsen koulunkäynnin edistämiseksi ja 
oikeiden tukimuotojen varmistamiseksi. Kurssilla vanhemmat kokivat arvokkaaksi 
tiedon siitä, mihin opetussuunnitelma koulua velvoittaa ja mitä tukea lapsella on lain 
puitteissa oikeus saada koululle. 

Monet vanhemmat kokivat tiedon etsimisen raskaaksi. He ilmaisivat helpotusta siitä, 
että joku oli koonnut tarkoituksenmukaisen tiedon kaikesta olemassa olevasta tieto-
määrästä. He kokivat tärkeäksi sellaisten tietolähteiden esittelyn, joista löytyisi juuri 
lapsen ja perheen yksilölliseen tilanteeseen kohdistuvaa tietoa. Tieto tukimuodoista, 
kursseista ja terapioista koettiin hankalaksi löytää, ja kurssilla jaetut vinkit mahdol-
lisista palveluista ja tuista olivat vanhemmille tärkeitä. Vanhemmat arvostivat asian-
tuntijoiden sekä muiden vanhempien jakamia kokemuksia siitä, että lapsen tilanne 
voi helpottaa kasvun myötä. Tällaisten kokemusten he kokivat lisäävän toiveikkuutta 
ja positiivisia tulevaisuuden näkymiä. Diabeteskursseilla monet vanhemmat koros-
tivat toivovansa asiantuntijoilta tietoa kehitteillä olevista uusista ja paremmista hoi-
tomuodoista.

Osallistuminen tavoitteen asettamiseen

Perhekursseilla oli vaihtelevia käytänteitä eri toimijoiden osallistumisessa tavoittei-
den asettamiseen. Yleensä tavoitteita asetettiin kursseilla perheiden ja ammattilaisten 
yhteistoimintana. Lapset osallistuivat tavoitteen määrittelyyn eri tavoin riippuen lap-
sesta, perheistä ja tavoitteiden laatimisen käytänteistä. Tavoitekeskusteluissa lasten 
osallistumiseen vaikuttivat perheiden omat, lapsen tai lasten osallistumiseen liitty-
vät valinnat sekä perheiden koko. Haastatelluista perheistä viidessä (5/13) tavoitteen 
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asettamisen tilanteissa lapsi ei ollut lainkaan läsnä tai ei halunnut osallistua keskuste-
luun, joilloin tavoitteen asettivat vanhemmat yksin tai yhdessä ammattilaisen kanssa. 

Osassa perhekursseista lapsi, sisarukset, vanhemmat ja ammattilaiset asettivat ta-
voitteet yhdessä keskustellen. Lapsen osallistumista tavoitteen asettamiseen tuettiin 
kannustamalla lasta kertomaan asioita sekä kyselemällä ja ”kaivamalla” esille lapsen 
näkökulmia. Jotkut vanhemmat kuvasivat, että tavoitteessa tulee olla lapsen oma idea 
mukana ja että tavoitekeskustelussa tartuttiin asiaan, joka lasta itseään kiinnosti ja 
motivoi. Keskustelussa nostettiin lapsen oma mielenkiinto puheenaiheeksi ja tavoit-
teen lähtökohdaksi. Osa vanhemmista huomioi myös, ettei lapsen oma ajatus tavoit-
teesta tai lapsen tärkeänä pitämä asia välttämättä tule esille heti, vaan lapsi voi tarvita 
aikaa prosessoida ja miettiä tavoitettaan.

”– – kun (lapsen nimi) on niitä kuvia kattellu ja sitten sieltä jotenkin tän tunne-
mittarin löytänyt niin sitten se oma halu siihen, että tää vois olla. Kun semmoset 
asiathan ei sitten onnistu, jos ne on heti eiei-juttuja. Kyl siin täytyy olla vähän sitä 
omaa ideaa hänellä mukana.”

Eräs vanhempi kuvasi, että tavoitekeskustelussa lapsi osallistui yhden tavoitteen sa-
noittamiseen, mutta suurimmaksi osaksi lapsi kieltäytyi puhumasta. Toisaalta van-
hemmat kuvasivat, että lapsi oli paikalla tavoitekeskustelussa mutta ei jaksanut keskit-
tyä koko aikaa, jolloin keskustelu painottui aikuisten väliseksi. Yksi vanhempi kertoi 
myös unohtaneensa sanoa lapsen tavoitteen, jota vanhempi ja lapsi olivat miettineet 
aikaisemmin. Osa vanhemmista koki lapsen tarkkaavaisen kuuntelun tilanteessa on-
gelmalliseksi, sillä kun puhuttiin lapsen ja perheen haasteista ja ongelmista, lapsen 
paikalla olemista ja kuuntelemista ei pidetty positiivisena asiana.

”Hän on hyvin tarkka, et kyl hän kaiken kuuntelee, et se on kyllä, välillä rasittavaakin. 
Et vaikka luulee, et hän leikkii siinä vieressä, niin kyllä hän ihan kaiken hän kuulee.”

Yksi vanhempi kuvasi, että hän oli miettinyt jo etukäteen lapselle tavoitteet valmiiksi. 
Lapselle tämä asia ei ollut mieluinen, ja hän ilmaisi olevansa eri mieltä tavoitteista. 
Yhdessä perheessä lapsella ei ollut tietoa omasta diagnoosistaan, minkä vuoksi lapsi 
ei osallistunut myöskään tavoitekeskusteluun. Perheen vanhemmat pohtivat, että he 
haluavat suojella lapsen minäkäsitystä diagnoosiin liittyvältä tiedolta ja muiden ih-
misten näkemyksiltä. 

”Koska (lapsen nimi) on on hirveän pohtivainen ja siks me ei esim haluta että hän 
on täällä ku me jutellaan. Että ku se on semmonen että kun se muka värittää, niin se 
kuuntelee ja kuulee kaiken ja sitten se ei ymmärrä ja se jää pohtimaa ja miettimää.” 
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Erilaisia toimintatapoja tavoitteen määrittelyssä

Perhekursseilla tavoite voitiin asettaa lapselle, vanhemmille tai koko perheelle. Joilla-
kin kursseilla lomakkeelle kirjoitettiin, kenen tavoitteesta oli kyse ja yhdellä lomak-
keella saattoi olla kirjattuna eri perheenjäsenten tavoitteita. Perheen yhteinen tavoite 
liittyi esimerkiksi vertaistuen tai tiedon ja ymmärryksen saamiseen lapsen oireyhty-
mästä. 

Osalla kursseista toteutettiin tavoitteen asettamiseen valmistavia ryhmätilanteita, 
joissa lasten vanhemmat keskustelivat yhdessä ja taululle kirjattiin mielenkiintoisia 
aiheita. Näistä aiheista keskustelu jatkui ja syveni yksilöllisessä ammattilaisen kanssa 
tehdyssä tulohaastattelussa, jossa käytiin läpi lapsen ja perheen asioita. 

”Yks semmonen ryhmäkeskustelu tuolla noitten kanssa ni me oltiin sillee, vähän 
– – kaikkien vanhempien ideoita sitte pistetty taululle ni sitte siellä, meiän omassa 
haastattelussa sitten niitä samoja jatkettii, ku tuollakin, ryhmäkeskustelussa.”

Monet vanhemmat kuvasivat tavoitekeskustelua hyväksi ja vapaamuotoiseksi. Ilma-
piiri oli rento ja ammattilaiset mukavia ja osaavia. Eräs vanhempi kertoi, että he tuot-
tivat itse tavoitteen ammattilaisten kanssa käydyssä keskustelussa ja tavoite tehtiin 
hyvin lapsi- ja perhelähtöisesti. 

 ”Joo niin kyllä ne on hyvin perhe- ja lapsilähtösesti tehty että ei sitä ole, ei ole kukaan 
sanellut meille että tehdään tällasta vaan että, ihan itse sitä tuotettu.”

Useissa haastatteluissa vanhemmat kertoivat, että ammattilaisten kanssa keskustelu 
painottui lapsen ja perheen haasteisiin ja ongelmiin arjessa. Tavoitteita lähdettiin 
määrittämään perheen esille tuomista huolenaiheista, niistä asioista arjessa, joihin 
perhe kaipasi lisävinkkejä ja apua, tai siitä, mitä lapsen pitäisi harjoitella.

”Siinä käytiin läpi niitä että mitä lapsen pitäis harjotella, mitkä on ollu semmosia 
ongelmakohtii, ja sit ruvettiin niist hakemaan tavotteita, mitä vois ottaa semmosia 
päällimmäisiä tavotteita harjoteltavaks.”

Erityisesti ADHD- tai Asperger-kursseilla vanhemmat kertoivat, että ammattilaisten 
ja vanhempien keskustelu perheen tilanteesta ja haasteista arjessa käsitteli usein mo-
nia eri asioita ja mahdollisia aiheita tavoitteeksi olisi ollut paljon. Tavoitekeskustelus-
sa valittiin, mihin keskustelussa esiin tulleista vaihtoehdoista keskitytään kurssivii-
kon aikana. Tavoitteeksi valikoitui konkreettinen lapsen ja perheen arjessa vaikuttava 
asia ja kuormittavimmaksi koettu haaste.
 

”Ne [valitut tavoitteet] on arjessa eniten vaikuttavia asioita. Jotka vaikuttaa lapsen 
arkeen selkeimmin.”
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Monet vanhemmat kuvasivat, että tavoitekeskustelussa mietittiin tavoitteen mitatta-
vuutta. Toisaalta yksi perhe totesi asettaneensa ympäripyöreän tavoitteen, joka liittyi 
tiedon ja ymmärryksen saamiseen lapsen oireyhtymästä. Kyseisen perheen vanhem-
mat kuvasivat, että kurssille tultaessa ”päässä oli vain sekavia tunnetiloja ja oltiin iso-
jen kysymysten äärellä” liittyen lapsen uuteen diagnoosiin ja perheen jaksamiseen. 
Perheen vanhemmat kertoivat, että kurssin aikana palasia oli hiljalleen loksahtanut 
kohdalleen ja asiat olivat alkaneet jäsentyä heidän mielessään. 

Se, että tavoitteen saavuttamista arvioitiin yhden viikon kurssilla jo muutaman päi-
vän päästä aloituksesta, rajasi sitä, mitä viikon aikana on mahdollista saavuttaa. Mo-
net vanhemmat kuvasivat, että tavoitteen mitattavuuden pohtiminen rajasi sitä, mitä 
voitiin asettaa tavoitteeksi.

”Miten sen olis saanu edes mitattavaksi lapsellekin. Lapsen on helppo mitata toi, 
että uskalsinko puhua ryhmässä mutta se että... luotinko itseeni ni se on vaikeampi 
mitattava.”

Tavoitekeskustelussa käsitellyille asioille hahmoteltiin ja valittiin sopiva määrä tavoit-
teita. Toiset vanhemmat kuvasivat, ettei tavoitteita kannata asettaa monta vaan on 
parasta keskittyä muutamaan syvällisemmin ja asettaa sitten lisää tavoitteita. Yhden 
perheen vanhempien mukaan ammattilaisten kanssa pohdittiin tavoitekeskustelussa 
myös sitä, että tavoitteena olevat asiat olivat sopivasti harjoiteltavissa arjessa eikä esi-
merkiksi yhteen arjen tilanteeseen tullut liikaa pohdittavia tekijöitä. Osalle vanhem-
mista oli myös epäselvää, kuinka monta tavoitetta pitäisi asettaa, ja osa ehti asettaa 
hädin tuskin yhden tavoitteen, kun aika jo loppuikin kesken.

Useat vanhemmat totesivat, etteivät perheen kaikki tarpeet nousseet esille tavoitekes-
kustelussa. Vanhemmat kuvasivat useita tavoitteita, joita ei ollut asetettu GAS-mene-
telmän lomakkeelle tavoitteeksi, vaikka ne olivat merkityksellisiä heille tai lapselle. 
Tähän vaikutti vanhempien mukaan myös se, etteivät vanhemmat välttämättä olleet 
ajatelleet tavoitteita ennen kurssia. Esimerkiksi sisarusten tarpeet nousivat vanhem-
pien mukaan vasta myöhemmin kurssilla esille teemana, joka olisi voinut olla myös 
tavoitteena. Yksi perhe kuvasi, että diabeteskurssille hakemisen taustalla oli tarve tu-
tustua lapsen sairauden uusiin hoitomuotoihin, mutta tavoitekeskustelussa he eivät 
nostaneet tätä esille, koska vanhemmat eivät olleet varmoja, liittyykö tarve tavoittei-
siin. Monet vanhemmat kertoivat kurssiviikon aikana tunnistaneensa uusia asioita, 
joita eivät olleet aikaisemmin ajatelleetkaan ja jotka olisivat olleet heille sopivia ja 
tarpeellisia tavoitteita. Kahden viikon sopeutumisvalmennuskurssilla eräs perhe oli 
myös väliajalla päättänyt uuden arjessa merkityksellisen tavoitteen asettamisesta toi-
selle kurssiviikolle. 

Perhekursseilla osa vanhemmista kuvasi asetettavan tavoitteen samaksi asiaksi kuin 
sen, mitä he toivoivat kurssilta. Tavoitteen löytäminen ja asettaminen koettiin hel-
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poksi, jos tavoite oli mielessä valmiina. Yhden viikon kurssille osallistuneen vanhem-
man mukaan tavoitteen asettaminen ei sinänsä tuonut lisäarvoa, sillä hän tiesi muu-
tenkin, mitä halusi saada kurssilta.

”En tiiä kyllä mää ehkä oisin voinu osata nimetä siitä huolimatta – – ne mitä mä 
oisin halunnu kurssilta, ilman että ois tehnykkään tätä (tavoitteen asettamista), nii 
kyllä mää oisin osannu sanoo, että mä haluan vertaistukea, mä haluan tietoja, mä 
haluan toimintamalleja.”

Epätietoinen tavoitteen asettaminen

Yhdellä kurssilla tavoitteen asettaminen jäi haastatelluille vanhemmille epäselväksi, 
kun he kirjasivat ryhmätilanteessa jaetulle lomakkeelle tavoitteen itsenäisesti. Per-
heen pohtimat tavoitteet oli ammattilaisen toimesta kirjattu jälkikäteen Omat tavoit-
teet -lomakkeelle ja ammattilaiset olivat määritelleet indikaattorin ja tehneet sille as-
teikon. Vanhempien alun perin kirjaamia asioita oli huomioitu lomakkeessa, mutta 
niitä oli myös jätetty pois vanhemmille asiaa selittämättä.

Yhden perheen vanhemmat kuvasivat, etteivät he ymmärtäneet ryhmätilanteessa 
vanhemmille jaettua tavoitelomaketta. Tavoitteen asettamista ei myöskään ollut oh-
jeistettu riittävästi. Vanhemmat olivat nimenneet ryhmätilanteessa tavoitteen, mutta 
he olivat epätietoisia siitä, miten ja milloin tavoite oli kirjattu ja määritelty indikaat-
tori ja asteikko Omat tavoitteeni -lomakkeelle. 

”H: Miten tää muotoutu, sitte tää tänne, tohon omat tavotteet -lomakkeelle sit toi 
skaalaus tai tämä portaikko? – – Ni ootteks te tän?
V1: Kyl ne on kuule ihan tullu jostain muualta. Ei me olla noihin.
V2: Se on sitten, (ammattilaisen ammattinimike) oli, ni tuol viime ryhmässä sillon 
jossain välis. Jos he on sit siellä keskustellu sitä en tiedä.
V1: Mut ei me olla noit.
V2: Ei me 
V1: Mä luulin et ne kuuluu aina tohon samaan kaavakkeeseen. Emmä tienny. Ei 
me olla.
V2: Ei niist ollu.”

Kurssilla vanhempien pohtima tavoite liittyi toivottuun vertaistukeen tai ennakkoon 
pohdittuihin asioihin, joita voisi parantaa. Vanhemmat odottivat, että yksilöllinen 
keskustelu olisi käyty tavoitteista ja perheen tarpeista. 

”Ei me olla sillai keskusteltu, mitä mä jotenki tavallaan oisin, ehkä odottanu et olis 
ollu, semmonen yksilöllinen keskustelu kans – –.”

Yhden perheen vanhemmat samalta kurssilta kuvasivat tilannetta, jossa ammattilai-
nen oli kysynyt käytävällä, mitä he halusivat kurssilta. Vanhempien toivoma vertais-
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tuki kirjattiin lomakkeelle ja vanhemmat saivat ammattilaiselta ennen haastattelua 
Omat tavoitteeni -lomakkeelle valmiiksi laaditun tavoitteen, ja näkivät tämän ensim-
mäistä kertaa. 

”V1: No periaattees oltiin, mut se oli vaan semmonen äkkii tos käytäväl. Ei meil ollu 
mitään yksilöllistä, tälläst keskusteluu missään huoneessa.
H: Mitä siin käytävällä äkkii ni, hän näytti teille tota (osoittaa lomaketta)?
V1: Tai anto sen toisen lapun mikä se oli se sininen.
H: Sen sinisen?
V1: Tämän näin (näyttää). Ja, sit mä, ku mä oon muutenkin, kestää ennen ku mä 
ymmärrän kaikkee ja sit mä et mitä ihmettä tähän nyt. Ja sit hän vaan kysys et no 
mitä te haette – – tält kurssilt. Sit mä vaan sanoin et vertaistuki. Sit, no kirjotat sen 
siihen. Se oli siinä.
H: Se oli siin. Mut se tapahtu siin käytäväl.
V1: No joo.”

Useammalla kurssilla osa vanhemmista kuvasi tavoitteen asettamista sopeutumisval-
mennuskurssille haastavaksi. Yksi perhe kuvasi, että arjessa mielekkään tavoitteen 
asettaminen koettiin vaikeaksi, koska ennen molempia kurssiviikkoja lapsella oli ol-
lut pitkä osastojakso eikä tavallista arkea ollut ollut pitkään aikaan. Toisen perheen 
vanhemmat kokivat tavoitteen asettamisen hankalaksi, koska lapsen haasteet eivät 
näkyneet kotona eikä niiden hahmottaminen tämän takia onnistunut. Monet van-
hemmat totesivat, että tavoitteen asettamista vaikeutti myös se, ettei tavoitetta ollut 
ajateltu etukäteen. Vanhemmat kokivat, etteivät tienneet tavoitteen asettamisesta tai 
kurssin sisällöstä tarpeeksi ennen tavoitteen asettamisen tilannetta eikä tavoite yht-
äkkiä tullut mieleen. Yksi vanhemmista kuvasi myös, etteivät he jaksaneet ajatella 
tulevaa ja ennakoida esimerkiksi lapsen kouluun lähtemiseen liittyviä tarpeita tavoit-
teenasettelussa.

Ammattilaisten apu tavoitteen asettamisessa

Ammattilaisen tuki ja osaaminen koettiin hyödylliseksi tavoitteen asettamisessa. 
Vanhempien mukaan ammattilaiset toivottivat heidät tervetulleeksi kurssille, tutus-
tuttivat kurssiin ja kyselivät, mitä vanhemmat haluavat kurssilta. Se, että ammattilai-
nen ”imaisi mukaan”, koettiin tärkeäksi. Tämä vahvisti vaikutelmaa siitä, että van-
hemmat olivat tervetulleita, ja ajatusta siitä, että ”ollaan meidän asialla”. 

Useat vanhemmat kuvasivat tavoitteen asettamisen menneen hyvin, kun he täytti-
vät ammattilaisen kanssa lomakkeen ja ammattilainen auttoi. Monet kokivat, että 
lomaketta ei osaisi täyttää eikä tavoitetta asettaa yksin. Ammattilainen auttoi tavoit-
teen asettamisessa ehdottamalla, miten tavoitteen voi sanoittaa, osaamalla kysyä oi-
keanlaisia kysymyksiä, antamalla vinkkejä tavoitteen muotoiluun ja varmistamalla, 
että muotoilu vastasi vanhempien ajatuksia tavoitteesta. Eräs ammattilainen kyseli 
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myös sopivaa tavoitteiden määrää, ja toinen ammattilainen kirjasi ylös keskustelua 
ja tavoitteen.

”Minusta tämä tavotteen asettaminen on hyvää sillai, että siihen saa tosi hyvin 
apua, siihen et sä tavallaan sanot että... jos meille yksin annettais nämä laput niin 
me voitais laittaa tohon ranskalaisella viivalla joku, mut sit siel on ammattilainen 
niin ku (puoliso) sano että kaikki on niin ammattimaisia täällä niin siellä, kun itse 
sanot että mikä on se arjen haastavuus tai hankala asia niin sieltä kyllä osataan 
sanottaa se että voisko se olla vaikka tämmönen.”

”Oikeestaan siinä keskusteltiin sitten asioista ja oikeanlaiset kysymykset ehkä ken-
ties meiän perheoloista ja asioista ja, tämmösistä ja pikkusen ongittiin niitä tietoja. 
Ammattilainen osas ottaa oikeita asioita esille varmasti ihan kokemuksella – –.”

4.2 Tavoitteiden asettaminen aikuisten kursseilla

4.2.1 Asetetut tavoitteet aikuisten Omat tavoitteeni -lomakkeilla

Tavoitteiden määrä, ajanjakso ja asettajat aikuisten lomakkeilla

Kursseilla asetettiin yhteensä 31 tavoitetta, ja lomakkeita saatiin yhteensä 22 kun-
toutujalta. Kuntoutujista 16 oli naisia ja kuusi miestä. Heidän ikänsä oli 28–86 vuot-
ta. Tavoitteita oli määritelty yhdestä kolmeen kuntoutujaa kohden. Tavoitteisiin oli 
kirjattu kokonaistavoite 20 kertaa, jotka kaikki olivat kuntoutujan tavoitteita lukuun 
ottamatta yhtä, joka oli ilmaistu passiivissa. Aikuisten kurssien 31 tavoitteesta liike-
häiriösairauksien parikursseilla (1 + 1 viikkoa) oli laadittu yhteensä 11 tavoitetta, 
joista kolme oli laadittu 24 viikon ajanjaksolle ja kahdeksan 26 viikon ajanjaksolle. 
Reumasairauksien yksilökursseilla laadituista 20 tavoitteesta kaikki oli laadittu yh-
den viikon eli kurssin ajalle.

Kuntoutuja osallistui aina tavoitteiden asettamiseen. Ammattihenkilöinä siihen osal-
listui fysioterapeutti, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai psykologi. Tavoitteen aset-
tamiseen osallistui lomakkeiden mukaan pääasiallisesti yksi työntekijä ja kerran työ-
ryhmä oli tavoitteen asettamisessa mukana. Läheisen osallistumista ei voitu todentaa 
lomakkeiden perusteella, koska osasta lomakkeista tieto puuttui. 

Aikuisten omat tavoitteet suhteessa kurssien esimerkkitavoitteisiin

Aikuisten liikehäiriösairauksien kursseilla kokonaistavoite oli merkitty kaikkiin 
Omat tavoitteeni -lomakkeisiin. Tavoitteissa korostui itsehoito suhteessa palveluku-
vauksen esimerkkitavoitteisiin. Taulukossa 9 (s. 44) on kuvattu aikuisten liikehäiriö-
sairauksien sopeutumisvalmennuskurssilla asetetut tavoitteet rinnastettuna palvelu-
kuvauksen esimerkkitavoitteisiin.
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Taulukko 9. Kuntoutujien kokonaistavoitteet ja omat tavoitteet rinnastettuna palvelukuvauksen esimerk-
kitavoitteisiin aikuisten liikehäiriösairauksien kursseilla.

Palvelukuvauksen esimerkki-
tavoite

Asiakkaan kokonaistavoite Omat 
tavoitteet -lomakkeella

Tavoite Omat tavoitteet -lomak-
keella

Sairastuneen ja hänen perheensä 
tukeminen, jotta he selviytyvät 
päivittäisestä elämästä

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Tiedon antaminen sairaudesta, 
sen hoidosta ja kuntoutuskäy-
tännöistä

Toimintakyvyn säilyttäminen omin 
keinoin ja yhteiskunnan apua 
käyttäen

Saatavilla olevan avun hyödyntämi-
nen (valtio, kunta, vammaisjärjestöt), 
tiedon hankkiminen, toteutus
(kuntoutus, taloudellinen apu)

Omien voimavarojen ja vahvuuk-
sien tunnistaminen

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Elämänhallinnan vahvistaminen Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Itsehoidon omaksuminen Liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitä-
minen

Liikuntakyvyn vahvistuminen 
omatoimisen täsmäharjoittelun ja 
yksilöfysioterapian myötä

Fyysisen kunnon vahvistuminen Hyötyliikunnan lisäämisen kautta 
yleiskunnon ja tasapainon vahvistu-
minen

Toimintakyvyn säilyttäminen omin 
keinoin ja yhteiskunnan apua 
käyttäen

Omaehtoinen kunnon ylläpito (fysio-
terapeutin arvio, ohjeet, toteutus)

Fyysinen hyvinvointi Liikunnan lisääminen

Fyysisen kunnon parantaminen Fyysisen kunnon parantaminen

Kuntoutuksen ja terveiden 
elintapojen merkityksen ymmär-
täminen

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Keinojen löytäminen työssä tai 
arjessa selviytymiseen

Säilyttää työkykyni, saada oireen-
lievitys paremmaksi, jotta pystyn 
jatkamaan nykyisessä työssäni/
ammatissani

Työergonomian parantaminen
Liikuntakyvyn parantaminen

Toimivan tukiverkoston luominen 
kotipaikkakunnalle

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Vertaistuen antaminen toisille Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Voi sopia useampaan tai vaikea 
sisällyttää mihinkään

Toimintakyvyn säilyttäminen / ei 
ylipainoa

Tavoite puuttuu

Työkyvyn selvittäminen Tavoite puuttuu

Reumaa sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskursseilla kokonaistavoite 
puuttuu kahdesta lomakkeesta (2/14, 14 %). Asiakkaiden tavoitteet kohdentuvat 
pääosin kolmeen kurssien esimerkkitavoitteeseen: sairauden aiheuttaman uuden 
tilanteen hyväksyminen ja siihen sopeutuminen, motivoituminen ja sitoutuminen 
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kestävyys- ja lihaskuntoa kehittävien kotiohjelmien toteuttamiseen sekä tiedon lisää-
minen sairaudesta ja sen hoidosta (taulukko 10).

Taulukko 10. Kuntoutujien kokonaistavoitteet ja omat tavoitteet rinnastettuna palvelukuvauksen esimerk-
kitavoitteisiin reumaa sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskursseilla. 

Palvelukuvauksen esimerkki-
tavoite

Asiakkaan kokonaistavoite Omat 
tavoitteet -lomakkeella

Asiakkaan tavoite Omat tavoitteeni 
-lomakkeella

Tiedon lisääminen reumasta/ 
nivelpsoriaasista ja sen 
hoidosta

Oppia elämään sairauden kanssa Saada lisää tietoa sairauteen liittyen 
esim. hoitomuotoihin

Saada ohjeistusta/opastusta nivel-
reuman kanssa elämiseen, elämän 
mielekkyys paranisi

Rohkaistua liikunnan harjoittamiseen 
ilman pelkoa rasitusvammasta 

Saada itsehoito-ohjeita ja tietoa 
hyvinvoinnin ylläpitämisestä

Tietoa liikunnasta
Vertaistuki

Ei kokonaistavoitetta Saada tietoa, mitä liikuntaa voisi 
harrastaa sairauden kanssa

Toimintakyvyn parantuminen Ruokavalion vaikutus reumaan
vertaistuen saaminen

Voimavarojen löytäminen reu-
masairauden/nivelpsoriaasin 
kanssa elämiseen

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Sairauden aiheuttaman uuden 
tilanteen hyväksyminen ja 
siihen sopeutuminen

Oppia elämään sairauden kanssa Vertaistuki
Mahdollisten sairauteen liittyvien tuki-
muotojen selvittäminen/löytäminen

Ehtiä aloittamaan sopeutuminen 
sairauteen

Vertaistuen saaminen

Oppia elämään ja ymmärtämään 
sairautta

Vertaistuki

Sairauteen sopeutuminen Vertaistuen saaminen

Kivunhallintakeinoihin pereh-
tyminen

Työ- ja toimintakyvyn turvaaminen Saada tietoa kivun hallinnasta

Motivoituminen ja sitoutumi-
nen kestävyys- ja lihaskuntoa 
kehittävien kotiohjelmien 
toteuttamiseen

Toimintakyvyn parantuminen Motivoituminen liikkumaan ja sopeutu-
minen, että vähäinenkin harjoitusaika 
riittää

Toimintakyvyn parantuminen Liikunnan vaikutus sairauteen / saada 
”potkua” liikuntaan

Toimintakyvyn parantuminen Kuntosaliharjoittelun aloittaminen

Toimintakyvyn parantuminen Liikunnan vaikutus reumaan / saada 
”potkua” liikuntaan

Kuntoutuksen ja terveiden 
elämäntapojen merkityksen 
ymmärtäminen

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Taulukko 10 jatkuu.
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Palvelukuvauksen esimerkki-
tavoite

Asiakkaan kokonaistavoite Omat 
tavoitteet -lomakkeella

Asiakkaan tavoite Omat tavoitteeni 
-lomakkeella

Työssä ja arjessa selviytymis-
keinojen löytäminen (mm. 
niveltä suojaavat työskentely-
tavat)

Oppia säätämään kuormitusta töissä Vertaistuki
Vedenjuonti

Elämänhallinnan lisääminen 
mm. psykososiaalisia voimava-
roja kehittämällä

Ei kokonaistavoitteita Ei tavoitteita

Voi kohdentaa useampaan tai 
ei mihinkään

Ei kokonaistavoitetta Vertaistuen saaminen

4.2.2 Aikuisten lomakkeille asetetut tavoitteet toimintakyvyn kuvauksessa

Aikuisten kurssien tavoitteista suurin osuus, 52 %, sijoittui suoritusten ja osallistu-
misen osa-alueelle (16/31). Ympäristön osa-alueelle liittyi yhteensä 26 % tavoitteista 
(8/31), ja ruumiin ja kehon toimintojen osa-alueella oli yksi tavoite (3 %) liittyen ki-
puun (kuvio 3). Epäselviä tavoitteita, joita ei voinut yhdistää tietylle ICF-luokituksen 
osa-alueelle, oli 19 % (6/31).

Kuvio 3. Aikuisten kurssien tavoitteiden sijoittuminen ICF-luokitukseen, %.

Suoritusten ja 
osallistumisen 
osa-alueen tavoite

Ympäristön osa-alueen 
tavoite

Ruumiiin/kehon rakenteet ja 
toiminnot -osa-alueen tavoite

Epäselvä / tavoite 
asettuu useammalle 
osa-alueelle

52 %

19 %

3 %

26 %

Aikuisten kursseilla asetettiin runsaasti tukeen ja keskinäisiin suhteisiin ympäristös-
sä liittyviä tavoitteita . Paljon tavoitteita sijoittui myös oppimisen ja tiedon soveltami-
sen sekä itsestä huolehtimisen alueille (taulukko 11, s. 47).

Taulukko 10 jatkoa.
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Taulukko 11. Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteet ICF-luokituksessa.

Tavoitteiden osa-alue 
ICF-luokituksessa

Tavoitteiden 
määrä 
(n = 31)

Pääluokat ja tavoitteiden 
määrä (n)

Tarkemmat toimintakyvyn kuvauskoh-
teet / ICF-koodi (n)

Suoritukset ja osallis-
tuminen

16 D1 Oppiminen ja tiedon 
soveltaminen (6)

d198 Oppiminen ja tiedon soveltami-
nen, muu määritelty (mm. saada tietoja 
sairauteen liittyen, esim. hoitomuodot, 
ruokavalio, liikunnan vaikutus) (6)

D4 Liikkuminen (2) Esim. liikuntakyvyn vahvistuminen omatoi-
misen täsmäharjoittelun ja yksilöfysio-
terapian myötä
Liikuntakyvyn parantaminen

D5 Itsestä huolehtiminen 
(5)

d560 Juominen / d5701 Ruokavaliosta 
ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen (1) 
(veden juonti)
d570 Omasta terveydestä huolehtiminen 
(4)

D8 Keskeiset elämänalueet 
(3) 

d8701 Oikeudet julkiseen varainkäyttöön 
(1)
d850 Vastikkeellinen työ / d8701 Oikeu-
det julkiseen varainkäyttöön (1) 
d850 Vastikkeellinen työ (1)

Ympäristö 8 E3 Tuki ja keskinäiset 
suhteet (8)

e398 Tuki ja keskinäiset suhteet, muu 
määritelty (vertaistuki)

Ruumiin rakenteet ja 
kehon toiminnot

1 B2 Aistitoiminnot ja kipu 
(1)

b280 Kipuaistimus (1)

Epäselvä / usean osa-
alueen tavoite

6 D1 Oppiminen ja tiedon soveltaminen? tai D4 Liikkuminen? tai B1 Mie-
lentoiminnot? (1) (rohkaistua liikunnan harjoittamiseen ilman pelkoa 
rasitusvammasta)
B1 Mielentoiminnot / D1 Oppiminen ja tiedon soveltaminen / D9 Yhtei-
söllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä / D5 Itsestä huolehtiminen? (4)
B Ruumiin ja kehon toiminnot / D5 Itsestä huolehtiminen:
b455 Rasituksen sietotoiminnot, b235 Tasapainoelintoiminnot
d570 Omasta terveydestä huolehtiminen (hyötyliikunnan lisäämisen 
kautta yleiskunnon ja tasapainon vahvistuminen) (1)

4.2.3 Tavoitteiden asettaminen aikuisten ja heidän läheistensä kuvaamana

Tarpeet tavoitteen asettamisen lähtökohtana

Tavoitteen taustalla olivat kuntoutujan odotukset ja tarpeet kurssin suhteen. Odotuk-
sena kurssilta ja kurssille hakeutumisen syynä mainittiin tarve oppia elämään sairau-
den kanssa. Tärkeitä tarpeita olivat vertaistuen ja tiedon tarve sekä keinojen saaminen 
kivun hallintaan. Joskus odotukset kurssilta muotoutuivat tavoitteiksi, esimerkkeinä 
näistä olivat vertaistuki ja tiedon saaminen. Tavoitteiden taustassa korostuivat koettu 
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muutos liikuntakyvyssä ja liikunnan merkitys kuntoutujille. Taudin oireet olivat vai-
keuttaneet liikunnan harrastamista, ja kuntoutujat halusivat ohjeita liikuntaan ja sen 
sopivaan annosteluun muuttuneessa tilanteessa. Liikunta nähtiin tärkeänä keinona 
hallita taudin kulkua ja oireita, ja se valikoitui siksi tavoitteeksi. 

”Et sit sitähän mie nyt täällä metsästän sitä, että saisin taas liikuntaan sen uuden 
potkun ja sen että minä muistasin miten ihanaa se oli.”

”Se liittyy siihen, niinku mä olen ymmärtäny sekä lääkärin et täältä tulee, joka 
paikast netistä tulee informaatio mukana, että oman suorituskyvyn ylläpitäminen 
mahdollisimman hyvänä ni sillä pidetään loitolla sen taudin – – päälle pääseminen.”

Työkykyisyys oli kuntoutujille merkityksellinen asia, ja tavoitteen taustalla oli koke-
mus työkyvyn heikkenemisestä. Kuntoutujat kertoivat haastavasta arjesta, jota kuor-
mittavat kipu ja väsymys, heikentynyt toiminta- ja työkyky sekä meneillään oleva so-
peutumisprosessi suhteessa sairauteen. Kipu kuvattiin osaksi elämää ja eniten arkea 
hankaloittavaksi asiaksi. Kipuun oli totuttu liikaakin. Kuntoutujat toivovat keinoja 
kivun lievitykseen. 

”Ja sit tietenki se kipu on ollu ehkä aika lail osa elämää jo nii kauan et se ei, et 
jos se lyö täs yhtäkkii täysin terveel ihmisel nii se vois lamaannuttaa [naurahtaa] 
pikkusen enemmän ku se et siihen on jotenki ehkä virheellisestiki tottunu liikaa jo.”

Kipu rajoitti liikkumista, toimintaa ja työntekoa, mutta kuntoutujat yrittivät liikkua 
ja tehdä töitä kivusta huolimatta. Väsyminen hankaloitti arkea. Kuntoutujilla oli tarve 
levätä ja ladata akkuja kurssilla. Arjen haasteista kipu, tarve lepoon ja latautumiseen 
eivät kuntoutujien mukaan välittyneet heidän kurssille asettamistaan tavoitteista.

Kuntoutujat kuvasivat monia työ- ja toimintakyvyn haasteita. Osalla kuntoutujista 
toimintakyky heikkenee sairauden takia. Heikentyvää toimintakykyä kuvattiin kä-
velyn vaikeutumisena, näkökyvyn heikkenemisenä, kommunikaatiovaikeuksina ja 
avun tarpeen lisääntymisenä. Liikehäiriösairauksien oireet, kuten dystoniaoireet ja 
Parkinsonin taudin vapina, häiritsevät ja nolottavatkin sekä vaikeuttavat toimintaa 
ja osallistumista itselle tärkeään toimintaan. Liikunnasta luopuminen ja liikkumis- ja 
toimintakyvyn haasteet vaikuttivat mielialaan.

”Mielipahaan vaikuttaa kovasti tää tauti, pistää kyllä mielen matalaks.”

Kuntoutujat kertoivat sopeutumisesta sairauteen ja sen aiheuttamiin haasteisiin. 
Tieto siitä, että sairaus ei parane, vaikeutti sopeutumista. Sairaudesta puhuminen 
ja vertaisryhmään hakeutuminen tuntuivat vaikealta. Sairaus vaikutti itsetuntoon 
ja kumppanin löytyminen mietitytti. Kuntoutujilla oli pyrkimys omalla toiminnal-
laan vaikuttaa taudin oireisiin ja etenemiseen sekä lykätä ulkopuolisen avun tarvetta. 
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Kurssilta toivottiin ja kurssi nähtiin mahdollisuutena saada tukea sopeutumiseen tai 
ainakin sen käynnistämiseen. Kurssilla oli tilaisuus saada tietoa ja oppia ymmärtä-
mään sairautta, ettei tarvitse oppia kantapään kautta.

”Oli semmonen tarve että nyt, nyt tarttee jotain apua ja tukea tän asian suhteen.”

Henkilökohtaisista asioista olisi ollut helpompi keskustella yksilötapaamisessa. Eri-
tyisesti mainittiin tarve psykologin kanssa keskustelulle. Jossain tilanteessa tarve 
mielialaan liittyvään yksilökeskusteluun oli tunnistettu kurssilla ja yksilötapaaminen 
psykologin kanssa oli järjestetty. 

Läheiset kuvasivat arjen monia haasteita. Haasteita kuvattiin päivittäisessä toimin-
nassa ja kommunikaatiossa parisuhteessa. Kaikkia arjen haasteita ei otettu esiin 
tavoitekeskustelussa. Odotuksena kurssille oli sopeutuminen sairauteen. Toisaalta 
avun vastaanottamista ja toimintatapojen muutosta haluttiin lykätä mahdollisimman 
paljon. Läheiset korostivat tarvetta vertaistukeen ja vertaistuen merkitystä.

”Et tavotteitahan siinä oli aika monta, tää hänen liikkuminen –  –  sit ku hänel on 
alkava Alzheimer.”

Läheisten oma vapaa-aika kurssilla tuntui hyvältä. Kurssin sisältöön läheiset odotti-
vat ja kaipasivat lisää yksilöllistä ja spesifiä tietoa ja ohjausta. Parikursseilla kuntoutu-
jat pitivät tärkeänä sitä, että läheinen oppii ymmärtämään taudin luonteen.

