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Parkinsonin tauti aiheuttaa sairastuneelle laaja-alaisia toimintakyvyn haasteita. Tyypillisimmät oireet kuten, jäykkyys, liikkeiden hitaus ja tasapainovaikeudet sekä tunne-elämän ja
kognitiivisten toimintojen haasteet vaikuttavat potilaan suoriutumiseen ja osallistumiseen arjessa. Tutkimuksissa tuodaan esiin Parkinson-potilaan toimintakyvyn arvioinnin tärkeys hoidon alkuvaiheesta lähtien.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisilla näyttöön perustuvilla arviointimenetelmillä toimintaterapeutti voi kartoittaa Parkinson-potilaan suoriutumista ja osallistumista arjessa sekä tuoda esiin arvioinnin merkitys kuntoutuksessa. Yhteistyökumppanina toimi Kymenlaakson keskussairaala, jossa koettiin tarpeellisena selvittää toimintakyvyn arviointimenetelmiä asiakkaan kokonaistilanteen kartoitusta varten. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda
arviointikokonaisuus, jolla helpotetaan Parkinson-potilaan arvioinnin sujuvuutta.
Opinnäytetyö pohjautuu kirjallisuudesta koottuun tietoon Parkinson-potilaan haasteista ja
toimintakyvyn rajoituksista päivittäisissä toiminnoissa. Opinnäytetyössä on hyödynnetty hollantilaista Parkinson-potilaan toimintaterapiaohjeistusta, joka tuo esiin näyttöön perustuvia
arviointimenetelmiä toimintakyvyn haasteiden kartoittamiseen. Opinnäytetyöhön valittu inhimillisen toiminnan mallin viitekehys ohjaa toimintaterapeutteja käyttämään menetelmiä, joilla
arvioidaan suoriutumisen ja osallistumisen haasteita.
Luotu arviointikokonaisuus tuo esiin potilaan oman näkemyksen toimintakyvystään sekä arvioi Parkinson-potilaan toimintakykyä ja suoriutumista hänelle merkityksellisissä toiminnoissa. Se luo selkeän rungon arvioinnin toteutukselle ja ohjaa käyttämään näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä. Arviointimenetelmät on jaettu haastattelu-, havainnointi- ja itsearviointimenetelmiin ja toimintaympäristön arviointi sisältyy useampaan valittuun arviointimenetelmään.
Opinnäytetyö osoittaa, että Parkinson-potilaiden suoriutumisen ja osallistumisen arviointiin
löytyy paljon käyttökelpoisia ja saatavilla olevia suomenkielisiä arviointimenetelmiä. Parkinsonin taudin aiheuttamien moninaisten haasteiden kartoittamiseen ei Suomessa ole vielä
toimintaterapiasuositusta eikä Parkinson-potilaan toimintakykyä osata vielä kartoittaa sairastumisen alkuvaiheesta lähtien.
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Parkinson's disease causes extensive challenges to patient’s performance. Typical symptoms such as rigidity, slowness of movement and problems with balance, and the challenges
of emotional and cognitive ability affect the patient's performance and participation in everyday life. Studies indicate the importance of assessing the performance ability of patients
with Parkinson's disease from the beginning of treatment.
The aim of this thesis was to find out what kind of evidence-based assessments the occupational therapists could use for a patient with Parkinson's disease when evaluating the
participation and performance and to bring out the meaningfulness of the evaluation in patients’ rehabilitation. Our cooperation partner was Kymenlaakso central hospital where they
had a need to find out what kind of performance assessments occupational therapists could
use to get a broader view of the patient’s performance. The purpose was to create an assessment guideline that could ease the evaluation of patients with Parkinson’s disease.
This thesis is based on information gathered from literature on challenges and performance
limits in everyday activity of patients with Parkinson’s disease and it has utilized the Dutch
Guidelines for occupational therapy in Parkinson’s disease rehabilitation. The guideline
brings out evidence-based assessments to evaluate patients’ performance challenges. The
chosen framework, Model of Human Occupation, will guide occupational therapists to use
assessments that evaluate challenges in performance and participation.
The assessment guideline aims to bring out the patient’s own view of their performance and
it assesses Parkinson’s disease patients’ performance and participation in activities meaningful to them. The assessment guideline creates a clear structure for executing assessments and instructs to use evidence-based assessments. The assessments are divided into
three different categories: interview, observation, and self-assessment. Assessment of occupational environment is included in most of the chosen assessments.
This thesis indicates that there are many useful assessments that can be used when assessing a patient with Parkinson’s disease and many of them have been translated into
Finnish. In Finland, there is no occupational therapy guideline yet that could survey the
multiple challenges of a patient with Parkinson’s disease and there is still a lot to learn about
surveying the performance of a patient with Parkinson’s disease from the early stages of
the disease.
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Liite 1. Parkinson-potilaan toimintaterapian arviointikokonaisuus

