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TEEMA

Ikääntyneet haluavat kertoa itsestään ja elämästään vastapainona asiantuntijoiden usein 
kapealle kuvalle itsestään. Muistelujen ja kuvausten kautta ikääntyneet pyrkivät myös 
ymmärtämään kuntoutustilanteiden odotuksia ja vaatimuksia itseään kohtaan.
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K
untoutusta on kritisoitu tavasta tehdä asioita 
niin kuin on aina ennenkin tehty. Lisäksi 
kuntoutuksen arvioidaan perustuvan edelleen 
yhden teorian periaatteeseen, josta seuraa haas-

teita tuottaa vaikuttavia ja pitkäkestoisia muutoksia 
asiakkaan arkeen (1). 

Erityisesti ikääntyneiden aikuisten kuntoutuksen 
perusteet ovat näkemykseni mukaan vasta muotou-
tumassa. Heidän kuntoutuksessaan näyttäisi olevan 
jotain lainattua, jotain uutta ja erityisen paljon sellaista 
vanhaa, joka ei välttämättä sovellu lainkaan vanhuuden 
ikävaiheeseen. 

Ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuuden tulos-
muuttujat ovatkin heikkoja mittaamaan niitä kokemuk-
sellisia muutoksia, jotka syntyvät 
ryhmämuotoisessa kuntoutuk-
sessa. Vaikka kuuden metrin 
kävelyn tai käden puristus-
voiman muutos ei näy seuran-
tamittauksissa, ikääntynyt itse 
kertoo koko elämänsä muuttu-
neen ja suuntautuvansa toiveik-
kaasti tulevaisuuteen. Mittaammeko siis vääriä ilmi-
öitä, vaikka teemme ihan oikeita asioita ja laadukasta 
kuntoutusta?

Tarve ymmärtää toimijuuden 
rakenteellisia ja yksilöllisiä tekijöitä
Olen ollut mukana tutkimassa ja kehittämässä ikäänty-
neiden gerontologista kuntoutusta monien vuosien ajan. 
Tuona aikana yhteiskunnalliset tilanteet ovat muuttu-
neet ja samalla ikääntyneiksi asiakkaiksi on tullut uusia 
sukupolvia uudenlaisine tarpeineen. 

Uudet sukupolvet luovat uudenlaista vanhuutta. 
Heidän palvelujensa tulisi muotoutua niin rakenteil-
taan kuin sisällöiltään sellaisiksi, että ne vastaavat näihin 
uudistuviin tarpeisiin. Onko kuntoutus kulttuurisena 
ja institutionaalisena rakenteena pystynyt uudistu-

maan samassa tahdissa kuin asiakkaidemme tilanteet 
ja elämänkulut ovat muuttuneet? 

Väitöskirjatutkimukseni ajoittui vuosille 2014–2020. 
Tutkimuksessani syvensin ja laajensin IKKU-hankkeen 
tuloksia (2) hyödyntämällä aikuiskasvatustieteen toimi-
juusnäkökulmaa eli subjektikeskeistä sosiokulttuurista 
toimijuuden viitekehystä (lyh. SCSC, 3–4). 

Lähestymistavan avulla halusin ymmärtää toimijuu-
teen keskeisesti liittyviä rakenteellisia ja yksilöllisiä teki-
jöitä sekä niiden vastavuoroisuutta. Irrottauduin tietoi-
sesti lääketieteeseen perustuvasta lääkinnällisen kuntou-
tuksen lähestymistavasta ja laajensin näkökulmaani 
myös toimintakykykuntoutuksen ulkopuolelle. Tarkas-
telin kuntoutusta sosiaalisena ja kulttuurisena raken-

teena, joka saattaa huomaamatta 
jopa estää ikääntyneiden kuntou-
tumista ja samalla asiakaslähtöi-
syyden toteutumista kuntoutu-
sintervention eri vaiheissa. (5) 

Rakenteita on kuvattu saman-
laisuutta luovina ja valtasuhteita 
ylläpitävinä (6). Kuntoutusraken-

teet ohjaavat kuntoutustyöntekijöiden työtä sekä määrit-
tävät esimerkiksi kuntoutusprosessien arviointikäytän-
teitä ja tavoitteiden asettamista entistä tiukemmin. 
Kärjistetysti voidaankin sanoa: mitä tiukemmin asia-
kasryhmäkohtaisia toimintakyvyn arviointeja ohjeis-
tetaan, sitä enemmän ikääntyneiden arviointitulokset 
alkavat tuottamaan homogeenista vanhuskuvaa, yhte-
neviä terveyden ja toimintakyvyn ongelmia sekä saman-
laisuutta luovia kuntoutusinterventioita.