Tavoitteen asettamisen prosessi

Kuntoutujat kertoivat, että tavoitteen asettaminen helpottui, jos he olivat miettineet 
tavoitetta ennakkoon. Aiempi kokemus GAS-menetelmästä auttoi tavoitteen tunnis-
tamisessa. Tavoitteen asettaminen käynnistyi kurssilla tutustumalla ryhmään ja työn-
tekijöihin. Henkilökohtaisten asioiden esiin tuominen ryhmässä saattoi olla haasta-
vaa. Osalla kursseista tavoitteen asettaminen tapahtui ryhmässä. Ryhmään kuuluivat 
kurssilaiset ja osalla kursseista läheiset sekä kurssin vetäjät. Kuntoutujat kuvaavat, 
että tavoite tunnistettiin ryhmässä keskustellen ja miettien. Osassa kursseista tavoite 
tehtiin asiantuntijan kanssa yksilöajalla pohtien ja keskustellen.

Yhden viikon kursseilla tavoite asetettiin kurssiviikoksi kurssin alkupäivinä. Kun-
toutujat kuvasivat, että tavoite muotoutui ja tarkentui kurssin edetessä. Tavoitteen 
asettamista auttoi, kun ymmärsi, mitä kurssilla tehdään, ja tutustui ryhmään. Kurssin 
ohjelma antoi kimmokkeen tavoitteelle. Kuntoutujien mukaan tavoitteen muotoutu-
miseen pitäisi antaa aikaa, pitäisi nukkua yön yli. Asiaa mietittäessä tavoite tarkentuu. 

”Mutta et jos nyt ois pitäny siitä heti samana päivänä ruveta sitte, ni ois vähän ollu 
ehkä haastava.”
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Kahden viikon kursseilla tavoite saatettiin asettaa ensimmäisen viikon lopuksi. Vii-
kon kursseilla oli hankalaa löytää realistinen ja mitattava tavoite kurssin ajaksi. Oma 
tavoite on helpompi asettaa arkeen kuin viikon jaksolle. Viikon kurssilla saattoi ta-
voitteista karsiutua itselle arjessa tärkeä asia, koska sitä ei saatu realistiseen, mitatta-
vaan muotoon viikon aikajänteellä.

Kuntoutujan toiminta tavoitteen asettamisessa vaihteli. Osa kuntoutujista kuvasi, että 
tavoitteen löytäminen ja asettaminen oli helppoa, kun ymmärsi mistä on kyse, eivät-
kä kaikki tarvinneet asiantuntijan tukea tavoitteen asettamisessa. Kuntoutuja työsti 
itsenäisesti tavoitetta ja myös sanoitti tavoitteen ja tavoitetasot itse. Eri tavoitteista 
valikoituvat itselle tärkeimmät, selkeät ja mitattavat tavoitteet. Osassa tilanteita ta-
voitteen ja asteikon muotoutuminen jäi kuntoutujalle epäselväksi. Tavoite ei muo-
toutunut selkeäksi ja aikaan sidotuksi. Oli myös tilanteita, joissa kuntoutuja ei muis-
tanut tavoitteen asettamista tai omaa tavoitettaan, ja tilanteita, joissa kuntoutujalle jäi 
epäselväksi, miten tavoitteet valikoituivat sekä miksi itselle tärkeä asia ei valikoitunut 
tavoitteeksi.

Ammattilaisten apu tavoitteen asettamisessa 

Kuntoutujien mukaan asiantuntijat auttoivat ymmärtämään tavoitteen asettamista ja 
GAS- menetelmää, mikä tuki itsenäistä tavoitteen asettamista. Asiantuntijan kanssa 
keskusteltiin siitä, millainen tavoitteen pitäisi olla. Selkeät ohjeet auttoivat, eikä me-
netelmä tuntunut niin vaikealta, kun ymmärsi, mitä se tarkoittaa. 

”Mutta en tarvinnu niihin tukea, kyl ne sit ku ymmärs mitä pitää tehdä niin, se oli 
aika selkeetä mulle.”

Kuntoutujien mukaan asiantuntijat tukivat realistisen oman tavoitteen löytämisessä 
ja indikaattorin ja sen asteikon laadinnassa. Tavoite tunnistettiin yhteisessä keskuste-
lussa, jossa kuntoutuja toivoi asiantuntijan vahvistusta omille ajatuksilleen. Kuntou-
tujat kertoivat tarvinneensa apua tavoitteen muotoilemiseen ja asteikon tekemiseen. 
Yksi kuntoutuja kertoi, ettei osallistunut asteikon tekoon, koska se tuntui liian vai-
kealta.

Läheisen osallistuminen tavoitteiden asettamiseen

Läheisten osallistuminen tavoitteen asettamiseen vaihteli. Joissakin tapauksissa lä-
heinen ei osallistunut tavoitteen asettamiseen eikä ollut aina tietoinen siitä, mikä oli 
kuntoutujan tavoite. Osassa tilanteista tavoite tehtiin ryhmässä, jossa läheinen oli 
mukana. Kuntoutuja kuitenkin tunnisti ja muotoili itse tavoitteen.

 ”Kyllä sinulla itellä, oli ne tavoitteet paremmin. Et ei mun tarvinnu sillä tavalla 
neuvoa mitenkään eikä.”
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Läheisten mukaan asiantuntijat auttoivat tavoitteen asettamisessa. Läheiset kuvasi-
vat tavoitetasojen ymmärtämisen ja kirjaamisen hankalaksi. Heidän mukaansa siinä 
tarvittiin ja saatiin asiantuntijan ohjausta. Läheisten näkemyksen mukaan kurssin 
edetessä saatu tieto olisi auttanut priorisoimaan tavoitteita.

4.3 Tavoitteiden asettaminen ammattilaisten kuvaamana

4.3.1 Tarpeet tavoitteen asettamisen lähtökohtana

Kaikissa ammattilaisten haastatteluissa korostui, että asiakkaiden tarpeet olivat yk-
silöllisiä. Tarpeet olivat erilaisia kauan sairastaneilla verrattuna niihin, joille sairaus 
on uusi. Tarpeita kartoitettiin ammattilaisten mukaan yksilöllisesti eikä diagnoosin 
perusteella. Asiakkaan tarpeita tunnistettiin yhdessä ja ne tulivat esiin luottamuksel-
lisessa keskustelussa, minkä vuoksi yksilötapaamiset olivat tarpeen. Kaikkia asiak-
kaalle tärkeitä asioita ei kuitenkaan kirjattu tavoitteeksi eikä kaikkia tavoitteita saa 
ammattilaisten mukaan asetettua GAS-menetelmään liittyvään sanalliseen muotoon. 
Asiakkailla oli tarve tiedon saamiseen ja jakamiseen. Asiakkailla saattoi olla myös 
tarpeita, jotka liittyvät sairauden hoitoon ja jotka tulisi ammattilaisten mukaan peri-
aatteessa hoitaa terveydenhuollon yksikössä. 

Ammattilaiset kertoivat asiakkaiden vaikeasta sopeutumisprosessista. He kertoivat 
kohdanneensa tilanteita, jossa perhe ei halunnut, että lapsen diagnoosista puhutaan, 
mikä vaikeutti asian käsittelyä kurssilla. Kurssin ajoitus oli ammattilaisten näkemys-
ten mukaan tärkeää, koska ei ole mielekästä osallistua kurssille, jos perhe on kriisissä 
tai jos perhe ei sairauden vaikean vaiheen takia jaksa osallistua täysipainoisesti. Ai-
kuisilla kuntoutujilla etenkin etenevään sairauteen sopeutuminen oli vaikeaa, mikä 
saattoi ilmetä epärealistisina tavoitteina. Ammattilaisten mukaan epärealistinen ta-
voite voi olla tarpeenkin, jotta asiakas pääsi asiassa eteenpäin. Kurssilaisilla oli tarve 
vertaistukeen.

Perhekursseilla ammattilaiset kertoivat, että tavoitteen asettamisen lähtökohtana oli-
vat lapsen ja perheen tarpeet arjessa. Tavoite saattoi tilanteesta riippuen olla lapsen, 
vanhempien, sisarusten tai koko perheen asettama. Osalla kursseista ammattilainen 
ohjasi perhettä asettamaan ainakin yhden sellaisen tavoitteen, jossa lapsi olisi erityi-
sesti mukana harjoittelemassa, ja toisissa tavoitteissa taas saattoivat korostua enem-
män vanhempien tarpeet muutokselle arjessa. Ammattilaisten mukaan oli tarpeen 
huomioida lapsen lähipiiriä, esimerkiksi isovanhemmat. Joskus sisaruksilla oli so-
peutumiseen liittyviä tarpeita, joita ei kuitenkaan aina kirjattu tavoitteiksi.

”Ja sitte kyllähän on perheitä, jotka hakeutuu kurssille sen vuoksi et esimerkiks se 
sisarus on kasvanut sen ikäiseksi, et jotenkin vanhemmat toivoo että nyt se sisarus, 
pääsis... jotenkin tämän asian kanssa sinuiksi ja sais sitä tietoa ja vertaistukea 
myös sitte.”
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4.3.2 Kuntoutujien osallistuminen tavoitteen asettamiseen

Lapsen osallistuminen omien tavoitteiden asettamiseen oli perhekurssien ammatti-
laisten mukaan riippuvainen lapsen iästä ja kehitystasosta, perheestä ja tilanteesta. 
Monet ammattilaiset kuvasivat, että pääasiassa lapsen vanhemmat päättivät sopeu-
tumisvalmennuskurssien tavoitteet, mutta useilla kursseilla pyrittiin osallistamaan 
myös lasta itseään aktiivisesti tavoitteen asettamiseen. Monet ammattilaiset kuvasi-
vat, että tavoitteen asettamisessa pyrittiin siihen, että idea tulee lapselta, vaikka ta-
voitetta ei työstettäisi yhdessä. Ammattilaiset mielsivät tärkeäksi sen, että sekä lapsi 
että vanhemmat tulivat kuulluksi tavoitteen asettamisessa, mutta lopulta vanhemmat 
päättivät, osallistuiko lapsi tilanteeseen vai ei.

”Ja riippuu kuntoutujan iästä ja kehitystasosta ja kaikesta niistä haasteista, että 
kuinka paljon. Ihanahan se on, että jos kuntoutujan pystyy ottaa mukaan siihen 
miettimään ja näin, mutta että kyllähän se varmaan enempi vanhempilähtöistä on 
kuitenkin täällä.”

Ammattilaiset kuvasivat, että perhekursseilla he pyrkivät tukemaan lapsen osallistu-
mista tavoitteen asettamiseen. Ammattilaisten mukaan lapsen osallistumista tukivat 
kommunikointi lapsen ehdoilla, vapaamuotoinen keskustelu, yhdessä miettiminen, 
toiveiden ja näkökulmien kysyminen ja kuunteleminen. Lapselta esimerkiksi kysyt-
tiin, mitä lapsi osaa, mitä hän haluaisi oppia, mitä hän haluaisi tehdä kurssilla ja mis-
tä lapsi pitää tai harmittaako häntä jokin asia hänen arjessaan. Lapsen osallistumista 
tavoitteen asettamiseen yhdessä vanhempien kanssa tuettiin lähtemällä keskustelus-
sa liikkeelle lapsen ilmaisemista näkemyksistä ja lapsen arjessa tärkeiksi kokemista 
asioista. Lapsen näkemyksen selvittäminen tukee ammattilaisten mukaan lapsen ko-
kemusta siitä, että hän on keskiössä.

”Jos lapsi osaa puhua niin, kyllä aina lähdetään hänestä, mitä sulle kuuluu ja mitä 
harrastuksia, mitä osaat tehdä ja mistä sä tykkäät, ihan mitä vaan, että se lapsi 
tuntis että hän on nyt siinä.”

Lapsen osallistumista tavoitteen asettamiseen tuettiin kursseilla myös varaamalla lap-
selle tilaan mieluista tekemistä tai mahdollistamalla se, että lapsi osallistui tavoitteen 
asettamiseen sen aikaa kuin jaksoi ja saattoi väsyessään siirtyä toiseen tilaan lasten-
hoitajan kanssa. Lapsen kanssa keskusteluyhteyteen pääseminen vaati ammattilaisten 
mukaan rauhassa tutustumista ja vuorovaikutuksen herättelyä. Keskustelutilanne oli 
toisinaan rauhaton ja haasteellinen, mikäli lapsi tai sisarukset olivat levottomia. Eräs 
ammattilainen totesi myös, että jos työntekijä oli itse väsynyt, hän osoitti kysymykset 
enemmän vanhemmille kuin lapselle, jolloin lapsi saattoi vetäytyä keskustelusta. Lap-
si saattoi jäädä taustalle tavoitteen asettamisessa myös silloin, kun vanhemmilla oli 
paljon asioita kerrottavana eikä aikaa ollut riittävästi. Lapsen haastatteleminen ajan 
kanssa, rauhassa tutustumalla ja juttelemalla, helpottaisi lapsen ottamista mukaan 
tavoitteen asettamiseen.
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”Et tavallaan jos sais sen lämmittelyn tehtyy sen lapsen kans et, sais haastateltuu 
rauhas niin sithän se ois helpompi saada se lapsi mukaan siihen tavotteen tekoon, 
mut sit kun on kiire niin, sit se on hankalampaa.”

Toisinaan tavoitteena saattaa olla jokin tekeminen tai asia, josta vanhemmat ja lap-
si ovat eri mieltä. Tällöin tavoitteena saattaa olla lapsen mielen muuttuminen asian 
suhteen. Ammattilaiset kuvasivat, että lapsen ja vanhempien erimielisyydet saattavat 
tuoda esille myös hyvää keskustelua ja toimia perustana tavoitteen asettamiselle. 

”Vaikka oliski eri mieltä, mä en koe sitä haasteeksi vaan se voi poikia semmosia... 
hyviäki keskusteluja lapsen ja vanhemman välissä.”

Haastatteluissa ammattilaiset korostivat kuntoutujien saamista aktiiviseksi omien ta-
voitteidensa pohdinnassa ja laatimisessa. Kursseilla oli kehitetty erilaisia tapoja akti-
voida kuntoutujia ja perheitä työstämään tavoitetta. Aikuisten asiakkaiden osallistu-
mista tuettiin korostamalla omassa arjessa ja omassa tilanteessa tärkeiden asioiden 
tai tarpeiden pohtimista sekä pystyvyyden tunnetta ja omia valintoja. Ammattilaiset 
kannustivat asiakasta pohtimaan, mihin asiakas itse haluaa muutosta, ja oivaltamaan 
oman aktiivisuuden merkityksen kuntoutumisessa. Monissa keskusteluissa ammat-
tilaiset korostivat asiakkaan ohjauksessa voimavaralähtöistä ja valmentavaa otetta.

4.3.3 Aikuisten kuntoutujien omaisten osallistuminen tavoitteen asettamiseen

Aikuisten kuntoutujien omaisten osallistuminen sopeutumisvalmennuskursseilla 
tapahtuvaan tavoitteiden asettamiseen vaihteli ammattilaisten kuvauksissa. Aikuis-
ten kuntoutujien kursseilla omainen saattoi yhdessä kuntoutujan kanssa pohtia tä-
män tavoitetta. Toisinaan tavoite oli sen tyyppinen, että siihen liittyi yhdessä teh-
täviä asioita tai tavoitteen saavuttaminen luonnostaan vaati toisenkin mukanaoloa. 
Tällaisia olivat esimerkiksi ruokailuun ja ravitsemukseen liittyvät tavoitteet. Joillakin 
kursseilla kuntoutujien omaisille annettiin omat lomakkeet, joihin he pystyivät aset-
tamaan myös itselleen tavoitteet, vaikkei näitä lomakkeita virallisesti palautettukaan. 

Osa ammattilaisista kuvasi, että omaisen osallistuminen saattaa toisinaan olla risti-
riitaista ja että tavoitteen asettamisessa voi jäädä epäselväksi, kumman tavoitteesta 
lopulta oli kyse. Keskusteluissa ilmeni, että toisissa tavoitteen asettamisen tilanteissa 
omainen saattoi dominoida tilannetta kertomalla kuntoutujalle, miten tämän pitäisi 
toimia ja hoitaa omaa terveyttään paremmin. 

”– – ovat tökkimässä ja ovat kertomassa auliisti et miten toisen pitäis paremmin 
elää tätä elämää. Että mitä sun nyt pitäis tässä tilanteessa tehdä, että tää onnistuis 
paremmin tai, toimis, sun terveys ois paremmassa.”
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Toiset kuntoutujat valitsivat tavoitteen asettamisen ilman omaista ja olivat sopineet 
asiasta omaisen kanssa. Ammattilaiset pyrkivät tukemaan kuntoutujan omaa päätös-
tä ja pitivät irtiottoa toisesta hyvänä asiana. 

4.3.4 Tavoitteen aikajänne ja kohdistuminen

Sopeutumisvalmennuskurssilla vaihteli kurssin pituuden ja kuntoutujien tahdon mu-
kaan se, miten ja mille ajanjaksolle tavoite kohdistettiin ja kohdistettiinko se kurssille 
vai arkeen. Tärkeää asetetussa tavoitteessa oli, että se oli arvioitavissa kurssin päät-
teeksi. Ammattilaiset kuvasivat, että toiset kuntoutujat ja perheet asettivat tavoitteek-
si sen, mitä haluavat saada kurssilta, ja toisilla oli mielessä laajempi tai kurssiviikkoa 
pitkäkestoisempi tavoite elämälle. Kurssiviikollekin asetetuilla tavoitteilla toivottiin 
olevan kauaskantoisempiakin vaikutuksia arkeen, mutta pitkän aikavälin tavoitteen 
kohdalla työskentelyn käynnistymisen arviointi koettiin kurssilla haastavaksi. 

”Koska ne ajattelee, että mä saan tästä sen jonkun jutun mitä mä sitten elämässäni 
rupeen tekeen. Et ne on varmaan niilleki vähän ihmeellinen ajatus, että nyt pitää 
asettaa yhdeksi viikoksi tavotteen.”

Osalla perhekursseista asetettiin perheelle yhteiset tavoitteet, joihin liittyivät myös 
sisarusten tavoitteet, ja toisilla kursseilla Omat tavoitteet -lomakkeelle merkittiin 
erikseen lapsen oma tavoite ja vanhempien tavoitteet. Ammattilaiset totesivat, että 
tavoitteen asettamisen yhteydessä vanhempien kanssa heräteltiin keskustelua siitä, 
että lapsen muutoksen ja oppimisen mahdollistamiseksi vanhemman toiminnan tu-
lee muuttua. Tavoitteen eteen työskentely lähtee tällöin vanhempien toimintatavois-
ta, jotta he voivat tukea lapsen muutosta. 

”Mut mä kyllä laitanki siihen sekä vanhempien GAS-lomakkeelle sekä vanhempien 
että lapsen tavotteet, kirjaan molempien.”

Toisilla kursseilla Omat tavoitteet -lomakkeelle kirjattiin nimenomaan lapsen oma 
tavoite. Ammattilaisten mukaan lapsen tavoite liittyi usein johonkin mielekkääseen 
tekemiseen kurssilla, vertaistukeen ja kaverin löytymiseen kurssilla. Toisinaan tavoite 
liittyi johonkin uuteen taitoon, jonka lapsi halusi oppia, esimerkiksi insuliinin pis-
tämiseen itse. Ammattilaiset korostivat tavoitteen laatimisen tärkeyttä lapsen oman 
tahdin mukaan. Erityisesti hoidollisissa asioissa lasta ei saanut pakottaa mihinkään 
suuntaan ja kurssilla tuli herätellä motivaatiota sairauden itsenäisempään hoitoon 
tulevaisuudessa. Tavoitteen tuli olla lapsentahtinen ja toteutua lapsen ehdoilla. Siinä 
tuli huomioida myös lapsen ikä, tiedot ja taidot. 

Yksilöllisten tavoitteiden lisäksi kurssilla asetetaan yhdessä ryhmän tavoite niistä tee-
moista ja aiheista, mitä kurssilaiset haluavat viikon aikana käsitellä. Lisäksi ammat-
tilaiset kävivät omia palvelukuvauksessa määrättyjä asioita läpi kurssiviikon aikana.
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4.3.5 Tavoitteiden asettamisen ennakointi

Tavoitteen asettamista ennakoitiin kursseilla erilaisin toimintatavoin. Kurssin osallis-
tujille lähetettiin ennakkoon kirjallista informaatiota ja etukäteiskysely, jossa saattoi 
olla mukana myös tietoa tai kysymyksiä tavoitteista ja toiveista kurssille. Joillakin 
kursseilla osallistujille soitettiin etukäteen. Heiltä kysyttiin kuulumisia ja kurssiin liit-
tyviä toiveita ja samalla heitä muistutettiin tavoitteen pohtimisesta kurssille. Osalla 
kursseista ennakkoon lähetettävään kirjalliseen tiedotteeseen ei sisältynyt selkeätä 
kuvausta tavoitteen asettamisesta. Kurssille tultaessa eli saapumispäivänä ammatti-
laiset pitivät aloitusinformaation tai keskustelutilaisuuden, jossa kuvattiin kuntou-
tuksen tavoitteellista luonnetta ja tavoitteen asettamisen käytäntöjä. Useilla kursseilla 
kehotettiin tällöin miettimään, mitä kuntoutuja tai kuntoutuja ja perhe haluaisivat 
tavoitella kurssilta. 

”– – ja sit me jo maanantaina kerrottiin, et nytten voisitte vähän miettiä että, mitä 
vois olla semmosii harjoteltavia asioita. Ja sit ne osas tulla sillon jo seuraavana 
päivänä sinne ja sanoo et no, nyt me vähän mietittiin et tämmöset asiat vois olla 
sellasii harjoteltavia.”

Ammattilaisten mukaan kuntoutujien oman pohdinnan käynnistäminen asiantun-
tijan antaman tiedon avulla auttoi tavoitteen asettamista kurssilla. Se myös auttoi 
kuntoutujia ja perheitä valmistautumaan tavoitekeskusteluun. Yhdessä keskustelussa 
nostettiin esille, että kuntoutujien asettamiin tavoitteisiin saattoi vaikuttaa se, min-
kä alan ammattilainen piti alkuinformaation. Toisessa tilanteessa taas ammattilainen 
koki, ettei asiantuntijan ammatilla ole tekemistä asetetun tavoitteen kanssa.

”– – jos mä (fysioterapeutti) oon joskus pitäny se selvästi nousee sitten liikuntapai-
notteisiks ja mun mielestä se ei oo välttämättä se, tarkotus. Se vähän menee senkin 
mukaan et kuka sitä, GAS-infoa pitää.”

Monet ammattilaiset kuvasivat, että kuntoutujien ja perheiden valmistautuminen 
kursseille vaihteli paljon. Perheillä saattoi olla valmiiksi mietittynä tavoite kurssille, 
mutta saattoi myös olla niin, että tavoitteen miettiminen ennakkoon oli ollut perheel-
le hankalaa tai perhe ei ollut jaksanut perehtyä ennakkomateriaaliin. 

”Sillon kun me soitetaan perheelle niin, usein pyydetään perheet miettiin jo etu-
käteen niit valmiiks ja toiset perheet tekee sen ihan, ne oikeesti miettii. Ja toisille 
on taas niin hankala asia, et ne ei oo yhtään miettiny asiaa ja sitten tulee sellattii.”

Kursseilla koettiin hyväksi tavaksi antaa Omat tavoitteeni -lomake ennakkoon kun-
toutujalle pohdittavaksi, kun taas joillakin kursseilla lomaketta hyödynnettiin vasta 
myöhemmässä tavoitteen asettamisen vaiheessa. Yksi kuntoutuja oli täyttänyt lo-
makkeen ennen kurssia ammattilaisen antaman informaation perusteella.
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”– – oikeestaan yhellä oli aika selkee, että hän oli jo täyttäny sen jo vähän etukäteen, 
kun olin informoinut siitä asiasta ja kertonut muutenkin tästä.”

4.3.6 Tavoitteen asettamisen prosessi kurssilla

Ammattilaisten keskusteluissa tavoitteen asettamista kuvattiin yksilöllisenä ja pro-
sessinomaisena työstämisenä, joka vaati aikaa ja usein ammattilaisen tukea. Ammat-
tilaiset hyödynsivät erilaisia toimintatapoja tavoitteiden asettamisen tukemisessa. 
Tavoitteiden asettaminen toteutui ryhmätilanteissa yhteisesti annetun ohjeistuksen 
avulla ja/tai yksilöllisinä keskusteluina ammattilaisten tukemassa prosessissa. Pää-
osin kursseilla alkuinformaatiosta jatkettiin kuntoutujien oman pohdinnan aktivoin-
tiin ryhmässä tai yksilölliseen keskusteluun, jossa edettiin tarpeiden tunnistamisesta 
tavoitteiden tarkempaan määrittelyyn. 

Kuntoutujien lähtökohdat tavoitteen asettamiseen olivat ammattilaisten mukaan yk-
silöllisiä ja vaihtelevia. Useat ammattilaiset totesivat, että tavoitteen asettamista ja sen 
merkitystä ei ymmärretä ja ammattilaisten täytyy tukea kuntoutujien aktiivista osal-
listumista tavoitteen asettamiseen kurssin alusta lähtien. Tämä koettiin haastavaksi. 
Ammattilaisen tuki tavoitteen asettamiselle korostui, mikäli kuntoutujalla oli vai-
keuksia ymmärtää tavoitteiden asettamisen merkitystä. Aktiivinen rooli on monille 
kuntoutujille uusi ja herättää ihmetystä. Ammattilaisten mukaan jo lähettävän tahon 
tulisi tarjota riittävästi tietoa sopeutumisvalmennuskurssin tarkoituksesta kuntoutu-
jille ja perheille, jotta nämä tietäisivät, minne ovat tulossa.

”– – ku ollaan ikäihmisten kaa tekemisissä, ei se sillon oo se tavotteiden asettami-
nen, heille ei sano mittään ensinnäkin jos ruvetaan puhuman että asetetaan teille 
tavotteet. Että meidän pitää aika pitkälle työstee sitä jo kurssin alussa… mitä ne vois 
olla ja käyvään ihan esimerkein niitä, koska hyö ei muuten sitä oikeesti ymmärrä.”

Yksilölliset lähtökohdat tavoitteen asettamiseen korostuivat monen ammattilaisen 
mukaan myös siinä, miten kuntoutujat sisäistivät ajatuksen tavoitteen asettamisesta. 
Toiset kuntoutujat intoutuvat asettamaan itselleen useampia tavoitteita, ja toisilla on 
vaikeuksia työstää yksikin tavoite lomakkeelle. 

”– – yksilökohtanen, että miten se, ylipäätään tavoitteen asettaminen ihmiselle 
sisäistyy tai on sisäistyny, ni se on niin yksilöllistä et se, vaatii kyllä toiselta, siis 
työntekijältä toisella kohtaa paljon ja toisella tosi vähän. Toisilta syntyy heti, toisilta 
ei synny vaikka päällään seisos ni, tuntuu et ei synny.”

Kuntoutujalle sopivan tahdin mukaan eteneminen koettiin tärkeäksi. Prosessimai-
sessa etenemisessä kuntoutujien tai perheiden tavoitteen asettamista tuettiin asteit-
taisella etenemisellä alkuinfosta ryhmätilanteisiin, jättämällä ajatuksia muhimaan ja 
antamalla kuntoutujille aikaa itselle merkityksellisen tavoitteen hahmottamiseen.
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”Tuo on tärkee että se on se, lähe-, jätetään vähän muhimaan – –. Ulkokohtasempi 
siitä tulee kun, jos se tehään, äkkiä täytyy tehdä.”

Osalla kursseista toteutettiin ryhmäkeskustelu, jossa jaettiin ajatuksia odotuksista, 
tavoitteista ja siitä, miksi osallistujat olivat hakeutuneet kurssille. Tämä keskustelu 
toimi usein pohjana yksilöllisille tai ryhmän tavoitekeskusteluille, joissa asioiden kä-
sittelyä jatkettiin. Odotuksena oli, että käydyistä keskusteluista syntyisi ajatus kuntou-
tujalle itselleen tärkeästä tavoitteesta, jonka saavuttaminen olisi arvioitavissa kurssin 
päätteeksi. Ryhmät saattoivat kirjata tavoitehahmotelmia paperille, ja ammattilaiset 
vastasivat kysymyksiin. Ryhmätilanteessa ammattilaiset kannustivat keskustelemaan 
perheenjäsenten ja muiden osallistujien kanssa mahdollisista tarpeista ja konkreetti-
sista tavoitteista kurssin vapaa-ajalla. 

Yhdellä kurssipaikalla toimintatapana oli arvokarttatyöskentely ennen tavoitteen 
asettamista. Tarkoituksena oli vahvistaa kuntoutujan sitoutumista tavoitteeseen ja tu-
kea häntä löytämään itselleen merkityksellisiä tavoitteita. Tässä lähtökohtana tavoit-
teen asettamiselle olivat kuntoutujan omassa elämässään tärkeiksi kokemien asioiden 
tunnistaminen ja sisäisen motivaation löytäminen. Arvokarttatyöskentely on ammat-
tilaisten mukaan pienentänyt ammattilaisten roolia tavoitteen asettamisessa. Samassa 
kurssipaikassa hyödynnettiin toisinaan myös tietoisen läsnäolon harjoituksia ennen 
tavoitteen asettamista. Niiden tarkoituksena oli arjen kiireiden keskellä herätellä 
pohtimaan, mitä itselle kuuluu.

”Mut et kuitenkin lähtökohtasesti lähtis siitä et mitä se, mitä sille henkilölle kuuluu, 
nyt tässä elämäntilanteessa ja mihin hän haluaa sit et se tulis sieltä se oma sisäinen 
motivaatio, et mihin hän haluaa lähteä, panostamaan, sieltä se lähtee.”

Osa ammattilaista kuvasi keskusteluissa tavoitteen löytymistä ja työstämistä oppimis-
prosessina. Kuvauksissa korostuu, kuinka kurssille tultaessa kuntoutuja peilaa omaa 
tilaansa suhteessa muihin vertaistuen kautta, ja tätä kautta tavoite saattaa löytyä vasta 
jakson lopussa oman tilanteen hahmottamisen myötä. Tämä vahvistaisi ammattilais-
ten mukaan myös tavoitteen realistisuutta. Kahden viikon jaksoilla työskennelleet 
ammattilaiset pohtivat, että ensimmäisen jakson lopussa kuntoutujat voisivat asettaa 
väliajalle työstettäväksi tavoitteen, koska silloin he olisivat jo ehtineet miettiä ja hah-
mottaa paremmin omaa tilannettaan.

”Aina se kun ne tulee arjesta tänne ni, monestihan se sitte on ku ihminen tavallaan, 
hetken saa täällä huokasta ja näin ni, just niin ku sanoit että huomaa sen oman tilan 
et missä tässä mennään ja sitte peilaa vaikka myös toisiin sitä vertaistuen kautta 
että, mikä tää mun tilanne oikeestaan onkin. Sen takia se ois todellakin, parempi 
olla siellä loppupäässä sitä viikkoo kyllä.”

Perhekuntoutuksessa eräs ammattilainen kuvasi keskustelua tavoitteen asettamisesta 
lapselle oppimistilanteena, jossa lapsi oppii miettimään haasteita arjessa ja pilkko-
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maan niitä harjoiteltaviksi asioiksi. Kun lapsi oppii miettimään ja pilkkomaan tavoit-
teita pienempiin osiin, hän voi käyttää tavoitteellista otetta mihin tahansa muuhun-
kin asiaan elämässä. Ammattilaisen kuvausten mukaan tavoitteena onkin, että lapsi 
ymmärtää, ettei hän ole huono vaan hän vain tarvitsee vanhempiensa apua tietyissä 
asioissa.

”Joo ja kun oppii miettiin yhtä asiaa tavotteena, sillattiin että nyt mun täytyy ensin 
tehdä tällanen juttu ja sit mä opin tän jutun ja sit mä voin tehdä näin. Jos sitä pystys 
opetella elämässä ihan mihin tahansa asiaan, niin se lapsi voi jo ruveta tavallaan 
harjottelemaan sitä että, se itekin oppii pilkkomaan sen tavotteen vähän sellasiin 
portaisiin ja, tajuumaan sen että ei se ookaan hänestä kiinni ei hän ookaan huono, 
vaan hän tarttee apua ja se vanhempi voi auttaa ja, sit miten se vanhempi voi auttaa.”

Useimmilla kursseilla kuntoutujien omat tavoitteet määriteltiin tarkemmin yksi-
löllisessä tavoitekeskustelussa. Ammattilaiset kuvasivat, että varsinaista tavoitteen 
määrittelyä edelsi kuntoutujaan ja perheeseen tutustuminen. Keskustelussa pyrittiin 
ymmärtämään kuntoutujan tai perheen senhetkistä elämäntilannetta, sairauden hoi-
toa ja haasteita arjessa. Tilanteeseen liittyi myös luottamuksellisen vuorovaikutuksen 
rakentaminen ammattilaisen ja kuntoutujan välille. Monet ammattilaiset kuvasivat 
asioiden käsittelyä tavoitekeskustelussa kuntoutujien ja perheiden kanssa syvällisek-
si. Ammattilainen otti esiin tärkeitä asioita ja kertoi oman käsityksensä keskuste-
lussa. Ymmärrystä tärkeistä asioita työstettiin yhdessä. Ammattilaiset totesivat, että 
Omat tavoitteet -lomakkeelle päätyy keskustelusta ja merkityksellisistä asioista vain 
murto-osa. Monesti tavoitekeskustelussa suurin osa ajasta meneekin ammattilaisten 
mukaan yksilöllisen tilanteen läpikäymiseen ja keskusteluun, ja varsinainen tavoite 
tehdään lopussa nopeasti yhteenvetona. 
 

”Mie lähen aina kartottaan, ekana tän hetkinen tilanne, mistä lähetään liikkeelle. 
Mutta mä ainakin alkuun mun täytyy vähän tutustua ihmiseen ja kuulostella miten 
hänellä menee, ja sitten vasta sen meiän tunnin lopuksi, ruvetaan miettimään et 
mitä se GAS voi olla.”

Osassa tavoitekeskusteluista ammattilainen ohjasi kuntoutujaa ensin kokonaista-
voitteen laatimiseen kartoittamalla kuntoutujalle tämän omassa elämässä tärkeintä 
aihepiiriä tai hyvinvoinnin osa-aluetta, johon yksittäisiä tavoitteita asetetaan. Jos ta-
voitekeskusteluun osallistui useampia perheenjäseniä, keskustelua käytiin moniää-
nisesti ja tavoitetta kehiteltiin yhdessä. Ammattilainen selvitti keskusteluissa per-
heenjäsenten näkökulmia siihen, mikä arjessa sujuu ja mikä ei suju ja mihin arjessa 
tarvitsisi saada muutoksia. Eri näkökulmia ja ajatuksia kirjattiin ensin luetteloksi, ja 
ammattilainen pyysi perheenjäseniä arvioimaan numeerisesti, miten hyvin kyseiset 
asiat näiden mielestä sujuivat ja mitä asioille tulisi tehdä. Kirjatuista asioista viivattiin 
keskustelun aikana yli niitä asioita, joita kurssilla ei voinut harjoitella. Toisinaan tär-
keimmäksi koetusta aiheesta äänestettiin. Tavoitteen asteikkoa työstettiin visuaalista 
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portaikkoa hyödyntäen, ja lopuksi ammattilainen kirjoitti sovitun tavoitteen asteik-
koineen puhtaaksi lomakkeelle.

”Kun mä, tohon fläpille perheen haasteita mietin et jokainen saa vähän sanoa. Joskus 
me käytetään sellast janaa, tavallaan et jokainen kertoo, että miten perheen arki sun 
mielestä sujuu ja sit se antaa et, onks se ykkönen vai kymppi tai jotain siltä väliltä 
ja, sit jokainen saa vähän pienesti selittää et mitä se tarkottaa. Sit siitä voidaan 
viel sukeltaa niihin haasteisiin elikkä ihan listataan niitä, heiän mielest tärkeitä 
haasteita mihin tarttis jotain muutosta saada.”

Aikuisten kursseja ohjaavien ammattilaisten keskusteluissa nousi esille, että kuntou-
tujien tavoitteiden määrittelyyn vaikuttavat myös epäily ja pelko siitä, ettei tavoitetta 
saavuteta. Ammattilaisten mukaan kuntoutuja saattaa pelätä, ettei saa palveluita, jos 
ei saavuta asetettua tavoitetta. Kuntoutuja asettaa tällöin mielellään tavoitteen mata-
lallamme. 

”Asiakkaallahan on joskus huoli siitä et mikä on, ku laittaa sen tavotteen ni se et 
entäs jos tää ei toteudu, pääsenkö mä sit enää jatkossa mihinkään jos tää... ei 
toteudu että mä oonkin niin huono.”

Jotkut ammattilaiset kuvasivat tavoitekeskusteluita yllätyksellisiksi. Toisinaan vaikei-
den asioiden ja arjessa esiintyvien haasteiden käsittely saattaa herättää voimakkaita 
ja vaikeita tunteita tai aiheuttaa erimielisyyksiä osallistuvien kuntoutujien ja omais-
ten kesken. Riitatilanne tai perheen kriisi täytyy käsitellä ennen tavoitteen laatimista, 
minkä vuoksi tavoitteen tekeminen voi jäädä myöhemmäksi. 

”– – Sit me ruvetaan setvimään jotain riitaa mikä heil on ollu just ennen, sitä kes-
kustelua. Ja sit se menee se tunti siihen että, me setvitään sitä riitaa, ja kaikki itkee. 
– – Ja kuitenkin tääl puhutaan niin pal niistä haasteista ja ongelmista, ja perheet on 
niin pal keskenään tekemisissä viikon aikana, niin siel tulee han yllättävii tilanteita, 
ja ne on sit vaan pakko jotenkin selvittää ne tilanteet.”

Joissakin tilanteissa ja kursseilla tavoitteen asettaminen tapahtui ryhmätilanteessa, 
jossa ammattilaiset ohjasivat kuntoutujia tai perheitä pohtimaan sairauden hoitoon 
arjessa liittyviä asioita tai tarvetta motivoivaan muutokseen omassa elämässä. Yh-
dellä kurssilla kuntoutuja tai perhe kirjasi tavoitteen ”raakaversion” kurssipaikan 
muotoilemaan taulukkoon ammattilaisen ohjeistuksen tai mahdollisten tavoite-esi-
merkkien antamisen jälkeen. Tavoite saattoi syntyä omista ideoista tai esimerkistä, 
ja ammattilainen muotoili kuntoutujan tai perheen tavoiteaihion pohjalta tavoitteen 
Omat tavoitteet -lomakkeelle. Lomakkeelle kirjoitettu tavoite hyväksytettiin vielä 
perheellä yksilöhaastattelussa ja samalla kysyttiin, halusiko perhe muutoksia siihen. 
Ammattilaiset kertoivat, että toisinaan yksilöhaastattelussa ei kuitenkaan enää ehditä 
palaamaan pohtimaan tavoitetta.
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”Monta kertaa se tilanne jää sellaiseksi että sinne tehdään raaka versio, jonka minä 
sitten työstän ja käydään asiakkaan kaa jossain lomassa sitten vielä välite. Ja sit 
hän, mä muutan vielä jos tulee jotain muutettavaa.”

Ammattilaisten mukaan hyvin henkilökohtaisia tai raskaita asioita voi olla vaikea 
tuoda esiin ryhmässä ja niiden käsittelyä jatketaan keskustellen yksilöajalla. Ammat-
tilaiset korostivat, että ryhmässä tehtyjä tavoitteita ei tarvitse jakaa muiden kanssa, 
vaan tavoitetta työstetään itseä varten.

4.3.7 Ammattilaisten apu tavoitteen asettamisessa

Ammattilaisen ohjaus ja tuki tavoitteen löytymisessä ja asettamisessa olivat ammatti-
laisten mukaan merkittävässä roolissa. Ryhmä- ja yksilötilanteissa ammattilainen oh-
jasi kysellen ja kuunnellen kuntoutujaa ja perhettä pohtimaan elämän eri osa-alueita 
ja arjessa haastavia asioita, joihin he toivoivat muutosta. Ammattilainen korosti kes-
kustelussa, että yksilön esille nostamiin vaikeisiinkin asioihin on tärkeä tarttua, jotta 
ne eivät tule sivuutetuksi ja jää toteutumatta.