1

1

1

Johdanto

Opinnäytetyön aihevalintaa ohjasi tarve tuoda esiin toimintaterapian merkitys Parkinsonpotilaan kuntoutuksessa. Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä keskushermoston sairaus, joka aiheuttaa potilaalle laaja-alaisia toimintakyvyn haasteita arjessa. Toimintaterapian arviointimenetelmillä pystytään tuomaan esiin Parkinsonin taudin aiheuttamat
haasteet moniammatilliselle työryhmälle ja tuottamaan asiakaskeskeistä ja näyttöön perustuvaa tietoa potilaan toimintakyvystä (Suomen Toimintaterapialiitto ry 2014:710).
Parkinson-potilaan Käypä hoito -suositus tuo esille toimintaterapian tärkeyden potilaan
motoristen ongelmien ja päivittäisten toimien ylläpidossa ja sen lisäksi toimintaterapian
tulisi kohdentua myös sairauden tuomiin kognitiivisiin ja psykososiaalisiin vaikutuksiin
osallistumisessa (Parkinsonin tauti. Käypä hoito -suositus: 2017). Parkinson-potilaan
kuntoutuksessa tulisi korostaan säännöllisen toimintakyvyn arvioinnin merkitystä hoidon
alkuvaiheesta lähtien (Dixon ym. 2007: 3).
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa tuodaan esiin
tarve Parkinson-potilaan toimintaterapiasuosituksesta, jolla pystyttäisiin luomaan näyttöä toimivista arviointimenetelmistä sekä päästäisiin osalliseksi kuntoutuksen suunnitteluun heti taudin toteamisesta lähtien (Toljamo & Äikäs 2016: 3839). Hollannissa on
luotu ohjeistus Parkinson-potilaan toimintaterapiasta (Guidelines for Occupational
Therapy in Parkinson´s Disease Rehabilitation), joka perustuu kattavaan tutkimustietoon
toimintaterapian hyödyllisyydestä ja tuo esiin näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä ja
keinoja toimintaterapian interventioihin (Sturkenboom ym. 2011: 12).
Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii Kymenlaakson keskussairaala, Carea, joka
tuottaa kymenlaaksolaisille erikoislääkäritasoisia palveluita ja kuntoutusta. (Carea n.d.).
Kymenlaakson keskussairaalassa koettiin tarpeellisena selvittää toimintakyvyn arviointimenetelmiä, joita toimintaterapeutti voisi käyttää asiakkaan kokonaistilanteen kartoitusta
varten, sekä tuoda esiin, millä tavalla toimintakyvyn arviointi tuo lisäarvoa potilaan hoitoketjuun. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa näyttöön perustuvia toimintaterapian arviointimenetelmiä ja laatia kirjallinen arviointikokonaisuus niiden käytöstä. Arviointimenetelmien avulla saadaan esille potilaan vahvuudet ja haasteet arjen osallistumisessa ja
suoriutumisessa. Opinnäytetyön viitekehyksenä on käytetty inhimillisen toiminnan mallia.

2

2

Opinnäytetyön lähtökohdat

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson keskussairaalan kanssa vuonna
2018. Opinnäytetyöhön valittu aihe, Parkinson-potilaiden toiminnallisten haasteiden arviointi osallistumisessa ja suoriutumisessa, määritellään ja perustellaan kirjallisuudesta
ja tutkimuksista kerättyihin tietoihin sekä toimintaterapian inhimillisen toiminnan mallin
viitekehyksen näkökulmasta. Kehittämistehtävänä on soveltaa aikaisempia tutkimustuloksia uuden arviointikokonaisuuden toteuttamiseksi Parkinson-potilaan osallistumisen
ja suoriutumisen arviointiin. (Roivas & Karjalainen 2013: 8081.) Opinnäytetyössä tarkastellaan potilaan toimintaa toimintaterapian näkökulmasta poiketen diagnoosilähtöisesti, koska erikoissairaanhoidossa potilaan hoitoa ja kuntoutusta lähestytään tautiluokituksen mukaan. Aiheen kohdentamista diagnoosikeskeisyyteen tuki myös potilasryhmälle tehty hollantilainen toimintaterapiaohjeistus.
Opinnäytetyössä sitoudumme noudattamaan hyvää tieteellistä tutkimustapaa ja eettisiä
periaatteita kuten vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta Kymenlaakson keskussairaalasta
saamiamme tietoja kohtaan sekä huomiomme yhteistyökumppanimme kehittämistarpeet uusien toimintaterapian arviointikäytäntöjen laadinnassa (Härkönen & Karhu &
Konkka & Mikkola & Roivas 2011: 25). Opinnäytetyössä otamme huomioon, että opinnäytetyöntekijöistä toinen, Niina Puhakka, työskentelee Kymenlaakson keskussairaalan
neurologian poliklinikalla sairaanhoitajana ja tiedostamme hänen velvollisuudet työnantajaansa kohtaan. Opinnäytetyössä emme tehneet kyselyä potilaille, joten tutkimussuostumusta tai eettistä ennakkoarviota ei tarvita. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012:
6.)
2.1

Aineistonhankinta

Opinnäytetyön aineisto on hankittu kirjallisuudesta, internetistä ja Metropolian kirjaston
kautta saatavilla hakukoneilla. Libguides:in kautta käytetyt hakukoneet olivat Pubmed,
Chinal, Medic sekä internetistä Google Scholar. Näistä poimittiin ne artikkelit, jotka käsittelivät Parkinson-potilaan osallistumista ja suoriutumista sekä osoittivat tutkimusnäytöllään arvioinnin merkityksen hoidossa ja kuntoutuksessa. Tärkeinä tiedonlähteinä toimivat myös Suomen Parkinson-liiton verkkosivut, kansainvälinen Parkinson Net -sivusto
sekä European Parkinson’s Disease Association (EPDA) -verkkosivut, joiden kautta löytyi käyttökelpoisia julkaisuja. Opinnäytetyössä on hyödynnetty vuonna 2011 julkaistua
hollantilaista Parkinson-potilaan toimintaterapiaohjeistusta.
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Tiedonhaku rajattiin koskemaan suomen- ja englanninkielistä aineistoa. Aineiston julkaisuajankohdat rajattiin aluksi vuosiin 2008-2018, mutta jouduimme laajentamaan ajanjaksoa materiaalin vähyyden vuoksi koskien varsinkin suomenkielistä aineistoa. Suomenkielisistä julkaisuista otettiin mukaan yksi lähde vuodelta 1998, koska julkaisusta saatu
tieto oli edelleen ajankohtaista ja osoittautui tämän opinnäytetyön tarkoituksen kannalta
tärkeäksi. Aineiston hakukriteerinä oli myös se, että artikkeleiden koko teksti oli saatavissa Metropolian tunnuksilla sähköisessä muodossa. Aineistoon valittiin mukaan myös
Parkinsonin tautiin liittyviä suomenkielisiä kuntoutus- ja hoitotyön julkaisuja, koska Parkinsonin tautia sairastavien toimintaterapiasta on niukasti suomenkielistä materiaalia.
Englanninkielistä aineistoa Parkinsonin tautia sairastavien toimintaterapiasta löytyi sitä
vastoin enemmän. Arviointikäytänteitä käsiteltiin opinnäytetyössä Suomessa luodun ohjeistuksen, Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa, mukaan.
Taulukko 1.