Tässä artikkelissa pohdin sellaisia ikääntyneiden 
kuntoutuksen uusia käsitteitä, joiden kautta ikään-
tyneiden toimijuuslähtöistä kuntoutusta voidaan 
ymmärtää ja myös kehittää. Näitä käsitteitä ovat elämän-
kulkuun ja toimijuuteen kiinteästi kuuluva ajallisuuden 
eli temporaalisuuden käsite sekä yksilöllinen ja kollektiivinen 
refleksiivisyys. Molemmat käsitteet ovat laajoja, ja niiden 

Temporaalisuus ja reflektiivisyys
ikääntyneiden aikuisten toimijuuslähtöisessä 
kuntoutuksessa 
Onko kuntoutus kulttuurisena ja institutionaalisena rakenteena pystynyt 
uudistumaan samassa tahdissa kuin asiakkaidemme tilanteet ja elämänkulut 
ovat muuttuneet, kysyy tänä syksynä väitellyt Aila Pikkarainen.

Mittaammeko vääriä 
asioita, vaikka teemme 
ihan oikeita asioita ja 

laadukasta kuntoutusta? 

Aila Pikkarainen

KM (väit.), THM, tt, lehtori,  
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
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taustalla on erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, joita 
en voinut sisällyttää väitöskirjatyöhöni. 

Temporaalisuus
Temporaalisuus on toimijan yksilöllinen sisäinen 
kokemus mutta samalla myös häntä ympäröivän 
maailman ja sen erilaisten instituutioiden kiinteä osa. 
Konkreettisesti tämä tulee esille siinä, miten koemme 
olevamme saman tahtisia tai eri 
tahtisia ympäröivän maailman 
kanssa.

Ajallisuus ei ole ollut suoma-
laisessa kuntoutuksessa juuri-
kaan esillä. Toimintaterapiassa 
se on yleensä määritelty ympä-
ristön yhdeksi keskeiseksi ulottu-
vuudeksi ja myös yksilön sisäiseksi 
kokemukseksi. Kuntoutus- ja tera-
piatilanteissa temporaalisuus on aina läsnä terapeutin 
ja asiakkaan välisen toiminnan ja vuorovaikutuksen 
osana. (7–9) 

Elämänkulun toimijuudessa ajallisuus nähdään 
menneen, nykyisen ja tulevan jatkumona. Erityi-
sesti Emirbayer ja Mische (10) nostavat esille, miten 

tekijän (actor) inhimillinen kokemus on luonteeltaan 
temporaalinen eli tekijä elää tai voi elää samanaikai-
sesti ja joustavasti menneessä, nykyisessä ja tulevassa. 
Hän arvioi ja säätää näitä temporaalisia ulottuvuuksia 
suhteessa kulloisiinkin ympäröiviin rakenteisiin ja sen 
kontekstuaalisiin tekijöihin. Samalla hän tunnustelee, 
mikä ja millainen orientaatio on kulloinkin tarkoi-
tuksenmukainen. Jossain ajassa ja paikassa näkökul-

maksi valikoituu – ja myös jous-
tavasti vaihtuu – menneisyys, 
joskus nykyinen tilanne ja joskus 
tulevaisuus. 

Emirbayer ja Mische (10) 
kuvaavat tätä relationaaliseksi 
eli suhteelliseksi käytännöksi 
(relational pracmatics). Kun tätä 
kuvausta sovelletaan ikäänty-
neiden toimijuuteen kuntoutuk-

sessa, heillä on enemmän menneisyyttä ja vastaavasti 
vähemmän tulevaisuutta kuin nuoremmilla aikuisilla. 
Menneisyyteen sisältyy luontaisesti enemmän toimi-
juuden kokemuksellista materiaalia, johon jokaista uutta 
tilannetta voi suhteuttaa. Muistelujen ja kuvausten 
kautta ikääntyneet pyrkivät ymmärtämään kuntoutus-

Elämänkulun 
toimijuudessa 

ajallisuus muodostuu 
menneisyyden, 
nykyisyyden ja 
tulevaisuuden 

jatkumona.