”Ja usein se, samalla kun hän kertoo omaa tarinaa ja sitten miettii, että mitä se, kun 
kysyn että mikä vois olla semmonen tavote, miettiä kaikkia elämän osa-alueita. Et 
mihin haluaisit muutosta.”

Monet ammattilaiset pyrkivät asiantuntijan näkökulmasta tukemaan kuntoutujaa ja 
perhettä hahmottamaan kokonaistilannetta tai huomioimaan erilaisia näkökulmia 
haastavassa tilanteessa ja tavoitteessa. Lasten ja perheiden kurssilla toimiva ammat-
tilainen kuvasi, että keskusteluissa perheen kanssa ammattilaisen tavoitteena oli saa-
da perhe huomaamaan uusia näkökulmia perheen esittämään haasteeseen ja perhe 
ymmärtämään ”mistä on kysymys ja mitä kaikkien pitää tehdä, jotta homma alkaa 
sujumaan”. Jotkut ammattilaiset saattoivat ehdottaa kuntoutujalle myös jotain toista 
tavoitetta tai tavoitteen muotoilua niin, että ammattilaisen näkökulma tulisi tavoit-
teessa huomioitua. 

”– – vaiks ne liikkuu jo ihan hirveesti, ne hakee sitä liikuntaa lisää, et mä pystysin 
liikkumaan nyt jotenkin lisää ni, se että, työntekijänä voi sanoo et jos sä nyt liikut 
sen viis kertaa viikossa ni ei sul oo tarvetta lisätä sitä liikuntaa, sun pitää miettii nyt 
joku muu juttu, mikä palvelis sun hyvinvointia. Ihmisellä voi useestikin hämärtyä 
vähän se”

Tarjoamalla uusia näkökulmia ja herättämällä keskustelua ammattilaiset pyrkivät 
ohjaamaan tavoitteita realistisiksi ja tarpeen mukaisiksi. Tavoitekeskustelussa kun-
toutujaa tai perhettä tuettiin myös miettimään arjessa toteutettavaa muutosta, jonka 
eteen he itse olisivat valmiita työskentelemään.
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”– – just sitä että mitä sinä toivosit muuttuvan siellä arjessa, ja sit se seuraava askel, 
että mitä sinä itte tekisit sen muutoksen saavuttamiseksi ja mitkä olis ne askeleet 
siihen muutoksen suuntaan.”

Tavoitteen realistisuutta ohjailtiin suhteessa kurssin pituuteen, jotta tavoite olisi saa-
vutettavissa ja arvioitavissa kurssin lopussa ja suhteessa kuntoutujan tai perheen ti-
lanteeseen ja voimavaroihin. Monet ammattilaiset kuvasivat, että tavoite saattaa ensi 
alkuun olla todella iso ”pitkien terapiaprosessien tavoite”. Nämä eivät ole tavoitteita, 
jotka olisivat arvioitavissa kurssin lopuksi ja jotka voisi saavuttaa sopeutumisvalmen-
nuskurssin aikana. Keskustelemalla pyritään hahmottamaan ja konkretisoimaan pie-
nempi tavoite kokonaistavoitteen mukaiseksi. 

”Sitten sitä tietysti täytyy keskustelujen kautta käydä, avata sitä ja miettiä et mikä se 
vois olla siellä sisällä se pienempi tavote. Et saatais siitä sellanen hyvä ja ajatellen 
tätä viikkoo. Voihan niitä olla sitte tavallaan päätavotteena joku tällanen isompi ja, 
he jatkaa sitä siellä omas arjes mutta että, se mikä on täällä niin, pitäis saada jollain 
tavalla ajateltua että saadaan se mittari sinne oikeelle kohdalle.”

Ammattilaisten näkemyksen mukaan perheen tilanne voi olla sellainen, etteivät per-
heen voimavarat riitä asettamaan pitkän aikavälin tavoitetta vaan ensisijainen tarve 
on perheen lepääminen ja voimaantuminen sopeutumisvalmennuskurssilla. Tavoit-
teen ohjaaminen lempeästi realistiseen suuntaan koettiin toisinaan haastavaksi. 

”Ei et jos on epärealistinen tavote jollain vanhemmalla, tääkin on harvinaista mutta 
mahollista että viisvuotias on kaheksanvuotias, että huolehtisi sairaudestaan 
itsenäisesti, ni kyl mä oman kokemukseni ja ammattitaitoni perusteella tiedän, et 
se on mahdotonta. Niin sit jään kyllä kovasti miettimään sitä, et kuinka lempeästi 
siihen suuntaan ohjailee sitä asiaa.”

Vaatimus tavoitteen arvioitavuudesta vaikutti siihen, millaisia tavoitteita asetettiin tai 
millaisella muuttujalla tavoite muotoiltiin asteikolle. Arvioitavuutta konkretisoitiin 
usein määrällisellä asteikolla, ja esimerkiksi vertaistuen saamisen tavoitteessa arvioi-
tiin sitä, kuinka monen kaverin tai perheen kanssa kuntoutuja tai vanhemmat tai 
huoltajat ovat vaihtaneet kurssin aikana kokemuksia.

”Itse olen käyttäny joskus sitä, et saatais vielä konkreettisemmaks, et jos vaikka 
tuo sen vertaistuen ja lapsi on sitten ollu siinä mukana et vaikka löytyis yks kaveri 
tai löytyis vähintään yks perhe kenen kanssa vaihdetaan kokemuksia, koska sillon 
sitä on helpompi arvioida.”

Ammattilaiset ohjasivat myös asettamaan realistisen määrän tavoitteita. Kuntoutujia 
ohjeistettiin asettamaan vähintään yksi tavoite, mutta suositeltiin enintään kolmea 
tavoitetta, jotta tavoitteisiin pyrkiminen ei hajaantuisi liikaa.
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”Mä monesti ohjeistan että yks me laitetaan että se mutta kahdeksan on maksimi. 
Mutta yhdelle lomakkeelle mahtuu kolme. Ja sitten mä sanon että me ei suositella, 
että tekis enemmän kun kolme. Koska sitte se pirstaloituu kyllä aivan liiaksi.”

Ammattilaisten mukaan ammattilainen tuo esiin oman näkemyksensä ja pyrkii aut-
tamaan tavoitteen muotoilussa, mutta lopullinen päätös tavoitteesta on kuntoutujal-
la. Tavoitteenasettelun yhteydessä ammattilainen tarkkailee kuntoutujassa merkkejä 
siitä, asettaako tämä tavoitteen itselleen aidosti vai pakotetusti, ja pyrkii kannusta-
maan kuntoutujaa pitämään kiinni tämän omasta tärkeästä tavoitteesta.

”Mutta se että se viimenen niitti kuitenkin tulloo sieltä kuntoutujalta.”

Osa ammattilaisista toi esille, että kuntoutujalla on oikeus pitää kiinni epärealisti-
sestakin tavoitteesta eivätkä ammattilaiset voi tyrmätä sitä, vaikka epäilevätkin sen 
toteutumisen mahdollisuuksia. Ammattilaiset voivat esittää tavoitteen asettamisessa 
huomioitavia seikkoja tai kertoa, miten tavoitteen voisi asetella hieman matalammal-
le. Tällainen tilanne ilmeni erityisesti, mikäli kuntoutujalla oli kognition alenemaa tai 
muuta vastaavaa haastetta. 

”Kyllä mut joskushan tääkin on just että, just se kognition alenema, neuropsykolo-
giset oirekuvat ja tämmöset ni asettaa haasteit et eihän me voida mennä sanomaan 
vaikka me ammattilaisina nähtäs – – eihän tästä nyt tuu mitään, päätavote on aivan, 
jostain muualta et ei siitä tuu ikinä toteutumaan et ei päästä, ni ei sitä silti voi tys-
sätä. Kyl se on mun mielest hänen oikeus se pitää. Mut tietenki sitä voidaan yrittää 
säätää tai tehä toista tavotetta vaikka et ootko huomioinu tälleen et tämmöstäkin 
vois kokeilla tai, vähän jotenki alespäin.”

Monet ammattilaiset kertoivat antavansa esimerkkejä tavoitteista ja pyrkivänsä sillä 
auttamaan kuntoutujaa ja perhettä hahmottamaan mahdollista tavoiteaihetta tai ta-
voitteen asteikkoa. Esimerkeillä pyrittiin avaamaan erilaisia näkökulmia siihen, mitä 
tarpeen mukainen tavoite voisi olla. Joillakin kursseilla esimerkkien antaminen tai 
keskustelun pohjalta syntyneiden ehdotusten kysyminen kuuluivat automaattisem-
min tavoitteen asettamisen tilanteeseen. Toisilla kursseilla esimerkkejä annettiin vain 
huolellisen harkinnan perusteella ja käytettiin vain tarvittaessa, millä pyrittiin välttä-
mään johdattelua tavoitteen määrittelyssä. Toisinaan perheet myös kysyivät esimerk-
kejä helpottamaan oman tavoitteensa asettamista.

”Seki että ei oo tietysti oikein jos me työntekijöinä johdatellaan asioita, ni se ei oo 
oikein. Tietysti me voidaan olla vähän apuna tai antaa pieniä esimerkkejä, mut että 
ei niin että, se on me jotka niitä luodaan niitä tavotteita.”

”– – tarjoamalla esimerkkejä et minkä tyyppisiä esimerkiksi voi olla, et jos tuntuu, 
et sieltä ei perheeltä oikein lähe itellä tulemaan tai eivät oikein hoksaa että mistä 
on kysymys.”
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Asteikon muotoilu nousi esille kaikissa ammattilaisten keskusteluissa haastavana 
vaiheena tavoitteen määrittelyssä. Erilaisia tapoja asteikon muotoiluun oli paljon. 
Toisilla kursseilla asteikon muotoilu oli ammattilaisen vastuulla ja perhe tai kuntou-
tuja hyväksyi tavoitteesta muotoillun asteikon jälkikäteen. Toisilla kursseilla asteikko 
muotoiltiin keskustelemalla yhdessä siitä, mitä askeleita tavoitteen mukaisesti tulee 
toteutua. Asteikkoa konkretisoitiin esimerkiksi jakamalla tavoite visuaalisesti osiin 
portaikolle, jossa −2 on lähtötaso, +2 taso kuvastaa, miten asia sujuu jossakin tule-
vaisuudessa, ja 0-taso on tilanne kurssin lopussa. Toisilla kursseilla kaikkia asteikon 
tasoja ei käytetty, vaan kirjattiin vain esimerkiksi 0-taso. 

”Ylipäätänsä mun mielestä arvioinnin asteikon tekeminen on se haastavin vaihe. 
Jos sä aattelet siihen ne viis täytyis laittaa, viisi tasoa.”

Ammattilaiset tukivat kuntoutujien tai perheiden sitoutumista laadittuun tavoittee-
seen mahdollistamalla kuntoutujille omia tavoitteita koskevia oivalluksia. Ammat-
tilainen korosti käyvänsä kuntoutujien tai perheiden kanssa tavoitelomakkeen läpi 
tietoisen positiivisessa hengessä, jotta tavoitteen asettaminen tukisi kuntoutujan si-
toutumista itselleen tärkeään asiaan. Tavoitteeseen sitoutumista pyrittiin vahvista-
maan myös allekirjoittamalla lomake. 

”Niin ja allekirjotetaan. Koetetaan tuoda sitä et tää on nyt tosi positiivinen asia, et sä 
sitoudut nyt tällä johonkin sulle tärkeään asiaan ja että tää on hyvä juttu tää lomake.”

Ammattilaiset korostivat työparitoiminnan ja monialaisten keskustelujen hyödylli-
syyttä tavoitteen asettamisessa kuntoutujien kanssa. He ilmaisivat, että ”yksin am-
mattilaisena toimimisesta ei tulisi mitään” ja että ajatusten vaihtaminen toisen am-
mattilaisen kanssa edisti uusien ajatuksien syntymistä ja eteenpäin menemistä. 

4.3.8 Aikataulu ja palvelukuvaus määrittävät tavoitteen asettamista

Ammattilaiset kokivat, että yksilöllisen tilanteen kartoittamiseen kursseilla meni aina 
enemmän aikaa kuin mitä siihen oli varattu. Tavoitteen asettamisen yhteydessä kä-
siteltiin ensin kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn tilanne ja sitten yksilötilanteen lo-
puksi joissakin tilanteissa kiireisesti määriteltiin tavoite. Kiireisesti tehtyä tavoitetta 
ammattilaiset kuvasivat ulkokohtaiseksi. Ammattilaiset totesivat, että kuntoutujalla 
täytyy olla valmiiksi mielessä oma tarve ja selkeä tavoite, jotta keskustelu ehditään 
käydä ja tavoite asettaa annetussa ajassa. Palvelukuvaus ohjeisti kiirehtimään tavoit-
teen asettamista, mutta ammattilaisten kokemusten mukaan tavoitteen asettamisel-
le tulee antaa riittävästi aikaa ja kuntoutujille tai perheille mahdollisuuksia sulatella 
asiaa. Erityisesti viikon kurssilla tavoite oli pakko asettaa ensimmäisinä päivinä. Pe-
räkkäisissä nopeatahtisissa haastatteluissa myös työntekijä väsyi eikä tavoitekeskuste-
lujen välissä ole riittävästi aikaa ajatella ja kirjata keskustelujen tuloksia. 
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”Aina se ei oo kyllä helppoo ja tuntuu et tälläki viikolla, meil on vähän liian vähän 
aikaa siihen tavotteen muodostamiseen ja niihin asioihin, että tarvis olla enemmän.”

Tavoitteen määrittelyyn vaikuttivat lisäksi Kelan joustamattomiksi koetut palveluku-
vaukset, joiden koettiin rajaavan ammattilaisten mahdollisuutta päättää siitä, mitkä 
olisivat parhaita ratkaisuja yksilöllisiä tarpeita ajatellen. Ammattilaiset toivat esille, 
että heillä olisi osaamista ja näkemyksiä muun muassa siitä, kuka kurssin henkilös-
töstä olisi perheen tarpeiden mukainen ammattilainen ja voisi osallistua keskuste-
luun eri tilanteissa. Tällä hetkellä asia on palvelukuvauksessa ennakkoon määritelty. 
Useat ammattilaiset kaipasivat joustavuutta palvelukuvaukseen ja mahdollisuutta 
vaikuttaa kurssin toteutukseen enemmän.

”Ja tavallaan, Kela rajottaa aika paljon meiän työtapoja sellattiin että, täytyy olla 
just määrätyn tittelinen henkilö, jossakin perheessä vaik se perhe tarviis oikeesti 
vaikka miestyöntekijää. Tuntuu et me osattais kyl itekin ehkä päättää et kuka olisi 
sopiva henkilö juuri tälle perheelle tähän keskusteluun mut kun me ei saada sitä 
päättää, koska se on standardis määritelty, kauheen tarkkaan. Tavallaan standardi 
vois olla vähän löysempi niin sillon, sen kurssin toteuttaminen ois järkevämpää 
jollain tavalla.”

4.4 Tavoitteiden saavuttaminen

4.4.1 Tavoitteiden saavuttaminen lomakkeiden mukaan arvioituna

Kuntoutujat asettivat eripituisille jaksoille 1–4 tavoitetta itselleen tai perheelleen. 
Loppuarviointi oli jäänyt tekemättä tai merkitsemättä Omat tavoitteeni -lomak-
keelle kymmenessä tavoitteessa (26 %, 10/38) lasten kursseilla. Aikuisten kursseilla 
kaikkien tavoitteiden loppuarviointi oli kirjattu lomakkeelle. Kaiken kaikkiaan 80 % 
arvioiduista tavoitteista (47/59) saavutettiin tai ylitettiin (kaikista tavoitteista 69 %, 
47/69). Tavoite saavutettiin (Omat tavoitteeni -lomakkeella arviointitaso 0) 29 %:ssa 
(17/59) kaikista arvioiduista tavoitteista, ja se ylitettiin (lomakkeella arviointitaso +1 
tai +2) 51 %:ssa (30/59) kaikista arvioiduista tavoitteista. 

Aikuisten kursseilla tavoite ylitettiin 61 %:ssa tavoitteista (19/31). Lasten kursseilla 
tavoite saavutettiin 39 %:ssa arvioiduista tavoitteista (11/28), ja se ylitettiin yhtä usein 
(11/28). Aikuisten kursseilla 19 %:ssa tavoitteista (6/31) oli jäänyt alle tavoitetason 
(lomakkeella arviointitaso −1 tai −2), ja lasten kursseilla 21 %:ssa (6/28) arvioiduista 
tavoitteista jäi saavuttamatta. Lomakkeille kirjatut tavoitteiden saavuttamiset aikuis-
ten ja lasten kursseilla on esitetty kuviossa 4 (s. 65). 
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Kuvio 4. Omat tavoitteeni -lomakkeille kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen aikuisten ja lasten kursseilla.

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Aikuisten kurssit Lasten kurssit

Tavoitteen saavuttaminen vajaa, 
arvio lomakkeella –1 tai –2

Tavoite saavutettu, 
arvio lomakkeella 0

Tavoite ylitetty, 
GAS +1, +2

Loppuarvio puuttuu

Taulukossa 12 on kuvattuna tavoitteiden saavuttaminen kursseittain lomakkeilla ar-
vioituna. Lasten Asperger- tai ADHD-kursseilla tavoitetaso (lomakkeella 0) saavu-
tettiin 35 %:ssa (8/23) tavoitteista. Lasten diabeteskursseilla tavoitetaso saavutettiin 
20 %:ssa (3/15) tavoitteista. Aikuisten liikehäiriökurssilla tavoitetaso saavutettiin 
20 %:ssa (3/15) tavoitteista ja reumakursseilla 15 %:ssa (3/20) tavoitteista. Aikuisten 
reumakursseilla suurin osa (75 %) tavoitteista arvioitiin saavutetun yli odotusten.

Taulukko 12. Tavoitteiden saavuttaminen kursseittain Omat tavoitteeni -lomakkeilla arvioituna.

Tavoitteiden saavut-
tamisen loppuarviot 
kursseilla

−2 (Selvästi 
odottamaani 
matalampi)

−1 (Jonkin 
verran 
odottamaani 
matalampi)

0 (Tavoite-
taso lomak-
keella)

+1 (Jonkin 
verran 
odottamaani 
korkeampi)

+2 (Sel-
västi odot-
tamaani 
korkeampi)

Ar-
viointi 
puuttuu

Lasten Asperger- tai 
ADHD-kurssit,
tavoitteita 23
(kuntoutujia 12) 0 5 8 2 3 5

Lasten diabeteskurssit,
tavoitteita 15
(kuntoutujia 9) 0 1 3 2 4 5

Aikuisten liikehäiriö-
kurssi,
tavoitteita 11
(kuntoutujia 8) 2 2 3 2 2 0

Aikuisten reumakurssi, 
tavoitteita 20
(kuntoutujia 14) 0 2 3 10 5 0

Yhteensä 2 10 17 16 14 10
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Omat tavoitteeni -lomakkeiden T-lukuarvojen mukaan kursseilla päästiin tavoittei-
siin (T-lukuarvo 50 tai yli). Lasten kurssit ja aikuisten reumakurssit saavuttivat lähes 
saman T-lukuarvon. Aikuisten liikehäiriökurssilla päästiin realistisiin tavoitteisiin, 
mutta jäätiin lasten kursseista ja aikuisten reumakurssista. Lasten kursseilla T-lu-
kuarvo oli jäänyt merkitsemättä 43 %:ssa (9/21) lomakkeista (taulukko 13).

Taulukko 13. Tavoitteiden T-lukuarvojen keskiarvot ja puuttuvien T-lukuarvojen määrä.

Kurssit
T-lukuarvojen 
keskiarvot

T-lukuarvo 
puuttuu

Lasten Asperger- tai ADHD-kurssit,
kuntoutujia 12

T ka. = 59
n = 5 7

Lasten diabeteskurssit,
kuntoutujia 9

T ka. = 61
n = 7 2

Aikuisten liikehäiriökurssit,
kuntoutujia 8

T ka. = 50
n = 8 0

Aikuisten reumakurssit,
kuntoutujia 14

T ka. = 60
n = 14 0

4.4.2 Tavoitteiden saavuttaminen lasten kuvaamana

Toiminta tavoitteen saavuttamiseksi kurssilla 

Lasten mukaan diabeteskursseilla oli harjoiteltu ja opittu sairauden hoitoon liittyviä 
asioita. Yksi lapsi kuvasi, että oli nähnyt muillakin lapsilla saman hoitomuodon käy-
tössä kuin itsellä, ja lapset harjoittelivat hoitamaan sairauttaan omatoimisesti. Ryh-
mäkeskusteluissa lapsi oli oppinut ravitsemuksesta sekä miettinyt sairauden hoitoon 
liittyviä uusia asioita. Näitä asioita ei ollut välttämättä asetettu lapsen omiksi tavoit-
teiksi, mutta lapset kokivat asiat tärkeiksi ja olivat ylpeitä oppimistaan asioista. Yh-
dessä haastattelussa lapsi kuvaa äidin tukemana, että harjoitteli insuliinin pistämistä 
eikä ollut kertonut ohjaajille, että osaa sen jo. Toisella kurssilla lapsen omaan tavoit-
teeseen liittyvää tunnemittarin käyttöä oli harjoiteltu ensimmäisellä viikolla, mutta ei 
toisella viikolla, jolloin oli tehty muita asioita. Samalla kurssilla harjoiteltiin lapselle 
tärkeää asiaa ja lapsi kertoi, että häntä oli kehuttu, kun hän oli oppinut huomioimaan 
muita lapsia kurssilla. Lapsille oli usein epäselvää, miten kurssilla harjoiteltuja asioita 
voisi harjoitella tai jatkaa kotona.

”H: Mutta semmosia asioita mitä sä huomaat, että sujuukin nyt hyvin tai paremmin 
kun aikasemmin?
L: Muiden huomiointi.
H: Hyvä.
L: Mua kehuttiin siitä juuri tänään ja eilen ja on kehuttu aika monenakin päivänä 
sitä että mä osaan aika hyvin huomioida muut.
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H: Hyvä. Se kuulostaa ihan erinomaiselta. Onks se semmonen asia mitä sä halu-
sitkin oppia?
L: Mmm-m. Se on semmonen asia mitä mä oon halunnu oppia.”

Monet lapset eivät olleet varmoja siitä, haluavatko harjoitella tavoitteena olevaa asiaa. 
Jotkut lapset eivät haastattelussa osanneet kertoa, mitä ryhmissä on tehty tai mistä 
asioista on keskusteltu. Jotkut lapset totesivat, etteivät he ole oppineet mitään. Haas-
tatteluissa monet lapset kertoivat, että oli ollut tärkeää oppia uusia pelejä ja leikkejä 
kurssilla. Lapset kokivat tärkeäksi myös sen, että ryhmissä jutellaan ja että kuulee 
asioita, joita ei aikaisemmin tiennyt. Useat lapset kertoivat, että he olivat oppineet 
uusia asioita ja saaneet lisätietoa omasta sairaudestaan tai oireyhtymästään. 

”L: Ai keskustelut?
H: Niin.
L: No mun mielest, jotkut on menny ihan hyvin ja jotkut on menny huonosti.
H: Miten ne sujuis hyvin sun mielestä? Mikä sua auttais sillai et ne sujuis hyvin?
L: Emmä tiiä. Jotenki sillee, et ne puhuu asioista jota mä en oo viel tienny, tai sit oon 
tienny mut mä oon jo unohtanu.
H: Onks se hyvä vai huono siis?
L: Hyvä.
H: Aha, eli sä haluut kuulla uusii asioita.
L: Joo.”

Lapsille oli kurssilla asetettu omaksi tavoitteeksi esimerkiksi liikuntasalissa oleminen, 
sairauteen tai oireyhtymään liittyvistä asioista keskusteleminen tai muiden sellaisten 
lasten näkeminen, joilla on sama sairaus. Lapset kertoivat, että nämä tavoitteet olivat 
toteutuneet ja että muun muassa ”on juteltu tarpeeksi”.

Lapselle merkityksetön tavoite

Tavoitteen saavuttamista kuvattaessa ilmeni, että osalle lapsista tavoite ei ollut moti-
voiva. Eräs lapsi kertoi, ettei ole käyttänyt tavoitteena olevaa tehtävälistaa, siitä ei ole 
mitään apua ja että se on kadonnut. Lapset myös kuvasivat tavoitteita ja asioita, joita 
haluaisivat kurssilla oppia mieluummin kuin asetettua tavoitetta. Osa näistä lapsista 
oli osallistunut kyseisen tavoitteen asettamiseen ja osa ei. Monet lapsista eivät muis-
taneet omia tavoitteitaan kurssille. Yhdelle lapselle tavoite oli epämieluisa, ja lapsi 
kysyi vanhemmaltaan, joka oli asettanut tavoitteen lapselta kysymättä: ”− − ja miks 
sä edes laitoit sen, koska se ei aio ikinä tulla toteen?” 

Osalle lapsista asetettu tavoite jäi merkitykseltään epäselväksi. Lapsi ei ollut ymmär-
tänyt tunnemittarin käytön yhteyttä lapselle mieluisampaan tunteiden säätelyn ta-
voitteeseen. Asia valkeni lapselle vasta haastattelussa, jossa lapsen äiti kertoi, mikä 
ajatus tavoitteen taustalla oli. Erään lapsen tavoitteena oli välipalan ottaminen itse-
näisesti, missä taustalla oli ajatus tarkoituksenmukaisesta reagoimisesta verensokerin 
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heilahdukseen. Haastattelussa ilmeni, että lapselle tavoite oli jäänyt epäselväksi, eikä 
lapsi ollut varma, halusiko hän harjoitella tavoitteena olevaa asiaa tai miten asia su-
juu. Kurssilla lasten ryhmätilanteessa aikuinen oli lapsen puolesta laittanut lapselle 
välipalaa, eikä itsenäistä välipalan ottamista ollut harjoiteltu.

4.4.3 Tavoitteiden saavuttaminen vanhempien kuvaamana

Tavoitteen mukainen työskentely

Osalla perhekursseista tavoitteiden asettamisen yhteydessä ja kurssin aikana oli am-
mattilaisten kanssa käyty keskustelua siitä, mitä asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seksi voisi tehdä kotona. Vanhemmat kuvasivat, että ehdotuksia tuli sekä ammat-
tilaisilta että perheeltä. Kahden viikon kursseilla suunniteltiin välitehtävä yhdessä 
ammattilaisten kanssa, mikä edisti tavoitteen saavuttamista. Osalle perheistä väliteh-
tävän tekeminen kotona osoittautui liian haastavaksi, ja yhdessä haastattelussa van-
hemmat kertoivat, että he muotoilivat kurssien välillä tehtävän lapselle kannustavaksi 
ja toimivammaksi. 

Vanhempien mukaan lapsella oli kurssilla turvallinen mahdollisuus harjoitella taitoja 
osaavien ammattilaisten ja muiden lasten kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Mones-
sa haastattelussa vanhemmat kuvasivat, että toiminta omien vanhempien kanssa on 
kuitenkin aina erilaista kuin ammattilaisten kanssa.

”V2: Niin jollakin tavalla on turvallinen mahdollisuus harjotella niitä omia taitoja 
sitte täällä kumminkin. Niitä aikuisia tukena lähistöllä.
V1: Ja nimenomaan aikuisia jotka niin sanotusti osaa sen asian, eli et se ei ole vaan... 
tai nyt välttämättä kuka tahansa aikuinen huomaa että miten tämäntyyppistä lasta 
pitää tässä tilanteessa tukea tai toimia.
V2: Se on kumminki (lapsen toiminta) omien vanhempien kanssa erilaista, ku jonku 
vieraan kanssa.”

Useat vanhemmat kokivat tärkeäksi myös nähdä, miten ammattilainen toimii lapsen 
kanssa. He kertoivat nähneensä esimerkiksi, miten ohjaaja puhuu lapselle ja jakaa 
ohjeen sisällön riittävän pieniin ja lapselle ymmärrettäviin osiin. Toisilla kursseilla 
perheet saattoivat myös osallistua yksilölliseen konsultaatioon, jossa ammattilaisen 
kanssa konkreettisesti harjoiteltiin tavoitteena olevaa asiaa. Osa vanhemmista ku-
vasi, että tavoitteisiin on vastattu viikon aikana muokkaamalla sisältöä ja nostamalla 
keskusteluun tavoitteena olevia asioita. Monet vanhemmat kokivat vertaiskeskustelut 
merkityksellisiksi. He kertoivat saaneensa niistä vinkkejä, miten voisi toimia tavoit-
teen saavuttamiseksi.

”Mut mun mielest oli hienosti, et me käytiin yleisesti ensimmäisenä päivänä niit 
tavotteita myös, sillä porukalla läpi. Ja kyl ne on, et mitä sielt on heränny ni niit 
on tän viikon aikana, et niihin vastataan, et mitä ollaan haluttu, ni kyl sitä sit sitä 
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sisältöö on muokattu sen mukaan ja mistä asioista keskustellaan, mikä milloinkin 
nousee niin siitä sitte.”

Toisten vanhempien mukaan kurssilla kaikilla oli saman tyyppinen ohjelma, mut-
ta perheen yksilöllisessä tilanteessa huomioitiin vanhempien tarpeita ja he pystyivät 
keskustelemaan ammattilaisen kanssa ongelmista ja kyselemään tältä asioista. Yksi-
löllistä aikaa olisi pitänyt useimpien vanhempien mielestä olla enemmän.

Osa lasten vanhemmista kuvasi tavoitteen eteen työskentelyn oma-aloitteisena toi-
mintana. Yhden perheen vanhemmat olivat kurssilla tehneet lapselle tehtävätaulu-
kon, johon he olivat kirjoittaneet, mitä pitää harjoitella tavoitteen saavuttamiseksi 
ja miten asia oli onnistunut ryhmätoiminnassa. Vanhemmat olivat näyttäneet tau-
lukkoa myös kurssin ohjaajille, ja siinä tilanteessa jotkut ohjaajat olivat aktivoituneet 
miettimään lapsen tavoitteita. Tehtävätaulukko selkeytti harjoittelua, ja tämän avulla 
vanhemmat kuvasivat toimivansa lapsen kanssa tavoitteellisesti.

Osa vanhemmista kertoi, että heille jäi epäselväksi, mitä lapsiryhmissä tehdään, mistä 
asioista siellä käydään keskustelua tai mitkä ovat lapsiryhmien yleiset tavoitteet. Kah-
dessa haastattelussa vanhemmat kertoivat, että he saivat kysymällä tietoa ryhmistä, 
mutta yksi pariskunta olisi toivonut selkeyttä ja tietoa siitä, mitä ryhmissä tapahtuu.

”No siis, eihän se me oikeestaan tiedetä mitä he siellä lapsiryhmässä tekee.”

Useampi vanhempi totesi, että kurssilla asetettu tavoite ja harjoitukset sen saavut-
tamiseksi pysyivät perheen jäsenten mielessä, kun ne liittyivät arjessa toteutuvaan 
kuntoutukseen. Osa vanhemmista kuvasi, että lapsilla oli arjessa toteutuvassa kun-
toutuksessa eri tavoitteet kuin kurssilla eikä lapsen arjessa toimivalle kuntoutuksen 
ammattilaiselle välttämättä kerrottu kurssilla asetetuista tavoitteista. 

Ohjeita harjoitteluun tuli kurssilla paljon, mutta niitä oli vaikea muistaa. Osa van-
hemmista ei muistanut, mitä he olivat kurssiviikkojen väliajalla tehneet tavoitteen 
eteen. Yhden lapsen äiti kuvaa, että monien eri terapioiden ja harjoitusten samanai-
kaiset tarrataulut, joissa palkitaan lapsi onnistumisesta tarralla, turhauttivat. 

”Just nää tarrataulut on ollu mulla sitten semmosia että annetaan joku paperi ja 
sitten kun jossain onnistuu niin pistetään siihen tarra – – mut muistan jossain 
kohtaa kun niit oli varmaan kolmeen tai viiteen eri asiaan – – niin teki mieli ampua 
kaikki tarrat alas.”

Monet vanhemmista kokivat, että kurssilla asetettuja tavoitteita oli välillä vaikea edis-
tää arjessa kurssiviikkojen välisenä aikana. Yksi lapsen vanhempi kertoi, että lapsen 
ryhmässä toimimisen tavoitteen aktiivista harjoittelua ei voitu luontevasti arjessa 
toteuttaa, koska ei ollut ryhmiä, joissa harjoitella vieraiden kanssa toimimista. Ta-
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voitteen suhteen tuli satunnaisesti sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi viestitettiin 
kouluun lapsen tarpeen huomioimisesta. Vanhemmat epäilivät, että koulussa ei kui-
tenkaan suunnitelmallisesti työskennelty tavoitteen saavuttamiseksi, vaikka koulussa 
asiaan luvattiinkin kiinnittää huomiota. 

Perhekursseilla tavoitteen eteen työskentely vaihteli, ja toisilla kursseilla tai perheil-
lä yksilöllisesti asetettu tavoite ei ohjannut toimintaa. Tavoitteena olevista aiheista 
ei yhden vanhemman mukaan käyty keskustelua lapsen vanhemmille tarkoitetuissa 
ryhmissä. Keskustelu käytiin yleisemmällä tasolla eikä se liittynyt asetettuihin tavoit-
teisiin. Vanhempi ei aina edes muistanut, mitä oli asettanut tavoitteeksi, eikä tavoite 
ollut kurssilla mielessä. Osa vanhemmista totesi myös, että he eivät tienneet, miten 
tavoite oli ohjannut toimintaa, eivätkä olleet itse kokeneet tavoitteen asettamista 
merkitykselliseksi.

”Enhän mä ees muistanu mitä mä oon kirjottanu. Ei, siis tässähän mennään näin 
et otetaan kaikkea vastaan mitä tullaan ja, mennee ja, emmä sillai muistellu ennää 
ite ollenkaan noita.”

Toisissa haastatteluissa nousi esille, että kurssilla lastenryhmien ohjaajilla ei välttä-
mättä ollut tietoa lapsen tavoitteesta. Tiedonkulku toteutui vanhemman näkökul-
masta puutteellisesti. 

”Tuli vaan semmonen mielikuva et se ohjaaja ei varmaan edes tiedostanut että 
(lapsen nimi):lla on kirjottamisen kanssa vaikeuksia (tavoitteena oli kirjoittamisen 
vahvistuminen). Siinäki ehkä tämmönen tiedonkulku jäi vajaaksi.” 

Tavoitteiden toteutuminen

Perhekursseilla saavutettiin tavoitteita vaihdellen, ja esimerkiksi tiedon saamisen 
tavoitteessa muutoksiatapahtui myös yli odotusten. Monet vanhemmat kuvasivat 
saaneensa kurssilta sitä, mitä halusivatkin, ja asetetut tavoitteet täyttyivät. Perheillä 
tavoitteet liittyivät usein vertaistukeen ja kokemusten vaihtamiseen muiden perhei-
den kanssa. Tällöin asteikolle indikaattoriksi oli merkitty esimerkiksi, kuinka monen 
perheen kanssa vaihdettiin kokemuksia.

”Nii. Ja siis se on kyllä täyttyny, ylittäny odotukset, et miten hyvin se täytty. Se muutos 
oli kyllä jo sen kurssin aikana niin, iso ja.. Et täs on nää asteikot ollu sillä tavalla että 
tässä on ’kokee saaneensa’ ja että ’kokee saaneensa runsaasti’ (tietoa). Ni kyllä tää 
on ihan tää toinen äärilaita (näyttää lomakkeella +2) mikä meil nyt oli tästä tietoa ja.”

Vanhemmat kokivat lasten hyötyneen vertaistuesta kurssilla. Monet vanhemmat ku-
vasivat vertaistuen auttavan lapsen minäkuvan rakentumisessa. Erään vanhemman 
mukaan lapsi ei ensin tunnistanut muissa lapsissa yhteisiä piirteitä, mutta pikkuhiljaa 
huomasi omassa käytöksessään ja muiden lasten toiminnassa samankaltaisuuksia, 
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joista syntyi keskusteluja lapsen kanssa. Diabeteskursseilla lapset tunnistivat muiden 
lapsien käytössä samanlaisia tai uudenlaisia keinoja sairauden hoitoon ja rohkaistui-
vat harkitsemaan keinoja vertaistuen avulla.

Monet vanhemmat kuvasivat myös tavoitteita, joita ei ollut kirjattu tavoitelomakkeel-
le mutta joista oli keskusteltu kurssin aikana ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi yksi 
lapsen vanhempi kuvasi, että lapsen sairauden hoitoon oli tullut lisää ”rentoutta” ja 
lapsi oli hyväksynyt ja oppinut asioita, joita oli yritetty harjoitella kotona useamman 
kuukauden aikana. Näitä asioita ei ollut kirjoitettu tavoitelomakkeelle mutta niistä oli 
keskusteltu ja niitä oli harjoiteltu ammattilaisten kanssa. Yhdessä haastattelussa van-
hemmat kuvasivat, että lapsen tavoite oli saavutettu, kun ammattilainen oli harjoitel-
lut lapsen kanssa tavoitteena ollutta toimintaa. Samalla he kokivat epävarmaksi sen, 
miten harjoiteltu asia kurssin jälkeen arjessa toteutuu. Aina tavoitteen saavuttamista 
ei ollut mietitty. 

Osa vanhemmista ilmaisi olevansa pettyneitä siihen, etteivät tavoitteena olleet asiat 
toteutuneet kurssilla tai etteivät he saaneet sellaista apua tai tukea, jota kurssilta haki-
vat. Usealla vanhemmalla oli tavoitteena saada uutta tietoa ja sitä kautta ymmärrys-
tä lapsen tilanteeseen. Osa vanhemmista jäi kaipaamaan asiantuntijoilta lisää tietoa 
tutkimuksista ja tulevaisuuden hoitovaihtoehdoista, joita ollaan kehittämässä. Osalle 
kurssilla käsitellyt asiat olivat jo tuttuja, ja vanhempi turhautui, kun ei saanutkaan 
syventävää ja yksilöllisemmin kohdennettua tietoa, joka olisi tukenut arjessa pärjää-
mistä. Myöskään keinojen saaminen arjen tilanteisiin ei aina toteutunut, vaan van-
hemmalle jäi epäselväksi, miten kirjallisia ohjeita osaa soveltaa arjessa.

”– – et sit tuli vähän semmonen turhautuminen, et hei mä en saanu mitään uutta.  
– – sit kuitenki se arki, sä siellä joudut pärjäämään yksin, niin ois toivonu jotenki 
semmosta – – mikä ois pystytty, oikein kunnolla kohdentaa. Semmonen infopa-
ketti, semmonen oikein – – laaja ja kattava et minkä ois kokenu et hei että nyt mä 
ymmärrän tätä lasta paremmin ja nyt mä tiedostan tän ja oon saanu tietoo uutta ja, 
semmosta ois kaivannu tosi paljon.”

Toisilla perheillä oli taustalla enemmän kokemusta ja aikaisempia kuntoutusjaksoja 
tai sopeutumisvalmennuskursseja. Joillekin vanhemmille kurssin asiantuntijaluen-
noilla tuotiin esiin tuttuja asioita, joiden kertaamisesta ei kuitenkaan ollut haittaa. 
Toisaalta lapsen muuttuvien tilanteiden ja kasvun myötä vanhemmat saattoivat tun-
nistaa uusia asioita, joihin he eivät olleet aikaisimmin luennoilla kiinnittäneet huo-
miota. Osa vanhemmista kuvasi, että osa käsitellyistä aiheista oli turhia eikä liittynyt 
lapsen tai perheen tarpeisiin. 

Osa vanhemmista toivoi, että kurssilla olisi enemmän tuettu lapsen oppimista ym-
märtää omaa itseään ja oireyhtymästä aiheutuvia vaikeuksia sekä tuettu lasta hy-
väksymään itsensä sellaisena kuin on. Vanhemmat odottivat apua lapsen kehityksen 
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tueksi ja toivoivat, että ammattilainen olisi harjoitellut lapsen kanssa arjessa tarvitta-
via taitoja. 