Aineiston tiedonhaussa käytetyt hakusanat

Suomenkieliset

Englanninkieliset

Parkinsonin tauti, Parkinson

Parkinson´s Disease, Parkinson

Toimintaterapia

Occupational therapy

Toimintakyky

Performance

Arviointi

Evaluation

Arviointimenetelmät

Assessment

Hyvät arviointikäytännöt

-

Kuntoutus

Rehabilitation

Osallistuminen

Participation

Toiminnallinen suoriutuminen

Occupational performance

Ympäristö

Environment

Inhimillisen toiminnan malli

Model of Human Occupation

2.2

Tarkoitus ja tavoite

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisilla näyttöön perustuvilla arviointimenetelmillä toimintaterapeutti voi kartoittaa polikliinisessa hoidossa olevan Parkinson-potilaan suoriutumista ja osallistumista omassa arjessa sekä tuoda esiin arvioinnin merkitys
potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnäytetyössä luodaan Kymenlaakson keskussairaalan toimintaterapeuteille arviointikokonaisuus Parkinson-potilaan osallistumista ja
suoriutumista mittaavista arviointimenetelmistä.
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Opinnäytetyön tavoitteena on arviointikokonaisuuden avulla helpottaa Parkinson-potilaan arvioinnin sujuvuutta ja luoda selkeä runko arvioinnin toteutukselle. Ohjeistus perustuu kirjallisuudesta kerättyyn tietoon Parkinson-potilaan suoriutumiseen ja osallistumiseen vaikuttavista haasteista. Arviointikokonaisuudella pyritään ohjaamaan toimintaterapeutteja käyttämään näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä. Inhimillisen toiminnan
mallin viitekehyksen tarkoituksena on ohjata toimintaterapeutteja käyttämään niitä arviointimenetelmiä, joilla suoriutumisen ja osallistumisen haasteita pystytään arvioimaan.
Opinnäytetyö hakee vastausta seuraavaan kysymykseen: Millaisilla näyttöön perustuvilla arviointimenetelmillä voidaan arvioida polikliinisessa toimintaterapiassa olevan Parkinson-potilaan osallistumista ja suoriutumista?
Opinnäytetyö kohdennetaan avohoidossa oleviin Parkinson-potilaisiin. Parkinsonin taudin käypä hoito -suosituksen mukaan, potilaan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on
oireiden lievittäminen ja toimintakyvyn parantaminen (Parkinsonin tauti: Käypä hoito suositus: 2017). Opinnäytetyössä rajataan pois ne Parkinson-potilaat, joiden sairaus on
edennyt pitkälle ja he vaativat ympärivuorokautista tukea arjessaan. Parkinsonin tautia
sairastavasta henkilöstä käytetään opinnäytetyössä sanaa potilas, koska erikoissairaanhoidossa Kymenlaakson keskussairaalan neurologisella poliklinikalla puhutaan potilaasta.
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3

Parkinson-potilaan toimintakyvyn arviointi osana kuntoutusta

Toimintakyvyn arvioinnin lähtökohtana on potilaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen
tarpeen selvittäminen, suunnittelu ja vaikutusten arviointi. Arviointiin pohjautuva tieto toimintakyvystä ohjaa kuntoutuksen tavoitteiden asettamista. Kuntoutuksen aikana ja sen
päättyessä arvioinnilla pyritään myös osoittamaan potilaan edistymistä. Terveydenhuollossa vaatimus näyttöön perustuvien arviointimenetelmien käytöstä on lisääntynyt taloudellisten paineiden vuoksi, joten arvioinnin tulee olla tehokasta ja tuottaa laadukasta tietoa. (Autti-Rämö & Salminen & Rajavaara & Ylinen: 2016: 206207.) Kokonaisvaltaisen
ja moniammatillisen toimintakyvyn arvioinnin arvostuksen lisääntyminen näkyy toimintakyvyn arviointien lisääntymisenä. Ammattilaisten arvioinnin lisäksi tulee korostaa potilaan omaa arviota ja kokemusta toiminnasta. (Harra ym. 2006: 554555.)
Parkinsonin taudista johtuvien oireiden vaikutukset toimintakykyyn ovat laaja-alaisia ja
tästä johtuen potilas hyötyy moniammatillisesta kuntoutustarpeen arvioinnista. Parkinson-liiton projektin, Kuntoutusmallien kehittäminen Parkinsonin taudin eri vaiheissa, loppuraportissa tuodaan esiin mm. Parkinson-potilaan mielekkäiden toimintojen mahdollistaminen ja vaihtoehtoisten toimintamuotojen ja ratkaisujen löytämisen tärkeys. Raportista käy myös ilmi, ettei Suomessa vielä osata hyödyntää toimintaterapiaa Parkinsonpotilaiden toimintakyvyn muutosten kartoittamisessa ja kuntoutuksessa. Toimintaterapiaa tulisi hyödyntää enemmän, varsinkin niillä Parkinson-potilailla, joiden sairaus ei ole
vielä edennyt pitkälle. (Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 89.)
Parkinson-potilaan säännöllisellä kuntoutuksella on ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä
ylläpitävä merkitys sairauden varhaisvaiheesta lähtien. Etenevien neurologisten sairauksien kuntoutus ei välttämättä paranna toimintakykyä, mutta oikea-aikainen ja säännöllinen kuntoutus voi mahdollistaa itsenäisen suoriutumisen omassa arjessa useiksi vuosiksi. Parkinson-potilaan kuntoutus aloitetaan usein vasta siinä vaiheessa, kun ongelmia
päivittäisissä toiminnoissa on paljon ja tällöin uusien toimintamuotojen omaksuminen
kognitiivisten ja motoristen oireiden vuoksi on jo hankalaa. Parkinson-potilaan kuntoutuksessa onkin tärkeää ymmärtää säännöllisen kuntoutuksen ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä ylläpitävä merkitys jo sairauden varhaisvaiheesta lähtien. (Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 16.)
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3.1