TEEMA

Asiakaslähtöisessä työssä tulisi hahmottaa ja tunnistaa kunkin ikääntyneen tapa olla ja toimia temporaalisesti suhteessa tarjottuun kuntoutusympäristöön ja 
kuntoutusinterventioon.
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tilanteiden odotuksia ja vaatimuksia itseään kohtaan. 
Kertoessaan laajasti ja rönsyilevästi itsestään ja elämäs-
tään he pyrkivät vastapainottamaan sekä syventämään 
asiantuntijoiden usein kapeaa kuvaa itsestään, kuten 
kuntoutusselosteiden ja epikriisien kuvauksia itses-
tään. Ikääntynyt tuo siis kuntoutukseen koko elämänsä 
ja toimijuutensa, josta työntekijät ottavat työstämisen 
kohteeksi pilkottuja toimintakyvyn osa-alueita (vrt. 11).

Flaherty (12) kritisoi perinteistä behavioraalista 
käsitystä ihmisen aktiivisuudesta normatiivisena ärsy-
ke-vastetoimintana. Hänen mukaansa ärsyke ilmenee 
menneessä ja vaste tulevassa, jolloin nykyisyys jää niiden 
väliin. Tässä nykyisyyden tilassa ihminen havaitsee, 
valitsee ja päättää, mihin ärsykkeeseen hän reagoi ja 
miten. Itsemäärääminen ja ajallisuus ovatkin osa toimi-
juutta. Ihminen on toimija ja subjekti koetussa ja ulkoi-
sesti kellonaikana mitattavassa ajan virrassa eikä siis 
vain ympäristön ärsykkeisiin spontaanisti reagoiva 
objekti. (10,13) 

Edellä kuvattua ajallista kerroksellisuutta ikään-
tyneet tuovat esille erilaisissa kuntoutustilanteissa. 
Samalla nykyisyyden työtehtävissään kiinni oleva työn-
tekijä yrittää viedä työn tekojaan eteenpäin. Hän siis 
tekee työtään, kiirehtii ja samalla 
katkaisee asiakkaansa kerronnan 
ja oman kuuntelemisensa.

Ajallisuus on yksi keskeisiä 
määrittäviä tekijöitä toimijuuden 
yksilöllisessä ilmenemisessä ja 
tulee näkyväksi aina suhteessa 
ympäröiviin rakenteisiin. Ulkoi-
sesti havaittava ajallisuus tulee 
esille tekemisen kestoina (dura-
tion), kertoina tai tiheytenä 
(frequency) sekä tekemisen ja 
toimintojen ajallisena järjestyk-
senä (sequence), ajoituksena (timing) ja allokointina 
eli tietoisena ajan varaamisena toimintaan (allocance) 
(12). Nämä kaikki ajalliset ulottuvuudet voivat aiheuttaa 
epärytmiä yksilöllisen toimijuuden ja ympäröivän 
maailman välillä, kuten esimerkiksi tarkkaan ohjel-
moidussa kuntoutuksessa. Samalla kun primääriseen 
vanhenemiseen kuuluva yksilön tekeminen hidastuu 
(rauhoittuu), ulkoinen maailma nopeutuu toiminta-
rytmiltään (14). 

Aika ei kuntouta ketään 
– ikääntyneen oma tapa olla ja toimia
Tutkimustulosten mukaan kokemuksellinen, yksilön
sisäinen aika voi varioida monella tavalla. Sellaisia ovat:
(1) pitkittynyt kesto eli kulunut aika tuntuu pitemmältä 
kuin konkreettisesti kulunut kellonaika, (2) synkro-
ninen kesto eli kellolla mitattu ja havaittu koettu aika
vastaavat toisiaan, 3) pakkautunut tai tihentynyt aika,
jossa havaittu aika tuntuu lyhyemmältä kuin kelloaika, 
4) flow-aika eli ajattomuuden tunne, 5) interstitiaalinen 

aika eli havaitun kellonajan pysähtyminen ja 6) ajallinen 
repeämä, jossa tapahtuu havaitun ja kellonajan synkro-
nisuuden häiriö. (8) 

Ajallisuuden keskeisyys ikääntyneiden toiminta-
kyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksen keskeisenä käsit-
teenä tulee esille yleisessä heitä koskevassa aktiivisuus-
puheessa (vrt. 15). Aktiivisuudella tarkoitetaan yleensä 
ulkoista aktiivisuutta eli mitä ihmiset tekevät, mihin he 
osallistuvat ja ovatko he fyysisesti ja kehollisesti aktii-
visia tai passiivisia. 