”Niin enemmän semmosta, että ois käyty lapsen kanssa enemmän läpi sitä että 
kun, sitä että sinussa on erityispiirteitä, mitkä näkyy ehkä sinussa näin. – – lapsen 
kohalla ois varmaan toivonu, että ois sillä lailla yleisesti läpi käyty näitä että, hei 
että, sä oot hyvä tämmösenä ja, että.. ja sitte vähän että mikä on vaikeeta ja miten 
sitä ois voinu harjotella täällä lapsen kanssa että, sitten lapsi ois voinu kertoa sit  
ehkä minullekin että, hei äiti että minä olen oppinut tämmöstä, tai sit vaikka aikui-
nen kertoo, et hei me harjoteltiin lapsen kanssa, että tää nyt toimi, että sitte kotiin 
semmonen että hei että voitte harjotella että lapsi nyt tunnisti vaikka tämmöisen 
tunnetilan ja että tässä tilanteessa vois rauhottua näin. Ni se ois kouluun ja kotiin 
myöskin semmonen arvokas lisä.”

Riittämätön keskusteluaika vaikutti usean vanhemman mielestä siihen, ettei oma ta-
voite täyttynyt. Keskusteluaika loppui kesken sekä ryhmätilanteissa että yksilöllisis-
sä konsultaatioissa, eikä kaikkia aiheita ehditty käydä läpi. Yksi vanhempi ehdotti, 
että toimintaa pienryhmissä voisi olla enemmän ja että yksilöllisissä konsultaatioissa 
ammattilaiselle voisi toimittaa kysymykset etukäteen, jotta keskustelussa päästäisiin 
konkreettisemmin ja nopeammin kiinni varsinaiseen tarpeeseen. Jotkut vanhemmat 
kuvasivat, että tiivis ohjelma ja ammattilaisten kiire estivät osittain vanhempien toi-
veisiin vastaamisen.

”Kun on iso ryhmä, ja sit ruvetaan kaikki yrittää kertoo sitten omista lapsistaan ja 
perheistään ja näin poispäin, ni sit se aika loppuu aina kesken. – – Nää on kuiteski 
nii semmosia monisyvysiä juttuja, et sen pitäs melkeen olla, et ne ois perehtyny ihan 
täysin juuri meijän palettiin, sitten kysymykset jo etukäteen niille, että ne pystys 
sitte, tai hänelle ja sitte pystys alkaa miettimää niitä.”

Yhdessä haastattelussa vanhemmat kuvasivat, etteivät he halunneet jakaa omia huo-
liaan ja murheitaan ryhmässä ja siksi niiden käsittelyyn ei saanut riittävästi tukea. 
Vanhemmat olisivat kokeneet mielekkäämmäksi omista asioista puhumisen yksilöl-
lisessä tilanteessa ammattilaisen kanssa, mutta sellainen ei mahdollistunut kurssilla.

”V2: Ku ei ne kaikille kuulu ne asiat.
V1: Eikä se oo, ei se oo siit kuulumisest vaan siit et, ku se on tätä sitte ku sä rupeet 
kertoo niit omii murheitas ja – – jaksamisias ni ei siit tuu mitään. – – Koska ei se 
oo ihan sama puhuu tuol missään ryhmäs, vaik siel ehkä tekis hyvää puhuu siel 
kaikkien kuullen mut ei se vaan aina oo näin. Ehkä se on helpompi puhuu yksilöl-
lisesti ammatti-ihmisen kans.”
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Tavoitteen saavuttamisen arviointi

Kahden viikon perhekursseilla ensimmäisen viikon loppupuolella toteutettiin väli-
arviointi, jossa päivitettiin tilanne kertaamalla vanhat tavoitteet ja kyselemällä, onko 
uusia tavoitteita. Erään perheen vanhemmat kuvasivat, että yksi tavoite oli saavu-
tettu jo ensimmäisellä viikolla mutta kaksi muuta tavoitetta jäivät toiselle viikolle. 
Varsinainen tavoitteen saavuttamisen arviointitilanne toteutettiin kurssin lopussa 
keskusteluna ammattilaisten kanssa. Samalla keskusteltiin perheen kuulumisista ja 
kokonaistilanteesta. Osalla kursseista tavoitteen saavuttamista arvioitiin itse ryhmä-
tilanteessa. 

Monet vanhemmat kertoivat, että tavoitteen asettamisessa ja arvioinnissa oli eri am-
mattilainen läsnä. Arviointikeskusteluun osallistuivat perheenjäsenet eri tavoin, ja 
yhdessä haastattelussa vanhemmat kertoivat, ettei lapsi ollut halukas keskustelemaan 
tavoitteesta arviointitilanteessa. Yhdessä haastattelussa vanhemmat kuvasivat, että 
arviointitilanteessa he olivat huomanneet alkuperäisen tavoiteasteikon vääräksi ja 
lapselle vaikeampia asioita oli sen jälkeen asetettu helpommaksi ja toisinpäin. Tilan-
teessa asteikkoa siis muutettiin. 

”– – havaittiin et meidän tämä portaikkoasettaminen niin se on menny oikeestaan 
vähän pieleen. Eli me oltiin alkuperäsesti asetettu helpommiksi asioiksi semmosia 
jotka olikin vaikeampia.”

Yhdessä haastattelussa vanhemmat kuvasivat, että tavoitteen arviointia päätettiin 
siirtää eteenpäin, kunnes vanhemmilla olisi lisää tietoa siitä, miten lapsen tavoittee-
na ollut ryhmässä toimiminen oli muuttunut. Vanhempien mukaan arvioinnissa oli 
hankalaa se, ettei heillä ollut arjessa mahdollisuutta arvioida lapsen ryhmässä toimi-
misen taitoja eikä arviointikeskustelussa ollut paikalla henkilöä, joka olisi osallistu-
nut lapsen kanssa ryhmätoimintaan kurssilla. 

”Ainoa mikä tässä nyt tuli hankaluutena oli se, että meillä ei ollu.. varsinki tän toisen 
tavotteen kohdalla niin, ei oikeestaan ollu ku meil ei ollu ketään lastenryhmästä 
läsnä siinä keskustelussa, ni tavallaan et kukaan ei ole kertomassa meille sinällänsä, 
et mitä siellä oikeesti on tapahtunu tai minkälainen näky, tai vaikka verrattavuus 
edelliseen kertaan tai muuta tämmöstä.”

Kahden viikon kursseilla lapsen ja perheen tilanteet ja tarpeet saattoivat muuttua kes-
ken kurssin. Muuttunutta tarvetta ei välttämättä päivitetty tavoitteeksi, mutta esimer-
kiksi yhdessä haastattelussa vanhemmat kuvasivat, että lapsen itsenäinen lähteminen 
kouluun tuli ajankohtaiseksi muuttuneen arkitilanteen myötä ja tähän liittyvät aiheet 
olivat toisella kurssiviikolla heidän mielessään. Monet vanhemmat kuvasivat, että 
kurssin aikana he olivat oivaltaneet asioita ja tunnistaneet tarpeita, joita olisi voinut 
asettaa tavoitteeksi. 
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4.4.4 Tavoitteiden saavuttaminen aikuisten ja heidän läheistensä kuvaamana

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntoutujien tavoitteen saavuttaminen vaihteli. Osa kuntoutujista kuvasi, että tavoite 
saavutettiin yli odotusten, ja osa kertoi, että prosessi oli kesken mutta oltiin menos-
sa tavoitetta kohti. Osan kohdalla tavoite saavutettiin osittain. Kuntoutujat olisivat 
toivoneet lisää tietoa sairaudestaan. Kivun hallintaan ei saatu riittävästi keinoja, ja 
etenevissä sairauksissa toimintakyky saattoi heiketä kurssin aikana, mikä vaikutti ta-
voitteen saavuttamiseen. 

Myös läheiset havaitsivat kuntoutujan toimintakyvyn heikkenevän tavoitekaudella. 
Yksi huomio oli se, että toimintakyky vaikeutuu vieraassa kurssiympäristössä verrat-
tuna kotiympäristöön. Tavoitteita ei läheisten näkökulmasta saavutettu täysin, mihin 
yhtenä syynä mainittiin se, että tavoitetaso oli epärealistinen. 

”Työkyky ei oo tietenkään palautunu entiselle tasolleen, vaan silleen heikentyny, ja 
kivunlievitykseen ei oo vielä riittävästi, tossa se on paremmaksi, niin onko vähän 
lääkkeillä kuitenki.”

Kuntoutujat kertoivat, että tavoitteen saavuttaminen näkyi erityisesti liikunnan li-
säämisenä mutta myös oman ymmärryksen ja tiedon lisääntymisenä. Kuntoutujat 
kuvasivat, että heille oli tullut varmuutta siitä, miten toimia, sekä realistinen kuva sii-
tä, mihin he itse pystyvät. Lisäksi he olivat hyväksyneet sen, etteivät pysty kaikkeen. 
Mieliala oli kohentunut tavoitteen mukaisen toiminnan myötä.

Osa kuntoutujista kertoi, että liikunnan lisääminen meni liiallisuuksiin ja he pyrkivät 
liikkumaan kivuista huolimatta. Suhde liikkumiseen oli ristiriitainen, ja eräs kuntou-
tuja pohtii, milloin liikkuminen tekee hyvää ja milloin siitä voi olla haittaa. 

”Kyl mä yritän päivittäin liikkua vaikka minuun koskee ihan hirveesti.”

Tavoitteen mukaisen toiminnan jatkuminen mietitytti kuntoutujia. Kuntoutujat ku-
vasivat saaneensa ”potkua” tavoitteen mukaiseen toimintaan arjessa mutta miettivät, 
miten tavoite kantaa arjessa ja säilyykö tulos. Kuntoutujat pohtivat, miten muistai-
sivat tavoitteen omassa arjessaan. Kuntoutujien näkemysten mukaan jonkinlainen 
seuranta lisäisi motivaatiota jatkaa.

Kurssin tuki tavoitteen saavuttamisessa

Kuntoutujat kuvasivat saaneensa kurssilta puhtia ja motivaatiota toimintaan. Osa 
kuntoutujista kertoi, että tavoite muokkasi kurssin ohjelmaa, ja osa kertoi, ettei kurs-
sin ohjelma muuttunut. Kurssin ohjelma oli monipuolinen, ja sisältö tuki tavoitteen 
toteutumista. Kurssin ohjelmassa tiedon saanti ja saadut ohjeet tukivat tavoitteen to-
teutumista. Tämän toivat esiin myös läheiset. Vertaistuki oli merkittävää tavoitteen 
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saavuttamiselle. Erityisen merkitykselliseksi kuvattiin ryhmäkeskustelut ja vuorovai-
kutus vertaisryhmässä. Pienessä ryhmässä vuorovaikutus oli helpompaa, koska kaik-
ki saivat ja uskalsivat puhua. Ryhmässä jokaiselta saa jotakin eikä henkilö koe kuor-
mittavansa yhtä ihmistä liikaa. Vertaistuen kautta sai keinoja helpottaa elämäänsä ja 
tukea omiin päätöksiin.

”– – ja miten paljon myö on kaikesta keskusteltu ja vertailtu kaikkien näitä sairauden 
muotoja ja näitä, ja sitä että millä tavalla kukin on helpottanu elämäänsä ja saanu 
ni sillä on kyllä iso merkitys.”

Kuntoutujien oma toiminta tavoitteen mukaisesti ilmeni aktiivisena asioiden hoita-
misena, esimerkiksi eläkeasioista huolehtimisena. Kurssilla kuntoutujat toteuttivat 
tavoitteen mukaista toimintaa ajankäytössään ja siinä, mitä kysymyksiä he toivat 
itse esiin luennoilla ja keskusteluissa tai mitä tietoa he itse hakivat esimerkiksi in-
ternetistä. Oma aktiivisuus kuvattiin keskeisenä asiana tavoitteen saavuttamisessa, ja 
kuntoutujat kertoivat olevansa tyytyväisiä omaan toimintaansa. Osalle kuntoutujista 
GAS-menetelmän mukaan muotoiltu tavoite ei ollut merkityksellinen eikä ohjannut 
omaa tai kurssin toimintaa. Tavoitteet olisi saavutettu ilman kirjaamistakin.

”En mä ainakaan koe mitenkään, et se ois ohjannu minuu tai ketään muutakaan 
mitenkään. Et se varmaan vähän sellanen et no tää nyt on joku tämmönen lappu 
mikä täytetään.”

Asiantuntija vahvisti kuntoutujan ajatuksia ja toimintaa. Yhteistoiminta toteutui 
asiantuntijoiden kanssa yksilöllisenä keskustelevana ohjauksena. Kuntoutujille mer-
kityksellistä olivat luottamuksellinen suhde ja yksilöllisyys. Yksilöllisiä tapaamisia 
toivottiin lisää. Kuntoutujilla oli tarve saada yksilöllistä ohjausta kurssin aikana. 
Kuntoutujat saivat erilaisia ohjeita liikuntaan ja kävelyn ohjausta, mutta he toivoivat 
yksilöllisempää toiminta- ja työkyvyn arviota ja yksilöllisiä ohjeita. Keskustelut sai-
vat kuntoutujat toimimaan tavoitteen mukaisesti. Yhdessä tilanteessa asiantuntijan 
kanssa keskustelu oli auttanut kuntoutujaa ymmärtämään, että repsahdukset tavoit-
teen toteuttamisessa kuuluvat asiaan eikä tavoitteen toteuttaminen kaadu siihen, jos 
ei joka viikko jaksa toimia tavoitteen mukaisesti.

Läheisen osallistuminen tavoitteiden saavuttamiseen

Läheisten mahdollisuus tukea kuntoutujaa tavoitteen saavuttamisessa vaihteli. Osa 
läheisistä kuvasi, että heidän merkityksensä tavoitteen suuntaisen toiminnan tukemi-
sessa oli vahvistunut, osa taas koki, ettei ollut pystyneet tukemaan kuntoutujaa, koska 
oma toimintakyky oli heikko. 

”Koska mä en itsekään pysty ku mä oon jalkavaivanen.”



GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla 76

Läheisen merkitys ja rooli kuntoutujan rinnalla vahvistuivat kurssin aikana. Ymmär-
rys taudin luonteesta ja vaikutuksesta toimintaan lisääntyi. Läheisten mukaan oli 
hyvä, että kurssilla oli myös omaa ohjelmaa läheisille. Joistakin asioista oli helpompi 
puhua ilman kumppania. 

”– – vahvistaa sitä et – – läheisenä, puolisona, rooli sitte siinä että lähtee enem-
män siihen, mukkaan siihen jumppailemaan. Vähän siinäki suhteessa että pystyy 
kannustamaan toista – –.”

4.4.5 Tavoitteiden saavuttaminen ammattilaisten kuvaamana

Arviointitilanne ja tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteen saavuttamista arvioitiin yksilöllisesti tai ryhmässä keskustellen. Kursseilla 
pyrittiin siihen, että sama työntekijä oli mukana tavoitteen asettamisessa ja arvioin-
nissa. Keskustelussa arvioitiin sekä omia tavoitteita että kurssikohtaisia tavoitteita. 
Keskustelussa mietittiin alkutilannetta ja pyrittiin tunnistamaan muutoksia. Toisille 
kuntoutujille arviointi oli yksinkertaista, ja he arvioivat tavoitteen itse lomakkeesta 
lukien. Toiset kuntoutujat tarvitsivat enemmän keskustelutukea tilanteessa. Yhdellä 
kurssilla arviointitilanteessa hyödynnettiin toisinaan tietoisen läsnäolon harjoituksia 
ja yhdellä kurssilla arviointipäiväkirjaa. Ryhmässä arvioiminen onnistui, koska kun-
toutujat keskustelivat tavoitteista ryhmissä. Arvioinnin tulos oli kuntoutujan päätös, 
vaikka asiantuntija olisi ollut eri mieltä. Kuntoutuja saattoi arvioida tilanteen positii-
visemmin kuin asiantuntija. 

Ammattilaisten näkemyksen mukaan perhe arvioi tavoitteen saavuttamista yhdes-
sä. Perheen annettiin toteuttaa arviointi rauhassa ja sitten tavoitteen saavuttamista 
käytiin yhdessä läpi ammattilaisten kanssa. Arviointikeskustelussa käsiteltiin tavoit-
teen saavuttamista, tavoitteen saavuttamisen keinoja ja toiminnan jatkumista kurs-
sin jälkeen. Perheet saattoivat olla kriittisiä muutoksen suhteen eivätkä arvioineet 
muutosta riittäväksi, vaikka ammattilaisten näkökulmasta muutos näkyi esimerkiksi 
ryhmätoiminnoissa. 

”Sit vanhemmat ei jotenkin, luottanu siihen et se asia olis sujunu, et siel on nyt yksin 
tavote arvioimatta. Tai on sinne päin arvioitu. Mut sit kun ite jotenkin tuntuu tietää 
et tää asia on sujunu ryhmässä, niin kun se on siin tavottees ja sit, vanhemmat ei 
usko sitä jotenkin.”

Lapsi oli joskus arviointitilanteessa mukana, ja hänen mielipidettään kuultiin yhtei-
sessä keskustelussa. Lapsen osallistuminen tilanteeseen oli vaihtelevaa. Osa lapsis-
ta oli mielellään mukana, toiset eivät. Lapsi saattoi olla liian väsynyt osallistuakseen 
tilanteeseen. Jollakin lapsella oli myös kielteinen käsitys arvioinnista arvosteluna, 
mutta käsityksen oli mahdollista muuttua tilanteen aikana. Osa lapsista analysoi toi-
mintaansa hyvin. Eräs ammattilainen kuvasi keskustelussa, että arviointiin osallistu-
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minen oli osalle lapsista mieleisempää kuin tavoitteen asettamiseen osallistuminen. 
Arviointitilanteessa ammattilaiset pyrkivät tukemaan lapsen pystyvyyttä korostamal-
la osaamista ja edistymistä. Lapsen kanssa keskityttiin positiivisiin asioihin ja siihen, 
missä lapsi oli hyvä. Tällöin keskusteltiin siitä, mitä lapsen toivottiin tekevän, ei siitä, 
mitä ei toivottu. Ammattilainen valitsi yksilöllisesti palautteen antamisen tavat.

Ammattilaisten mukaan omien tavoitteiden toteutumisen lisäksi arviointitilantees-
sa tunnistettiin odottamattomia hyötyjä ja muutoksia omassa toiminnassa. Kurssin 
alussa kuntoutuja ei yleensä tiennyt, mitä kurssin aikana on mahdollista saavuttaa. 
Kurssin aikana tunnistettiin omia voimavaroja ja asioita, joita ei ole osattu määritellä 
tavoitteiksi alun perin. Tavoite olisi voinut muuttua kurssin aikana. Kuntoutuja saat-
toi huomata, että tavoitteen suunta ei ollutkaan oikea. Tavoitetta voitiin myös muo-
kata mitattavammaksi. 

”Sillehän voi kuulua ihan, hirveen paljon enemmän ja ihan muita asioita mitä sen 
tavotteessa oli. Ja yleensä ne voi olla ihan, ja onkin paljon positiivisiakin asioita. 
Että sitten se, viikko kun ne on ollut täällä kun niil on ollu aikaa pysähtyä siihen 
itsensä äärelle niin, se musta monta kertaa tuottaa et sit kun ne, on ruvennu tekeen 
jotain toisin siinä väliajalla jota ne ei oo ees ymmärtäny todellakaan kirjottaa siin 
tavotteenasettelussa. Se on se prosessi.”

Kuntoutujat kokivat myös surua ja pettymystä, jos tavoite ei toteutunut. Terveyden-
tilan vaihtelu ja taudin eteneminen vaikuttivat tavoitteen toteutumiseen. Ammatti-
laisten mukaan oli tärkeä keskustella siitä, miksi tavoite ei toteutunut. Epärealistisen 
tavoitteen käsittely oli osa kuntoutumisen oppimisprosessia. 

Muutokset ja edistyminen esimerkiksi kuntoutujan omassa ajattelutavassa eivät am-
mattilaisten mukaan välttämättä välity tavoitteiden muutoksina GAS-menetelmää 
käytettäessä. Vaikka kaikki tavoitteet eivät toteutuneet, ammattilaisten mukaan muu-
tosprosessi kuitenkin käynnistyi kurssin aikana. Kuntoutujan vaihe sopeutumispro-
sessissa ja jaksaminen vaikuttivat tavoitteen toteutumiseen. Kurssin ajoitus suhteessa 
tähän prosessiin oli ammattilaisten mukaan tärkeä. Väsymys ja kuormittava kurssi-
viikko vaikeuttivat asioiden sisäistämistä ja toiminnan muuttamista. Motivaatio ja 
elämäntilanne vaikuttivat kurssilla annetun välitehtävän tekemiseen. Kuntoutujan tai 
perheen elämäntilanne saattoi olla sellainen, että tehtävän tekeminen ei onnistunut. 

Ammattilaisten mukaan lasten vuorovaikutustaidot ja osallistuminen vahvistuivat 
vertaisryhmässä kurssin aikana. Sosiaaliset taidot ja itsetunto kehittyivät ryhmätoi-
minnassa positiivisten kokemusten ja vertaistuen kautta. Kurssilla syntyi kaveruus-
suhteita, ja positiiviset kokemukset kantoivat arkeen.
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Tuki tavoitteen saavuttamiselle

Ammattilainen tuki kuntoutujaa tai perhettä työskentelyn käynnistämisessä ja tavoit-
teen saavuttamisessa. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi suunniteltiin yhdessä. Kei-
not olivat konkreettista tekemistä ja harjoituksia tavoitteiden mukaisesti. 

”Yhessä mietitty, että mitä minä teen tämän tavoitteen saavuttamiseksi, että ne 
keinot on myös etitty yhessä, että niitä ei jätetä pelkästään asiakkaan ittensä etit-
täväksi, että sie nyt lähet pyrkimään.”

Ammattilaiset kannustivat kuntoutujia työskentelemään itsenäisesti puhumalla siitä, 
että kyseessä ovat kuntoutujan omat valinnat ja toiminta oman hyvinvoinnin edistä-
miseksi. Ammattilaisen kokemuksellinen tieto tyypillisistä tavoitteista ja asiakkaiden 
haasteista ohjasi kurssin sisältöä. Tietoisuus asiakkaan omasta tavoitteesta ohjasi au-
tomaattisesti ammattilaisen toimintaa, vaikka kurssin sisältöä ei olisi muutettu. 

Ammattilaisten mukaan lasten oli mahdollista toimia itse tavoitteen suuntaisesti. 
Lapsi oppi ryhmätoiminnassa positiivisten kokemusten ja vertaistuen kautta. Tavoit-
teena oli se, että lapsi ymmärtää, miten voi tehdä asioita eri tavoin, ja miettii, mi-
ten asiat sujuisivat paremmin. Tavoitteen mukainen toimiminen riippui lapsen iästä 
ja kehitystasosta. Lasten kanssa toimittaessa käytettiin piirtämistä ja visualisointia 
kurssin aiheiden käsittelyssä. Tavoitteen asteikko toimi tavoiteportaina ja oppimisen 
välineenä.

Kurssin ohjelmaa muokattiin tarpeen mukaan esimerkiksi lisäämällä siihen yksilö-
tapaaminen tai ryhmätoiminta, jos se oli mahdollista. Tavoite yritettiin huomioida 
ryhmätoiminnan sisällöissä, ja tavoitteet ohjasivat keskusteluryhmissä käsiteltäviä 
teemoja. Kurssien sisältöä kehitettiin niin, että se tukisi tyypillisesti esille tulevien 
tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteellisuus ja oppiminen vertaistuen kautta olivat 
ammattilaisten mukaan sisäänrakennettuina kurssin ohjelmaan.

Tavoitteen saavuttamisen tukeminen oli moninäkökulmaista, moniammatillista tii-
mityötä. Jatkuva tiedonvaihto ammattilaisten kesken oli tärkeää toiminnan suun-
nittelemiseksi ja muokkaamiseksi. Työryhmissä suunniteltiin ryhmien sisältöä ja 
muokattiin ohjelmaa tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen ymmärrys lisääntyi asiantun-
tijoiden monipuolisten havaintojen ja perheen kanssa keskustelun kautta. 

Konkreettinen välitehtävä tuki muutosta. Väliarvioinnissa päivitettiin tilanne, muis-
tutettiin tavoitteista ja suunniteltiin, mitä pitäisi huomioida toisella viikolla. Tavoite 
jäsensi, ohjasi ja aktivoi kuntoutujaa, ja kuntoutuja aktivoitui toimimaan tavoitteen 
suunnassa. Ammattilaisten mukaan kuntoutujan oma oivallus aktiivisesta roolista ja 
kuntoutumisesta arjessa oli keskeistä. Aina ei ollut tietoa, miten hyvin tavoitteet oli-
vat kuntoutujilla mielessä viikon aikana. Joskus kuntoutuja asetti tavoitteen, joka oli 
merkityksellinen hänelle mutta jota ei voitu työstää kurssin aikana. Tavoitteena kun-
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toutujilla oli usein vertaistuen saaminen eikä asia, jota kuntoutuja itse työstäisi. Ta-
voitteen saavuttaminen riippui monista tekijöistä, ei ainoastaan kuntoutujan omasta 
toiminnasta. Kurssilla tuettiin kuntoutujan ja läheisen jaksamista.

Ammattilaiset pohtivat tavoitteen mukaisen toiminnan jatkumista kurssin jälkeen. 
Se oli ammattilaisten mukaan tärkeää. Arjessa ilmenevää hyötyä oli vaikea arvioida 
kurssilla. Tuen ja hoidon jatkuvuus kotipaikkakunnalla ja seuranta kurssin jälkeen 
olisi tärkeää järjestää. 

4.5 GAS-menetelmän käyttö kuntoutusprosessissa

4.5.1 Perheiden näkemyksiä GAS-menetelmän käytöstä

GAS-menetelmän vahvuudet ja hyödyt

Lasten vanhemmat kuvasivat tavoitteen asettamisen ohjaavan omaa ajattelua ja toi-
mintaa kurssilla ja arjessa. Asioita olisi jäänyt tekemättä, jos ei olisi suunnitellut ja 
asettanut tavoitetta. Tavoitteen asettamista pidettiin hyvänä asiana, jotta jokaisella 
olisi selkeästi mielessä, miksi kurssille haluaa tulla. Vanhemmat kertoivat, että tavoite 
ohjaa toimintaa ja ilman tavoitetta toiminta on helposti puuhastelua. Tavoite oli myös 
lapselle kurssilla ”suunnannäyttäjä”. 

Oman tilanteen ja tarpeen sanoittaminen ja päämäärän pohtiminen koettiin hyö-
dylliseksi. Ongelmista ja tavoitteista kertominen ammattilaisille auttoi kuntoutujaa 
vertaamaan sen hetkistä tilannetta tavoitteeseen. Kurssin aikana keskusteluissa van-
hemmat osasivat ottaa puheeksi sellaisia asioita ja kysymyksiä, jotka olivat askar-
ruttaneet mieltä ja jotka liittyivät tavoitteeseen. Tavoitteen kirjaaminen konkretisoi 
vanhempien mukaan tarvetta ja vahvisti omaa ajatusta siitä, mitä perheen on tärkeää 
tavoitella.

”Niin, ja se varmaan sielläki, vanhemmille ajatuksena sit et mitä pitää oikeesti  
tavotella kun listataan, näkyvästi.”

Vanhemmat kertoivat, että tavoitteen asettamisessa oli se hyöty, että ammattilaiset 
tulevat tietoisiksi lapsen ja perheen tarpeista ja tavoitteista. Tällöin työntekijät osasi-
vat painottaa sellaisia asioita, joita ihmiset kurssilta haluavat ja tarvitsevat. Tavoitteen 
asettaminen haastatellen toi varmuutta siihen, että työntekijöiden toimintaa kurssin 
aikana ohjasivat perheiden tarpeet.

”Niin ja sitte varmaan niille työntekijöillekin et kun ne näkee että, mikä on se mitä 
ihmiset haluaa ni, kyllähän ne tietenkin osaa sitte, painottaa siihen asiaan.”

Vanhemmat kokivat, että konkreettiset tavoitteet ja niiden ymmärtäminen oli tär-
keää. Mitattavuus oli tavoitteen asettamisessa hankalaa, mutta se konkretisoi tavoi-
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tetta. Eräs perhe totesi, että asetettu tavoite oli ympäripyöreä mutta he ymmärsivät, 
mitä se tarkoittaa konkreettisesti. 

Toisille perhekursseille vanhemmat valmistautuivat kirjoittamalla esitietolomak-
keelle odotuksia ja tavoitteita kurssista, ja vanhemmat kokivat hyväksi, että esitie-
tolomakkeessa ”pakotettiin miettimään etukäteen”. Osa kirjasi esitietolomakkeen 
odotukset myös tavoitteiksi kurssille. Kurssilla oli tullut esille paljon asioita, joita ei 
osannut edes ajatella, ja esimerkiksi vertaistuki oli ollut heille merkityksellisempi ko-
kemus kuin he osasivat odottaa. Kurssin aikana oli tunnistettu uusia tarpeita, joita ei 
osattu laittaa tavoitteeksi.

Tavoitteiden saavuttamisen yhteydessä lasten vanhemmat kuvasivat koettua hyötyä 
kurssista ja kurssilla saavutettuja asioita ja tavoitteita laajemmin kuin GAS-mene-
telmän kautta asetettujen omien tavoitteiden osalta. Sopeutumisvalmennuskurssien 
osaavilta asiantuntijoilta he saivat vastauksia ja uutta tietoa ja asiantuntijoilta pystyi 
kysymään epäselvistä asioista. Ammattilaisilla kuvattiin olevan runsaasti tietotaitoa 
ja osaamista. 

”Et nytki, kun tähän on ollu näitä on ollu näitä asiantuntijoita puhumassa, niin on 
ollu ne keskustelut tosi hyviä, on saanu kysyttyä paljon sellasia kysymyksiä joihin 
ei oo saanu muualta vastausta. Ja täällä on sit osattu vastata niihin.”

Vanhemmat kertoivat, että kurssilta saatu uusi tieto ja toimintatavat ovat hyödyllisiä 
perheen arjessa. Eräs äiti kuvasi kokeneensa mielekkääksi sen, että pätevän ammatti-
laisen johdolla konkreettisesti harjoiteltiin ravitsemukseen liittyviä asioita. Uusi tieto 
oli auttanut vanhempia ymmärtämään lapsen käyttäytymistä ja sen taustalla vaikut-
tavia tekijöitä ja sitä kautta ymmärtämään lasta ja toimimaan arjessa. Lapselle uudet 
toimintatavat merkitsivät helpotuksia arkeen ja sitä, että hänen kanssaan toimivat 
aikuiset ymmärtävät häntä.

”Oppii ymmärtää paremmin, ommaa lasta sitte. Ja sitä kautta sitte sit helepottuu 
tää arjesha toimiminen.”

Kurssien vertaistukitoiminta koettiin hyödylliseksi. Lasten vanhempien mukaan ver-
taistuesta on saanut itseluottamusta ja voimaa, mikä lisää arjessa jaksamista. Vertais-
tukiryhmissä vanhemmilla oli mahdollisuus kertoa omista asioista ja kuulla muiden 
vanhempien kokemuksia ja mielipiteitä. Vanhemmat kokivat hyvin arvokkaana sen, 
”ettei jäänyt tyhjän päälle” oman asian kanssa. Lapsen mahdollisuus tavata muita lap-
sia sopeutumisvalmennuskurssilla koettiin tärkeäksi. Vanhemmat kuvasivat, ettei lä-
hipiirissä ollut lapsia, joilla olisi sama sairaus. Kurssilla lapsi näki, ettei hän ole ainoa, 
jolla on kyseinen sairaus tai haaste arjessa. Tärkeää oli, että lapsi näki muiden lasten 
pärjäävän sairauden kanssa ja olevan ihan tavallisia ja luonteeltaan erilaisia lapsia 
samasta diagnoosista huolimatta.
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”Ehkä kaikista tärkein on ollu se että on nähny että muillakin on. Että sitä ei, koska ei 
oo ollu lähipiirissä ei oo kellään, ei oo aikasemmin tavannu toista diabeetikkolasta, 
ni se on jo, on se suurin. Se että hän ei oo ainut, että on muillakin.”

Vanhemmat kertoivat, että he olivat saaneet kurssin aikana rohkeutta ja itseluotta-
musta tehdä lapsen sairauden hoitoon liittyviä päätöksiä ja tarpeenmukaisia valin-
toja. Vanhemmat oppivat olemaan armollisempia itseään kohtaan. Rohkeuden ja it-
seluottamuksen syntymiseen vaikuttivat merkittävästi muilta vanhemmilta kuullut 
kokemukset ja vertaisryhmäkeskustelut ammattilaisen johdolla sekä ammattilaisilta 
saatu uusi tieto esimerkiksi siitä, millaista tukea koulunkäyntiin lapsella on oikeus 
saada. Tiedon saamisen kautta vanhemmat kokivat itsensä varmemmiksi siitä, mistä 
asioista he voivat opettajan kanssa keskustella ja millaista tukea lapselle voi ehdot-
taa ja vaatia koululta oppimisen tukemiseksi. Erään lapsen äiti kuvasi onnistumisen 
kokemuksena tilannetta, jossa hän pystyi ilman syyllisyyden tunnetta puolustamaan 
omaa lastaan.

”Et kyl se on niinkun, se on ittelle semmonen onnistumisen tunne, kun tajuaa et 
’nyt mä voin olla tässä asiassa minun lapseni puolella ja se ei ole minun vikani’.”

Molempien vanhempien osallistuminen mahdollisti keskustelun jatkamisen yhdessä 
ryhmätilanteen jälkeen. Kerättyä tietoa ja taitoa lapsen tarpeista ja lapsen kanssa toi-
mimisesta vanhemmat voivat myös jakaa lähisukulaisille.

Eräät vanhemmat kuvasivat, että heille kurssiviikko oli ollut elintärkeä ja koko per-
heelle hyvin merkityksellinen kokemus. Vanhemmat kertoivat, kuinka he olivat puo-
len vuoden aikana ja kahden kurssiviikon kautta sopeutuneet ja löytäneet aikaisem-
min synkältä tuntuneeseen tilanteeseen toivoa. Perheille kurssi oli tuonut apua myös 
sisarusten välisiin suhteisiin ja sisarusten hyvinvointiin. Erään lapsen veli oli löytänyt 
”elämänilonsa takaisin” ymmärrettyään sisarusryhmissä käytyjen keskustelujen kaut-
ta, että hän voi elää omaa elämäänsä pikkuveljen sairaudesta huolimatta. Sisarussuh-
teet olivat perheessä parantuneet, ja perheenjäsenet osasivat paremmin ottaa toisiaan 
ja eri tarpeita huomioon. Sisarukset olivat tunnistaneet lapsen vahvuuksia uudella 
tavalla ja saaneet näkökulmia siihen, että ”huonomminkin voisi olla”. Kurssilla yh-
dessä oleminen, lapsille kiva toiminta ja mielekäs ympäristö mahdollistivat perheelle 
myös yhteistä laatuaikaa. 

Sopeutumisvalmennuskurssin aikana lapset olivat oppineet paljon asioita ja saavut-
taneet tavoitteita, joita ei ollut kirjoitettu Omat tavoitteeni -lomakkeelle. Kirjoitta-
mattomien tavoitteiden saavuttamista kuvaa esimerkiksi se, että eräässä lapsessa oli 
herännyt halu ja mielenkiinto kouluun lähtemiseen itsenäisesti ja lapsen isoveli oli 
auttanut lähdön sujumisessa ilman vanhempia. Tämä tavoite oli päätetty tavoitteen 
asettamisen yhteydessä jättää pois lomakkeelta. Vanhemmat kertoivat, että he olivat 
käyneet lapsen kanssa kuvien avulla läpi, mitä kouluun lähtiessä pitää tehdä, ja lähtö 
alkoikin yllättäen sujua. Myös lasten kaveritaidot olivat kurssin aikana kehittyneet. 
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Vastaavasti eräs toinen lapsi oli oppinut maistelemaan erilaisia ruokia ennakkoluu-
lottomammin. Vanhempien näkemysten mukaan kurssista oli saanut myös tukea lap-
sessa ja perheen sisällä tapahtuneisiin muutoksiin, joita oli ollut pitkällä aikavälillä. 

GAS-menetelmän haasteet ja kehittäminen

Vanhemmat kuvasivat tavoitteen asettamista ja arviointia usein haastavaksi. Tavoit-
teen pohtiminen yhtäkkiä ja ilman tietoa siitä, mitä on realistista tavoitella, koettiin 
hankalaksi. Vanhemmat kuvasivat, etteivät he tienneet, mitä odottaa kurssilta, ja että 
etukäteen heillä oli ollut vain vähän tietoa kurssin toiminnasta tai siitä, mitä kurssilla 
olisi mahdollista tavoitella. Kun tietoa kurssista ei etukäteen ollut, vanhempi sanoi 
epäilleensä, voiko kurssilta saada mitään järkevää tietoa. Vanhempi kertoi, että lasta 
jännitti kurssille osallistuminen ja tämä oli ensin kieltäytynyt, kun luuli, että joutuu 
taas tutkimuksiin.

”Kyllä minusta kaikki etukätteen, just semmosien tavotteiden asettaminen on 
hankalaa, koska ei tiiä etukätteen yhtään mistään mittään et mitä tapahtuu ja 
miten ne tapahtuu.” 

Vanhemmat korostivat sitä, että tavoitteiden ja tarpeiden pohtiminen etukäteen rau-
hassa olisi hyödyllistä, jotta voisi itse orientoitua kurssille. He kokivat tärkeäksi sen, 
että ammattilaiset muistuttaisivat asioiden pohtimisesta ja että he voisivat kertoa tar-
peista ammattilaisille ennen kurssia. Tällöin perheen tarpeisiin voitaisiin varautua 
kurssiohjelmassa yksilöllisiä tilanteita ajatellen. Ammattilaiselta tullut soitto ennen 
kurssia oli myös yllätys eräälle vanhemmalle, eikä hänelle tullut puhelimessa mieleen 
asioita. Vanhemmat ehdottivat esimerkiksi, että he voisivat etukäteen kertoa sähkö-
postilla, mitä asioita heidän mielestään olisi tarpeellista käsitellä kurssilla.

”Et sitte ku se täällä tulee vaikka sä tiedät et se tulee se kysymys, ni jotenki että se 
vielä ois muistutus siinä kutsukirjeessä että hei että nyt ku te ootte tulossa ni mietti-
kää vähän etukäteen jo, vaikka muutamalla kohdalla et mitä te oikeesti haluaisitte, 
ku te ootte tänne tulossa et mitä te kaipaisitte.” 

Vanhemmat toivat esille, että lapsen näkökulmaakin voisi ennen kurssia jo kysellä ja 
vahvistaa lapsen kokemusta siitä, että kurssi on häntä varten. Ennen kurssia vanhem-
pia voisi pyytää selvittämään lapsen näkökulmaa. Lapselle voisi lähettää myös oman 
kurssia koskevan kirjeen, jossa kerrottaisiin, minkälaiselle kurssille lapsi on tulossa. 
Erään vanhemman mukaan lapsi voisi näin orientoitua kurssille tuloon etukäteen ja 
kokea sen itselleen tärkeäksi. Yksi äiti kuvasi, että lapsella on kokemus siitä, että hänet 
viedään jonnekin ja mennään uimaan, mutta lapselle ei välttämättä ollut valjennut, 
että kyse oli hänen kurssistaan. Vanhemmat kertoivat rauhallisen tilanteen auttavan 
lasta ilmaisemaan näkökulmansa. Sitä tuki myös asioista kysyminen etukäteen. Lap-
sen vastaus ei välttämättä tule heti, vaan se voi vaatia lapselta pidempää prosessointia. 
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Osa perheistä ei kokenut tavoitteen asettamista hyödylliseksi tai merkitykselliseksi. 
Viikon kurssille osallistunut vanhempi totesi, että riittäisi, kun ryhmässä ammatti-
laiset kyselisivät tavoitteita ja ne kerrottaisiin siinä tilanteessa. Hän lisäsi kuitenkin, 
että ujompia henkilöitä tavoitteen kirjoittaminen saattaa auttaa. Vanhemmat eivät 
aina muistaneet tavoitetta kurssin aikana. Osa koki tavoitteen asettamisen turhaksi, 
eikä heidän mielestään tavoitteen tekemättä jättäminen ollut muuttanut mitään. Yksi 
vanhempi totesi olevansa skeptinen kirjallisia tuotoksia kohtaan eikä nähnyt niistä 
olevan hyötyä. Toinen vanhempi puolestaan totesi, ettei halua asettaa tarkkoja tavoit-
teita ja että ihmiset ovat tässä asiassa erilaisia. 