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä keskushermoston sairaus, joka johtuu aivoissa olevan mustatumakkeen hermosolujen hitaasta tuhoutumisesta aiheuttaen dopamiinin vähenemistä. Dopamiinin puute aiheuttaa tietokatkoksia aivojen niissä osissa, jotka säätelevät liikkeiden ja lihasten toimintaa. Elimistö käyttää dopamiinia myös tunne-elämän ja
kognitiivisten toimintojen säätelyyn. Parkinsonin taudin yleisimpiä oireita ovat lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus ja tasapainovaikeudet. (Salmenperä ym. 2002:
175195.) Parkinsonin tauti on melko yleinen sairaus, Suomessa on noin 15000 tautia
sairastavaa potilasta ja vuosittain tautiin sairastuu 1700 ihmistä (Suomen Parkinson-liitto
ry 2018).
Parkinsonin tautia ei voida parantaa, sairauden eteneminen on yksilöllistä ja sen kulun
ennustaminen on vaikeaa. Parkinsonin tauti on hyvin moninainen sairaus aiheuttaen
sekä motorisia että ei-motorisia oireita. Sen oireisiin voi kuulua motoristen oireiden lisäksi
myös kognitiivisten toimintojen ja tunne-elämän häiriöitä, kuten esimerkiksi tunneherkkyyden lisääntymistä, masennustaipumusta, aloitekyvyn heikkenemistä ja ajatusten hidastumista. Taudille on tyypillistä myös voimakkaat tilanvaihtelut (on–off -vaiheet). Parkinsonin tauti vaikuttaa paljon potilaan kykyyn toimia ja selviytyä arjessa. (Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 25.) EPDA:n tekemissä tutkimuksissa potilaat toivat esiin kuntoutuksen ja hoidon moniammatillisen yhteistyön tärkeyden. Hoito tulisi räätälöidä potilaan
ja hänen läheisten tarpeiden mukaan. (Dušek ym. 2010: 1112.)
Parkinson-potilaiden hoito on nykyisin keskittynyt neurologian poliklinikoille lääkehoidon
kehittymisen myötä. Pitkäaikaisena neurologisena sairautena se vaikuttaa moninaisesti
potilaan toimintakykyyn useiden vuosien ajan. Tästä syystä sairauden eri vaiheissa on
tärkeää tukea ja ohjata potilasta sekä hänen omaisiaan. (Suomen Parkinson-liitto ry
2004b: 1.) Taudin alkuvaiheessa, neurologian poliklinikalla, aloitetaan lääkehoidon
ohella potilaan yksilöllinen ja moniammatillinen kuntoutus (Carea n.d.). Kuntoutuksen
lähtökohtana on hyvä lääkehoito. Toimivalla lääkehoidolla pystytään tehokkaasti vähentämään taudin motorisia oireita ja parantamaan potilaan toimintakykyä merkittävästi
(Suomen Parkinson-liitto ry. 2004a: 3.) Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin, kuten
ahdistukseen, masennukseen ja aloitekyvyn heikkenemiseen ei lääkehoidolla aina pystytä vaikuttamaan. Lääkitys saattaa pahentaa ei-motorisia oireita, kuten esimerkiksi aistiharhoja ja voimakasta verenpaineen laskua. (Dušek ym. 2010: 1112.) Riittävän ajoissa
aloitetulla kuntoutuksella tuetaan Parkinson-potilaan mahdollisuuksia elää mielekästä
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elämää ja osallistua omaan arkeen toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta sekä sillä
tuetaan myös omaisten voimavarojen säilymistä (Suomen Parkinson-liitto ry 2004b: 1).
Parkinson-potilaan moniammatillisen kuntoutuksen eduista on vielä vähän näyttöä. Hollantilaisessa vuonna 2011 tehdyssä Parkinson-potilaan toimintaterapiaohjeistuksessa
korostetaan toimintaterapian merkitystä silloin, kun Parkinson-potilaalla todetaan rajoituksia ja haasteita päivittäisten toimintojen suoriutumisessa tai osallistumisessa sekä silloin kun läheisellä on vaikeuksia tukea Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta arjessa
(Sturkenboom ym. 2011: 78). Näyttöön perustuvaa tutkimusta Parkinson-potilaan kuntoutuksesta tarvitaan vielä paljon, jotta moniammatillisen hoidon kustannustehokkuus
voitaisiin todistaa (Dušek ym. 2010: 1112).
3.2

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on potilaan itsenäisen
toiminnan mahdollistaminen. Se perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja potilaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. (Autti-Rämö ym. 2016:
384.) Toimintaterapiassa toiminta nähdään jokaisen ihmisen perusoikeutena. Ihmisen
toimintakyky muodostuu hänen kykyjensä ja valmiuksiensa, ympäristön haasteiden ja
tuen sekä toiminnan vuorovaikutuksesta. Toiminta on siis sekä päämäärä, että intervention väline. (Autti-Rämö ym. 2016: 281282.) Toimintaterapia pyrkii ehkäisemään toiminnallisia ongelmia, edistämään terveyttä ja hyvinvointia sekä ylläpitämään yksilön toimintakykyä ja kehitystä (Hautala & Hämäläinen & Mäkelä & Rusi-Pyykönen 2013: 911).
Toimintaterapia tarkastelee yksilön valmiuksia, taitoja ja mielenkiinnon kohteita sekä pyrkii analysoimaan niitä. Sen avulla annetaan yksilölle keinoja selviytyä omatoimisesti
elinympäristönsä arkisissa tilanteissa muokkaamalla, porrastamalla ja soveltamalla toimintaa. (Hautala ym. 2013: 911.) Toimintaterapia näkee ihmisen kokonaisuutena, jonka
toimintakykyyn vaikuttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset sekä ympäristöön liittyvät
tekijät (Hautala ym. 2013: 124125). Tästä syystä potilaan toiminnalliset tarpeet, sekä
kyky toimia ja hallita jokapäiväistä elämää omassa arjessa ovat keskiössä (Autti-Rämö
ym. 2016: 384). Parkinson-liitto korostaakin, että itsenäistä suoriutumista ja toimintakykyä tukevien kuntoutus- ja tukipalveluiden tarpeeseen tulee kiinnittää huomiota säännöllisesti koko sairauden ajan. Kuntoutuksen tarpeiden tulee nousta potilaan arjesta ja yhteistyö potilaan, läheisten ja ammattihenkilöiden välillä on tärkeää. (Suomen Parkinsonliitto ry 2004: 16a; 2b.)
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Elämää Parkinsonin taudin kanssa- raportti nostaa esiin toimintaterapian tärkeyden Parkinsonin taudin aiheuttamiin haasteisiin sopeutumisessa:
Puuttumalla esteisiin – kuten uupumukseen, motivaation puutteeseen, sosiaalisiin
rajoitteisiin ja psykologisiin seikkoihin, kuten masennukseen, sekä muihin ei-motorisiin oireisiin – toimintaterapeutti voi auttaa potilasta sopeutumaan taudin etenemiseen ja säilyttämään riippumattomuutensa. (Dušek ym. 2010:13)