Ajallisuuteen kuuluu kuitenkin aina myös sisäinen 
aika, jota jokainen yksilö elää ja josta hän itse päättää. 
Tosiasiassa ajallisuuden näkökulmasta ihminen voi olla 
ajan suhteen vain rajallisesti aktiivinen, sillä tehdessään 
jotain hän ei voi tehdä jotain muuta. Nykyisin käytetään 
myös käsitteitä ajan tihentyminen eli pakkautuminen sekä 
ajallisuuden ennakointi (16), mikä tulee esille nykyisessä 
elämänrytmissä. 

Ajan tihentyminen ja pakkautuminen tarkoittavat, 
että yksi aika ja hetki voi tihentyä moniksi ajatuksiksi, 
tunteiksi ja tapahtumaryppäiksi. Ajallisuuden ennakointi 
puolestaan tarkoittaa mahdollisuutta ennakoida teke-
misen kestot hyvinkin tarkkaan (matkustaminen Jyväs-

kylästä Helsinkiin). Ulkopuolinen 
maailmamme onkin erilaisten 
palvelujen tarjoamista aikape-
rustaisesti erilaisina kestoina 
(kirjan lainausaika, kuntosali-
kortin käyttöaika).

Tuhlattu aika (wasted time) 
ja aika on rahaa (time is money) 
ovat tuttuja sanontoja sosio-
logian perusteoksista, joissa 
kansalaisten produktiivisuus 
ja yhteiskunnan taloudellinen 
kasvu vaativat tiettyä temporaa-

lista systeemiä (12). Tehokas ja taloudellinen kuntoutus 
perustuu sovittuihin käyntien määrään, niiden rytmityk-
siin sekä tapaamisten kestoihin. Käytänteet ovat synty-
neet pitkälti työntekijöiden työnjaon ja tehokkaan ajan 
käytön pohjalle – perusteina eivät ole olleet niinkään 
ajatukset ikääntyneiden oppimisesta, keskittymisky-
vystä tai sisäisestä ajan kokemisesta. 

Jokainen toimija on erilainen temperamentiltaan 
sekä rytmiltään ja tempoltaan biologisena, ruumiilli-
sena että inhimillisenä olentona (17). Asiakaslähtöisessä 
työssä tulisi hahmottaa ja tunnistaa kunkin ikäänty-
neen tapa olla ja toimia temporaalisesti suhteessa tarjot-
tuun kuntoutusympäristöön ja kuntoutusinterventioon. 
Myös kuntoutuksen rakenne perustuu kuntoutusinter-
vention pituuteen (kertoina tai päivinä), kuntoutusta-
pahtumien kestoihin (45 min) ja niiden rytmityksiin (2 
x viikossa), mikä voi olla itse kuntoutuksen tavoitteen 
ja intervention sisällön kannalta epätarkoituksenmu-
kaista – ja erityisesti kuntoutujan temporaalisen toimi-
juuden kannalta ei-asiakaslähtöistä. Temporaalisuus 

Ikääntyneet aikuiset 
ovat elämänkulussaan 
aikuisuuttaan jatkavia 
autonomisia ihmisiä. 
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onkin kuntoutuksessa enemmän työn johtamisen ja 
työntekijäresurssien väline kuin aito toimijuutta edis-
tävä intervention osa. Aika sinällään ei kuntouta ketään.