”Mä oon vähän skeptinen tämmösiin kirjallisiin tuotoksiin aina että [tauko 5 s] Ehkä 
vähän turhaa. Toisaalta se, toisaalta, oishan sitä voinu kaikille sannoo vaikka yhtei-
sesti näin että voitte omassa mielessä miettiä että mitä ois tavotteena. Mut emmä 
tiä oisko siihen tarvinnu mitään paperia sitten olla, että mihin sit kuuluu kirjata.”

Useat vanhemmat totesivat haastatteluissa, että tavoitteen teoreettinen pohdinta, 
arvottaminen ja muotoilu järkeväksi lauseeksi on hankala tehtävä. Arvioinnin on-
gelmallisuus korostui niillä perheillä, joilla tavoitteen indikaattorin asteikko oli 
epäonnistunut. Myös lapsen ja perheen tavoitteiden ja tarpeiden suuri määrä sekä 
epäselvyys siitä, kuinka monta tavoitetta asetetaan, vaikeuttivat pohdintaa. Perheet 
kokivat myös, että tavoite oli vaikea saada mukautumaan arkeen erityisesti silloin, 
kun olemassa olevia tavoitteita oli paljon. 

”No siis tosi vaikeeta. Tai niin, nii-in, se on vaikeeta. Niit (tavoitteita) on kuitenkin 
sit niin paljon. Sitten se, se pitää jotenkin saada mukautuun sinne arkeen mukaan, 
että se siellä sitten, toivois että ois semmonen taikanappi. [Naurahtaa] Joo-o, se 
on vaikeeta.”

Vanhempien mielestä tavoitteen asettamiseen kannattaisi käyttää aikaa ja kohdistaa 
huomiota, jotta siitä olisi hyötyä kurssilla. Malliesimerkit helpottaisivat tavoitteen 
asettamista ja muotoilua, ja niistä saisi kuvan siitä, minkä tyylisiä tavoitteet voisivat 
olla. Tavoitteen asettamisessa vanhemmat kokivat tärkeäksi myös sen, että he saa-
vat riittävästi tietoa siitä, mikä on mahdollista toteuttaa kurssilla ja mitä kurssi sisäl-
tää. Sisaruksiin ja lasten keskinäisiin suhteisiin toivottiin kiinnitettävän enemmän 
huomiota.

Vanhemmat jäivät kaipaamaan yksilöllisten tarpeiden huomiointia kurssilla ja yksi-
löllisiä tilanteita ammattilaisten kanssa. Lapsi saattoi kuormittua kurssin tiiviistä oh-
jelmasta liikaa eikä jaksanut pitkän päivän ohjelmaa. Lapsesta oli raskasta esimerkiksi 
siirtyä huoneesta yhteisiin tiloihin syömään, jos hän oli päivän kuluessa kuormittu-
nut liikaa ryhmätilanteista. Lapset ja perheet olivat keskenään erilaisia, ja vanhem-
mat olisivat toivoneet, että näitä erilaisia tarpeita olisi huomioitu enemmän. Esimer-
kiksi osalla lapsista oli useampia diagnooseja. Jotkut vanhemmat toivoivat myös, että 
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erilaisille perhemuodoille olisi omat kurssit. Joillakin vanhemmilla oli heidän kurs-
sille tullessaan jo valmiiksi paljon tietoa ja kokemusta, mutta suuri osa kurssiajasta 
kului niiden perheiden tarpeiden parissa, joille asiat olivat uusia. Näin ollen asioita 
jo valmiiksi tuntevien vanhempien tarpeisiin ei välttämättä ehditty vastata eli nämä 
vanhemmat eivät saaneet syventävää tietoa omaan tilanteeseensa ja tarpeeseensa.

”Niin – – ois sillä lailla ehkä toivonu yksilöllisempää. Ku ihan aina ei voi, tietysti 
sit jos joku vanhempi kysyy niin hänelle vastataan mut sitte se voi olla silleen että 
huomaa itte että ei tää meillä toimi. Että ei meillä ole noin rauhallinen lapsi joka vaan 
istus nätisti paikallaan ja, vois ohjata eteenpäin. Sillä lailla ois toivonu enemmän 
yksilöllisempää.”

Vanhemmat toivat esille, että myös lapselle olisi ollut helpompi toimia ammattilai-
sen kanssa yksilöllisissä tilanteissa. Erään vanhemman mukaan lapsen yksilöllinen 
haastattelu ilman vanhemman läsnäoloa olisi saattanut auttaa lasta avautumaan 
omista ajatuksistaan ja tarpeistaan. Kahdestaan juttelu ammattilaisen kanssa oli per-
heille miellyttävämpää kuin ryhmän edessä omista asioista kertominen. Vanhemmat 
toivoivat, että kurssille tultaessa voisi esittää toiveita yksilöllisistä tilanteista tietyn 
ammattiryhmän edustajan kanssa, jotta kurssin aikana tähän tarpeeseen ehdittäisiin 
vastata. 

Tavoitteen saavuttamiseksi olisi tärkeää tehdä konkreettinen toimintasuunnitelma. 
Vanhemmat ehdottivat esimerkiksi, että kurssilla voisi automaattisesti täyttää harjoi-
tussuunnitelman konkreettisella tasolla sen sijaan, että yhden tuokion aikana kehi-
tellään ideoita, joista joku mahdollisesti otetaan käyttöön. Eräs vanhempi pohti myös 
harjoitusohjelman negatiivisia puolia, esimerkiksi voisiko se ahdistaa ja luoda lisä-
paineita lapselle ja perheelle, mutta totesi myös, että toimintasuunnitelma on hyvä 
asia, jos harjoitusten tekeminen vie vain muutaman minuutin päivässä. Perhe, joka 
suunnitteli lapselle kurssia varten oma-aloitteisesti tähtitaulukon, jossa esitettiin lap-
sen tavoitteet ja toiminta tavoitteen saavuttamiseksi, kokivat sen hyödylliseksi. Taulu-
kon kannattaisi heidän mukaansa olla kurssilla järjestelmällisesti käytössä jokaisella 
lapsella. Se edistäisi konkreettisesti tiedon vaihtoa ja sitä, että ammattilainen tietäisi, 
mitä asioita lapsen tulisi harjoitella. Tähtitaulukko myös piti tavoitteen mielessä kai-
killa. Tähtitaulukkoon merkittiin tähdillä palautetta siitä, miten hyvin asia oli suju-
nut ja miten harjoituksia oli tehty.

Vanhemmat ehdottivat tavoitelomakkeen muotoilua innostavammaksi ja houkutte-
levammaksi visuaalisin keinoin esimerkiksi värejä ja kuvitusta lisäämällä. Yksi van-
hempi totesi, että tavoitteen saavuttamista voisi arvioida toisenlaisellakin, helpom-
min muotoiltavalla asteikolla. Hän ehdotti, että kokonaistavoitteen mukaan voisi olla 
rinnakkain erilaisia tavoitteita, joista valittaisiin, mitkä toteutetaan, tai sitten nume-
raalinen asteikko mittaamassa sitä, miten hyvin asia sujuu kurssin alussa ja lopussa. 
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Vanhemmat jäivät kaipaamaan kurssin jälkeistä seurantaa perheen kuulumisis-
ta ja tilanteesta tavoitteen suhteen. Toisilla kursseilla vanhemmilla oli suunnitteil-
la vapaamuotoista yhteydenpitoa niiden perheiden kanssa, joihin he olivat kurssilla 
tutustuneet. 

”Mut mun mielest ois hirveen hyvä olla yks seuranta vielä, vaikka ihan tämmönen 
joku lomake joka tulis sitte, vaikka tossa tammikuussa. Semmonen että, mitä kuuluu 
ja missä mennään.” 

Vanhempien näkemyksen mukaan sopeutumisvalmennuskurssi oli irrallinen arjes-
sa toteutuvasta muusta kuntoutuksesta. He kokivat puutteelliseksi sen, että kurssilla 
ei saa tehdä suosituksia tai ottaa kantaa kuntoutussuunnitelmaan. Yhtenäinen linja 
kuntoutuksen suunnittelussa ei toteudu, kun sopeutumisvalmennuskurssilla kerätty 
tieto ja ymmärrys lapsen sekä perheen tarpeista ja tilanteista ei nivoudu osaksi ko-
konaiskuntoutusta eikä niillä ole painoarvoa kuntoutuksen suunnittelussa. Hoitava 
taho teki suosituksia ilman, että lääkäri tunsi lasta. Vanhemmat totesivat, että kun-
toutusta järjestettäessä tulisi miettiä, voisivatko kuntoutusmuotojen eri toteutukset 
olla yhteydessä paremmin keskenään. Poissaolo kiireisestä arjesta helpotti asioiden 
kertomista rauhassa ja niiden pohtimista yhdessä verrattuna muuhun arjessa toteu-
tuvaan kuntoutukseen, jonne rynnätään kovalla kiireellä ja uupuneena.

”Ehkä siis jos yleisesti ajattelee tätä kurssia niin, ehkä se minkä huomaa, kuulee 
toisten vanhempien suusta myös tulevan ja mikä muuten on et miten tämä nivoutuu 
muuhun lapsen saamaan tukeen kuntoutukseen ja hoitoon. Ehkä se on se semmo-
nen suurin kynnyskysymys, et jos täältä ei saa tehdä suosituksia, tai he ei voi tehdä 
muuta ku tämmösiä kannanottoja että perheen kans keskusteltu tämäntyyppisestä 
tai muuta vastaavasti ni sit se oikeesti, että rakentuuko se yhtenäiselle linjalle se 
lapsen kokonaiskuntoutussuunnitelma vai miten ne oikeesti se toimii se yhteistyö. 
Nythän se on aika irrallaan, sillain.”

4.5.2 Aikuisten ja läheisten näkemyksiä GAS-menetelmän käytöstä

GAS-menetelmän vahvuudet ja hyödyt

GAS-menetelmän soveltaminen ohjasi työstämään konkreettisen tavoitteen. Kuntou-
tujien mukaan tavoitteesta keskusteleminen edisti yhteistä ajatusta toiminnan tavoit-
teellisuudesta. Kuntoutujat kuvasivat, että tavoitteen täytyy lähteä itsestä. Kirjoitettu 
tavoite motivoi, pysyi mielessä ja jäi itselle talteen. Myös läheisten mukaan tavoitteen 
kirjaaminen selkiytti toimintaa.

”Niin, se voi ehkä olla että ku sen pani tohon ylös paperille, niin – – että se, auttoi.”

”No se on hyvä et se tavote lähtee siit henkilöst itestään, et sitä ei tosiaan sanella 
mistään päin.”
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Kuntoutujat kertoivat tiedon saannin merkityksestä. Kurssilta oli saatu luotettavaa 
ja uutta tietoa omasta tilanteesta. Luotettavan tiedon saanti oli tärkeää, koska esi-
merkiksi internetistä saa paljon tietoa, mutta kuntoutujan on vaikea arvioida, miten 
luotettavaa tieto on ja mikä on sen merkitys hänen omaan yksilölliseen tilanteeseensa 
nähden. Kuntoutujat odottivat ja saivat täydennystä ja varmennusta omiin käsityk-
siinsä. Lisäksi he ymmärsivät, miten soveltaa tietoa käytännössä. 

”Mä luulen et mä oon tienny jo kaiken mut sitte just vähän semmosia, ollu epäselviä 
kohtia et mitä voi tehä mitä saa tehä mitä kannattaa tehä mitä ei kannata tehä ja 
tämmöstä.” 

Kuntoutujien mukaan tiedon saaminen mahdollistaa oman aktiivisen toiminnan: 
kun tietää enemmän, voi aktiivisesti kysyä lisää. Kuntoutujat kaipasivat lisää yksilöl-
listä tietoa ja diagnoosiin liittyvää täsmällistä tietoa. 

Kuntoutujat kertoivat, että kurssi oli tukenut sopeutumista sairauteen. Vertaistuki oli 
tärkeää, merkityksellistä, parasta kurssilla. Vertaisryhmässä ollaan omien joukossa. 
Toisten kuntoutujien tilanteista kuuleminen toi perspektiiviä omaan tilanteeseen ja 
auttoi tunnistamaan omia mahdollisuuksia.

”Just se et on nähny et sä et oo ainut, nuori, et niit on muitakin nuorii jotka sairastaa 
tätä ja se et toi, et jolla voi olla viel hankalampaa vaikeempaa mitä ittel on, ja sit seki 
et pistää miettimään et, et toi... et mitä voi silti tehdä, et vaik on tää, ja sit se et toi, 
pistää sellatteen just et, et toi noin, et onhan niit mahdollisuuksii silti.”

Vertaisryhmässä oli helppo olla ja jakaa kokemuksia. Tiedon saaminen vertaisilta 
oli tärkeää. Toisaalta oli kuormittavaa olla ryhmässä jatkuvasti. Osa kuntoutujista oli 
varovaisia kertoessaan henkilökohtaisista asioistaan ryhmässä. Iso ryhmäkoko oli 
haaste.

Kuntoutujat kertoivat merkityksellisistä tapaamisista kurssin ohjaajien kanssa ja 
tuesta, jota he olivat saaneet. Moniammatillisuutta pidettiin hyvänä asiana. Yksi kun-
toutujien oivalluksista oli armollisuus itseä kohtaan ja ymmärrys siitä, että vähempi-
kin riittää.

”Keskusteltiin et pitäs olla enemmän armollisempi itelle, et mä oon hirvee piiskaaja 
itteeni kohtaan et, vaadin paljon et, pitää pystyy tekee ja sit kun mä en pysty niin sit 
suutun ja, ehkä se jäi nyt mieleen että pitäs olla, enemmän armollisempi.” 

Vertaistuen tarve ja merkitys korostuivat läheisten kommenteissa. Vertaistuessa kes-
keistä oli hyvä ryhmä, jossa oli mahdollisuus vaihtaa ajatuksia. Toisten kuntoutujien 
haasteet saivat omat haasteet tuntumaan pienemmiltä, ja vertaistuki auttoi oman ti-
lanteen hyväksymisessä. Vertaisryhmässä voi myös itse antaa tukea. Tieto erilaisista 
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tukimuodoista, kannustaminen niiden hakemiseen sekä käytännön vinkit päivittäis-
ten toimien helpottamiseksi tukivat läheisen arkea.

GAS-menetelmän haasteet ja kehittäminen 

Kuntoutujien mukaan GAS-menetelmän soveltaminen viikon sopeutumisvalmen-
nuskurssilla oli hankalaa. Aikaa meni menetelmään tutustumiseen, ja viidelle päi-
välle oli vaikea miettiä sopivaa tavoitetta. Myös asteikon teko oli hankalaa. GAS-me-
netelmällä tehdyt tavoitteet saattoivat jäädä lyhyellä jaksolla yleispäteviksi, eivätkä 
ne olleet yksilöllisesti merkityksellisiä. Kurssilla asetetut ryhmän tavoitteet kuvasivat 
sitä, mitä kurssilta oli tultu hakemaan. Tavoitteet olisi saavutettu ilman GAS-mene-
telmän soveltamistakin. Kuntoutujien mukaan GAS-menetelmällä tehdyt tavoitteet 
kuvaavat vain pientä osaa kurssin annista tai eivät sitä ollenkaan.

”Kyllä, näin mä aattelen et ei tää kyllä kerro yhtään mitään mun viikosta. Tai viikon 
annista.”

Kuntoutujien mukaan oma tavoite asetettiin arkeen eikä viikon jaksolle. Viikon ajalle 
tehty tavoite saattoi olla helppo saavuttaa, mutta toiminnan jatkaminen arjessa ta-
voitteen mukaisesti kuvattiin vaikeaksi. Tavoite pitäisi tehdä pidemmälle ajalle, ja ta-
voitteen toteutumista tulisi seurata. Myös läheiset toivat esiin, että tavoitteen pidempi 
aikajänne ja tavoitteen toteutumisen seuranta olisivat tarpeen.

Kuntoutujien mukaan indikaattorille laadittu asteikko oli selkeä ja auttoi ymmärtä-
mään muutoksen etenemistä. Toisaalta osa kuntoutujista kertoi, että asteikon teko 
oli hankalaa. Konkreettisen tavoitteen hahmottaminen ja sen toteutumisen arviointi 
ilman asteikkoa olisivat riittäneet.

”– – nii se paperin täyttö vaa oli hirveen vaikeeta. Et miten [naurahtaa] voi olla tavo-
tetasoa huonompi-, tai siis miks tavotetaso on siellä välissä. Et ehkä se lähtötilanne 
ja se tavote on ne, et voihan siellä välissä sit olla niit, et mihin on päässy vaikka 
tiistaina ja mihin keskiviikkona, tai mikä aika se onkaan.”

Kuntoutujat toivoivat, että lomake olisi yksinkertaisempi ja selkeämpi. Erityisesti 
ikääntyneemmät kuntoutujat kokivat lomakkeen täytön ja menetelmän soveltamisen 
hankalaksi. Lomaketta ehdotettiin yksinkertaistettavaksi esimerkiksi niin, että siinä 
käytettäisiin asteikkona hymiöitä tai janaa. Kuntoutujat ehdottivat, että lähtötaso olisi 
alimmaisena ja siitä edettäisiin kohti ylintä tasoa, joka olisi tavoitetaso. Tavoitteet 
voisi laittaa myös tärkeysjärjestykseen. Kuntoutujien mukaan sama lomake ei toimi 
eripituisilla kursseilla.

Kuntoutuminen on jatkuva prosessi, jonka seuranta ja tuki olisi tärkeää kurssin jäl-
keen. Prosessimaisuuden takia kurssin jaksotus oli toimiva, kuntoutujat toivoivat 
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kolmattakin jaksoa. Jatkuvuutta ylläpidettiin lähettämällä jatkosuunnitelmia ja suo-
situksia lähettäville tahoille ja olemalla yhteydessä muulla tavalla.

4.5.3 Ammattilaisten näkemyksiä GAS-menetelmän käytöstä

GAS-menetelmän vahvuudet ja hyödyt

Ammattilaisten näkökulmasta GAS-menetelmä tuki yhteistoimijuutta, kun käytet-
tävissä oli riittävästi yhteistä aikaa tarpeiden tunnistamiseen ja tavoitteiden pohti-
miseen. Luottamuksen syntyminen oli tärkeää. Ammattilaisten mukaan GAS-me-
netelmän käyttöönotto oli edistänyt toiminnan tavoitteellisuutta ja kuntoutujan 
osallistumista sopeutumisvalmennuskursseilla. Oma konkreettinen tavoite sitoutti, 
motivoi ja aktivoi.

”Mää oon vetäny vuosikymmenet ilman tavoitteita että kyllä, Kelan kuntoutuksesta 
tuli kuntoutusta varsinaisesti sillonku tuli tavoitteet. Aikanaanhan oli kolmen vii-
kon jaksoja, hierottiin ja jynssättiin ja sitte viimesellä kerralla annettiin paperilla 
kotiohjelma. Ei mitään seuraavia kursseja, että kyllä jaksotus ja tavoitteet, niin se 
on ollu yks kulminaatiopiste kyllä Kelan kuntoutukses. Että se oli (aikaisemmin) 
ihan, ihan semmosta päämäärätöntä.” 

GAS-menetelmän avulla ammattilaiset saivat palautetta, ja kurssin toisen viikon oh-
jelmaa voitiin muokata palautteen perusteella. GAS-menetelmää käyttämällä perhei-
tä ohjattiin ajattelemaan arjen tavoitetta sekä selkiytettiin perheiden tarpeita ja toi-
mintaa. Perheen toimiva sisäinen vuorovaikutus tuki GAS-menetelmän soveltamista. 

Ammattilaisten toimijuutta haastoivat kuntoutuksen palvelukuvausten määritelmät, 
jotka rajaavat sitä, mihin tehtävään ja toimintaan voi osallistua. Moniammatillisuus 
taas tuki toimintaa.

”Ja se on aika ahdistava kun, jonkun täytyy käyttää ajatusenergiaa siihen et se miettii 
et kuka kelpaa mihinkin tehtävään. Se vie aika paljon energiaa.”

Ammattilaisten mukaan kurssilaisilla oli tarve kuulua joukkoon ja jakaa kokemuksia. 
Toisten kuntoutujien haasteiden näkeminen auttoi selviämään omista haasteista, jot-
ka tuntuivat pienemmiltä toisten kokemien haasteiden rinnalla. Vertainen ymmärsi 
eikä arvostellut. Ammattilaisten mukaan kurssilaisilla oli tarve pitää yhteyttä kurssin 
jälkeen.

Osa ammattilaisista oli käynyt GAS-koulutuksen. Koulutuksen käyneet olivat koulut-
taneet muita, ja GAS-menetelmää oli opittu myös yhdessä tekemällä. Ammattilaisen 
käyttökokemus auttoi menetelmän soveltamisessa. Kokemuksen kautta GAS-me-
netelmästä osattiin kertoa sen soveltamista edistävällä tavalla ja tukea kuntoutujaa 
GAS-menetelmän käytössä.
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”Joo ja mäki, ku mä oon oppinu tässä näitten vuosieni varrella vähän millä tavalla 
puhua tästä. Ja justiin painottaa sitä että, te ootte itseänne varten täällä ja te teette 
näitä tavotteita itseänne varten.”

GAS-menetelmän haasteet ja kehittäminen

Ammattilaiset pohtivat, tehdäänkö aikuisten kuntoutujien lähipiirille ja kuntoutujil-
le itselleen yhteinen tavoite vai erilliset tavoitteet. Ammattilaisten mukaan voisi olla 
hyödyllistä, jos tavoitetta mietitään etukäteen ja se asetetaan jo kurssille lähettävässä 
yksikössä asiakkaan kanssa. Käytäntö edistäisi yhteistyötä lähettävän tahon kanssa, ja 
kuntoutujan odotukset kurssista selkiytyisivät. Tavoitteen olisi tärkeä jatkua kurssille 
lähettämisestä lähtien seurantaan kurssin jälkeen. 

”Se pitäs alkaa jo siitä hoitokäynnillä ku suunnitellaan kurssille tuloa ja sitte jonku 
tietyn aikavälin asti joko, otamme yhteyttä heihin tai vielä parempi varmaan, että 
lapsen omassa hoitopaikassa. Tavallaan tää jatkuvuus, sen hoidon jatkuvuus, 
turvautuisi sitten myöski jatkossa tälle lapselle et se jäis kaikuu se kurssin anti 
myöskin tulevaan.”

Ammattilaiset tarvitsevat aikaa asiakkaan tilanteeseen perehtymiseen, jotta he voi-
vat tukea asiakasta tavoitteen asettamisessa. Asiantuntijat kuvaavat, että tavoitteesta 
tulee irrallinen ja pintapuolinen, jos se tehdään kiireessä. Kurssin aikana haasteena 
oli myös se, että kaikki työntekijät eivät aina olleet tietoisia asiakkaiden tavoitteesta 
esimerkiksi henkilökunnan vaihtuvuuden takia.

”Kun se on tosiaan se tiistai tai keskiviikko niin ei oo itelkään oikein viel hajua siit 
et, edes minkään näköst teoriaa, et mikä täl lapsel on ehkä hankalaa ja mist se 
ehkä vois johtuu.”

”Ulkokohtasempi siitä tulee kun, jos se tehään, äkkiä täytyy tehdä.”

Kuntoutujalla ja perheellä pitäisi olla aikaa pohtia tavoitetta. Tavoitteen tekeminen 
kurssin alussa oli haastavaa, koska kuntoutuja ei tiennyt tarkkaan, mitä kurssilla ta-
pahtuisi. Aluksi hänellä saattoi olla myös tarve käsitellä omia asioita työntekijöiden 
kanssa yleisesti ennen kuin siirryttiin tavoitteen asettamiseen. Alkupäivinä perheet ja 
lapset olivat väsyneitä matkasta ja uudesta tilanteesta.

”Suurempi tarve puhua sillä hetkellä, kun ollaan ensimmäisiä päiviä kuntoutuksessa, 
niitä omia asioita ulos. Aina se tavotteenasettelu ei onnistu ensimmäisellä viikolla.”

Ammattilaisten mukaan riittävän ajan varaaminen keskusteluun ja keskustelussa on-
nistuminen olivat keskeisen tärkeitä asioita tavoitteen asettamisessa perheen kanssa. 
Perhekursseilla tavoitteen asettamisen tilannetta haastoivat ammattilaisten mukaan 
joskus myös vanhempien väliset erimielisyydet. Ammattilaiset kokivat, että oli vaati-
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vaa keskustella vaikeista asioista ja käsitellä perheen pahimpia haasteita yhden tun-
nin aikana, kun oli juuri tavattu. Myös lapselle oli epämukavaa käsitellä pahimpia 
haasteita juuri tapaamansa ihmisen kanssa.

”Mä aattelen et kaikkein haastavinta on tunnissa, [naurahtaen] hyökätä sen perheen 
kimppuun siinä että mitä nyt, ne on ne teiän pahimmat haasteet et mihin te halui-
sitte muutosta, kun me ollaan just tavattu. Se on tosi epämukava tilanne lapselle.”

Ammattilaisten mielestä GAS-menetelmä sopii paremmin pidemmille kursseille. 
Viikon kursseilla ajankäyttö oli haastavaa, ja ammattilaiset pohtivat, voisiko resurssit 
suunnata paremmin ja käyttää ajan muuhun työstämiseen. Ammattilaiset ajattelivat, 
että viikon kursseilla asteikko ei ollut tarpeellinen. Tavoitteen asettaminen viikoksi 
rajasi tavoitteita eikä tukenut toimintaa arjessa.

”Mutta nyt me puhutaan neljästä päivästä ja tavotteet voi asettaa ainoastaan kurs-
sille, jotta ne on jotenkin mitattavissa. Se ei tue sen ihmisen sitä jatkoselviytymistä 
ollenkaan.”

Ammattilaiset toivat esiin, että tavoitteen asettamiseen varattu aika kurssilla ei ole 
riittävä ja että tavoitekeskusteluun tarvittaisiin oma aika. Palvelukuvauksissa aika oli 
rajattu, ja niissä oli kuvattu, että tavoite tulee asettaa mahdollisimman pian, mikä 
oli haastavaa tavoitteen työstämisen kannalta. Ammattilaiset toivovat enemmän va-
pauksia suunnitella kurssin sisältöä, rakennetta ja työnjakoa, koska heillä oli koke-
musta siitä, miten kannattaa toimia.

”Must täs on se haaste, et ne pitäis tehdä mahdollisimman pian jos me katotaan 
palvelukuvauksia.”

Itse tavoite saattoi hahmottua helposti, mutta asteikon tekemiseen meni aikaa ja se oli 
haastavaa. Konkreettinen mitattava tavoite oli vaikea muotoilla. Kuvailevia sanallisia 
tavoitteita oli vaikea skaalata niin, että asteikko oli progressiivinen ja aukoton. Ko-
konaistavoite oli ammattilaisten mukaan hyvä, mutta sen rooli saattoi olla epäselvä. 
Ammattilaiset pohtivat sitä, että asteikko voisi kuvata muutoksen suuntaa esimer-
kiksi tavoitteen saavuttamisen portaina. Ammattilaiset toivat esiin, että tavoitteen 
rinnalla pitäisi tuoda esiin keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Nyt keinoja kirjataan 
GAS-menetelmälomakkeelle ja muuhun kurssin materiaaliin. Keinojen kirjaamisen 
liittäminen tavoitelomakkeelle tuotiin esiin konkreettisena kehittämisehdotuksena.

”Se ois hauska semmonen kehittämisehdotus, et ois semmonen lomake mihin vois 
laittaa, keinoja se ois aika hauska semmonen vähän laajempi työväline ikään kun, 
et ahaa tavote ja mitkäs ne olikaan ne keinot.”
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Lapsen osallistumisessa keskusteluun oli haasteita silloin, kun lapsi ei tiennyt diag-
noosista tai keskustelussa vanhemmat puhuivat lapsen haasteista negatiiviseen sä-
vyyn. Ammattilaisten kertoman mukaan vanhemmat asettivat tavoitteet pienelle 
lapselle, mikä oli ristiriitaista, kun ohjeissa on kirjoitettu kuntoutujan omasta tavoit-
teesta. Toisaalta ”omat tavoitteet” -muoto korosti lapsen näkökulmaa, vaikka lapsi ei 
olisi itse asettanut tavoitetta. 

GAS-menetelmän pisteiden ja T-lukuarvon laskeminen ja soveltaminen olivat 
epäselviä. GAS-menetelmä ei ammattilaisten mukaan antanut heille riittävästi pa-
lautetta kurssin onnistumisesta eikä kuvannut kaikkea kurssin tuottamaa hyötyä 
kuntoutujalle.

”GAS on tosi hyvä lomake, mut se on ehkä se että saa perheen ajatukset muokattua 
siihen että miten vois jossain asiassa edetä. Siihen se on mun mielestä hyvä. Mut 
ei se oo hyvä siihen että, arvioi sitä onko kurssista hyötyä vai ei. Koska ei se välttä-
mättä, sitä mitenkään arvioi.”

Ammattilaisten mukaan oli myös muita tapoja toimia tavoitteellisesti ja arvioida ta-
voitteen suuntaista muutosta kuin GAS-menetelmä, joka ei ole ainoa oikea menetel-
mä. Ammattilaisten mukaan GAS-menetelmän soveltaminen oli haastavaa eteneviä 
sairauksia sairastaville ja ikääntyneille kuntoutujille. Koulutustausta ja sukupuoli 
sekä kyky ymmärtää menetelmää vaikuttivat sen soveltamiseen. Kuntoutujan aiempi 
käyttökokemus helpotti soveltamista.

”Minä nyt vielä kestän mutta [naurua], kun asiakasta katsoo, niin näkee ihan ilmeestä 
et, täs ei oo mitään tolkkua, että ihan oikeesti tulee tämmönen.”

4.5.4 GAS-menetelmän käyttö lomakkeilla

Sopeutumisvalmennuskursseilla Omat tavoitteeni -lomakkeen täytti 43 kuntoutujaa. 
Lomakkeisiin oli asetettu yhteensä 69 tavoitetta. 37 kuntoutujan tavoitteet (86 %) teh-
tiin yhden työntekijän kanssa lomakkeiden merkinnän mukaan ja kuuden kuntou-
tujan (14 %) tavoitteet oli kirjattu työryhmässä tehdyiksi. Ajanjakso, jolle tavoitteita 
asetettiin, vaihteli yhdestä 26 viikkoon. Yhteenveto asetuista tavoitteista kursseittain 
on liitteenä 8.

Omat tavoitteeni -lomakkeella kirjaaminen vaihteli sen suhteen, kenen näkökulmas-
ta tavoite oli kirjoitettu. Asperger- tai ADHD-lasten perhekursseilla tavoitteet koh-
dentuivat lähes yhtä paljon lapselle (48 %) kuin perheelle (52 %). Lasten tyypin 1 
diabetes -perhekursseilla perheeseen kohdistuvien tavoitteiden osuus (27 %) oli alle 
puolet lapsen tavoitteiden (67 %) osuudesta. Tyypin 1 diabetes -perhekursseilla yksi 
tavoite kohdentui omaiseen. Aikuisten kursseilla lähes kaikki tavoitteet kohdentuivat 
kuntoutujaan. Reumakurssilla kuntoutujaan kohdentuivat kaikki tavoitteet, ja liike-
häiriösairauksiin liittyvällä parikurssilla yksi tavoite oli ilmaistu passiivimuodossa, 
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kaikki muut kohdentuivat kuntoutujaan. Kaikilla kursseilla kuntoutujaan kohdentu-
via tavoitteita oli asetettu 51 (74 %), perheen tavoitteita 16 (23 %), yksi oli omaisen 
tavoite ja yksi tavoite oli ilmaistu passiivimuodossa. (Kuvio 5.)

Kuvio 5. Omat tavoitteeni -lomakkeella esitettyjen tavoitteiden laatijat kursseittain.
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Kaikilla kursseilla yhteensä kokonaistavoite oli merkitty 53 lomakkeeseen (77 %), ja 
se puuttui 16 lomakkeesta. Tavoite oli skaalattu 5-portaiseksi 54/69 kertaa (78 %), 
mikä tarkoittaa sitä, että 15 tavoitteen skaalaus jäi vajaaksi. Tavoitteen saavuttamisen 
loppuarvio oli merkitty 59 kertaa (86 %). Omaisten ja kuntoutujan osallistuminen jää 
lomakkeita tarkastellen kahdella kurssilla epävarmaksi. 

Lasten lomakkeissa tavoitteiden asteikko oli skaalattu 5-portaiseksi 29/38 kertaa 
(74 %), 4-portaiseksi kerran ja 3-portaiseksi kolme kertaa. Asteikko jäi viisi kertaa 
yksi-portaiseksi. 74 % eli 28/38 tavoitteista oli arvioitu kurssin lopussa. Väliarviointe-
ja ei ollut yhden viikon jaksolta, mutta pidemmillä kursseilla oli tehty 16 väliarviota. 
Tavoitteet olivat hyvin linjassa kokonaistavoitteesta lapsen omaan tavoitteeseen. Ta-
voitteet olivat linjassa niiltä osin kuin ne oli laadittu kaikille tasoille. 

Aikuisten lomakkeissa tavoitteiden asteikko oli skaalattu 5-portaiseksi 25/31 kertaa 
(81 %), 4-portaiseksi kolme kertaa ja 3-portaiseksi kolme kertaa. Seitsemässä tavoit-
teessa oli useampi indikaattori. Tavoitteet oli arvioitu kurssin lopussa kaikkien ta-
voitteiden osalta, ja yhden tavoitteen osalta oli tehty myös väliarvio yhden viikon 
jaksolla. 

Kokonaistavoitteet ja/tai tavoitteet saattoivat sisältää yhden tai useamman tavoitteen. 
Esimerkiksi kokonaistavoitteen ollessa ”sairauden hyvän hoidon jatkaminen ja siinä 
jaksaminen” tavoite 1 oli ”vertaistuki: vanhemmille keskustelu ja kokemusten vaihta-
minen muiden vanhempien kanssa sekä muiden sairautta potevien lasten tapaami-
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nen”, tavoite 2) oli ”saada tietoa uudesta teknologiasta sairauden hoidossa sekä erilai-
sista teknisistä hoitomuodoista” ja tavoite 3) oli ”lapsi: olla liikuntasalissa”. 

Lomakkeille asetetuista tavoitteista 12 (17 %) oli laadittu Omat tavoitteeni -lomak-
keen ohjeistuksen mukaan siten, että niissä ilmaistut kokonaistavoite, tavoitteet ja 
asteikko olivat linjassa keskenään, ja indikaattorin asteikko oli aukoton. Muissa kirja-
tuissa tavoitteissa ilmeni puutteita. Kurssimuotokohtaiset erot jäivät tavoitteen tekni-
sen laadinnan osalta pieniksi (kuvio 6). 

Kuvio 6. Omat tavoitteeni -lomakkeen ohjeen mukaan asetetut tavoitteet suhteessa tavoitteiden määrään.
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Osalla kursseista oli asetettu sama tavoite usealle henkilölle mekaanisesti tavoitetta 
toistaen eikä niistä voinut erottaa GAS-menetelmän käytön ohjeen mukaista yksilöl-
listä SMART-periaatetta. Lomakkeilla käytetty kieli oli yleensä ymmärrettävää arki-
kieltä, eikä se juurikaan sisältänyt ammattilaisten termejä. Kokonaistavoite, tavoite 
ja indikaattorit olivat linjassa silloin, kun kaikki nämä tekijät oli merkitty lomakkee-
seen. Eri asioita oli kirjattu lomakkeisiin puutteellisesti. Esimerkiksi kokonaistavoite 
ja/tai tavoite oli merkitsemättä, tai loppuarvio oli merkitsemättä. Eniten haasteita il-
meni kuitenkin tavoitteen indikaattorin asteikon laadinnassa: 5-portaisuus puuttui, 
asteikon välit olivat päällekkäisiä tai epäloogisia tai indikaattoreita oli useampi kuin 
yksi. Saman ammattilaisen täyttämät lomakkeet ilmensivät lomakkeilla samanlaista 
GAS-menetelmän käyttöä ja lomakkeelle kirjaamista.
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5 Yhteenveto GAS-menetelmän käytöstä Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla

5.1 Omat tavoitteet asiakkaiden näkökulmasta

5.1.1 Lasten kurssit

Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennuskursseilla laadittiin Omat tavoitteet -lo-
makkeelle 1–4 tavoitetta. Osa tavoitteista oli asetettu lapselle, osa perheelle ja osa 
omaisille. Eri sopeutumisvalmennuskursseilla asetetut tavoitteet painottuivat eri 
tavoin. Kokonaistavoitteet painottuivat lasten diabeteskursseilla itsehoidon tukemi-
seen, vertaistuen saamiseen ja sairauden hoidon jatkamiseen ja jaksamiseen. Asper-
ger- tai ADHD-kursseilla suuri osa tavoitteista liittyi sujuvan arjen ja elämänhallin-
nan vahvistamiseen. Omat tavoitteet kohdentuivat pääosin (71 %) ICF:n suoritusten 
ja osallistumisen osa-alueelle.

Lapset kuvasivat haastatteluissa mielekästä ja kurssilla toivottua toimintaa, kuten lii-
kuntasalissa olemista, muiden lasten tapaamista ja heidän kanssaan leikkimistä, jotka 
oli osalle lapsista asetettu myös tavoitteiksi. Monet lapset kuvasivat myös tavoitteita ja 
arjessa tärkeitä asioita, joita haluaisivat oppia mutta joita ei ollut asetettu tavoitteek-
si. Vanhempien haastatteluissa perheen omat tarpeet arjessa tai odotukset ja toiveet 
kurssille painottuivat tavoitteiden asettamisen lähtökohtana. Vertaistuen saaminen 
kuormittavassa arjessa jaksamiseksi sekä lapselle mahdollisuus tavata muita lapsia, 
joilla on sama sairaus tai oireyhtymä, koettiin tärkeiksi kurssille ohjaaviksi tarpeik-
si. Vanhemmat nostivat haastatteluissa esille myös tarpeen saada lapsen ja perheen 
tilanteeseen yksilöllistä asiantuntevaa tietoa ja keinoja, jotka helpottaisivat arjessa 
pärjäämistä. Vanhempien mukaan keskeistä oli lapsen myönteisen minäkuvan vah-
vistaminen kurssilla. Kaikki perheen tarpeet ja tavoitteet eivät nousseet esille tavoite-
keskustelussa, ja useat vanhemmat kuvasivat paljon tarpeita.

Tavoitteen asettamisen käytännöt vaihtelivat perhekursseilla kurssipaikasta, per-
heestä ja ammattilaisista riippuen. Pääosin kursseilla tavoitteen asettaminen toteu-
tui perheen ja ammattilaisen yhteisessä keskustelussa, joka koski lapsen ja perheen 
tilannetta, tarpeita ja haasteita. Näistä tunnistettiin keskeinen asia, josta muotoiltiin 
tavoite yhdessä kurssin aikajänteelle. Ammattilaisen apu tavoitteen asettamisessa ja 
yksilöllinen keskustelu koettiin tärkeäksi.