Amerikkalaisessa kirjallisuuskatsauksessa, Parkinsonin tautia sairastavien toimintaterapian tehokkuudesta todetaan, että yksilöllisesti luoduilla interventioilla potilaan omaan
arkeen pystytään parantamaan päivittäistä toimintakykyä ja itsenäisyyttä. Se osoittaa
myös sen, että vertaistuella ja säännöllisellä liikunnalla on tärkeä merkitys arkeen osallistumisessa. (Foster & Bedekar & Tickle & Degnen 2014: 4045.) Toimintaterapian
avulla on mahdollista kartoittaa ja löytää Parkinson-potilaalle keinoja itsenäiseen kotona
selviytymiseen sekä tuoda esiin toimintakyvyn vahvuuksia ja rajoituksia. Arvioinnin ja
harjoittelun tavoitteena on uusien menetelmien ja toimintatapojen löytyminen päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen, tarvittavien apuvälineiden käytön harjoittelu sekä
mahdollisten psyykkisten ja kognitiivisten häiriöiden lieventyminen toiminnallisin keinoin.
(Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 78,17.)
3.3

Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn arvioinnin perusteena on potilaan hoidon, kuntoutuksen tai palvelutarpeen selvittäminen. Arviointi on asiakaslähtöistä ja sillä tulee olla potilaan kanssa yhdessä määritelty päämäärä. (Autti-Rämö ym. 2016: 206207.) Neurologisen potilaan
kuntoutus, johon Parkinson-potilaan kuntoutuskin kuuluu, nähdään prosessina, jonka tavoitteena on potilaan yhteiskuntaan osallistumisen ja osallisuuden lisääminen. Neurologisen kuntoutuksen määritelmä korostaa, ettei kuntoutus ole vain yksi erityinen intervention muoto, vaan sen tavoitteet heijastuvat sosiaaliseen toimintakykyyn. Kuntoutuksen
tarkoituksena on lisätä hyvinvoinnin tunnetta ja elämänlaatua. (Merivuori 2018.) Toimintaterapiassa arvioinnin kohteena on mielekäs ja merkityksellinen toiminta asiakkaan
omassa ympäristössä. Arvioitaessa huomio tulee kohdentaa ihmisen, toiminnan ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on selvittää potilaan toimintojen haasteita, voimavaroja ja vahvuuksia yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
(Autti-Rämö ym. 2016: 21.)
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Arviointiprosessin tulee toimia kuntoutuksen suunnittelun perustana ja ohjata tavoitteiden asettelua sekä mahdollistaa tulosten tarkastelua. Arvioinnissa saatuja tietoja hyödynnetään potilaan kuntoutussuunnitelman teossa sekä erilaisten etuuksien haussa.
(Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry 2014: 5.) Suomen toimintaterapeuttiliiton ohjeistus
arviointikäytännöistä painottaa näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä sekä toimintaterapeutin ammatillisen harkinnan merkitystä yhdistäessä arvioinnista saatuja tietoja (Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry 2014: 7-8). Arvioinnissa tulee korostaa käytettyjen menetelmien soveltuvuutta halutun toiminnan mittaamisessa (Suomen Toimintaterapeuttiliitto
ry 2014: 1316). Toimintakyvyn arviointimenetelmien kehittämiseen ja yhtenäistämiseen
on Suomessa luotu asiantuntijoiden ylläpitämä TOIMIA-tietokanta (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. n.d.).
Parkinson-potilaan toimintakyvyn arvioinnin tavoitteena on arvioida ja analysoida potilaan suoriutumista hänelle merkityksellisissä toiminnoissa sekä nostaa esiin niitä haasteita, joita asiakas kokee arjen toiminnoissa ja osallistumisessa. Potilaan voimakkaat tilanvaihtelut, niin sanotut on- ja off-vaiheet, luovat erityispiirteitä toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin. Parkinson-potilasta arvioitaessa, havainnointi tulee tehdä sekä onettä off-vaiheiden aikana, jotta saadaan esiin suorituskyvyn merkittävä vaihtelu. Toiminnan havainnoinnin tulee tapahtua toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa kontekstissa. Toiminnallisia haasteita selvittäessä, potilaan haastattelu tulee tehdä aina on-vaiheen aikana. Kokonaiskuvan saamiseksi on huomioitava myös yön- ja unenaikaiset
haasteet. (Sturkenboom ym. 2011: 14.) Parkinson-potilaan toimintakykyä olisi hyvä arvioida vasta, kun lääkitys on aloitettu (Färkkilä 2004: 248).
Kohti toimintakyvyn kokonaisvaltaista arviointia (2006) artikkelissa todetaan toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön olevan satunnaista ja riippuvan mm. toimintaterapeutin
ja lääkärin kokemuksesta, kiinnostuksesta ja toimintatavoista. Tulevaisuudessa toimintaterapian arviointimenetelmien käyttö tulisi liittää osaksi laatustandardeja sekä suosituksia, jotka koskevat kuntoutusta ja hoitoa. (Harra ym. 2006: 560.) Kuntoutuksessa tulisikin kehitellä uusia ratkaisuja, joilla voitaisiin tukea potilaiden mielekkäiden harrastustoimintojen jatkuvuutta kuntoutuksen keinoin ja näin tukea osallisuutta (Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 1617). Hollantilaisessa Parkinson-potilaan toimintaterapiaohjeistuksessa annetaan myös ohjeistuksia Parkinson-potilaiden arviointimenetelmiin sekä terapian interventioihin (Sturkenboom ym. 2011: 1920).
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4