Ajallisuuteen kuuluu siis rakenteiden eli kuntou-
tusinstituutioiden ja myös kuntoutusinterventioiden 
erilaiset rytmit, ketjut ja kestot. Oman temporaalisuus-
käsitykseni mukaan kuntoutustapahtumien, kuntou-
tuspäivien ja kokonaisten kuntoutusjaksojen tulisi olla 
saman rytmisiä ikääntyneen kuntoutujan kanssa – 
tosiasiassa siis joustavasti muotoutuvia, jotka sallivat 
erilaisia muutoksia tarpeen mukaan. Esimerkiksi 
kuntoutujaryhmän rauhoittuminen yhteen tilaan ja 
tapahtumaan riittävän pitkäksi aikaa voi parhaimmil-
laan tuottaa yksilöllistä ja yhteistä oppimista ja oivalta-
mista, jossa tapahtuu kuntoutujien välistä jakamista ja 
vastaanottamista monella tasolla. Samalla kuntoutus-
työntekijä voi kokea syyllisyyttä, kun hänelle määrätyt 
kuntoutustyön teot jäävät toteu-
tumatta osittain tai kokonaan – 
aika menee hukkaa, vai meneekö?

Parhaimmillaan tempo-
raalinen kuntoutusympäristö 
mahdollistaa tai pahimmillaan 
estää ikääntyneen kuntoutujan 
orientoitumisen ja asettumisen 
eri kuntoutustapahtumiin sekä 
täysivaltaisen osallistumisen, 
jolloin kuntoutustyöntekijöiden 
on luonteva ottaa vastuu päätök-
sien ja valintojen tekemisestä. 
Toisaalta kuntoutusympäristön 
tulisi kannustaa ikääntynyttä kuntoutujaa tunnista-
maan, yrittämään tai jopa ylittämään omia rajojaan – 
mutta onko tähän aikaa? 

Temporaalisesti asiakaslähtöinen ympäristö ei ole 
yllätyksellinen, pelottava tai nöyryyttävä, vaan se 
kannustaa yrittämään ja osallistumaan omassa tahdissa 
ja omalla tavalla. Kuntoutusympäristössä on temporaali-
sesti myös löydettävä sopivan levon ja toiminnan erilaiset 
rytmit, jaksot ja vuorottelut. (17)

Toimijuutta määritellään useissa tieteissä ja hyödyn-
täen tieteenalakohtaisia käsitteitä. Kaikissa toimijuuden 
lähestymistavoissa on kuitenkin keskeistä yksilön ja 
rakenteen välinen suhde. Juuri tässä vastavuoroisessa 
yksilön ja rakenteen välisessä suhteessa temporaali-
suus saa merkityksensä. Onko ikääntynyt kuntoutu-
jana kuntoutusrakenteen temporaalisen rytmin vanki?

Sosiologi Margaret Archerin näkemyksen mukaan 
ihminen elää maailmassa, jossa hän kohtaa olemassa 
olevat sosiaaliset rakenteet ja kulttuurit. Ihmisen yksi-
löllinen toimijuus on vastavuoroisessa suhteessa näihin 
rakenteisiin, joissa toiminta ja niiden seuraukset sekä 
rakenteet kietoutuvat toisiinsa ja muotoutuvat aina 
uudelleen (18, 19, s. 87–99). Kuntoutusta voidaan 
kuvata tällaisena sosiaalisena ja kulttuurisena raken-
teena, jossa ikääntynyt aikuinen käyttää toimijuuttaan 

ja jossa rakenne vastavuoroisesti tuottaa hänen toimi-
juudelleen erilaisia mahdollisuuksia ja esteitä.

Yksilöllinen ja kollektiivinen 
refleksiivisyys kuntoutuksessa
Archer (18–19) kuvaa toimijuutta yksilön kyvyksi tarkas-
tella itseään eli hänen refleksiivisyytenään, joka tarkoittaa 
yksilön kykyä käydä sisäistä keskustelua (engl. internal 
conversation). Sisäinen puhe puolestaan ilmenee yksi-
löstä ulospäin suuntautuvaksi puheeksi esimerkiksi 
itseä ympäröivästä maailmasta mutta myös näkemyk-
seksi itsestä suhteessa ympäröiviin sosiaalisiin ja kult-
tuurisiin rakenteisiin (tarkemmin 20–22). 

Archerin kuvaamista refleksiivisyyden muodoista 
ensimmäinen on kommunikatiivinen reflektiivisyys, jota 
voidaan kuvata ajatteluksi puheen avulla. Toimija pohtii 
omaa tilannettaan ja elämäänsä muiden kanssa keskus-

telemalla ja nojautuen näiden 
keskustelujen tuottamiin erilai-
siin näkemyksiin. Tätä kommuni-
katiivista refleksiivisyyttä toteu-
tetaan esimerkiksi kuntoutuksen 
alussa ja lopussa keskustelemalla 
eri asiantuntijoiden kanssa mutta 
myös ryhmäkuntoutuksen aikana 
keskustelemalla vertaiskuntoutu-
jien kanssa. (soveltaen 19–22). 