Lapset osallistuivat tavoitteen asettamisen tilanteisiin vaihtelevasti. Heidän osal-
listumisensa painottui niin, että lapsen vanhemmat ja ammattilaiset huolehtivat 
omien tavoitteiden asettamisesta, mutta lapselta kysyttiin näkökulmia tavoitteeseen 
tai toiveita kurssille. Haastatelluista perheistä 38 % oli sellaisia, joissa lapsi ei osal-
listunut tavoitteen määrittelyyn. Lasten haastatteluista ilmeni, että asetettu tavoite 
oli joillekin lapsille mieluisa, toisille epäselvä ja yksi lapsi koki asetetun tavoitteen 
vastenmieliseksi.
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Lasten perhekursseilla tavoitteiden saavuttaminen vaihteli Omat tavoitteeni -lomak-
keiden asteikolla jonkin verran odotettua pienemmästä selvästi yli odotusten toteu-
tuneeseen tavoitteeseen (−1:stä +2:een). Tavoitetason (0-taso) saavutti 39 %, tavoite-
tason ylitti 39 % ja alitti 21 % arvioiduista tavoitteista. Kymmenen tavoitetta (26 % 
tavoitteista) jäi arvioimatta.

Osa lapsista kuvasi harjoitelleensa kurssilla sairauden hoitoon liittyviä asioita, op-
pineensa uutta omasta diagnoosistaan sekä uusia pelejä ja leikkejä. Lapset olivat yl-
peitä oppimistaan uusista taidoista ja asioista. Lapset, joiden tavoite liittyi kurssilla 
tehtävään toimintaan, kuten liikuntasalissa olemiseen tai muiden saman diagnoo-
sin saaneiden lasten näkemiseen, kokivat, että tavoite oli saavutettu. Osalle lapsista 
tavoitteen merkitys ja harjoiteltujen asioiden yhteys tavoitteeseen oli jäänyt epäsel-
väksi, sen olivat asettaneet muut tai lapselle oli epäselvää, miten asiaa oli kurssilla 
harjoiteltu. Osa lapsista kuvasi, etteivät ole oppineet mitään tai eivät muista, mitä 
ryhmissä on tehty. 

Vanhempien mukaan perhekursseilla tavoitteen eteen työskentelyä ohjattiin eri ta-
voin. Osassa tavoitteen asettamisen tilanteista ammattilaisten kanssa yhdessä suun-
niteltiin, miten asiaa harjoitellaan. Vertaiskeskusteluissa tavoitteen suuntaisia aiheita 
nostettiin keskusteluun ja saatiin vinkkejä muilta. Osalla kursseista toteutui yksilölli-
siä tilanteita, joissa huomioitiin perheen tavoite. Tavoitteen mielessä pitäminen ja sen 
työstäminen arjessa ja kurssilla varioivat perheiden ja kurssien kesken. Jotkut van-
hemmat kuvasivat, ettei tavoite ohjannut toimintaa kurssilla. Kahden viikon pituisilla 
perhekursseilla toteutettiin ensimmäisen viikon lopussa väliarviointi tavoitteen mu-
kaisesta etenemisestä ja päivitettiin tilanne. Varsinainen tavoitteen arviointi toteutui 
perhekursseilla eri tavoin joko ryhmässä tai yksilöllisessä tilanteessa ammattilaisen 
kanssa keskustellen.

Vanhempien haastatteluissa tavoitteiden saavuttaminen ilmeni vaihtelevasti. Toiset 
vanhemmat kuvasivat tavoitteiden ja odotusten täyttyneen kurssilla. He kuvasivat 
perheen voimaantumista, asiantuntijoilta ja vertaistuesta saatuja keinoja ja tietoa 
arkeen, sopeutumista sekä uutta toivoa lapsen ja perheen tilanteeseen. Vanhemmat 
kuvasivat saavuttaneensa myös tavoitteita, joita ei ollut kirjattu. Haastatteluissa osa 
vanhemmista puolestaan oli pettyneitä siihen, että tavoitteita ei ollut saavutettu. He 
kokivat myös, että odotukset kurssia kohtaan eivät olleet täyttyneet eikä kurssi ollut 
vastannut lapsen tai perheen tarpeisiin. Riittämätön keskusteluaika ja yksilöllisten 
tarpeiden huomiointi olivat heidän kokemustensa mukaan estäneet saavuttamasta 
tavoitteita. Useat vanhemmat kuvasivat olevansa epävarmoja siitä, miten harjoittelua 
ja asioiden työstämistä jatketaan arjessa kurssin loputtua.

5.1.2 Aikuisten ja läheisten kurssit

Lomakkeelle laaditut kuntoutujien kokonaistavoitteet painottuivat työ-, liikunta- ja 
toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä sairauteen sopeutumiseen. Kokonaistavoitteisiin 
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liittyvät kuntoutujan omat tavoitteet painottuivat tiedon saamiseen, liikuntakyvyn 
ja fyysisen kunnon edistämiseen sekä vertaistukeen. Kuntoutujien omat tavoitteet 
kohdentuivat sopeutumisvalmennuskurssien palvelukuvauksien mukaisista tavoit-
teista itsehoitoon, tiedon lisäämiseen, sairauteen sopeutumiseen ja sitoutumiseen 
kotiharjoitteluun. Osaan palvelukuvauksen mukaisista kurssitavoitteista ei kohden-
tunut kuntoutujan tavoitteita. Omat tavoitteet kohdentuivat pääosin (52 %) ICF:n 
suoritusten ja osallistumisen osa-alueelle. Tavoitteista 26 % koski ympäristötekijöitä 
(esimerkiksi vertaistukea).

Haastatteluissa kuntoutujat kertoivat, että tavoitteiden taustalla olivat sekä kurssia 
koskevat odotukset ja tarpeet että haasteet arjessa. Sekä kuntoutujat että läheiset 
odottivat kurssilta tukea sairauteen sopeutumiseen. Lisäksi erityisesti kuntoutujat 
odottivat sitä, että oppisivat elämään sairauden kanssa. Tärkeitä tarpeita, joista muo-
dostui tavoitteita, olivat vertaistuen ja tiedon tarve sekä keinojen saaminen kivun 
hallintaan. Haastattelussa kuntoutujat kuvasivat haastavaa arkea ja kertoivat, että 
kokemus työ-, toiminta- ja liikuntakyvyn heikkenemisestä oli tavoitteiden taustalla. 
Kuntoutujat halusivat omalla toiminnallaan vaikuttaa taudin ilmenemiseen. Liikunta 
pidettiin tärkeänä keinona hallita taudin kulkua, ja se valikoitui siksi tavoitteeksi. 

Kipu ja väsymys arkea hankaloittavana tekijänä korostuivat haastatteluissa, mutta 
kuntoutujien mukaan tämä ei välittynyt heidän omista tavoitteistaan. Läheiset ker-
toivat, että kaikkia arjen haasteita ei otettu esiin tavoitekeskustelussa. Kuntoutujien 
mukaan itselle tärkeä arjen tavoite saattoi viikon kursseilla karsiutua, koska se ei ollut 
realistinen viikon aikajänteellä. Kuntoutujien mukaan tavoitteen asettaminen viikok-
si oli hankalaa, oma tavoite pitäisi tehdä arkeen.

Aikuisten kursseilla tavoitteen asettamiseen osallistuivat aina kuntoutuja ja vähintään 
yksi ammattihenkilö. Tavoite asetettiin joko ryhmässä tai yksilöajalla. Kuntoutujat 
kertoivat, että asiantuntijat auttoivat ymmärtämään, mistä tavoitteen asettamisessa 
oli kyse. Tavoite tunnistettiin yhteisessä keskustelussa, jossa asiantuntijoilta toivot-
tiin tukea omille ajatuksille ja apua tavoitteen ja asteikon muotoilemiseen. Läheisten 
osallistuminen tavoitteen asettamiseen vaihteli, eikä läheinen aina osallistunut tilan-
teeseen. Osassa tilanteista kuntoutuja asetti tavoitteen itsenäisesti ja toisissa kuntou-
tujille jäi epäselväksi, miten tavoite muotoutui, tai kuntoutuja ei muistanut tavoitteen 
asettamista eikä omaa tavoitettaan. 

Kuntoutujat kuvasivat tavoitteen asettamista prosessiksi, jonka onnistumista edistä-
vät tavoitteen miettiminen ennakkoon, oma ymmärrys tavoitteen asettamisesta, ajan 
antaminen ja ryhmään tutustuminen. Tavoite muotoutui kurssin edetessä, ja kurssin 
ohjelma antoi kimmokkeen tavoitteelle. 

Aikuisten kursseilla tavoitteen saavuttaminen vaihteli koko GAS-menetelmän astei-
kolla (−2 – +2). Tavoitetaso jäi saavuttamatta 19 %:ssa tavoitteista, ja 61 % tavoitteis-



GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla 97

ta toteutui tavoitetasoa paremmin. Kuntoutujat kuvasivat tavoitteen saavuttamista 
lomaketiedon kaltaisesti eli tavoitteen saavuttaminen vaihteli. Tavoitteen saavutta-
mista vaikeutti kuntoutujan sairauden luonteeseen kuuluva vaihtelu kurssin aikana. 
Kuntoutujat kaipasivat lisää tietoa sairaudesta ja keinoja kivun hallintaan. Tavoitteen 
saavuttaminen näkyi erityisesti liikunnan lisääntymisenä, mutta osalla liikunnan li-
sääminen oli mennyt liiallisuuksiin ja suhde liikkumiseen oli ristiriitainen. Ymmär-
rys sairauden luonteesta ja vaikutuksesta toimintaan lisääntyi sekä kuntoutujilla että 
läheisillä. Osa läheisistä kertoi, että heidän merkityksensä kuntoutujan rinnalla vah-
vistui. Osa taas kertoi, ettei ollut pystynyt tukemaan kuntoutujaa tavoitteen saavut-
tamisessa. 

Kurssin ohjelma sekä oma aktiivinen toiminta tavoitteen mukaisesti, kuten aktiivi-
nen kysymysten esittäminen, edistivät aikuisten kuntoutujien kokemuksen mukaan 
tavoitteen saavuttamista. Vertaistuki ja erityisesti vuorovaikutteinen keskustelu, mie-
lellään pienessä vertaisryhmässä, olivat kuntoutujille merkityksellisiä. Spesifin tie-
don saanti ja saadut ohjeet tukivat tavoitteen saavuttamista. Joskus kurssin ohjelmaa 
oli muokattu kuntoutujan yksilöllisen tavoitteen tukemiseksi. Ammattilaisen luot-
tamuksellinen, yksilöllinen, keskusteleva ohjaus oli kuntoutujille merkityksellistä ja 
auttoi toimimaan tavoitteen mukaan. Yksilötapaamisia toivottiinkin lisää. Osa kun-
toutujista kertoi, että GAS-menetelmän mukainen tavoite ei ollut merkityksellinen 
eikä ohjannut heidän toimintaansa. Kuntoutujia mietitytti tavoitteen mukaisen toi-
minnan jatkuminen arkeen, ja he kaipasivat seurantaa. 

5.2 Ammattilaisten näkökulma

Ammattilaisten mukaan asiakkaan tavoitteiden taustalla olevat tarpeet olivat yksilöl-
lisiä ja ne tunnistettiin yksilöllisessä ja luottamuksellisessa keskustelussa sekä yhdessä 
työstämällä. Ammattilaiset tunnistivat asiakkaan vaikean sopeutumisprosessin, joka 
saattoi vaikeuttaa muutostarpeen käsittelyä ja tavoitteen asettamista sekä johtaa epä-
realistiseen tavoitteeseen. Asiakkaan oli vaikea tuoda esiin hänelle vaikeita asioita, ja 
arjen haasteiden käsittely saattoi herättää voimakkaita tunteita. Ammattilaisten mu-
kaan osalla perheistä voimavarat olivat vähissä ja tarve lepoon oli ensisijainen, mikä 
vaikeutti pitkä aikavälin tavoitteen asettamista arkeen. Osa merkityksellisistä asioista 
jäi tavoitteiden ulkopuolelle, vaikka asiat olisivat tulleet esiin keskustelussa. Aikuisten 
kuntoutujien osallistumista tuettiin käyttämällä voimavaralähtöisiä menetelmiä sekä 
valmentavaa työotetta ja vahvistamalla kuntoutujan käsitystä oman aktiivisuuden 
merkityksestä. Keskusteluissa ammattilaiset ohjasivat kuntoutujia miettimään tavoit-
teita arkeen. Ammattilaiset auttoivat pohtimaan erityisesti tavoitteiden realistisuutta 
ja arvioitavuutta sekä asteikon tekemistä.

Ammattilaisten mukaan aikuisten kuntoutujien läheisten osallistuminen tavoitteen 
asettamiseen oli vaihtelevaa. Osa läheisistä osallistui aktiivisesti, osa jäi prosessin ul-
kopuolelle. Tavoite saattoi olla kuntoutujan tai kuntoutujan ja läheisen yhteinen. Jos-
kus ammattilaiselle jäi epäselväksi, kumman tavoite lopulta oli kyseessä. 
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Ammattilaisten mukaan lapsen tarpeet olivat etusijalla tavoitteen määrittelyssä. Am-
mattilaiset pyrkivät siihen, että ainakin idea tavoitteesta tulisi lapselta. Vanhemmat 
asettivat tavoitteen, jos lapsi ei pystynyt osallistumaan sen muotoiluun. Lapsi saattoi 
jäädä taustalle, jos vanhemmilla oli paljon asiaa ja oli kiire. Lapsen osallistumista 
tuettiin kommunikoimalla lapsen ehdoilla sekä kuuntelemalla ja käyttämällä toimin-
nallisia työtapoja. Perheen kanssa tavoitetta asetettaessa keskusteltiin moniäänisesti, 
ja tavoitetta kehitettiin yhdessä. Joskus tavoitteen asteikon kuvaamiseen käytettiin 
visuaalisia menetelmiä, kuten portaita. Tavoitteeksi muodostuivat lapsen, sisarusten, 
vanhempien tai perheen yhteiset tavoitteet. Joskus sisarusten tarpeita ei huomioitu 
tavoitteissa. 

Ammattilaiset kuvasivat tavoitteen asettamisen oppimisprosessiksi, joka vaatii aikaa 
ja ammattilaisen tukea. Osa kuntoutujista tarvitsi paljon tukea, ja osan oli vaikea ym-
märtää tavoitteen asettamisen merkitystä. Aktiivinen rooli kuntoutumisessa oli osal-
le kuntoutujista uusi. Ammattilaiset kertoivat, että tavoitteen asettamisen ennakoin-
ti olisi tärkeää, mutta käytännöt ennakoida tavoitteen asettamista ennen kurssia ja 
asiak kaiden valmistautuminen kurssille vaihtelivat. Ammattilaisten mukaan tavoit-
teen asettamista vaikeutti kireä aikataulu ja palvelukuvauksen ohje tuottaa tavoite 
pian. Ammattilaisten mukaan tässä oli ristiriita, koska tavoitteen asettamiseen tulisi 
antaa aikaa. Kuntoutujat tarvitsivat aikaa tavoitteen tunnistamiseen ja prosessointiin. 
Ammattilainen puolestaan tarvitsee aikaa tunnistaakseen asiakkaan yksilölliset tar-
peet ja tilanteet.

Ammattilaisten mukaan tavoitteiden saavuttamista arvioitiin sopeutumisvalmen-
nuskursseilla ryhmä- tai yksilötilanteissa. Kuntoutujien tai perheiden oma arviointi 
ratkaisi, mille tasolle tavoitteen toteutuminen arvioitiin. Toisilla kursseilla kuntoutu-
jan tai perheen tilannetta käytiin läpi keskustellen ja peilaten kokemuksia, havaittuja 
muutoksia ja tunnelmia. Ammattilaiset kuvasivat haastatteluissa, miten perheet ja 
kuntoutujat saavuttavat kurssilla sellaisia hyötyjä, joita eivät itse olleet odottaneet tai 
asettaneet tavoitteeksi. Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttivat ammattilaisten mukaan 
monet asiat, kuten terveydentila ja siinä tapahtuvat muutokset, motivaatio, elämänti-
lanne ja muutokset arjessa, voimavarat, tavoitteen realistisuus ja tavoitteen työstämi-
seksi suunniteltujen keinojen realistisuus ja toteutuminen. 

Ammattilaisten mukaan vertaistuen kautta oppiminen ja tavoitteellisuus oli sisälly-
tetty kurssitoimintaan. Ammattilaiset kuvasivat haastatteluissa tukevansa tavoittei-
den saavuttamista eri tavoin: keskustelemalla tavoitteen saavuttamisen keinoista ja 
kotona tehtävästä välitehtävästä kurssiviikkojen välisenä aikana, suunnittelemalla 
ryhmätoimintaa ja muokkaamalla kurssin sisältöä tarpeiden mukaan, jakamalla tie-
toa ja herättämällä ryhmissä keskustelua tavoitteena olevista aiheista sekä järjestele-
mällä mahdollisuuksien mukaan yksilöllisiä tilanteita ammattilaisen kanssa. Ammat-
tilaisten mukaan kurssin yleiset tavoitteet sekä ammattilaisten kokemus ja havainnot 
kuntoutujien ja perheiden tarpeista ohjasivat ja kehittivät kurssin sisältöä.
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5.3 GAS-menetelmän käytettävyys

GAS-menetelmää käytettiin kursseilla lomakkeiden perusteella seuraavasti: 17 % 
(12/69) Omat tavoitteet -lomakkeista oli täytetty hyvin niin, että niihin oli merkitty 
kokonaistavoite ja 5-portainen tavoiteasteikko indikaattorin suhteen linjakkaasti ja 
aukottomasti. 

Käyttökokemuksia GAS-menetelmästä kertoivat aikuiset, mutta eivät lapset. Kaikki 
ammattilaiset, aikuiset kuntoutujat ja lasten vanhemmat kokivat GAS-menetelmän 
hyödylliseksi sopeutumisvalmennuskursseilla, jotka kestivät kaksi viikkoa. GAS-me-
netelmän koettiin edistävän toiminnan tavoitteellisuutta, selkeyttävän toimintaa, si-
touttavan ja motivoivan. Oman tilanteen ja tarpeiden pohtiminen ja ajattelun suun-
taaminen arjessa tärkeisiin asioihin koettiin hyödylliseksi. Tavoitteen konkreettisuus 
oli tärkeää, jotta kuntoutuja ymmärsi, mitä tavoite oikeasti tarkoittaa. Tavoitteen kir-
jaaminen tuki tavoitteen mielessä pysymistä, konkretisoi tarvetta ja vahvisti ajatusta 
siitä, mitä on tärkeä tavoitella. Kuntoutujat ja lasten vanhemmat toivat esille, että 
tavoite selkeytti omaa toimintaa. Aikuiset kuntoutujat toivat esille, että asteikko aut-
toi ymmärtämään muutoksen suuntaa, vaikka useimmat kuntoutujat ja lasten van-
hemmat sekä ammattilaiset toivat esille myös tavoitteen mitattavuuden ja asteikon 
tekemisen haasteellisuuden. Ammattilaisten näkökulmasta GAS-menetelmän hyö-
tynä oli myös kuntoutujan osallistumisen ja yhteistoiminnan vahvistuminen. Am-
mattilaiset kokivat myös, että GAS-menetelmän kautta sai palautetta, jonka avulla 
kurssia voi kehittää.

Tulosten mukaan vuorovaikutus tavoitekeskustelussa sekä ammattilaisten osaaminen 
ja tuki olivat tärkeitä tavoitteen asettamisessa ja muotoilussa Omat tavoitteet -lomak-
keelle. Kuntoutujan tai perheen tilanteen kartoittamiseen ja tavoitekeskusteluun va-
rattu aika ei ollut kurssilla riittävä, mikä vaikeutti yksilöllisten tarpeiden tunnistamis-
ta ja niihin vastaamista. Tulosten mukaan yksilöllistä keskusteluaikaa ammattilaisten 
kanssa olisi pitänyt olla enemmän.

Sekä kuntoutujien että ammattilaisten mukaan GAS-menetelmän käyttö on haasteel-
lista lyhyillä viikon kursseilla. Monet lasten vanhemmat, kuntoutujat ja suurin osa 
ammattilaisista toivat esille, että viikon kursseilla konkreettisen tavoitteen nimeämi-
nen ilman asteikon muotoilua voisi olla riittävä varmistamaan tavoitteellista otetta 
ja tarpeeseen vastaavaa toimintaa. Kehitysehdotukset liittyivät erityisesti siihen, mi-
ten tavoitteen asettamisen ennakointia ja valmistautumista tilanteeseen arjessa voisi 
vahvistaa pohtimalla omia tarpeita etukäteen. Tulosten mukaan tavoitteen saavutta-
miseksi tarvitaan konkreettisten keinojen suunnittelua yhdessä ja seurantaa kurssin 
jälkeen. Kuntoutujat ja lasten vanhemmat ideoivat vaihtoehtoisia asteikkoja sekä kai-
pasivat lomakkeeseen visuaalisuutta ja ulkoasun houkuttelevuutta.
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6 Pohdinta

6.1 GAS-menetelmän käyttö hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti

GAS-menetelmää käytettiin hyvin moninaisesti kurssien palvelukuvauksissa. Niiden 
esimerkkitavoitteet olivat laajoja ja kattavia (liite 2), ja näiden suhteen kuntoutujien 
omat tavoitteet olivat linjassa keskenään. Palvelukuvausten aikataulua tavoitteen 
asettamiselle moitittiin tiukaksi, ja sen puitteissa tavoitteen asettamista ei ehditty 
toteuttaa. Tuloksien mukaan ammattilaisilla tulisi myös olla joustavammin mah-
dollisuuksia määritellä, kuka tai ketkä kurssilla toimivista ammattilaisista toimisivat 
tavoitteen asettamisessa kuntoutujan tai perheen kanssa. Tuloksissa ilmeni kuntoutu-
jan tarpeista – mutta myös ongelmista – lähtevä tavoitteen asettaminen. Kuntoutujan 
tarpeisiin vastaamista vaikeutti se, että kurssien palvelukuvauksissa oli määritetty, 
millainen moniammatillinen ryhmä kurssilla toimii. Kuntoutujien, erityisesti lasten, 
osallistuminen tavoitteen asettamiseen ja arviointiin vaihteli suuresti. Valtaosa ta-
voitteista koski kuntoutujan toimintakykyä, suorituksia ja osallistumista, mutta yl-
lättävän paljon tuloksissa oli myös epäselviä ja ympäristöön kohdistuvia tavoitteita. 
GAS-menetelmää käytettiin monin eri tavoin osittain luovasti ja ohjeista poiketen ja 
osittain GAS-menetelmän käsikirjan ohjeita noudattaen.

Kuntoutujien omien tavoitteiden määrittelyn lähtökohdissa korostui selvästi viisi 
asiaa: tiedon saaminen, oppiminen, vertaistuki, sopeutuminen ja arjessa pärjäämi-
nen. Nämä vastaavat hyvin sopeutumisvalmennuskurssien palvelukuvauksia (liite 2) 
ja siten kurssien perustehtävää kuntoutusjärjestelmässä (Streng 2014). GAS-menetel-
mää käytettäessä kävi kuitenkin usein niin, että konkreettiset keinot, kuten vertais-
tuki ja tiedon jakaminen kurssilla, muodostuivatkin yksilöllisiksi tavoitteiksi. Tässä 
muodossa ilmaistuna tavoitteet ovat asioita, joihin vaikuttaa muiden henkilöiden 
toiminta. Ne eivät ole kuntoutujan omia tavoitteita, joihin hän voi vaikuttaa ja joita 
voi arvioida kuntoutujan kannalta (ks. Sukula ja Vainiemi 2016, 9). Kyseessä ovat 
kurssien yleiset tavoitteet, eivät kuntoutujan yksilölliset tavoitteet. Usein myös kun-
toutujan oma tavoite oli määritelty samaksi kuin kuntoutujan odotukset tai toiveet 
kurssille, ja siten ne eivät kohdistuneet kuntoutujaan vaan kurssiin. 

Kuntoutujan omat tavoitteet tulisi muotoilla siten, että sanoitetaan, mihin tiedon saa-
misella juuri hänen kohdallaan pyritään saamaan muutosta eli mitä tiedon saamisella 
on tarkoitus saavuttaa. GAS-menetelmän käsikirjan mukaan tavoite kohdistuu kun-
toutujan toimintakyvyn muutokseen ja perustuu hänen yksilölliseen muutosvalmiu-
teensa ja tilanteeseensa (Sukula ja Vainiemi 2016, 5–6). Siten tavoitteiden tulisi myös 
olla yksilöllisiä (Sukula ja Vainiemi 2016, 5). Tämä tutkimuksen tuloksissa kuntoutu-
jilla oli täysin samanlaisia tavoitteita. Tämä johtui osittain siitä, että ne olivat suoraan 
myös kurssin tavoitteita. Toisaalta kuntoutujien omat tavoitteet ilmenivät heidän 
omasta näkökulmastaan kuvattuna muutoksena, esimerkiksi seuraavasti: ”Näytän 
välillä tunnemittarista tunteeni omatoimisestikin”, ”Huomioin levon ja palautumisen 
päivittäin” ja ”Pistän insuliinia itse kahdesti jakson aikana”.
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GAS-menetelmää käytettäessä tavoitteiden määrittely ei käynnistynyt diagnoosiläh-
töisesti, vaikkakin sairauden mukanaan tuomilla haasteilla arjessa oli tärkeä merkitys 
tavoitteen asettamisessa. Tavoitteen määrittely perustui kuntoutujien tarpeisiin tai 
haasteisiin ja huoliin tilannekohtaisesti (taulukko 14). Tulosten mukaan diagnoosi 
kuitenkin ohjasi tavoitteen määrittämistä ja asettamista SMART-periaatteen mukai-
sesti (ks. Sukula ja Vainiemi 2016, 6). Sairaus voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka 
realistista tavoitteen saavuttaminen on tietyssä aikataulussa.

Kuntoutujilla ja perheillä oli tarve saada tietoa diagnoosista, sairauden kanssa elämi-
sestä ja siihen sopeutumisesta sekä keinoja arjessa pärjäämiseksi. Itsehoitoon liittyviä 
tavoitteita asetettiin erityisesti lasten diabeteskursseilla (esim. insuliinin pistäminen, 
hiilihydraattien laskeminen) ja aikuisten liikehäiriökursseilla (fyysisestä kunnos-
ta huolehtiminen, liikunnan lisääminen). Kurssilaisille oli tärkeää kohdata vertai-
sia, joilla oli saman diagnoosin myötä samankaltainen elämäntilanne. Kurssilaisten 
yhteinen keskustelu tavoitteen asettamisesta auttoi oman tavoitteen miettimisessä. 
Omaa tavoitetta asetettaessa oli myös hyödyllistä saada esimerkkejä tavoitteista. Ver-
taisten merkitys korostui.

Taulukko 14. Tavoitteen asettamisen lähtökohtia GAS-menetelmää käytettäessä.

Kuntoutujan/perheen tarpeet Kuntoutujan/perheen haasteet ja huolet

Tiedon saaminen diagnoosista, kuntoutuksesta ja 
tukimuodoista Ongelmien hallinta (kipu, oireet, lääkitys)

Sopeutuminen ja oppiminen elämään sairauden kanssa, 
ohjeita/keinoja sairauden hallintaan

Huoli omatoimisuudesta, pärjäämisestä, heikentyväs-
tä toimintakyvystä

Työ-, liikunta- ja toimintakykyisyys Huoli yhteistyöstä eri tahojen kanssa (koulu)

Tärkeiden asioiden/toimintatapojen oppiminen arjen 
ongelmatilanteiden ratkomiseksi

Huoli osallistumisen rajoittumisesta tärkeisiin 
asioihin

Samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten tapaaminen Syyllisyys lapsen käyttäytymisestä

Sosiaalinen kanssakäyminen Huoli sisaruksista

Lepo, oma aika / perheen yhteinen aika Väsymys, arjessa jaksaminen

Itselle tärkeiden, motivoivien asioiden säilyminen Pelko lapsen terveydentilasta ja tulevaisuudesta

Voimaantuminen -

Lapsen minäkuvan vahvistaminen -

Tavoitteen asettamisen ohjeissa on korostettu positiivista muutosta ja kehotettu vält-
tämään ongelmalähtöistä syiden etsimistä (Sukula ja Vainiemi 2016, 6). Tämä tut-
kimuksen tuloksissa kuntoutujien huoliin, haasteisiin ja pelkoihin tarttuminen oli 
kuitenkin tärkeä asia ja kuntoutujat kuvasivat saaneensa asetettua tavoitteen mieltä 
askarruttavista asioista. Tulosten mukaan GAS-menetelmän käyttö oli käynnistä-
nyt syvällisen ja hyödyllisen keskustelun, jonka sisältö ei aina ilmennyt tavoittees-
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sa. Oleellista näyttäisi olevan, että tavoite perustuu kuntoutujalle merkitykselliseen 
asiaan ja hänen omaan näkemykseensä tilanteestaan ja muutostarpeestaan. 

Kuntoutujan omat tavoitteet oli kursseilla asetettu hyvin suhteessa kuntoutuksen 
kokonaistavoitteeseen, ja tavoitteen ilmaisemisessa oli käytetty ymmärrettävää arki-
kieltä. Tavoitteet, joita kursseilla asetettiin, osoitettiin joko kurssille tai kuntoutujan 
arkeen. Päämääränä tavoitteissa olivat arjessa jaksaminen ja selviytyminen. Arkeen 
asetetut tavoitteet toivat haasteita tavoitteen mukaiselle toiminnalle kurssilla. Ongel-
mallista oli myös tavoitteen saavuttamisen arviointi, koska kurssin puitteissa ei ollut 
aidosti mahdollisuutta vaikuttaa arjessa oleviin asioihin. Heiskasen ja Karhulan tut-
kimuksen (2018) mukaan tavoitteiden laatijoita tulisi kannustaa arjessa selviytymistä 
tukevien tavoitteiden asettamiseen. Heiskasen ja Karhulan (2018) tulokset tukevat 
tämän tutkimuksen tuloksia, joissa painottuu se, että kursseilla tavoitteiden tulee pe-
rustua kuntoutujien tarpeisiin arjessa. 

Edelleen kursseilla oli laadittu tavoitteita, joiden mukaisesti arjessa ei ollut mahdol-
lista toimia. Esimerkkinä tästä voi mainita ryhmässä toimimisen tilanteissa, joissa 
ryhmää ei ollut tarjolla. Arkeen liittyviä tavoitteita pitäisi asettaa kuntoutusmuodois-
sa, joissa niihin voidaan vaikuttaa. GAS-menetelmässä korostetaan sitä, että tavoittei-
den tulee olla saavutettavissa käytetyn kuntoutusmuodon avulla ja niihin tulee voida 
vaikuttaa kuntoutuksen keinoin (Sukula ja Vainiemi 2016, 5–6).

Tavoitteita laadittiin vaihtelevasti kuntoutujan lisäksi hänen läheisilleen ja ympäris-
töön liittyen. Perhekursseilla asiakkaaksi miellettiin perhe, ja siten omat tavoitteet 
saattoivat koskea koko perhettä tai sen jäseniä. Tulosten mukaan yli puolet tavoitteis-
ta asettui ICF-luokituksen mukaan suoritukset ja osallistumisen -osa-alueille (lapset 
71 %, aikuiset 52 %). Heiskasen ja Karhulan (2018) tutkimuksessa, jossa kontekstina 
oli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, tavoitteista kaksi kolmasosaa puoles-
taan liittyi ICF-luokituksen ruumiin ja kehon toiminnot -osa-alueille. Tämä kertonee 
siitä, että tavoitteet painottuvat eri tavalla eri kuntoutusmuodoissa. 

Seuraavaksi eniten tavoitteita oli asetettu ympäristön osa-alueille (lapset 13 %, aikui-
set 26 %). Epäselviä tavoitteita oli lähes yhtä paljon kuin ympäristöön kohdistuvia 
(lapset 13 %, aikuiset 19 %). Ympäristöön kohdistuvat tavoitteet, kuten vertaistuki, 
eivät ole kuitenkaan kuntoutujan omia tavoitteita. Kuntoutuja ei voi välttämättä vai-
kuttaa ympäristön tavoitteisiin, eikä ympäristössä tapahtuva muutos kuvaa kuntou-
tujan muutosta. Ylisassin ym. (2018) tutkimuksen mukaan Kelan työikäisten tuki- 
ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuskursseilla tavoitteet kohdistuivat kuntoutujan 
fyysisiin suoritteisiin ja itsehoitoon, eivät työympäristöön. Tarvitaan kriittistä argu-
mentaatiota siitä, voidaanko GAS-menetelmällä asettaa kuntoutujan ympäristöön 
kohdistuvia tavoitteita vai onko kyseessä tällöin jokin muu tavoitteen asettamisen 
menetelmä (ks. Sukula ja Vainiemi 2016, 9).
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Tulosten mukaan epäselvyyttä aiheuttivat monet erilaiset ja yhtäaikaiset tavoitteet. 
Kurssin tavoitteet, ryhmän tavoitteet, kuntoutujan kokonaistavoite, GAS-menetel-
mällä laaditut kuntoutujan omat tavoitteet sekä muut tavoitteet (mm. toisessa kun-
toutusmuodossa arkeen tehdyt tavoitteet ja terapioiden tavoitteet) menivät sekaisin. 
Tavoitteiden kokonaisuus kuntoutuksessa vaatii selkeyttämistä (kuvio 7). Sukula 
(2015) toteaa myös, että kuntoutujalla tulisi olla yksi kuntoutussuunnitelma ja siinä 
yhteiset tavoitteet eri tahojen palveluissa.

Kuvio 7. Tavoitteiden moninaisuus kuntoutuksessa.

Kuntoutujan odotukset, toiveet, muut 
(epärealistisetkin) tavoitteet

Kuntoutuksen 
tavoitteet, 

terapioiden tavoitteet

Ympäristön 
tavoitteet, 

tavoitteet arjessa

GAS-menetelmällä 
laaditut tavoitteet 

muussa 
kuntoutusmuodossa

Kurssin 
tavoitteet 

palvelukuvauksessa

Kuntoutujan kokonaistavoite 
kuntoutuksessa

Kuntoutujan oma tavoite 
= GAS-menetelmällä laadittu tavoite 

kurssilla

Ammattilaisten 
tavoitteet

Läheisten ja omaisten 
tavoitteet

Lähde: Mukaillen Jeglinsky ja Sipari 2015.

Kuntoutujien omia tavoitteita oli asetettu yleensä suositusten mukainen määrä 
(Sukula ja Vainiemi 2016, 6) eli yhdestä kolmeen ja joillekin kuntoutujille neljä. Tär-
keää olisi selvittää, onko kuntoutujille laadittu muita kuntoutukseen liittyviä tavoittei-
ta muiden tahojen kanssa ja kuinka suureksi kuntoutujan tavoitteiden määrä tällöin 
nousee. Tulosten mukaan näyttää siltä, että kuntoutujien näkökulmasta tavoitteet oli 
helpompi hahmottaa arkeen kuin kurssille ja pitkällä aikavälillä kuin lyhyellä. Sallisen 
ym. (2015) GAS-koulutuksen arviointitutkimuksen tuloksissa puolestaan todettiin 
vaikeus asettaa arkielämälähtöisiä ja tarkoituksenmukaisia tavoitteita, mutta tässä 
tutkimuksessa asioita kysyttiin GAS-koulutuksen käyneiltä ammattilaisilta.

Tuloksissa oli näyttöä siitä, että GAS-menetelmä ei välttämättä toimi kaikissa tilan-
teissa. Tämä näyttää liittyvän osittain myös siihen, että kursseilla näkökulmana on 
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ammatti- ja organisaatiolähtöisen kuntoutuksen sijaan kuntoutujan kuntoutuminen 
eli yksilön ja ympäristön välinen muutosprosessi, joka on vuorovaikutteinen. Osalla 
kursseista hyödynnettiin jaksojen väliajalle välitehtäviä, joiden mukaisesti omatoi-
minen harjoittelu arjessa toteutui. Tulosten mukaan tavoitteiden saavuttamiseksi tar-
vitaan yhteistä keinojen ja toimintatapojen suunnittelua. Kuntoutumista voi tapah-
tua ilman kuntoutusta, kun kuntoutuja toimii arjessa aktiivisesti tavoitteen mukaan 
(ks. Autti-Rämö ja Salminen 2016). 

GAS-menetelmä ei ole alkuperäisessä muodossaan tarkoitettu kuntoutumisen eli yk-
silön ja ympäristön välisen muutosprosessin tavoitteen asettamiseen ja sen saavutta-
misen arviointiin, vaan yksilön oman tavoitteen asettamiseen, joka ei kohdistu ym-
päristöön. GAS-menetelmä sopii tilanteeseen, jossa kuntoutuja on keskiössä ja jossa 
tarpeen sekä muutoksen ajatellaan kohdistuvan kuntoutujaan (Sukula ja Vainiemi 
2016, 5–6). GAS-menetelmä sopii hyvin kuntoutukseen, kun tarkastellaan, onko ta-
voitteen asettamisessa onnistuttu, sekä ryhmätasoiseen tarkasteluun tilastollisin ana-
lyysein T-lukuarvolla (Sukula ja Vainiemi 2016, 12). Yksilön ja ympäristön välisessä 
muutosprosessissa tavoitteiden arvioinnin tulee kohdistua toimintaedellytyksiin ja 
-mahdollisuuksiin sekä siihen, mitä muutoksia pitää tapahtua tavoitteen saavutta-
miseksi (Palisano ym. 2012). Tällainen konkreettinen väline on esimerkiksi lapsen 
osallistumisen ekologinen arviointi (Sipari ja Vänskä 2017).

Kuntoutumisessa tavoite määrittyy kuntoutujan toimintakyvyn vahvistumiseksi hä-
nen toimintaympäristössään (Karhula ym. 2016). Kursseilla ympäristön, kuntou-
tujan arjen ja erityisesti sisarusten huomioiminen koettiin merkittäväksi tekijäksi 
tavoitteen kannalta. Tulevaisuudessa on syytä tutkia, yhdistääkö kuntoutuminen 
kuntoutujan kannalta moninaisia suunnitelmia, tavoitteita ja prosesseja, ja miten 
GAS-menetelmän käyttö liittyy tähän. Tutkimuksen tulokset osoittivat kehittämis-
kohteeksi kurssilla toteutuneen prosessin yhteyden kuntoutujan muuhun kuntoutuk-
seen. Autti-Rämön ja Salmisen (2016) mukaan kuntoutus mahdollistaa kuntoutu-
missta, jolloin kuntoutuksen eri toimijatahot voisivat liittyä yhteen kuntoutumisen 
orientaatiosta käsin.

Kuntoutujien osallistuminen tavoitteen laadintaan ja saavuttamisen arviointiin vaih-
teli suuresti. Lapsi saattoi olla hyvin aktiivinen toimija, ja ammattilaiset auttoivat ta-
voitteen määrittelyssä. GAS-menetelmässä tavoite laaditaan yhteistyössä (Sukula ja 
Vainiemi 2016, 5), mutta tämän tutkimuksen tuloksissa lapsi ei ollut aina mukana 
hänen oman tavoitteensa asettamisessa tai hänen näkökulmaansa ei huomioitu. Lap-
sen vanhemmat saattoivat laatia tavoitteen tai tavoite muotoiltiin kurssilla ammat-
tilaisten toimesta. Lapsi saattoi olla hänelle asetetusta tavoitteesta eri mieltä, jolloin 
se ei ollut hänelle merkityksellinen. Monet tutkimukset osoittavat, että lapset ja van-
hemmat painottavat tavoitteissa eri asioita ja että lapsilla ja aikuisilla on erilainen nä-
kemys tavoitteista (Missiuna ym. 2006; Vroland-Norstrand 2016). Lapselle merkityk-
sellisen asian pitäisi olla GAS-menetelmässä lähtökohta, mutta kun tavoite asetetaan 
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yhteistyössä perheen ja ammattilaisten kanssa, tarve muotoillaan SMART-periaatetta 
ja kuntoutusmuotoa noudattavaksi (Sukula ja Vainiemi 2016, 6–7). Lapsi ei tämän 
jälkeen enää välttämättä tunnista tavoitetta 

Aikuiset kuntoutujat olivat aina mukana tavoitteen asettamisessa. Aikuisten kuntou-
tujien osallistuminen tavoitteen asettamiseen vaihteli täysin itsenäisestä toiminnasta 
siihen, että kuntoutuja ei ollut tietoinen tavoitteen muodostumisesta. Osalle kun-
toutujista tavoite asetettiin ammattilaisten kysymysten avulla, yhdessä keskustellen, 
ja osa hahmotteli tavoitteen itsenäisesti ilman ammattilaisen apua (kuvio 8). Kelan 
selvityksen tulokset tukevat tämän tutkimuksen tuloksia siitä, että kuntoutujan osal-
listuminen vaihtelee täysivaltaisesta osittaiseen osallisuuteen, jossa kuntoutuja jää 
sivuun tavoitteen asettamisesta (Alanko ym. 2017). Tässä tutkimuksessa aikuisten 
kuntoutujien omaisista yksi oli osallistunut tavoitteen asettamiseen. Läheisten osal-
listuminen nousi esille tuloksissa ristiriitaisena samoin kuin Alangon ym. (2018) tut-
kimuksessa, jossa osa koki läheisen osallistumisen tavoitteen asettamista tukevana 
ja osa kuntoutujan omaa autonomiaa rajoittavana. Vertaisryhmän osallistuminen 
tavoitteen pohtimiseen oli kuntoutujien mukaan hyödyllistä. 