Inhimillisen toiminnan malli Parkinson-potilaan arvioinnin viitekehyksenä

Tarkastelemme opinnäytetyössämme Parkinson-potilaan toiminnallista osallistumista ja
suoriutumista inhimillisen toiminnan mallin (Model of Human Occupation) näkökulmasta.
Inhimillisen toiminnan malli on toimintaterapian teoreettinen viitekehys, jossa toiminta on
nostettu keskiöön. Se on näyttöön perustuva ja käytäntöön pohjautuva käsitteellinen
malli, joka selittää kuinka ihmiset sopeutuvat vakavaan vammaan ja etsivät uudelleen
tyydyttäviä ja mielekkäitä tapoja elää elämäänsä. Malli on asiakaslähtöinen ja se ohjaa
toimintaterapeuttia tarkastelemaan ihmistä ainutkertaisena henkilönä, jolla on yksilöllinen elämäntilanne ja omat näkemykset. (Taylor 2017: 47.) Inhimillisen toiminnan mallin
mukaan yksilö, toiminta ja ympäristö ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään
(Taylor 2017: 9293). Toimintakeskeisenä mallina se pyrkii selvittämään, mikä motivoi
yksilöä toimintaan, minkälaisia toimintamalleja hänellä on jokapäiväisessä elämässään
ja kuinka hän suoriutuu toiminnasta ympäristössään (Kielhofner 2008: 3).
Inhimillisen toiminnan mallin laaja ja moniulotteinen näkemys sopii hyvin kuvaamaan
Parkinsonin taudin aiheuttamia vaikutuksia toimintakykyyn. Parkinsonin taudin muutoksia ja vaikutuksia toimintakykyyn on Suomessa tutkittu Parkinsonin tautia sairastavien
elämänlaatua koskevassa tutkimuksessa. Leinon ja Routasalon (1999) tutkimuksessa
”Ärsyttää kun käsi vapisee”- kokemuksia Parkinsonin tautiin sairastumisesta, sekä Toljamon, Hentisen, Jämsän, Heikkisen, Hiltusen ja Järvimäen (1998) tutkimuksessa Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden elämänlaatu ja selviytyminen, todetaan Parkinsonin taudin tuovan muutoksia monelle elämän eri osa-alueille: fyysiseen, psyykkiseen ja
sosiaaliseen toimintaan sekä tunne-elämään. Parkinson-potilas joutuu kohtaamaan arjessaan haasteita; sairastuminen heikentää usein hallinnan tunnetta omaan elämään,
terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa sekä tuo mukanaan huolta ja epävarmuutta
tulevaisuudesta. Toljamon ym. (1998) tutkimuksessa tuli esiin myös, että Parkinson-potilaat kokivat fyysisen toimintakykynsä psyykkistä ja sosiaalista huonommaksi. Fyysisen
toimintakyvyn heikentyminen vaikutti eniten liikkumiseen ja jokapäiväisistä toiminnoista
selviytymiseen. (Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 4.)
Inhimillisen toiminnan mallin mukaan yksilön toimintaa ohjaavat tahto (volition), tottumus
(habituation) ja suorituskyky (performance capasity). Tahtoon vaikuttavat henkilön yksilölliset tekijät, arvot ja mielenkiinnonkohteet. Tottumus on taas roolien ja tapojen mää-
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räämä toimintamalli. Suorituskykyyn vaikuttavat yksilön toimintakyky sekä hänen kokemuksensa tehtävästä toiminnasta. Toimintaympäristön nähdään vaikuttavan yksilön motivaatioon, toimintamalleihin ja suoriutumiseen, tästä syystä yksilön tahtoa, tottumusta ja
suorituskykyä ei voida tarkastella ilman ympäristöä jossa hän toimii. (Kielhofner 2008:
2226.) Opinnäytetyössämme tarkastelemme Parkinson-potilasta yksilönä, jonka sosiaalinen ympäristö sisältää hänen läheisensä, jotka voivat tukea tai haastaa potilaan toimintaa arjessa.

Kuvio 1. Inhimillisen toiminnan malli (Tayloria 2017: 119 mukaillen).

Inhimillisen toiminnan mallin mukaan yksilö rakentaa omaa toiminnallista identiteettiä
osallistumalla erilaisiin toimintoihin. Toiminnallisella identiteetillä tarkoitetaan yksilön
omaa kokemusta toiminnallisesta minästään, joka koostuu tahdosta, tottumuksesta ja
eletyn kehon kokemuksista. Toiminnallinen identiteetti sisältää yksilön mielenkiinnon
kohteet, roolit ja suhteet muihin ihmisiin sekä kokemuksen omista kyvyistään. Se tuo
esiin myös yksilölle tärkeät toiminnot, kuten vastuut, velvollisuudet ja tutut rutiinit. Toiminnalliseen identiteettiin sisältyy yksilön näkemys omasta ympäristöstä ja sen tuomista
odotuksista, sekä se määrittelee yksilön tavan toimia ja antaa suuntaa, kuinka toimia
tulevaisuudessa. (Taylor 2017: 3233.)
Toiminnallisella pätevyydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin yksilön toiminnallinen identiteetti toteutuu ja miten ihminen kykenee suoriutumaan odotuksistaan rooleihin, arvoihin
ja suoriutumiseen liittyen. Sillä tarkoitetaan myös yksilön kykyä ylläpitää itselle tärkeitä
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rutiineja sekä osallistua niihin toimintoihin, joista hän kokee saavansa tyydytystä ja mielihyvää elämässä. Toiminnanrajoitteet, kuten esimerkiksi Parkinsonin taudin aiheuttamat
tyypillisimmät oireet, vaikuttavat merkittävästi toiminnalliseen pätevyyteen. Toimintarajoitteista johtuen yksilö ei enää suoriudu tai pysty osallistumaan arkeensa toiminnallisen
identiteettinsä mukaisesti. Tästä johtuen Parkinson-potilas joutuu muuttamaan ja sopeuttamaan toimintaansa rajoitteidensa vuoksi. Yksilön vastatessa toimintarajoitteiden
aiheuttamiin haasteisiin toiminnallinen identiteetti ja pätevyys rakentuvat uudelleen, tätä
kutsutaan toiminnalliseksi mukautumiseksi. (Kielhofner 2008: 106107.) Parkinson-potilas mukauttaa toimintaansa monissa arjen toimissa, esimerkiksi vapinasta ja lihasjäykkyydestä johtuen potilas voi joutua ruokaillessa toimimaan kaksikätisesti (Sturkenboom
ym. 2011: 32).
4.1