Toinen refleksiivisyyden muoto 
on autonominen eli itsenäinen 
refleksiivisyys, joka tarkoittaa niitä 
kuntoutujia, jotka käyvät sisäisiä 

keskusteluja ilman tarvetta keskusteluun muiden 
kanssa. He tekevät itsenäisiä valintoja ja päätöksiä 
kuntoutuksessa, eivätkä he tarvitse niiden pohdin-
taan aikaan tai muita ihmisiä. He voivat myös rajata 
kuntoutuksensa vain niihin elämänalueisiinsa, jotka ovat 
heille oleellisia, ja ohittaa muut kuntoutustapahtumat 
merkityksettöminä. 

Kolmannen ryhmän muodostavat yksilöllisen meta-
refleksiivisyyden omaavat toimijat, jotka käyvät sisäistä 
keskustelua aikaisemmista päätöksistään ja valinnois-
taan. He kykenevät toimimaan uudella tavalla näiden 
arviointiensa pohjalta ja voivat suuntautua uudella 
tavalla myös kuntoutukseensa sen edetessä. He siis 
löytävät luovia ja vaihtoehtoisia tapoja kuntoutujuu-
delleen kuntoutusprosessin aikana. Usein työntekijät 
kuvaavatkin heitä yllätyksellisiksi kuntoutujiksi eli omien 
olettamustensa rikkojiksi.

Metarefleksiivisyyden toinen ilmenemismuoto 
on relationaalinen ja kollektiivinen metareflektiivi-
syys (19, s. 61). Sitä harjoitetaan ja tuotetaan yhdessä 
muiden kanssa arvioiden ja pohtien yksilöllisiä ja yhteisiä 
kuntoutumisen oivalluksia. Parhaimmillaan kollektii-
vinen metarefleksiivisyys syntyy ja rakentuu ryhmäkun-
toutuksen aikana, mutta se voi myös kehittyä ja kasvaa 
kuntoutuksen jälkeisessä arjessa ja sen eri ympäristöissä.

Kuntoutustapahtumien 
tulisi olla saman 

rytmisiä ikääntyneen 
kuntoutujan kanssa eli 

joustavasti muotoutuvia.

TEEMA
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Neljäs refleksiivisyyden muoto on särkynyt tai 
murtunut refleksiivisyys, jossa sisäiset keskustelut eivät 
tuota tarkoituksenmukaisia valintoja, päätöksiä tai 
toimintaa. Reflektiivisyyteen haastaminen näyttäisi 
tuottavan osalle kuntoutujista stressiä ja orientoitu-
misvaikeuksia omaan tilanteeseensa niin yksilöllisenä 
toimijana kuin suhteessa ulkoisiin kuntoutusrakentei-
siin. Särkynyt refleksiivisyys voikin olla sanattomuutta 
tai mykkyyttä itselle. Konkreettisesti tämä tulee esille 
esimerkiksi niukkana ja yleisluontoisena puheena sekä 
kohteliaana sopeutumisena kuntoutuskontekstiin.

Refleksiivisyys toimijuuden aineosana 
kuntoutuksessa 
Refleksiivisyyden kautta yksilö ilmaisee itselleen tärkeitä 
asioita sitoumuksina ja huolenaiheina sekä suuntautuu 
itselleen tärkeisiin toimijuuden tekoihin ja suunnitel-
miin (engl. agentic project). Kuntoutus voidaan määri-
tellä yhdeksi tällaiseksi toimijuuden projektiksi elämän-
kulussa. Ruuskanen-Parrukoski (25, s. 24) kuvaa tätä 
ihmisen harjoittamaksi tilanteisesti muuttuvaksi sisäi-
seksi puheeksi, jonka kautta ihminen pitää yllä tapo-
jaan, arvioi ja muuttaa niitä. Hänen mukaansa puhe 
voi olla monimutkaista elämän peruskysymyksiin liit-
tyvää keskustelua itsen kanssa tai yksinkertaistettua 
pohdintaa arjen ratkaisuissa esiin tulevien haasteiden 
ja mahdollisuuksien puitteissa. 