Kuvio 8. Kuntoutujan sitoutumisen ja voimaantumisen rakentuminen tavoitteen asettamisessa.

Tavoitteen lähtökohtana 
kuntoutujan tarve 
suhteessa kurssiin

Kuntoutuja ei ole 
tietoinen tavoitteesta 

Tietoisuus tavoitteesta

Osallistumisen aste

Kysyminen

Keskustelu

Kuntoutuja 
kehittäjänä

Ammattila
inen 

laatii t
avoitte

en

Tavoite laaditaan

yhdessä

Kuntoutuja laatii

tavoitte
en, ammattila

inen 

mahdollistaa

Lähde: Mukaillen Nordlundia 2009.
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GAS-menetelmän periaatteita ovat tavoitteiden yksilöllisyys ja kuntoutujien osallis-
tuminen (Kiresuk ja Sherman 1968; Turner-Stokes 2009), ja tutkimuksissa on to-
dettu, että ammattilaisen täytyy osata tukea ja kannustaa asiakasta osallistumises-
sa eikä vastuuta voi siirtää täysin asiakkaalle. Tavoitteen asettamisessa tarvitaan eri 
toimijoiden yhteistä ymmärrystä ja toimijuutta (Ylisassi ym. 2018). Kuntoutuksen 
hyvässä käytännössä ja tutkimuksissa puhutaan kuntoutujan osallistumisesta toimin-
taan, joka on määritetty kuntoutuksessa ammattilaisten näkökulmasta. Esimerkkinä 
tästä on GAS-menetelmän käyttö kuntoutuskursseilla tavoitteen asettamisessa. Jos 
kyseessä olisi aidosti kuntoutujan oma toiminta ja tavoite kuntoutumisessa sekä näi-
den määrittely, puheen pitäisi keskittyä siihen, miten ammattilaiset osallistuvat kun-
toutujan maailmaan ja mahdollistavat hänen voimaantumisensa (kuvio 8).

Tavoitteen asettaminen oli yksilöllinen prosessi, ja siinä auttoi kuntoutujan tahdis-
sa eteneminen, joka ei ollut riippuvaista palvelukuvauksista tai kurssin ohjelmasta. 
Kuntoutujan omien toiveiden, yksilöllisten tekijöiden ja lasten kohdalla kehitystason 
pitäisi vaikuttaa kuntoutujan asemaan tavoitteen määrittelyssä. Ammattilaiset ku-
vasivatkin, että he kohtaavat kuntoutujat kurssilla yksilöllisesti ohjelman puitteissa. 
Kuntoutujat kokivat yksilölliset tapaamiset tärkeiksi, ja niitä toivottiin enemmänkin. 
Ammattilaisista tavoitteen laadintaan saattoi osallistua toimijoita eri ammattiryh-
mästä tai moniammatillinen ryhmä, joka toimi kurssilla. Moniammatillinen työryh-
mä nähtiin hyvänä käytäntönä, mutta kurssin palvelukuvaus ohjasi sitä, mitä ammat-
teja kursseilla oli edustettuna, eivät kuntoutujien tarpeet.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kurssien järjestäminen diagnoosilähtöisesti 
on mielekästä tavoitteen asettamisen ja vertaistoiminnan kannalta. Erityistä huomio-
ta tulee kiinnittää siihen, että tavoite ilmaistaan kuntoutujan näkökulmasta ja hänen 
toimintakykynsä muutoksena, ei kurssin keinona tai ympäristön toimintana, joka on 
riippuvaista vertaisten tai ammattilaisten teoista (esimerkiksi tiedon antaminen). Ta-
voite tulisi asettaa siten, että se on mahdollista saavuttaa kurssilla. Sitä ei siis tulisi 
asettaa kuntoutujan arkeen, vaikka tavoitteen tarkoituksena onkin toimintakykyisyys 
arjessa. 

6.2 GAS-menetelmän käyttöä edistävät ja estävät tekijät

GAS-menetelmää käytettäessä tavoitteen asettamiseen liitettiin monia edistäviä ja 
estäviä tekijöitä (taulukko 15, s. 107). Sama tekijä, kuten Omat tavoitteeni -lomak-
keelle laadittava asteikko, saattoi olla sekä edistävä että estävä tekijä kuntoutujasta ja 
ammattilaisesta riippuen. Yhtäältä sama asia, kuten riittävä tai liian vähäinen tieto 
kurssista, saattoi olla sekä edistävä että estävä tekijä vahvistaen saman asian tärkeyttä. 
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Taulukko 15. Tavoitteen asettamista edistävät ja estävät tekijät tutkimuksen tuloksissa.

Tavoitteen 
asettaminen Edistää Estää

Tavoitteen mer-
kityksellisyys 
kuntoutujalle 

Kuntoutujan oma tarve ja toive lähtökohtana
Tavoite oli jo valmiiksi kuntoutujalla mietittynä
Yksilöllisyys tavoitteen asettamisessa

Joku muu on asettanut tavoitteen (ammattilai-
nen/vanhempi)
Tavoite oli muiden mielestä tärkeä
Tavoite on epäselvä
Ei tiedä, miksi tavoite on asetettu
Ei ymmärrä tavoitetta
Tavoite oli sama kuin toive kurssille
Tavoite on pakko tehdä
Ei ole tietoinen diagnoosistaan
Ei muista

Tavoitteen 
määrittely

Konkreettisia tarpeita/tavoitteita mietitty jo 
valmiiksi ennakkoon
Ammattilaiset auttavat tavoitteen sanoitta-
misessa
Ammattilaiset kysyvät auttavia kysymyksiä
Ammattilaiset antavat vinkkejä muotoiluun
Ammattilainen varmistaa, että on ymmärtänyt 
kuntoutujan näkökulman
Tavoitteita sopiva määrä
Ammattilainen auttaa realistisen tavoitteen 
määritellyssä
Saa aikaa, tavoite muotoutuu kurssin ede-
tessä
Tieto kurssista

Ei ole tietoa tavoitteen asettamisesta
Ei osaa asettaa tavoitteita
Ei tiedä, miten valita tavoitteet vaihtoehdois-
taan
Ei tiedä kurssista tarpeeksi, jotta osaisi mää-
rittää tavoitteet suhteessa kurssiin
Ei tiedä, mikä on sopiva määrä
Tavoite ei ole mitattavissa
Kurssilla ei riitä aika tavoitteen tekoon
Oman tavoitteen pitää olla kurssin palvelu-
kuvaukseen sopiva

Yhteistoiminta Yhdessä keskustelu
Valmistautuminen ryhmässä
Yhteinen ymmärrys tapeista ja tilanteesta

Kuntoutuja ei ole läsnä
Kuntoutuja ei osallistu

Tekninen 
toteutus

Ammattilaisilta saa selkeät ohjeet, apua 
lomakkeen täyttöön tai ammattilainen kirjaa
Ammattilainen auttaa asteikon teossa
Asteikko oli selkeä ja auttoi
Aiempi kokemus GAS-tavoitteen asettami-
sesta

Ei ymmärrä Omat tavoitteeni -lomaketta
Lomake on hankala käyttää
Asteikon teko on vaikeaa
Annetut ohjeet ovat epäselvät
Väsymys

Ympäristön 
vaikutus

Hyvä, rento ja kannustava ilmapiiri, lämmin 
tunnelma ja vuorovaikutus

Läheisten syyllisyyden tunne huoli- ja ongel-
mapuheesta
Läheinen suojelee tiedolta (diagnoosi)

Tilanteet, joissa tavoitteen asettaminen jäi kuntoutujalle tai perheelle epäselväk-
si, olivat usein sellaisia, joissa ammattilaisen tukea tavoitteen tunnistamisessa ei 
ollut saatavilla tai se oli riittämätöntä. Kuntoutujalle merkityksellistä asiaa ei aina 
otettu kuntoutujan oman tavoitteen lähtökohdaksi, koska sitä ei saatu muotoiltua 
SMART-periaatteen mukaiseksi (Sukula ja Vainiemi 2016, 6). Tavoitteita, joita ei 
pystytty tekemään SMART-periaatteen mukaisiksi, olivat esimerkiksi kuntoutujan 
ajattelutapaansa toivomiaan muutoksia, epärealistinen tavoite tai tavoite, joka ei liit-
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tynyt kurssin asioihin. Aikatauluihin ja ajan käyttöön liittyvät haasteet korostuivat 
GAS-menetelmän käytössä ja tätä tulosta tukevat muut sopeutumisvalmennuskurs-
seihin liittyvät tutkimukset (mm. Härkäpää ym. 2018). Erityisesti tämä korostui vii-
kon kursseilla ja eteneviä sairauksia sairastavilla kuntoutujilla tai silloin, jos kuntou-
tujan oli vaikea ymmärtää tavoitteen asettamista. 

Ammattilaiset korostivat kuntoutujien omaa päätöstä pitää kiinni epärealistisista ta-
voitteista silloin, kun ammattilainen oli pyrkinyt esittämään realistisempaa vaihto-
ehtoa tai muotoilua tavoitteeseen. Epärealististen tavoitteiden asettamiseen vaikutti 
kuntoutujan vaihe sopeutumisessa. Tällöin kuitenkin herää kysymys, onko kyseessä 
GAS-menetelmällä asetettu tavoite, joka perustuu kuntoutujalle tärkeisiin ja merki-
tyksellisiin aisoihin, kuntoutujan tilanteen selvittämiseen sekä SMART-periaattee-
seen (Sukula ja Vainiemi 2016, 5–6). Myös Heiskanen ja Karhula (2018) kuvasivat 
tutkimustuloksissaan, että realistisen tavoitteen asettaminen on haastavaa.

Seppänen-Järvelä ym. (2015) totesivat tutkimuksessaan, että tavoitteen suuntaami-
nen olennaisiin muutostarpeisiin edellyttää riittävän laaja-alaista arviota kuntoutu-
jan tilanteesta. Tämä on vaikeaa, jos tavoitteet laaditaan heti kurssin alussa. Tämän 
tutkimuksen tuloksissa korostuivat tavoitteen asettamisen prosessi, ennakoinnin 
merkitys sekä prosessiin sopiva aikataulu ja riittävä aika.

Tavoitteen asettaminen ilmeni kuntoutujille ja ammattilaisille myös asiana, joka oli 
pakko tehdä kurssilla. Näyttää siltä, että tarvitaan eettistä keskustelua ja päätöksente-
koa siitä, pitääkö kuntoutujan omat tavoitteet asettaa aina kurssilla GAS-menetelmää 
käyttäen. Voisiko keskustelevaa harkintaa käyttää yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti 
(ks. Harra 2014)? Tuloksissa kuitenkin korostui selvästi se, että kuntoutujan motivaa-
tiota, sitoutumista ja tavoitteen saavuttamista edisti se, että kuntoutuja oli aktiivinen 
toimija ja että tavoite oli muotoiltu hänen tilanteestaan, tarpeistaan tai huolistaan 
käsin. 

Ylisassi ym. (2018) kuvaavat tutkimuksessaan samankaltaisia tuloksia kuin esittelem-
me tässä tutkimuksessa. Kuntoutujien tavoitteita ei ollut kirjattu Omat tavoitteeni 
-lomakkeelle ja GAS-menetelmän käytöstä saattoi tulla mekaaninen, ammattilaisjoh-
toinen ja siten kuntoutujalle ulkokohtainen suoritus. Tutkimustulosten perusteella 
näyttää siltä, että kuntoutujien ja ammattilaisten olisi yhdessä tunnistettava toimin-
nan kohde (Engeström 1987), jotta tavoitteen määritteleminen onnistuu. 

Tavoitteen asettamista auttoi tavoitteen pohtiminen ennakkoon. Ammattilaiset, per-
heet ja kuntoutujat kuvasivat, että tavoitteen asettamista helpottaisi, jos tilanteeseen 
olisi valmistauduttu etukäteen. Ennen kurssille tuloa kuntoutuja voisi pohtia omaan 
arkeen ja toimintakykyyn liittyviä tarpeita. Jos ammattilaiset saisivat etukäteen tie-
don kuntoutujien tarpeista, he voisivat suunnitella kurssin sisällön paremmin kurs-
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silaisten yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Myös kuntoutujat kaipasivat enemmän yksi-
löllistä tukea ja huomiota sekä juuri heidän tarpeisiinsa liittyvää tietoa.

Haastatteluissa ehdotettiin, että kuntoutujat voisivat orientoitua tavoitteen asettami-
seen esimerkiksi siten, että kurssien palvelukuvausten esimerkkitavoitteet annetaan 
etukäteen kuntoutujille ja kuntoutuja valikoi kurssin esimerkkitavoitteista itseään 
koskettavat sekä arvottaa ne laittamalla kolme itselleen merkittävintä tärkeysjärjes-
tykseen. Tähän voisi tukimateriaaliksi tuottaa houkuttelevia video- tai peliratkaisuja 
tms. Tämä tukisi ammattilaisten ennakkovalmistautumista ja antaisi kurssin järjestä-
jälle mahdollisuuden kohdentaa sisältöä ja toteutusta kurssille osallistujien yksilölli-
sin tavoitteisiin. 

Kuten Ylisassin ym. (2018) tutkimuksessa, myös tämän tutkimuksen tulosten mu-
kaan GAS-menetelmän käyttöön tarvittiin toimintatapoja, jotka mahdollistivat kun-
toutujan aktiivisen toimijuuden. Tavoitteen määrittelyssä tärkeitä olivat ammattilais-
ten ohjaus ja ryhmässä toimiminen. Ammattilaiset käyttivät usein erilaisia keinoja 
ja toimintatapoja, jotka auttoivat GAS-menetelmän käyttöä prosessin eri vaiheissa 
(taulukko 16). Kuntoutujat, läheiset ja ammattilaiset myös kehittelivät keinoja tilan-
nekohtaisesti. 

Taulukko 16. GAS-menetelmän käyttöön liitetyt toimintatavat.

GAS-menetelmän käyttö Toimintatavat Tarkoitus

Ennen kurssia Esitietolomake, kysely, tiedote, puhelinsoitto, 
sähköposti, Omat tavoitteeni -lomakkeen 
lähetys

Elämäntilanteen, arjen ja hyvinvoin-
nin, muutostarpeen ymmärtäminen

Tavoitteen määrittely Yksilölliset keskustelut, kysyminen, yhteis-
kehittely, tavoitelista, äänestäminen, yhteen-
veto asioista

SMART, tavoitteen valitseminen 
ja muotoilu kurssille, joka liittyy 
kokonaistavoitteeseen

Tavoitteen saavuttaminen Toimintasuunnitelma, tehtävätaulukko, tähti-
taulukko, asteikon hyödyntäminen, 
kuntoutujan aktiivisuus ja sen tuki

Mahdollistetaan ja arvioidaan 
tavoitetta ja sen saavuttamista

Työskentelyotteet Valmentava työote, voimavaralähtöisyys, 
ongelmien ja huolien ratkaisu, vertaisohjaus 
ja -tuki

 -

Tulosten perusteella voidaan todeta, että esimerkiksi kuntoutujan tarpeista lähtevien 
tavoitteiden tunnistamiseksi tarvittiin GAS-menetelmän rinnalle muita menetelmiä 
ja menetelmien yhteiskäyttöä. Vastaavia menetelmiä kuntoutujan ja perheen osallis-
tumisen arviointiin on kehitetty myös kansainvälisesti. 

Keskeistä GAS-menetelmän hyvässä käytössä oli ammattilaisten asiantuntijuus, osaa-
minen vuorovaikutuksessa ja luottamussuhde. Yhdenvertaisuus vuorovaikutuksessa 
ja luottamus olivat myös Alangon ym. (2018) tutkimuksessa tavoitteen asettamista 



GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla 110

ja kuntoutukseen motivoitumista vahvistavia tekijöitä. Tulosten mukaan toivottiin 
myös GAS-menetelmään ja tavoitteen saavuttamiseen liittyen lisää keinoja, kuten 
konkreettinen toimintasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.

GAS-menetelmää käytettäessä tavoitteita kuvaavan asteikon laadinta osoittautui vai-
keaksi. Tavoitteelle oli vaikea löytää yksi indikaattori, jonka saisi arvioitavaan muo-
toon viisiportaiselle asteikolle. Indikaattorin asteikossa oli epäloogisuutta, esimerkik-
si päällekkäisyyttä. Välillä tavoite oli ositettu, ja välillä asteikko oli jätetty laatimatta. 
Asteikon laadinta oli auttanut harvaa kuntoutujaa. 

Kelan kuntoutuksessa käytettävässä GAS-menetelmässä noudatetaan alkuperäis-
tä Kiresukin (1994) ohjeistusta ja asteikkoa (ks. Sukula ja Vainiemi 2016, 3). Kun 
tarkoituksena on määritellä kuntoutujan kanssa hänelle merkityksellisiä, yksilöllisiä 
tavoitteita huomioiden hänen sen hetkinen toimintakykynsä ja elämäntilanteen-
sa, GAS-menetelmästä on mahdollista käyttää muunneltuja versioita (Cardillo ja 
Chotate 1994; McLaren ja Rodger 2003, 222). GAS-menetelmän alkuperäisestä as-
teikosta onkin kehitelty useita muunnoksia kansainvälisesti, ja Suomessa joitakin 
näistä muunnoksista käytetään muun muassa Valteri-koulussa Helsingissä ja HUSin 
lasten ja nuorten sairaalan kuntoutusyksikössä (Lönnqvist 2016). GAS-menetelmää 
soveltavia ja edistäviä toimintatapoja tavoitteen asettamiseen ja arviointiin on kehi-
tetty myös lasten ja perheiden sopeutumisvalmennuskursseille esimerkiksi Tukiliiton 
toimesta.

Tämän tutkimuksen tuloksissa toistuivat GAS-menetelmän käytössä jo aiemmin 
tunnistetut tyypilliset vaikeudet eli indikaattorin sanoittaminen tai yhteensopimat-
tomuus tavoitteeseen: asteikko on epäselvä tai se ei ole yksiselitteinen; tavoitetason 
määrittely on vaikeaa; indikaattoreita on monta; indikaattoreissa määritellään kol-
mannen osapuolen toimintaa; T-lukuarvon ymmärtäminen; aikataulua ei ole tehty 
tai on käytetty toimintatapoja, joita kaikki osapuolet eivät tunne (Sallinen ym. 2015; 
Sukula ja Vainiemi 2016, 9). Täten jatkotutkimuksissa olisi tärkeää kehittää GAS-me-
netelmää, ohjeistusta ja sen käyttöä siten, että tyypilliset virheet voitaisiin ennakolta 
välttää. 

GAS-menetelmän käyttöön kursseilla liittyi haasteita myös lomakkeen täyttämisessä. 
Niissä saattoi olla merkitsemättä kokonaistavoite, tavoite tai loppuarvio. Jakson aika-
na muuttuneita tai uusia tavoitteita ei myöskään kirjattu lomakkeille systemaattisesti. 
Käyttökokemusten mukaan lomakkeessa olisi paljon kehitettävää, mutta kehittämis-
toiveet vaihtelivat yksilöllisesti. Jos lomake olisi yksinkertaisempi ja visuaalisempi, 
sen käyttäminen olisi houkuttelevampaa. Pääasiassa kuntoutujat kaipaisivat helpom-
paa ja visuaalisempaa asteikkoa, ja viikon kursseilla pelkän konkreettisen tavoitteen 
kuvattiin riittävän. GAS-menetelmän kevyemmässä sovelluksessa, GAS-light-ver-
siossa, määritellään ainoastaan tavoitetaso (0-taso) etukäteen. Yksinkertaisempi as-
teikko voisi toimia erityisesti nopeatahtisessa toiminnassa. Kolmiportainen asteikko 
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(−2, 0, +2) on todettu käyttökelpoiseksi. (Turner-Stokes 2009; Krasny-Pacini 2017, 
249–257.)

Omat tavoitteeni -lomaketta on uudistettu asiakaslähtöisemmäksi vuonna 2015 
moniammatillisessa työryhmässä. Uudistamisessa painottui GAS-menetelmää 
käyttävien ammattilaisten näkökulma, ja uudistetun lomakkeen tuli noudattaa Ke-
lan laatimaa GAS-menetelmän käsikirjaa sekä Kelan lomakeformaattia (Sukula ja 
Vainiemi 2016, 3; Lönnqvist 2016), ja siten uudistukset olivat melko pieniä. Omat 
tavoitteeni -lomaketta uudistanut työryhmä innovoi myös erilaisia vaihtoehtoja lo-
makkeelle mahdollista tulevaa jatkokehittelyä vasten (ks. Lönnqvist 2016).

Tutkimusten perusteella tavoitteiden laatiminen on aikaa vievää ja haasteellista. 
Tämä korostuu esimerkiksi niiden kuntoutujien kanssa, joiden kommunikaatioon, 
kielitaitoon tai kognitiivisiin valmiuksiin liittyvä kyky ilmaista omia näkemyksiä on 
heikentynyt. (Weidenbohm ym. 2005, 11; Bouwens ym. 2009, 316; Hale 2010, 145; 
Stolee ym. 2012, 1722; Ruble ym. 2012, 1975.)

Plantin ym. (2016) systemaattinen katsaus kokosi tavoitteen asettamista rajoitta-
via ja tukevia tekijöitä, ja ne olivat yhtenäisiä tämän tutkimuksen tulosten kanssa. 
Asiak kaan keskeneräinen vaihe suhteessa sairauteen tai vammaan sopeutumisessa 
vaikeutti tavoitteen asettamista. Asiantuntijan ja asiakkaan erilainen käsitys tavoit-
teesta haastoi tavoitteen määrittämistä. Osa kuntoutujista koki GAS-menetelmän 
turhaksi. Organisaatioon liittyviä haasteita olivat ajankäyttö, yhteistyö ja tiedonkul-
ku sekä henkilökunnan vaihtuvuus ja osaaminen. Edistäviä tekijöitä olivat proses-
sin yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallistuminen. Varhainen ja jatkuva 
keskusteluyhteys asiakkaan kanssa, kuntoutujan ymmärryksen tukeminen tavoitteen 
asettamisesta sekä asian ymmärtämistä helpottavien menetelmien käyttö auttoivat 
tavoitteen asettamisessa. Siinä auttoivat myös epärealistisista tavoitteista keskustelu 
ja tavoitteiden uudelleen suuntaaminen tai kannustaminen, jos tavoitetta ei saavutet-
tu. Tärkeää olivat lisäksi asiantuntijoiden osaaminen, yhteistoiminta ja riittävän ajan 
resursointi. (Plant ym. 2016.) 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että GAS-menetelmän käyttöä tukevat yksilölli-
sesti valitut tai yhdessä tilannekohtaisesti kehitetyt keinot ja toimintatavat prosessin 
eri vaiheissa. GAS-menetelmää ei suositella käytettäväksi ainoana menetelmänä tai 
irrallaan muusta kuntoutuksesta. GAS-menetelmässä käytettävän indikaattorin va-
lintaan ja asteikon laatimiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita, jotta sitä hyödyn-
netään tavoitteen saavuttamisessa, eikä asteikkoa laadita ainoastaan sen takia, että 
se kuuluu menetelmään. Lisäksi on syytä pohtia, onko asteikon laadinta jokaiselle 
kuntoutujalle mielekästä ja tarpeellista. 

Aikuiset kuntoutujat olivat aktiivisia toimijoita prosessissaan. Lapsen mielipidettä 
kysytään arviointitilanteessa, mutta lapsen osallistuminen vaihtelee paljon. Lapsille 
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tavoitteen asettaminen ei ole kovin merkityksellistä, vaikkakin lapsen tarpeen tun-
nistaminen ja näkökulman selvittäminen ovat keskeisiä asioita. Lapsille tavoitteen 
laatimista tärkeämpää on osallistuminen kurssin toimintaan, ja vanhemmat ovat 
pääroolissa GAS-menetelmän käytössä. Menetelmän käyttöä lapselle sellaisenaan 
tulisi pohtia kriittisesti ja miettiä toiminnallisempia tapoja mahdollistaa lapsen osal-
listuminen. 

6.3 Tavoite toimii yhteisenä suunnannäyttäjänä

Tavoitteen asettamisen tärkeä merkitys kursseilla oli tuloksissa selvä, ja tavoitteen 
tärkeyttä kuntoutuksessa vahvistavat GAS-menetelmään liittyvät selvitykset ja tutki-
mukset (esim. Sukula 2015; Heiskanen ja Karhula 2018). Tämä todettiin myös Aut-
ti-Rämön ym. (2015) tutkimuksessa, jossa perheet miettivät omaa tilannettaan ja sii-
hen liittyviä ratkaisuja GAS-menetelmän käytön yhteydessä. Konkreettisen kirjatun 
tavoitteen koettiin olevan hyvä käytäntö. Tavoite toimi yhteisenä suunnannäyttäjänä. 
Tavoitteen asettaminen oli aktivoinut, motivoinut ja sitouttanut toimintaan kurssilla. 
Tavoitteellisen toiminnan seurauksena kuvattiin arkeen saatavaa hyötyä, lisääntynyt-
tä itseluottamusta ja voimaa. Tavoitteen mukainen toiminta oli jatkunut myös arjes-
sa. Tavoitteen asettamisen todettiin olevan prosessi, jossa oli jo käytössä toiminta-
tapoja ennen kurssia ja kurssin aikana, mutta ei kurssin jälkeen. Tuloksissa ilmeni, 
että seuranta kurssien jälkeen olisi tarpeen. 

Sekä kuntoutujat että ammattilaiset pohtivat sopeutumisvalmennuksen toteutumista 
osana kuntoutumisprosessia. He toivovat jatkuvuutta kuntoutumisprosessiin ja tii-
viimpää yhteistyötä lähettävän tahon kanssa, ja tätä suosittelee myös Sukula (2015). 
Kursseilta olisi hyvä saada myös jatkosuunnitelmia tai suosituksia jatkoon. Kurssi-
toiminta olisi hyvä nivoa osaksi koko kuntoutusprosessia tehostaen eri kuntoutus-
tahojen yhteistoimintaa. Samankaltainen tulos kuvattiin Härkäpään ym. (2017) tut-
kimuksessa, jonka mukaan sopeutumisvalmennuskurssien nivoutumisessa osaksi 
kuntoutusprosessia on kehitettävää ja kurssin hyöty saattaa hukkua arjen haasteisiin. 
Härkäpään ym. (2017) tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että osalla sopeutu-
misvalmennuskurssin osallistujista kurssi jäi irralliseksi eikä nivoutunut osaksi mui-
ta tukimuotoja, mikä vastasi tämän tutkimuksen tuloksia GAS-menetelmän käytös-
tä. Vastaavasti Kippola-Pääkkönen ym. (2018) toteavat, että kuntoutuskurssit tulisi 
integroida osaksi muuta kuntoutusprosessia.

Sopeutumisvalmennuskurssien sitominen asiakkaan koko kuntoutumisprosessiin 
voisi tukea tavoitteen asettamisen prosessimaista etenemistä. Ammattilaiset ehdot-
tivat tämän tutkimuksen tuloksissa, että tavoitteiden pohtimista voisi herätellä jo sii-
nä vaiheessa, kun kuntoutujalle suositellaan sopeutumisvalmennuskurssia. Jatkuvan 
kuntoutumisprosessin toteutuminen vaatisi yhteisten toimintatapojen määrittämistä 
ja sitä, että kuntoutusalan eri toimijoilla on osaamista tavoitteen asettamisessa yhteis-
toiminnassa asiakkaan kanssa. 
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GAS-menetelmän todettiin olevan yksi tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen 
arvioin nin väline muiden joukossa. Sen hyötyjä ja haasteita on syytä pohtia tilanne-
kohtaisesti ja yksilöllisesti kuntoutujan ja kurssin mukaisesti (kuvio 9). Erityisen tär-
keää olisi kriittisesti arvioida GAS-menetelmän käyttöä muiden menetelmien kanssa 
yhdessä.

Kuvio 9. Käyttökokemuksiin perustuvia GAS-menetelmän hyötyjä ja haasteita.

Yhteinen ymmärrys toiminnan 
tavoitteellisuudesta

Kurssikohtaisuus

Kuntoutujan yksilöllisyys

Tekninen haaste

+
–

Toiminnan ohjaaminen
Oman tilanteen sanoittaminen
Päämäärän pohtiminen: miksi 
osallistuu kurssille
Tärkeiden ja askarruttavien 
asioiden käsitteleminen

Ajan riittämättömyys
Vaikea lomake
Asteikon laadinnan ja käytön 
haasteet
Yhteistyö eri kuntoutustahojen 
välillä
Ympäristön ja arjen huomiointi

Tuloksissa oli koko kuntoutus- ja kuntoutumisprosesseihin liittyviä kehittämisehdo-
tuksia. Toivottiin, että tavoitteen lisäksi määritellään ja kirjataan keinot ja kiinnite-
tään huomiota kuntoutujan ympäristöön ja arkeen. Indikaattoria ja siitä tehtyä as-
teikkoa oli hyödynnetty yllättävän vähän tavoitteen saavuttamisessa ja arvioinnissa. 
Indikaattori on kuitenkin yksi tekijä, joka osaltaan ohjaa tavoitteellista toimintaa ja 
sitä, mitä keinoja kurssilla käytetään. 

GAS-menetelmän käsikirja ohjaa myös kuvaamaan kuntoutuksesta sopimista, mikä 
tarkoittaa ammattilaisilta saatavaa tukea ja välivaiheita tavoitteiden saavuttamiseksi 
(Sukula ja Vainiemi 2016, 10), mutta lomakkeella ei ole kohtaa, johon sovitut asiat 
voisi kirjata (liite 1). GAS-menetelmässä tavoitteiden saavuttamisen yhteydessä ar-
vioidaan myös sitä, onko tavoitteet asetettu liian helpoiksi tai vaikeiksi (Sukula ja 
Vainiemi 2016, 10). Tämä puoltaa väliarviointien merkitystä, jolloin on mahdollista 
tarkastaa tavoitetta ja indikaattorin asteikkoa. Tutkimustulokset vahvistavat, että ta-
voitteiden etenemistä tulisi arvioida ja tavoitteita muokata systemaattisesti kuntou-
tuksen aikana (Heiskanen ja Karhula 2018).

Yhtäältä todettiin, että muutoksessa tavoite ei ole pysyvä. Tavoite muuntuu prosessin 
myötä ja siten muuttuvat myös keinot. Poikelan (2010) tutkimuksen tulokset vahvis-
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tavat tämän tutkimuksen tuloksia siitä, että kuntoutuksen suunnittelussa on kyseessä 
vaiheittain kehkeytyvä ja dynaaminen käytännön prosessi, jossa kohteen määrittymi-
nen on yhteistoiminnan keskeinen kysymys.

Päätelminä voidaan todeta, että tavoitteen asettaminen sopeutumisvalmennuskurs-
seilla on tärkeää kuntoutumisen kannalta. GAS-menetelmän käyttö kuvasti kurs-
sille asetettuja tiedon saantiin, sopeutumiseen, vertaistukeen ja arjessa selviytymi-
seen liittyviä tehtäviä. GAS-menetelmän käytössä on hyötyjä ja haasteita, joita tulee 
punnita tilannekohtaisesti. GAS-menetelmää voisi kehittää siten, että sen käytössä 
todetut tyypilliset virheet ja haasteet voisi ehkäistä menetelmän käytön yhteydessä, 
ja GAS-menetelmä palvelisi tavoitteen asettamisessa ymmärrystä yksilön ja ympä-
ristön välisestä muutosprosessista. GAS-menetelmän käytön osaamista tulisi vah-
vistaa muiden kuntoutuksen menetelmien yhteiskäytössä ja yhteydessä kokonais-
kuntoutukseen ja kuntoutumisprosessiin. Päätelminä voidaan edelleen todeta, että 
ratkaisevan tärkeää tavoitteen saavuttamisessa ovat kuntoutujan oma aktiivisuus ja 
sen mahdollistaminen. Ammattilaisen tehtävä näyttäisi olevan tavoitteen mukaisen 
toiminnan ohjaaminen.

6.4 Tavoitteista tulokselliseksi kuntoutumiseksi

Tavoitteiden saavuttaminen vaihteli yksilöllisesti. Tavoitteiden saavuttamattomuu-
den syiksi kuvattiin epäonnistunutta tavoitteen asettamista, tavoitteen muuttumista 
prosessin aikana sekä epärealistista tavoitetta, riittämätöntä aikaa tai tarpeellisen tie-
don puutetta. Tavoitteen oli myös saattanut asettaa joku muu kuin kuntoutuja itse, 
jolloin tavoite ei ollut tiedossa tai se oli epämieluisa, ja siksi tavoitteen suuntainen 
toiminta kursseilla ei onnistunut. Osa ei ollut muistanut asetettua tavoitetta kurssilla. 
Tavoitteen saavuttamisen arviointi oli vaikeaa, jos tavoitteen asettaminen ja asteikon 
tekeminen olivat jääneet epäselviksi.

Tavoitteen muuttumista prosessin aikana pidettiin hyvänä asiana, koska se kertoi 
tapahtuneesta muutoksesta kuntoutujan tilanteessa ja lisääntyneestä yhteisestä ym-
märryksestä suhteessa kuntoutujan kokonaistilanteeseen. Myös GAS-menetelmän 
käsikirja ohjeistaa tarkistamaan tavoitteen säännöllisesti ja asettamaan tavoitteita 
uudelleen arvioinnin perusteella (Sukula ja Vainiemi 2016, 10). Tämän tutkimuksen 
tulokset tuottavat samansuuntaista ymmärrystä tavoitteen merkityksestä kuntoutu-
jan oppimisprosessin edistäjänä kuin Ylisassin ym. (2018) tutkimuksen tulokset. Yh-
teistoiminnallinen oppimisprosessi ilmeni tämän tutkimuksen tuloksissa esimerkiksi 
siten, että lapsen vanhemmat olivat aktivoineet ammattilaiset pohtimaan tavoitteita 
ja tämä oli tuonut selkeyttä harjoitteluun ja tavoitteelliseen toimintaan. Ekspansiivi-
nen oppiminen kuvastui tuloksissa sellaisten tavoitteiden saavuttamisena, jotka eivät 
varsinaisesti olleet kuntoutujan omia, lomakkeeseen kirjattuja tavoitteita mutta jotka 
olivat toteutuneet GAS-menetelmän käytön myötä.
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Tavoitteen saavuttamista edistivät vertaistuki, ryhmäkeskustelut, ammattilaisten yk-
silöllinen tuki ja ohjaus, kurssin ohjelman sisältö, tiedon saanti, välitehtävät, asteikon 
hyödyntämien sekä puhti ja motivaatio, joita kuntoutuja oli kurssilta saanut. Tavoit-
teen saavuttamista edisti se, että tavoite pidettiin mielessä kurssin aikana, ja se, että 
kuntoutujat itse aktivoituivat toimimaan tavoitteen mukaisesti. Oma-aloitteisuus ja 
kuntoutujien itse keksimät ratkaisut, kuten tehtävätaulukko, olivat ratkaisevassa ase-
massa tavoitteen saavuttamisessa. Ammattilaiset olivat myös muokanneet kurssin 
sisältöä palvelukuvauksen puitteissa yksilöllisesti siten, että toteutus tuki tavoitteen 
saavuttamista.

Ammattilaiset kuvasivat tavoitteen saavuttamisen arviointia enemmän kuin kuntou-
tujat. Osa ammattilaisista käytti arvioinnin apuna mm. tietoisen läsnäolon harjoituk-
sia ja arviointipäiväkirjaa. He korostivat arvioinnin merkitystä pystyvyyden tunteen 
ja voimavarojen vahvistamisen kannalta positiivista palautetta annettaessa. Toimijat 
saattoivat olla eri mieltä tavoitteen arviointitasosta. Kuntoutujat olivat välillä kriitti-
sempiä tavoitteen saavuttamisen suhteen. Heidän mukaansa arvioinnissa oli tarkas-
teltu asteikkoa. Saavuttamattomat tavoitteet aiheuttivat kuntoutujille pettymyksen 
tunteita, ja yhtä lailla koettiin iloa ja onnistumista saavutettujen tavoitteiden vuoksi. 
Tunteiden käsittely ja hyödyntäminen tavoitteellisen toiminnan ja siihen motivoitu-
misen kannalta on tärkeää (Tuulio-Henriksson ja Härkäpää 2015).

Lasten ja perheiden kohdalla tavoitteen saavuttamiseen liittyivät vahvasti harjoittelu 
ja oppiminen. Tässäkin korostui vertaisten merkitys. Lapset oppivat yhdessä toisten 
lasten kanssa. Vanhemmat kuvasivat hyväksi keinoksi oppia mallista sitä, että he kat-
soivat toisia vanhempia tai ammattilaisia lasten kanssa toimimassa. Ammattilaiset ja 
perheet kuvaavat tavoitteen asettamista eri tavoin. Asiantuntijoiden käyttämät mene-
telmät, kuten arvokartta, tavoitteesta äänestäminen jne., eivät tulleet esiin kuntoutu-
jien ja perheiden kuvauksissa. 

Lasten ja aikuisten osallistumisessa oli eroja tavoitteen asettamisessa ja saavutta-
misessa. Aikuisten kursseilla tavoitteen asettaminen oli selkeää. Läheisten rooli oli 
melko vähäinen, ja he jopa toivoivat omaa aikaa ja irtiottoa tilanteesta. Lapset eivät 
aina osallistuneet yhteistoimintaan, ja tavoite sekä siihen liittyvät asiat saattoivat olla 
heille jopa epämieluisia. Lapsiperheillä tavoitteenasettelussa korostuivat vanhempien 
tarpeet, huoli ja rooli. Lasten kohdalla tulisi kiinnittää erityistä huomiota perhekult-
tuuriin ja arjen kuormitustekijöihin, mikä edellyttää ammattilaisilta erityisosaamista. 
GAS-menetelmän käyttöä voisi tietoisesti suunnata perhekursseilla enemmän lasten 
vanhemmille siten, että lähtökohtana on lapselle merkityksellinen asia, mutta samal-
la tulisi hyväksyä ajatus siitä, että lapselle tavoitteellinen toiminta mahdollistetaan 
muulla lapselle sopivalla tavalla (ks. Sipari ym. 2017; Ylisassi 2018, 14). Ammatti-
laiset korostivat tutkimuksen tuloksissa prosessimaisuutta, kuntoutujan toimijuuden 
mahdollistamista erilaisin keinoin, tiedon kulkua ja ajankäyttöä.
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Tuloksellista GAS-menetelmän käyttöä vahvistivat kaikista näkökulmista tarkastel-
tuna riittävä tiedon saanti tavoitteen asettamista varten, yksilöllisiin tarpeisiin vas-
taaminen ja vertaiset. Ratkaisevan tärkeää näyttäisivät olevan prosessin vaiheiden 
ennakointi sekä se, että ammattilainen osaa ohjata kuntoutujaa pohtimaan omaa 
tilannettaan ja itselleen merkityksellisiä asioita. Tuloksia tukee Heiskasen ja Karhu-
lan (2018) tutkimus, jossa korostettiin yksilöllistä ohjausta ja tavoitteen työstöä, jotta 
kuntoutujan omat tavoitteet ja tavoitteellinen työskentely toteutuvat kuntoutuspro-
sessissa.