Arviointi inhimillisen toiminnan mallin harkintaprosessissa

Inhimillisen toiminnan mallissa toimintaterapiaprosessi on teorian ohjaama, näyttöön perustuva ja asiakaslähtöinen kokonaisuus. Prosessia kutsutaan terapeutin harkintaprosessiksi, jonka onnistuminen edellyttää potilaan roolien, tapojen ja arvojen ymmärtämistä. Tiedon keräämistä varten huomioidaan myös potilaan toimintaympäristö, mielenkiinnon kohteet ja suorituskyky. (Taylor 2017: 159; Hautala ym. 2013: 248249.)
Seitsemän vaiheinen harkintaprosessi alkaa potilaan elämäntilanteeseen tutustumisella
sekä pohtimalla arviointia ohjaavia kysymyksiä, kuten pystyykö Parkinson-potilas huolehtimaan itsestään omassa arjessaan tai millainen käsitys hänellä on itsestään toimijana? Seuraavaksi haetaan vastauksia valittuihin kysymyksiin erilaisilla arviointimenetelmillä yhdessä potilaan kanssa. Terapiaprosessin kolmannessa vaiheessa jäsennetään arvioinnin avulla kerättyä tietoa potilaasta, jonka jälkeen saadaan kuva potilaan
vahvuuksista ja haasteista. Potilaan aktiivinen osallistuminen prosessiin auttaa oman tilanteen ymmärtämisessä sekä sitouttaa terapian tavoitteiden laadintaan. Tämän jälkeen
asetetaan tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa ja laaditaan suunnitelma siitä, millaisilla
keinoilla ja aikataululla tavoitteet saavutetaan. Seuraavassa vaiheessa toteutetaan terapia. Lopuksi tarkastellaan toteutunutta terapiaprosessia yhdessä potilaan kanssa ja arvioidaan terapialla saatua muutosta samoilla arviointimenetelmillä kuin terapian alussa.
(Taylor 2017: 160165.)
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4.2

Toiminnallinen osallistuminen ja suoriutuminen

Inhimillisen toiminnan malli jaottelee tekemisen (doing) kolmeen toiminnalliseen tasoon,
osallistumiseen, suoriutumiseen ja taitoihin (Forsyth & Parkinson 2008: 10). Malli näkee
toiminnallisen osallistumisen ja suoriutumisen yksilön vuorovaikutuksena ympäristön
kanssa. Ympäristö vaikuttaa toiminnalliseen osallistumiseen kahdella tavalla: se tarjoaa
mahdollisuuksia ja resursseja sekä luo olosuhteita, jotka rajoittavat tai vaativat muutoksia osallistumiselle. Mallin mukaan osallistuminen tarkoittaa henkilön osallisuutta elämän
eri tilanteisiin, esimerkiksi itsestä huolehtimiseen sekä vapaa-aikaan, ja se tapahtuu yksilön omassa sosiokulttuurisessa ympäristössä. Ihmisen aikaisemmat kokemukset, niin
positiiviset kuin negatiiviset, vaikuttavat haluun osallistua. Osallistuminen on subjektiivinen kokemus, johon vaikuttavat henkilön toimintakyky ja sen rajoitteet, motiivit, roolit,
tavat, tahto sekä ympäristö. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, miksi henkilö haluaa
osallistua toimintaan, millaiset ovat hänen toimintatapansa, kuinka hän toimii eri tilanteissa sekä minkälaisiin toimintoihin osallistuminen kiinnostaa häntä. Osallistuminen on
siis jatkuvaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Ihminen kokee hyvinvointia ja tyytyväisyyttä, kun hänen elämänsä koostuu toiminnoista, jotka tuottavat hänelle mielihyvää ja
ovat hänelle merkityksellisiä. (Taylor 2017: 107114.)

Kuvio 2. Esimerkki tekemisen tasoista (Tayloria 2017: 113; Hautalaa ym. 2013: 247 mukaillen).
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Ihmisen kyky suoriutua toimintojen eri muodoista vaikuttaa osallistumiseen. Inhimillisen
toiminnan mallin mukaan toiminnoista suoriutumiseen vaikuttavat motoriset, prosessuaaliset sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot. (Taylor 2017: 107112.) Taidoilla tarkoitetaan tekoja, joita tarvitaan suoriutumisessa ja ne ovat selkeästi havaittavia ja päämääräsuuntautuneita (Forsyth & Parkinson 2008: 10). Taidot ovat konkreettisia asioita, joita
ihminen tekee tehtävää suorittaessaan, kuten esimerkiksi esineestä kiinni pitäminen.
Näitä taitoja ihminen tarvitsee esimerkiksi liikkuessaan tai tehdessään käsitöitä, yrittäessä ratkaista ongelmia tai keskustellessaan. (Hautala ym. 2013: 244246.)
4.3

Parkinson-potilaan osallistumiseen ja suoriutumiseen vaikuttavia tekijöitä

Parkinsonin tauti aiheuttaa monenlaisia rajoitteita ja haasteita potilaan motoriseen suorituskykyyn ja kommunikointiin sekä toimintoihin, jotka liittyvät itsestä huolehtimiseen ja
vapaa-aikaan. Potilaan omat odotukset ja motivaatio vaikuttavat myös osallistumiseen,
ne voivat edistää tai heikentää potilaan osallistumisen mahdollisuuksia. Sairauden tuomat erilaiset rajoitteet osallistumisessa voivat aiheuttaa potilaalle alavireisyyttä ja masennusta. Suorittaessaan itselleen merkityksellisiä toimintoja Parkinson-potilas joutuu
muokkaamaan toimintatapojaan ja roolejaan, jotta osallisuus omaan arkeen lisääntyy ja
hän saa tarkoitusta elämäänsä. (Sturkenboom ym. 2011: 2836, 43.)
Toimintaterapeutin tehtävänä on auttaa potilasta ja läheisiä pohtimaan niitä tekijöitä,
jotka rajoittavat ja tukevat potilaan suoriutumista ja osallistumista omassa toiminnassa
ja ympäristössä sekä tunnistaa suoriutumista helpottavia tekijöitä (Sturkenboom ym.
2011: 44). Parkinson-liiton Kuntoutusmallien kehittäminen Parkinsonin taudin eri vaiheissa -projektissa korostetaan, että toimintakykyä ja kuntoutustarvetta arvioitaessa tulisi keskittyä nimenomaan potilaan mahdollisuuksiin toimia ja osallistua sairauden aiheuttamista rajoitteista riippumatta. Harrastukset antavan potilaalle voimavaroja kohdata sairauden tuomia muutoksia ja ne motivoivat kuntoutukseen. Mielekkäisiin toimintoihin ja
harrastuksiin osallistuminen on Parkinson-potilaalle tärkeää elämänlaadun säilyttämiseksi. (Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 14, 17.)
4.3.1