Juuri kuntoutuksen tuottamissa uusissa ja oudoissa 
tilanteissa ihminen käy sisäistä keskustelua ja tutkiskelee 
itseä suhteessa kuntoutuksensa sosiaalisiin konteks-
teihin ja toisinpäin. Tämä pohdinta on myös perusta 
sille, miten hän määrittelee tulevaisuuden tavoitteitaan 
ja arvioi mahdollisuuksiaan saavuttaa ne. Jyrkämä (26, 
s. 17–18) käyttää ikääntyneiden kohdalla myös tilanne-
refleksiivisyyden ja pohdinnallisuuden käsitteitä. 

Archerin (27) mukaan toimijuuteen liittyvä reflek-
siivisyys ei ole koskaan yhtenäinen ilmiö, vaan se vaih-
telee yksilön sosiaalisen ja mikro-
kulttuurisen taustan sekä hänen 
psyykkisen rakenteensa mukaan. 
Refleksiivisyyden tavat vaihte-
levat yksilön toimiessa eri aikoina 
erilaisissa konteksteissa ja tilan-
teissa. Näissä tilanteissa jokainen 
yksilö voi asettaa itsensä objek-
ti-objekti-, subjekti-objekti- tai 
subjekti-subjekti-suhteeseen niin 
yksilöllisissä kuin ryhmätilan-
teissa. Nämä voivat ilmetä erilai-
sina kehollisina (objekti-objekti), 
praktisina (subjekti-objekti) ja diskursiivisina (subjek-
ti-subjekti) tapoina olla vuorovaikutuksessa. 

Yleensä kuntoutuksessa niin sanotut passiivisesti 
läsnä olevat kohde-objekti-kuntoutujat ja käytännöllisesti 
reagoivat tekijä-objekti-kuntoutujat ovat kuntoutusra-
kenteeseen mukautuvia. He myös ovat niin sanottuja 

motivoituneita kuntoutujia kuntoutustyöntekijöiden 
näkökulmasta. Jos työ on tehokkaasti aikataulutettua 
ja kiireistä, nämä ikääntyneet toimijat helpottavat työn-
tekijää selviytymään kiireisestä arjesta. Sen sijaa analy-

soija-subjekti-kuntoutujat kysyvät, 
vaativat, ehdottavat, vertailevat, 
ihmettelevät ja arvioivat saamiaan 
kuntoutusinterventioita, jolloin 
he rikkovat kuntoutuksen käytän-
töjä ja vievät aikaa työntekijöitä 
(vrt. 18 s. 293, 19 s. 95, 23 s.11) 

Jokaiseen edellä kuvattuihin 
positioihin on yhteydessä erita-
soinen refleksiivisyys: objekti-ob-
jekti-positiossa refleksiivisyyden 
tärkeys on minimaalista, prak-
tisessa subjekti-objekti-positi-

ossa kohtalaisen tärkeää ja erityisesti diskursiivisessa 
subjekti-subjekti-positiossa maksimaalisen tärkeä, (21, s. 
77–79). Tämän näkökulman mukaan kuntoutus tuleekin 
olemaan todella haastavaa asiantuntijatyötä tulevaisuu-
dessa, kun ikääntyneet aikuiset diskursiivisina subjek-
teina tulevat hakemaan kuntoutuspalveluja. 

Ikääntyneiden aikuisten 
kuntoutukseen 

tarvitaan nykyisiä 
kuntoutusperinteitä 

laajempaa monitieteistä 
lähtökohtaa.
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Johtopäätökset
Kuntoutumisessa on kyse yksilön halusta johonkin 
henkilökohtaiseen muutokseen, jota hän haluaa tai 
toivoo nykyiseen tilanteeseensa. Tämän muutoksen 
tavoittelu vaatii puolestaan koetun tarpeen ja siihen 
liittyvän tavoitteen kuvaamista. Kun tavoite on sanoi-
tettu ja määritelty, alkaa oppimisen ja oivaltamisen 
prosessi. Kuntoutumisessa on siis kyse yksilöllisen toimi-
juuden ja kuntoutusrakenteen välisestä vastavuoroisesta 
suhteesta. Siinä asiakasta kannattelevan tutkimisen sekä 
yhteisen neuvottelun ja päätöksenteon kautta käynnistyy 
niin sanottu yhteistoimijuuden prosessi (mm. 28). 