GAS-menetelmää käytettäessä tavoitteen asettamisen tulisi olla vaiheittain kehkeyty-
vä ja ennakoiva prosessi. Tämän tutkimuksen tuloksissa prosessi ilmeni paljon laa-
jempana kuin GAS-menetelmän käsikirjassa, jossa kuvatut vaiheet ovat tavoitteen 
tunnistaminen ja nimeäminen, indikaattorin valinta, asteikon laadinta, tavoitteiden 
tarkastaminen, kuntoutuksesta sopiminen ja tavoitteiden saavuttaminen (Sukula ym. 
2015). Kyseessä on yhtäältä kuntoutujan yksilöllinen kuntoutumisprosessi, toisaalta 
yhteistoiminnallinen oppimisprosessi, ja näiden prosessien tulisi kytkeytyä kuntou-
tujan kuntoutusprosessin kokonaisuuteen. Tämä haastaa ammattilaiset kehittämään 
uutta osaamista ja uusia menetelmiä.

Prosessissa on tärkeää eri vaiheiden ennakointi erityisesti tavoitteen tunnistamisessa 
sekä riittävä tiedon saaminen päätöksentekoa varten. Kuntoutujat pohtivat tarpei-
taan ja saavat tietoa kurssista sekä tavoitteen asettamisesta. Ammattilaiset perehtyvät 
kuntoutujan tilanteeseen ja toimintakykyyn. 

Kuntoutujan, hänen läheistensä ja ammattilaisten osallistuminen yhteistoimintaan 
vaihtelee kuntoutujan tilanteen mukaan. Tavoitteen tunnistamisessa ja määrittele-
misessä sekä saavuttamisen arvioinnissa tarvitaan monipuolisia keinoja. Tavoitetta 
työstetään kuntoutujan lähtökohdista käsin, ja kuntoutujat tarvitsevat ammattilais-
ten ohjausta eri tavoin. Prosessi vaatii aikaa ja etenee kuntoutujan tahdin mukaan. 
GAS-menetelmää tulisi käyttää yksilöllisesti yhdessä. 

Kuntoutujien toimintaa ohjasivat monet muutkin asiat kuin GAS-menetelmällä laa-
ditut tavoitteet. Merkityksellisiä asioita jää GAS-menetelmällä laadittujen tavoittei-
den ulkopuolelle, koska tärkeä asia tunnistetaan vasta kurssin aikana, koska tavoittei-
ta on monta ja kuntoutujia kehotetaan valitsemaan niistä 1–3 tai koska tavoitetta oli 
vaikea muotoilla SMART-periaatteen mukaiseksi. Kuntoutujat ja perheet kertoivat 
saaneensa paljon hyötyä kurssista. He kokivat saaneensa merkityksellisiä asioita, jot-
ka auttavat heitä jaksamaan kuormittavassa arjessa, mutta tämä ei välttämättä näy 
GAS-menetelmällä asetetun tavoitteen saavuttamisessa. 

Kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointi ei voi olla ainoastaan GAS-menetelmän 
varassa. GAS-menetelmän käyttö on korostunut, ja se saa käytännön työssä paljon 
painoarvoa asiakaslähtöisyytensä, yksilöllisyytensä ja moniasiantuntijuuteen perus-
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tuvan käyttötapansa ansiosta. Koetut ja tunnistetut hyödyt kuntoutuksesta voivat 
kuitenkin olla yllättäviä ja muuntuvia, ja siten prosessiarviointiin ja tuloksellisuuden 
osoittamiseen tarvitaan muitakin keinoja. Ylisassi ym. (2018) pohtivat myös tutki-
muksensa tulosten perusteella prosessiarvioinnin keinoja GAS-menetelmän käytön 
yhteydessä.

GAS-menetelmässä ja sen käytössä näyttäisi yhdistyvän kuntoutusalan ammatillinen 
osaaminen kokonaisuudessaan. Sitä ei voi mieltää yhdeksi menetelmäksi, joka opete-
taan koulutuksessa. GAS-menetelmän käyttö edellyttää, että ammattilaiset soveltavat 
osaamistaan moniasiantuntijuuteen perustuvassa yhteistoiminnassa. GAS-menetel-
män käytössä tarvitaan taitoja kohdata kuntoutuja asiakaslähtöisesti ja kurssikohtai-
seen diagnoosiin liittyvää osaamista. Näiden lisäksi tarvitaan vuorovaikutustaitoja, 
yhteistoiminnallista osaamista, prosessi- ja järjestelmäosaamista, tuloksellisen kun-
toutuksen suunnittelu- ja arviointiosaamista sekä ihmisen toimintakykyyn liittyvää 
osaamista. Kyseessä on vaativan tason asiantuntijaosaaminen, jossa korostuvat moni-
mutkaisten asioiden yhdistelytaidot ja kokonaisuuksien hahmottaminen.

6.5 Tutkimusmenetelmälliset ratkaisut

Sopeutumisvalmennuskurssit oli suunnattu eri asiakasryhmille, ja jokaiselta kurssilta 
valittiin tutkimuksessa haastateltaviksi monta näkökulmaa edustavia ammattilaisia, 
kuntoutujia ja omaisia. Osallistujia oli jokaiselta kurssilta sellainen määrä, että haas-
tattelut olivat realistisesti toteutettavissa. Lomakkeita oli yhteensä 43 kappaletta ja 
ne jakautuivat tasaisesti lasten ja aikuisten kurssien kesken. Tutkimuksessa kerätyn 
aineiston käsittelystä, varmuuskopioinnista ja tietoturvasta pidettiin huolta suunni-
telmallisesti. 

Tutkimuksessa kerätyn lomakeaineiston koon puitteissa aineisto alkoi toistaa itseään 
kyllääntyen, eli saturaatio toteutui aineiston analyysin tuloksissa. Myös haastatteluai-
neiston osalta kyllääntyminen toteutui, kun analyysin edetessä kysymykseen vastaa-
vat analyysiyksiköt eivät tuoneet enää uusia näkökulmia tutkimusilmiöön.

Tiedonkeruu onnistui pääasiassa hyvin. Kuntoutujat, heidän läheisensä ja ammatti-
laiset olivat haastattelutilanteissa aktiivisia. Lasten kehitystaso, kuntoutujien kogni-
tiivinen ymmärrys, sopeutumisen vaihe, jaksaminen, ikääntyminen ja se, miten 
tottunut kuntoutuja oli tavoitteelliseen ajattelutapaan, toivat variaatiota siihen, mi-
ten osallistujat tuottivat tietoa haastatteluissa. Kuntoutujien variaatio ilmeni myös 
GAS-menetelmän käyttöä koskevissa tutkimuksen tuloksissa.

Lasten kursseilta kerätty aineisto oli selvästi rikkaampi ja mittavampi kun aikuisten 
kursseilta kerätty aineisto. Lasten vanhemmat tuottivat haastatteluissa paljon enem-
män aineistoa kuin esimerkiksi aikuisten kuntoutujien omaiset. Tuloksista ilmenee-
kin se, että tavoitteen asettaminen oli lasten vanhemmille hyvin merkityksellistä, 
sekä se, että lapsen kasvu, kehitys ja lapsiperheen elämä on moniulotteista. Myös am-
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mattilaiset kuvasivat fokusryhmähaastatteluissa enemmän lasten kursseihin liittyviä 
asioita GAS-menetelmää käytettäessä. Tämä takia tuloksissa korostuu lasten kurssien 
näkökulman laajuus, mutta painoarvo lasten ja aikuisten kurssien tuloksissa on yh-
täläinen.

Tutkijat reflektoivat haastattelun ilmapiiriä ja mukauttivat toimintaansa lapsen vies-
tien ja toiveiden perusteella. Tällä varmistettiin toiminnan ja tilanteen mielekkyys 
lapselle ja rakennettiin turvallinen ilmapiiri, jossa lapsi uskalsi ilmaista itseään va-
paasti. (Cameron 2006.) Tutkijat purkivat siten aikuisen ja lapsen välille fyysisen ko-
koeron, kokemuksen ja sosiaalisen aseman vuoksi helposti ja nopeasti syntyvää epä-
tasa-arvoista valtasuhdetta (ks. Barker ja Weller 2003; Clark 2005). Tutkijoilla, jotka 
toteuttivat lasten haastattelut, oli vahva osaaminen ja pitkä kokemus lasten kanssa 
toimimisesta haastattelutilanteissa, tutkimusprojekteissa sekä lasten kuntoutuksen 
käytännön työssä.

Lasten näkökulmasta tuotettujen tulosten ja niiden tulkinnan oikeellisuutta on syytä 
tarkastella tiettyjen luotettavuustekijöiden valossa. Lasten toiminnalliset haastattelut 
ja leikin kautta lähestyminen eivät toteutuneet täysin, koska haastattelutila kurssi-
paikalla ei aina mahdollistanut lapsen leikkiä ja sellaista toimintaa, mitä lapsi olisi 
halunnut tehdä. Useat lapset halusivat haastattelun yhteydessä piirtää tai näyttää it-
selleen tärkeitä asioita, kuten pelin omassa kännykässä, joka oli mukana haastatte-
lussa. Toiset lapset halusivat haastattelun aikana pötkötellä lattialla ja samalla piirtää, 
toiset halusivat osallistua haastatteluun äidin tai isän vieressä istuen. Osalle lapsista 
sanallinen ilmaisu ja keskittyminen tilanteeseen oli vaikeaa, joten toiminnallisuus 
auttoi heitä ilmaisemaan itseään. Kuten GAS-menetelmän käytössä, myös tämän tut-
kimuksen aineiston keruussa lapsi ei välttämättä kokenut mielekkääksi osallistumis-
tavaksi puhumista aikuisen kanssa, jonka hän oli juuri tavannut. Yksi lapsi halusi 
lopettaa haastattelun kesken, koska kurssilla alkoi uintivuoro. Jos lapsen oli vaikea 
kuvata tavoitetta tai sen merkitystä, lapsen vastaukset painottivat tarpeita arjessa, toi-
mintaa kurssilla sekä asioita, joita hän on oppinut tai jotka hän koki tärkeäksi oppia. 
Kahden viikon kursseille osallistuneista lapsista osalla oli hankaluuksia muistaa ta-
voitteen asettamisen tilannetta, sillä ensimmäisestä kurssiviikosta oli kulunut aikaa. 
Jotkut perheistä eivät olleet vielä haastatteluun mennessä käyneet loppukeskustelua 
ammattilaisten kanssa.

Erityisesti lomakeaineistoon liittyi tulkinnallisia haasteita. Lomakkeilta oli vaikea 
tunnistaa kirjallisen ilmaisun perusteella, kenen tavoitteesta oli kyse. Palveluku-
vausten esimerkkitavoitteet olivat laajoja, kuten ”turvataan hyvää kasvua ja kehi-
tystä”. Osaksi ne olivat käsitehierarkkisesti päällekkäisiä sekä eri tasoilla kuvattuja. 
Analyysissä kuntoutujien oma tavoite saattoi sopia joissain kohdissa useampaankin 
esimerkkitavoitteeseen. Kuntoutujien omien tavoitteiden yhteyden tunnistaminen 
ICF-luokituksen osa-alueisiin onnistui, vaikkakin joitakin epäselviä tavoitteita oli 
myös ICF-luokituksen suhteen. Analyysiä olisi helpottanut se, että palvelukuvaus-
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ten esimerkkitavoitteilla olisi ollut yhteinen jäsennys ICF-luokituksen toimintakyvyn 
mukaan. Tätä voisi pohtia jatkossa palvelukuvauksia tehtäessä.

Tutkimukseen osallistuvia kuntoutujia oli pyydetty ottamaan haastatteluun mukaan 
Omat tavoitteet -lomake. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska se auttoi kun-
toutujia muistamaan, mistä oli kyse ja millaisia tilanteita siihen oli liittynyt, ja siten 
se varmisti tulosten uskottavuutta. Tämä myös todensi sen, että osa kuntoutujista ei 
muistanut lomakkeella olevia asioita lainkaan ja osa kuvasi asioita eri tavalla kuin 
lomakkeista ilmeni. Tässä tutkimuksessa ei suunniteltu aineiston keruuta siten, että 
lomakeaineisto ja kuntoutujien haastattelut olisi saatu samoilta ihmisiltä, koska tut-
kimustehtävänä ei ollut verrata kuntoutujien lomakkeita ja näkemyksiä. Tuloksissa 
tämä ilmenee esimerkiksi siten, että kuntoutujat olivat epätietoisia tavoitteesta. Mo-
nimenetelmäinen aineiston keruu mahdollisti kuitenkin ilmiön monipuolisen ym-
märtämisen, jota syvensi sekä lomake- että haastatteluaineistojen analyysien tulosten 
yhdistäminen. 

Aineistonkeruun monimenetelmäisessä asetelmassa oli huomioitu, että saadaan 
kerättyä mahdollisimman monipuolinen ja rikas aineisto, jossa aineistot täydentä-
vät kompleksisesta tutkimusaiheesta muodostuvaa ymmärrystä (Seppänen-Järvelä 
2018). Tämän tutkimuksen aineiston analyysin tuloksia ei raportoitu tutkimusteh-
tävittäin, mikä on tyypillistä tutkimuksissa, joissa käytetään yhtä tutkimuksellista 
lähestymistapaa tai peräkkäisinä vaiheina toteutuvaa aineiston keruuta. Tässä tut-
kimuksessa aineistot olivat painoarvoltaan samanlaiset ja kerätty rinnakkain eri me-
netelmillä. Aineistolle tehtiin tutkimustehtävistä johdettuja analyysikysymyksiä ja 
käytettiin keruumenetelmään sekä tutkimuskysymykseen sopivia erilaisia aineiston 
analyysimenetelmiä. Aineiston analyysin tulosten yhdistäminen tuotti vastauksia 
tutkimuksen tarkoitukseen ja tavoitteeseen. Monimenetelmäisyys siis ilmenee tässä 
tutkimuksessa siten, että tulokset kuvaavat moninäkökulmaisesti kuntoutujan omia 
tavoitteita, niiden asettamista ja saavuttamista sekä GAS-menetelmän käyttöä kun-
toutusprosessissa – eivät vastauksia tutkimustehtävittäin, jotka olivat tietylle aineis-
tolle suunniteltuja. Tutkimuskohteesta muodostui näin merkittävästi laajempi ym-
märrys kuin yksittäisiä tutkimuskysymyksiä tarkastellen. Tämä asia konkretisoitui 
siten, että kun aineiston analyysin tulokset yhdistettiin, ne vastaavat paljon kattavam-
min tutkimusaiheeseen kuin tutkimustehtävät antavat olettaa. Aineiston analyysin 
tuloksia ei voikaan näin enää eritellä tutkimustehtävittäin. 

Tässä tutkimuksessa monimenetelmäisyys ja aineiston analyysien tulosten yhdistä-
minen onnistuivat hyvin. Tämä johtunee osin siitä, että vaikka aineistonkeruun me-
netelmät olivat erilaiset, ne tuottivat laadullista aineistoa. Lisäksi tutkimustehtävät oli 
muotoiltu samalla tavoin eli tarkoituksena oli kuvata asioita. Aineistolähtöisen ja teo-
rialähtöisen sisällön analyysin lisäksi myös sisällön erittely tuotti kuvauksia tavoittei-
sin liittyvistä määristä. Monimenetelmäinen tutkimus oli iteratiivinen prosessi, jossa 
analyysit etenivät kehämäisesti suhteessa aineistoihin ja niiden analyysien tuloksiin, 
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tutkimuksen tarkoitukseen, tehtäviin sekä teoriaan erityisesti, kun mukana oli teo-
rialähtöinen aineiston analyysi. Tämän prosessin kautta muodostui monipuolinen 
kuva tutkimusilmiöstä. Vastaavia havaintoja monimenetelmäistä tutkimuksesta ovat 
tehneet Haapakoski ja Åkerbland (2018), jotka korostavat integraatiotyön merkitystä 
koko tutkimusprosessin ajan ja tutkimuksen tarkoituksen pitämistä mielessä. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta oli tärkeää, että tuloksista ja yhteenvedos-
ta käy ilmi eri kurssimuodot ja osallistujien eri näkökulmat aiheeseen, koska kun-
toutus ja kuntoutuminen ovat kontekstisidonnaisia ja yksilöllisiä prosesseja, joissa 
kuntoutu jien ja ammattilaisten asema on epäsymmetrinen (Harra 2014). Tulosten 
raportointia vaikeutti se, että samat asiat toistuivat moninäkökulmaisesti, mikä tie-
tysti vahvistaa tulosten oikeellisuutta mutta myös tuo toistoa raporttiin.

Laadullisen tutkimuksen keskeiset luotettavuustekijät ovat vahvistettavuus, uskotta-
vuus ja siirrettävyys (Lincoln ja Cuba 1985; Tynjälä 1991; Eskola ja Suoranta 2014). 
Uskottavuutta lisättiin käyttämällä aineiston analyysin tulosten raportoinnissa alku-
peräisiä ilmaisuja aineistosta osoittamassa, että tutkijoiden analyysi on pääteltävis-
sä aineiston perusteella. Aineiston analyysin kattavuutta ja arvioitavuutta osoittavat 
näytteet ovat liitteissä 3 ja 4. 

Tutkimuksen vahvistettavuutta lisäsi sekä menetelmällinen että tutkijoiden muodos-
tama triangulaatio. Erilaisten aineistonkeruumenetelmien ja aineiston analyysime-
netelmien käyttö sekä neljän henkilön tutkijaryhmä vahvistivat tutkimuksen ulkoista 
validiteettia eli tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen 
pätevyyttä. Tutkijaryhmä kävi säännöllisesti yhdessä keskusteluja tutkimusasetelmas-
ta, toteutuksesta sekä eettisistä kysymyksistä. Erityisesti aineiston analyysien tuloksia 
tarkasteltiin yhdessä, työstettiin merkityssuhteita, tulosten tulkintaa ja pohdintaa. 
Tutkijoiden välinen yhteistoiminta ilmeni tutkimuksellisena kollektiivisena luovuu-
tena, jossa vahvistettiin ja vietiin eteenpäin toisen tutkijan aloittamaa sanoitusta tut-
kimuksen tuloksista. Tutkijaryhmä oli yllättävän yksimielinen ratkaisuissaan, mikä 
saattaa johtua melko samanlaisista osaamistaustoista ja pitkästä yhteistyöstä, mutta 
myös siitä, että tulkinta perustui tutkimuksen aineistoon ja tuloksiin loogisesti. 

Tutkijaryhmällä oli vahva osaaminen GAS-menetelmästä ja sen kouluttamisesta, 
menetelmän käytöstä suomalaisessa kuntoutuksessa sekä kokemusta sopeutumisval-
mennuksesta. Yksikään tutkijoista ei kuitenkaan ole työskennellyt Kelan järjestämillä 
sopeutumisvalmennuskursseilla, eikä heillä siten ollut ennakko-oletuksia siitä, miten 
GAS-menetelmän käyttö tutkimukseen valikoituneilla kursseilla toteutuu. Tutkijoi-
den osaaminen mahdollisti aineiston keruun ja analyysin toteutuksen ja lisäsi niiden 
oikeellisuutta suhteessa tutkimusilmiöön.

Tutkimuksen sisäinen validiteetti eli teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen loo-
gisuus tarkastettiin tutkittavaan ilmiöön perehtyneessä tutkijaryhmässä tutkimuksen 
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tarkoituksen, tavoitteen, aineiston keruun, tulosten yhteenvetojen ja päätelmien so-
pusoinnun osalta. Aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisuus tukivat tutkimuksellista 
logiikkaa empirian ja teorian vuoropuheluna, tulosten ja lähtökohtien reflektiona. 

Tutkimuksella oli Kelan nimeämä valtakunnallinen viiden asiantuntijan muodos-
tama projektiryhmä, joka ohjasi projektin etenemistä. Projektiryhmä tarkasti tut-
kimuksen raportoinnin tarkkuuden ja ymmärrettävyyden ja siten osaltaan varmisti 
tutkimuksen päätelmien ja johtopäätösten oikeellisuuden.

Kela oli valikoinut kurssit harkinnanvaraisesti perustellen, samoin kun laadullisessa 
tutkimuksessa tehdään informanttien valinta (Eskola ja Suoranta 2014). Kelan tut-
kijat olivat myös tehneet alustavan tutkimussuunnitelman (Kela 2016). Tämä suun-
nitelma varmisti tutkimuksen yhteyden Kelan Muutos-hankkeen kokonaisuuteen. 
Tutkimuksen toteutti Kelan ulkopuolinen taho, Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja 
Metropolian tutkijat laativat uuden tarkennetun tutkimussuunnitelman Kelan alus-
tavan suunnitelman pohjalta. Tämä tarkennettu suunnitelma eteni eettiseen ennak-
koarviointiin ja sen puoltavan lausunnon myötä tutkimus toteutettiin. Siten Kelan 
toimijat eivät vaikuttaneet tutkimuksen tuloksiin. Kela maksoi korvauksia sopeutu-
misvalmennuskurssien yhteyshenkilöille, mutta ei tiedon tuottajille, joten korvaus-
ten ei katsottu vaikuttavan tuloksiin. 

Tutkimuksen tiedon tuottajat olivat Kelan järjestämän kuntoutuksen asiakkaita tai 
palveluntuottajien työntekijöitä. Tämä on saattanut vaikuttaa tuloksiin, mutta vai-
kutuksia ei voi todeta aineiston analyysin tuloksissa. Tulokset olivat moninaiset ja 
saivat tukea muiden tutkimusten tuloksista. Tähän vaikutti oletettavasti se, että tut-
kimuksen toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkijat, jotka olivat tiedon 
tuottajille ulkopuolinen ja neutraali taho.

Laadulliseen tutkimukseen kuuluvat oleellisena osana tutkijoiden tekemät tulkinnat 
ja merkityssuhteiden rakentaminen (Eskola ja Suoranta 2014). Siten tulokset saattai-
sivat olla erilaiset tai painottua toisin, mikäli tutkijat olisivat olleet eri henkilöitä tai 
mikäli tutkimukseen olisi valikoitunut toisia sopeutumisvalmennuskursseja tai tie-
don tuottajia. Toisaalta aikaisempien tutkimuksien tulokset tukivat osaa tämän tutki-
muksen tuloksista, mikä vahvistanee tulosten uskottavuutta.

Tutkimuksen sovellettavuutta ja siirrettävyyttä tukee tulosten rikas kuvailu, josta lu-
kija voi päätellä, miten paljon tuloksia voi soveltaa muissa tilanteissa. Sovellettavuut-
ta puolestaan vähentää se, että sopeutumisvalmennuskurssien ja niiden toteutuksen 
kuvailu on ohut ja lähinnä kurssien palvelukuvausten varassa. Tarkempi kuvaus olisi 
kuitenkin voinut johtaa kurssien ja toimijoiden tunnistamiseen. 

Tutkimusprosessi ja sen eteneminen sekä tulokset on pyritty kuvaamaan mahdollisim-
man huolellisesti. Tämä on johtanut asioiden toistamiseen, mutta toiston katsotaan 
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lisäävän tulosten vahvistettavuutta – sillä riskillä, että raportin luettavuus voi hieman 
kärsiä. Tuloksissa todettiin myös kuntoutusilmiölle tyypillisesti monimutkaisten ja 
merkityssuhteiltaan moninaisten asioiden kietoutuminen yhteen, mikä osaltaan johti 
siihen, että samaa asiaa on pohdittu monesta eri näkökulmasta. Muutos-hankkeen 
monimenetelmällisten lähtökohtien perusteluksi todetaankin, että kuntoutus on mo-
nialainen, -tahoinen ja -muotoinen toimintakokonaisuus kompleksisissa systeemeis-
sä ja kuntoutuminen moninainen kontekstisidonnainen prosessi (Seppänen-Järvelä 
2018). Tämän tutkimuksen tulokset peilautuvat hyvin tähän lähtökohtaan.

Tutkimuksen anti Kelalle on tuloksiin perustuvien hyvien käytäntöjen sekä kehit-
tämiskohteiden osoittaminen, jotta Kela voi hyödyntää tutkimusta toimenpiteitä ja 
koulutuksia suunnitellessaan. Tuloksilla on yhteiskunnallista merkitystä, kun suun-
nitellaan kuntoutusjärjestelmän uudistusta sote-uudistuksen yhteydessä ja tuloksel-
lista kuntoutusta ja sen osoittamista pätevien menetelmien avulla (ks. Kuntoutuksen 
uudistamiskomitea 2017).
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7 Päätelmät GAS-menetelmän käytöstä sopeutumisvalmennuskursseilla

7.1 Tulosten merkitys

Tavoitteen asettaminen ja saavuttamisen arviointi kuntoutumisessa osoittautuivat 
pääosin erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. GAS-menetelmän käyttö sopeutu-
misvalmennuskursseilla oli moninaista. Pääasiassa sitä käytettiin yksilöllisesti kun-
toutujan, hänen läheistensä ja ammattilaisten yhteistoiminnassa hyvän kuntoutus-
käytännön mukaisesti. Tavoitteen asettaminen ja saavuttamisen arviointi ilmenivät 
tuloksissa aikaa vaativana ja kehkeytyvänä prosessina, jossa monet asiat sekä menetel-
mät kietoutuivat yhteen. Prosessin yhteyttä kuntoutujan arkeen ja kurssin ulkopuoli-
seen kuntoutusprosessiin kaivattiin. GAS-menetelmän käytössä ilmeni hyötyjä mutta 
myös haasteita, ja siten GAS-menetelmän käyttöä tulisi harkita tilannekohtaisesti. 

Suoria johtopäätöksiä ei voi tehdä, koska kurssit erosivat toisistaan monin tavoin. Tu-
lokset antavat kuitenkin suuntaa ja osoittavat GAS-menetelmän käytön kirjon, käyt-
töä edistävät ja rajoittavat tekijät sekä kehittämiskohteet. Johtopäätöksenä voidaan 
todeta, että tutkimuksen tulokset olivat paradoksaalisia siten, että GAS-menetelmää 
käytettiin hyvin yksilöllisesti, vaihtelevasti ja soveltaen sekä poiketen GAS-menetel-
män käyttöohjeista, ja toisaalta GAS-menetelmän käyttö koettiin kovin rajoitetuksi 
ja tiukasti ohjeistetuksi. GAS-menetelmän käyttöön toivottiin vielä enemmän va-
pautta. Toivottiin, että sitä voisi soveltaa, ja sen käytölle haluttiin kehitellä erilaisia 
toimintatapoja ja yhteyksiä laajempiin kokonaisuuksiin. Tämä kertonee siitä, että 
kuntoutuminen on luonteeltaan kehkeytyvää ja yksilöllistä ja tapahtuu aina tietyssä 
toimintaympäristössä. Jatkotutkimuksissa tulisi kiinnittää huomio GAS-menetelmän 
yhteiskäyttöön muiden menetelmien kanssa, sen käyttöön osana kuntoutumispro-
sessia ja kuntoutuksen kokonaisuutta sekä prosessiarviointiin.

7.2 Kehittämisehdotukset

1. Tavoitteen asettaminen ja saavuttamisen arviointi rakennetaan ennakoivaksi 
prosessiksi. Prosessin eri vaiheisiin kehitetään toimintatapoja, jotka valmistavat seu-
raaviin vaiheisiin. Tutkimuksen tuloksissa oli hyviä käytäntöjä ennakoida tavoitteen 
määrittelyä ennen kurssille saapumista, kuten kysely kuntoutujan tarpeista, jolloin 
sekä kuntoutuja että ammattilaiset voivat valmistautua tavoitteen määrittelyyn. Tu-
losten mukaan ennakoivia toimintatapoja tulisi kuitenkin vahvistaa ja hyödyntää 
systemaattisesti. Kurssin aikana omien tavoitteiden asettamista ennakointiin yksi-
lö- ja ryhmäkeskusteluin, ja nämä edellyttävät enemmän aikaa kuin yhden tunnin 
kurssin alussa. Tavoitteiden suuntaamaan kurssitoimintaan, tavoitteen saavuttami-
sen keinoihin ja arviointiin sekä seurantaan tarvitaan myös ennakoiva ote ja yhteisiä 
toimintatapoja. Lisäksi tulosten mukaan kurssien aikana asiat kehittyivät ja tapahtui 
oppimista sekä yllättäviä asioita, joiden tunnistamiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan 
jatkuvaa arviointia ja yksilöllisiin muuntuviin tarpeisiin reagointia. Ennakoivan ja 
ohjaavan prosessiarvioinnin kehittäminen saattaisi olla toimiva ratkaisu käytännös-
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sä. Kuvio 10 kuvaa, millainen voisi olla onnistunut tavoitteen asettamisen ja saavut-
tamisen prosessi sopeutumisvalmennuskursseilla. 

Kuvio 10. Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen prosessi.

Ennakointi

Yksilölliseen 
tilanteeseen 

perehtyminen

Tavoitteen määrittely ja 
toimintasuunnitelman 

tekeminen

Arviointi ja 
seuranta

Informaatio ennen 
kurssia, lapsille oma 
kirje ja ohjeistus

Kuntoutujien/
perheiden valmistau-
tuminen reflektoimal-
la arjen tarpeita:  
sovitaan yhteydenot-
totavasta ja -ajasta

Ammattilaisten 
valmistautuminen, 
kurssin suunnittelu 
kuntoutujien 
ennakoimien 
tarpeiden mukaan

Tutustuminen ja 
perehdytys kurssille

Ryhmässä valmistautumi-
nen, tarpeiden 
reflektointi ja kartoitus

Toimintatavoista 
sopiminen yhteisen 
ymmärryksen 
rakentamiseksi

Kuntoutujan tilanteen 
kartoittaminen 
yksilöllisesti keskustellen 
(muut kuntoutuksessa 
laaditut tavoitteet)

Tarpeiden pohjalta 
yksilöllisen tavoitteen 
määrittely keskustellen

Yhteinen suunnittelu 
tavoitteen saavutta-
miseksi ja toiminta-
suunnitelman 
kirjaaminen

Tiedonkulku 
yksilöllisistä 
tavoitteista ja 
suunnitelmasta

Väliarviointi, 
toimintasuunnitelman 
päivittäminen tarpeen 
mukaan

Tavoitteen saavutta-
misen arviointi ja 
keskustelu

Yhteinen keskustelu 
kuntoutumisen 
jatkumisesta arjessa 
ja kuntoutumisen 
verkostossa

Seurannasta 
sopiminen

Yksilöllisten tarpeiden mukaan joustaminen
Tarpeiden ja tavoitteen tunnistamista ja asettamista tukevat menetelmät ja välineet 

Jatkuva arviointi ja kehittäminen

2. GAS-menetelmän käytöstä päätettäessä käytetään keskustelevaa harkintaa 
yksilöllisten tilanteiden mukaan. GAS-menetelmää käytettäessä tulisi olla mahdol-
lisuus punnita, onko sen käyttö tarkoituksenmukaista ja mielekästä kaikissa tilanteis-
sa ja jokaisen kuntoutujan kohdalla. Tulosten mukaan GAS-menetelmän käyttämättä 
jättämistä tulee erityisesti harkita, kun
• kyseessä on lyhyt kurssi tai kuntoutujalle varattu aika ei riitä
• kuntoutuja ei halua tai ymmärrä tavoitteen asettamista
• sairaus on etenevä
• indikaattorin ja/tai asteikon teko ei ole luontevaa, koska 

 – se on kuntoutujalle vaikea 
 – se on keinotekoinen 
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 – se ei voi ohjata tavoitteen mukaista toimintaa kurssilla 
 – asteikko on 5-portainen (pohdittavana on, olisiko 3-portainen asteikko tai 

tavoitetaso mahdollinen tehdä).

Tavoitteellinen toiminta osoittautui kurssilla erittäin merkitykselliseksi, ja tavoitteen 
asettamisen ja arvion tulisi toteutua jollakin tapaa. Jos GAS-menetelmää ei käytetä, 
kuntoutujan ja ammattilaisen tulisi yhdessä määritellä tavoitteet muiden keinojen 
avulla. 

3. GAS-menetelmää sovelletaan yksilöllisesti yhdessä. Omat tavoitteeni -lomake 
ei tulosten mukaan palvele kaikkia kuntoutujia. Sen käytössä tulisi kehittää ja sallia 
erilaisia, jopa kuntoutujien ja/tai ammattilaisten yhdessä kehittelemiä versioita, jotka 
palvelevat kuntoutumista. Ammattilaisten ja kuntoutusta järjestävän ja suunnittele-
van tahon käyttöön voitaisiin kehittää lomake, johon kootaan organisaatioiden tar-
vitsema tieto, mutta tämän ei tarvitsisi olla kuntoutujien käytössä. Ammattilaisten 
merkittävä tehtävä on ”operationalisoida” menetelmä eli tuottaa GAS-menetelmän 
teoreettisiin käsitteisiin ja käytännön toteutukseen empiirisiä vastineita kuntoutujal-
le ymmärrettävällä tavalla. Tulosten mukaan kuntoutuja tarvitsee yksilöllistä tietoa 
ja yksilöllisesti ammattilaisen kanssa yhdessä rakennettua tietoa päätöksentekoon. 
Erityisesti lasten kohdalla on tärkeää pohtia, mitä heidän tulee tietää itse GAS-mene-
telmästä ja miten tavoitteen asettaminen ja sen saavuttamisen arviointi lapsikohtai-
sesti tehdään heille mielekkäällä tavalla. GAS-menetelmän soveltamisessa olisi syytä 
pohtia, tarvitseeko lapselle asettaa kuntoutuskurssilla GAS-menetelmällä tavoite vai 
voiko tavoite olla vanhempien, perheen tai sisaruksen tai sisarusten tarpeen mukaan 
niin, että lapsen tavoitteellinen toiminta suunnitellaan muilla tavoin. Edellisten asioi-
den mahdollistamiseksi ja edistämiseksi olisi hyödyllistä kehittää erilaisia toiminta-
tapoja, joilla saadaan myös tarkoituksenmukaista ymmärrystä kuntoutuksen tulok-
sellisuuden arvioinnin näkökulmasta.

4. GAS-menetelmää kehitetään vastaamaan muuttuvaa kuntoutusymmärrystä. 
Kuntoutuksen ymmärretään mahdollistavan yksilöllistä kuntoutumista, joka on yksi-
lön ja ympäristön välinen muutosprosessi. GAS-menetelmää tai siihen liitettäviä me-
netelmiä tulisi kehittää siten, että tavoitteen asettamisessa ja saavuttamisessa kyetään 
huomioimaan ihmisen toimintakyvyn vuorovaikutteisuus ympäristön kanssa. Koska 
toimintaympäristö vaikuttaa yksilön tavoitteiden saavuttamiseen eikä hän ole siitä 
irrallinen, tulisi tavoitteen asettamisessa huomioida myös, mitä muutoksia ympäris-
tössä tarvitaan. Tulosten mukaan kursseilla oli usein orientaationa kuntoutuminen ja 
kuntoutujan hyvä elämä omassa arjessaan. Siten kuntoutujan omien tavoitteiden tuli-
si liittyä tähän – ei niinkään kurssiin, mutta kuitenkin siten, että kuntoutusmuodolla 
voidaan edistää tavoitteen saavuttamista.

5. GAS-menetelmän käyttö kursseilla yhdistetään muuhun kuntoutuksen koko-
naisuuteen. Tuloksissa ilmeni GAS-menetelmän yhteiskäyttöä muiden tavoitteen 
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asettamiseen ja saavuttamiseen sekä arviointiin liittyvien menetelmien ja toiminta-
tapojen kanssa. Tätä olisi edelleen syytä vahvistaa, toteuttaa tietoisesti ja kehittää. 
GAS-menetelmän käyttö tulisi nivoa osaksi muuta kuntoutusta, ja kokonaisuus tu-
lisi rakentaa kuntoutujan kuntoutumisprosessin mukaan. Kuntoutumisprosessi on 
yksilöllinen, moninainen ja monimuotoinen. Tuloksissa se ilmeni niin, että tavoite 
ohjaa toimintaa. Tämän mukaan tulisi myös laatia konkreettinen toimintasuunnitel-
ma sekä määritellä keinot tavoitteen saavuttamiseksi kuntoutujan ja ympäristön nä-
kökulmista. Tulosten mukaan kuntoutujat eivät aina erottaneet, puhutaanko kurssin 
tavoitteista, kuntoutuksen kokonaistavoitteista, heidän omista tavoitteistaan toimin-
takykynsä suhteen vai kenties ympäristön tavoitteista. Kehittämällä kokonaiskuntou-
tuksen hahmottamista mahdollistettaisiin onnistunut GAS-menetelmän käyttö.

Kuntoutuksen tuloksellisuutta osoitettaessa tulisi miettiä GAS-menetelmän yhteyttä 
muihin arviointikeinoihin. GAS-menetelmä on saanut käytännössä paljon painoar-
voa. Tämänkin tutkimuksen tulokset osoittavat, että sen hyöty on paljon laajempi 
kuin pelkästään tavoitteen asettamisessa ja sen saavuttamisessa. GAS-menetelmän 
käyttö käynnisti kuntoutujalle äärettömän tärkeitä keskusteluja, ja muitakin kuin 
Omat tavoitteeni -lomakkeelle kirjattuja tavoitteita toteutui. Yhtäältä tulokset osoit-
tivat, että GAS-menetelmä ei riitä tai toimi kaikissa tilanteissa. Siksi on kehitettävä 
muita keinoja, menetelmien yhteiskäyttöä ja kuntoutuksen hyödyn kuvaamista.

6. Vahvistetaan ammattilaisten osaamista ja GAS-menetelmän käyttöä. Tulosten 
mukaan kuntoutuksessa asiat kietoutuvat yhteen eli ovat monimutkaisissa merki-
tys- ja vaikutussuhteissa toisiinsa. GAS-menetelmän käytössä tarvitaan menetelmän 
hallintaa, teknistä osaamista, asiakasymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja. GAS-me-
netelmän kehittäminen teknologiseksi sovellukseksi, jossa ehkäistään tyypilliset vir-
heet, on ajankohtaista. Jotta menetelmän hyödyttää kuntoutumista, tarvitaan am-
mattilaisilta myös moniammatilliseen yhteistoimintaan perustuvaa osaamista, kuten 
keskustelevan harkinnan kautta rakentuvaa uutta ymmärrytystä, prosessien hallintaa 
sekä yhteiskehittelyosaamista käytännössä. Jotta ammattilaisten osaaminen pääsee 
parhaaseen käyttöön kuntoutujan toimintakyvyn edistämiseksi, kursseilla on hyvä 
olla myös mahdollisuus joustavasti mukauttaa toimintaa kuntoutujien yksilöllisiin 
tarpeisiin vastaamiseksi. 

Ammattilaisten osaamista tulisi vahvistaa kompleksisen ja jatkuvassa muutoksessa 
olevan kuntoutusosaamisen ja kuntoutumisen osaamisen suhteen, mikä vaatii kykyä 
yhdistellä monimutkaisia asioita ja hahmottaa kokonaisuuksia. Keskeinen kysymys 
on, miten GAS-menetelmä ja sen käyttö pysyvät mukana yhteiskunnan, työn ja kun-
toutujien muutoksessa. Menetelmäosaaminen ei enää riitä, vaan tarvitaan aktiivista 
muutostoimijuutta sekä jatkuvaa, käyttöympäristössä toteutuvaa ketterää yhteiske-
hittämistä tuloksellisen kuntoutuksen varmistamiseksi. Työelämä muuttuu yhä mo-
nitahoisemmaksi, mikä haastaa organisoimaan kuntoutusverkostoissa tehokkaita 
kokonaisuuksia, joissa hyödynnetään yhdessä oppimista.
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