Aikaa tarvitaan. Sitä tarvitaan nimenomaan tilanteen 
avoimeen tutkimiseen yhdessä ja neuvotteluun. Kuntou-
tuksessa ei siis tulisi pyrkiä pikaiseen ja sokeaan ongel-
manratkaisuun (45 minuutin tavoitteen asettaminen), 
jossa automaattisesti ja useimmiten asiantuntija tuottaa 
olemassa olevan rakenteen mukaiset vakioratkaisut.

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutukseen tarvitaan 
nykyisiä kuntoutusperinteitä laajempaa monitieteistä 
lähtökohtaa. Jatkossa tulisi tunnistaa ikääntyneiden 
elämänkulun toimijuuden erilaiset yksilölliset tekijät 
mutta myös heidän toimijuutensa vaikuttaneet yhteis-
kunnalliset rakenteelliset tekijät. Kuntoutuksen perim-
mäisenä tavoitteena on omaksi itseksi tuleminen ja 
oman itsen uudelleen omistaminen sairastumisen tai 
vammautumisen jälkeen, mutta myös ikääntymismuu-
tosten edetessä ja kasaantuessa (re-having, tarkemmin 
29). Tähän tarvitaan ikääntyneen oman elämänkulun 
refleksiivisyyden kuuntelemista ja ymmärtämistä – eli 
missä tilanteissa, miten ja miksi hän ryhtyy kertomaan 
itsestään kuntoutuksen erilaisissa kohtaamisissa (22 s. 
44, 26 s. 14).

Ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuus on riip-
puvaista kuntoutusrakenteen toimintatavoista, joiden 
taustalla vaikuttavat ikääntyneisiin kohdistuvat asenteet 
ja uskomukset sekä heikko gerontologinen tieto ikään-
tymisestä ja ikääntyneiden oppimisesta. Ikääntyneitä 
aikuisia koskevat puhetavat pitävät yllä nykyisiä perin-
teisiä kuntoutuskäytäntöjä (30). Kuntoutuksen palvelu-
muotoiluun tarvitaan näiden puhekäytäntöjen tunnis-
tamista ja tunnustamista, jotta kuntoutuksen uudista-
minen on mahdollista.

Kuntoutustuotteita suunnitellaan ja tuotetaan entistä 
useammin kilpailutusprosessien kautta. Onkin luonnol-
lista, että kilpailutuksessa hinnan määrittelee useim-
miten temporaaliset tekijät kuten kuntoutustuotteiden 
kerrat, kestot ja ajoitukset. Samalla kilpailutusasiakirjat 
toimivat implisiittisesti ja huomaamatta intervention 
perusteena: kuka tekee, mitä tekee ja miten usein. 

Onkin erityisen haastavaa yrittää tehdä yhdellä ja 
samalla asiakirjalla edullista kuntoutusta ja asiakasläh-
töistä kuntoutusinterventioita – tai ainakin työnteki-
jöiden tulisi tunnistaa tämä ristiriita. Aika sinällään ei 
kuitenkaan kuntouta ketään vaan kuntoutuksessa tapah-
tuvat oppimis- ja oivallusprosessit. Niiden syntymiseen 
ei kukaan voi oikeastaan laskea mitään vakioaikaa. ¡
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SUMMARY

Temporality and reflectivity in agency-based 
rehabilitation of older adults

The article examines group-based rehabilitation of 
older adults through temporality and reflexivity. Both 
concepts are essentially related to life course agency, 
which was explored in the dissertation. 

According to the research results, agency-based reha-
bilitation helps to understand the benefits brought by 
older people’s rehabilitation. In addition, it makes visible 
the holistic processes of change that do not become 
visible in traditional medical rehabilitation. 

Temporality helps to understand the life course of 
an older adult and their approach to rehabilitation from 
the perspective of the past, present, and future, but also 
by combining different time orientations and life course 
experiences in rehabilitation situations. Especially in 
group-based rehabilitation, individual reflexivity — 
i.e. the ability to have a conversation with oneself and
produce external speech about oneself — helps to under-
stand the unique peer experiences and group processes 
of rehabilitation. ¡
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