Suorituskyvyn vaikutukset osallistumiseen

Parkinsonin tauti aiheuttaa sairastuneelle haasteita ja rajoitteita suorituskyvyssä ja osallistumisessa, joka vaatii potilaalta kykyä mukauttaa ympäristöään ja toimintatapojaan
säilyttääkseen turvallisen ja itsenäisen toiminnallisen suoriutumisen (Sturkenboom ym.
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2011: 43). Parkinsonin-potilaan suoriutumisen haasteita voidaan inhimillisen toiminnan
mallin mukaan tarkastella taitojen kautta. Potilas tarvitsee motorisia, prosessuaalisia
sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja selviytyäkseen tehtävien suoriutumisesta (Taylor
2017: 108109).

Kuvio 3. Parkinson-potilaan haasteiden vaikutukset suoriutumiseen ja osallistumiseen.

Motoristen taitojen muutokset voivat näkyä Parkinson-potilaan arjessa moninaisina
haasteina, jotka vaikuttavat itsestä huolehtimiseen ja vapaa-ajan toimintoihin. Parkinsonpotilaan motoristen taitojen muutokset näkyvät usein askelluksen lyhenemisenä ja jäykkyytenä. Tasapainon heikkeneminen sekä potilaan kumara ja eteenpäin nojautuva
asento lisäävät kaatumisriskiä. Epävarmuus liikkumisessa voi aiheuttaa pelkoa, koska
asennonkorjaus on haastavaa. Liikkeelle lähtö, pysähtyminen ja nouseminen voivat olla
haasteellisia. Lepovapina ja jäykkyys voivat haitata potilaan itsenäistä suoriutumista monella tapaa esimerkiksi kirjoittaessa ja syödessä, hampaiden ja hiusten pesussa sekä
pukeutumisessa. (Sturkenboom ym. 2011: 3335.) Hollantilainen toimintaterapiaohjeistus tuo esiin Parkinson-potilaiden vaikeuden hyväksyä sairautensa aiheuttamia motorisia
muutoksia toimintakyvyssään, he kokevat usein menettäneensä hallinnan omaan vartaloonsa ja turhautuvat sen aiheuttamiin rajoitteisiin. Näiden rajoitteiden aiheuttama häpeän tunne vähentää potilaiden päivittäisiin toimiin osallistumista ja potilaan avuntarve
lisääntyy ja toimintaympäristö kutistuu. (Sturkenboom ym. 2011: 36.)
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Prosessuaalisten taitojen haasteet voivat näkyä Parkinson-potilaan arjessa keskittymiskyvyn herpaantumisena ja tehtävien suorittamiseen voi kulua enemmän aikaa. Haasteita ja vaikeuksia voi ilmetä myös silloin kun potilas tekee useampia tehtäviä samanaikaisesti tai kun ympäristössä on paljon häiriötekijöitä. Parkinson-potilaalla aloitekyvyttömyys saattaa myös lisääntyä. Prosessuaalisten taitojen haasteet vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseen, keskustelujen seuraaminen isossa ryhmässä voi olla kuluttavaa. Kodinhoidolliset tehtävät voivat tuntua haasteellisilta, siivoaminen ja ruoan laittaminen vaativat potilaalta motoristen taitojen lisäksi myös kognitiivisia ja prosessuaalisia taitoja. Potilas saattaa luopua niiden tekemisestä jo taudin alkuvaiheessa ja kodinhoito siirtyy läheisen tehtäväksi. (Sturkenboom ym. 2011: 3135.)
Parkinsonin tauti aiheuttaa sairastuneelle monenlaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitojen haasteita. Ne näkyvät erilaisina äänen- ja puheentuoton vaikeuksina ja se voi merkittävästi hankaloittaa potilaan ymmärretyksi tulemista. Nonverbaalinen kommunikointi
heikkenee, ilmeet ja eleet vähenevät ja se vaikeuttaa tunnetilojen ilmaisua ja niiden ymmärtämistä. Ilmeiden vähyys, hypomimiikka, hidastuttaa kasvojen ilmeiden muodostumista ja voi saada aikaan väärinkäsityksiä tuijottavasta tai vihaisesta katseesta. Parkinson-potilaan osallistuminen keskusteluun ei aina kommunikoinnin hidastumisen vuoksi
onnistu. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen haasteet vaikuttavat merkittävästi potilaan vapaa-aikaan. Potilas voi tuntea häpeän, ahdistuksen ja epävarmuuden tunteita lähtiessään ulos tai tavatessaan muita ihmisiä. (Sturkenboom ym. 2011: 3135.)
4.3.2

Toimintaympäristön vaikutus

Inhimillisen toiminnan mallin mukaan ympäristö jaotellaan hyvin laajasti fyysiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen ja poliittiseen kontekstiin. Ympäristöön kuuluvat
erilaiset tilat, esineet, sosiaaliset ryhmät, toiminnan muodot tai tehtävät, kulttuuri, poliittiset tai taloudelliset olosuhteet. (Taylor 2017: 93.) Opinnäytetyössämme ympäristö on
rajattu käsittämään Parkinson-potilaan fyysistä ja sosiaalista ympäristöä, nämä toimintaympäristöt kattavat potilaan ja hänen läheisten arjessa tapahtuvan osallistumisen ja
suoriutumisen.
Inhimillisen toiminnan mallin mukaan ihmisen toiminta tapahtuu jokaisessa ympäristökontekstissa myös kolmella eri vyöhykkeellä: Välittömällä-, lähi - ja maailmanlaajuisella
vyöhykkeellä. Näiden vyöhykkeiden välillä tapahtuu jatkuvasti vuorovaikutusta, mikä vai-
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kuttaa henkilön toimintaan ja osallistumiseen. Välittömällä ympäristön vyöhykkeellä tarkoitetaan sitä ympäristöä, jossa henkilö toimii päivittäin, kuten koti, työ ja lähinaapurusto.
Välitön ympäristövyöhyke voidaan edelleen jakaa kolmeen eri osa-alueeseen; fyysiseen,
sosiaaliseen ja toiminnalliseen ympäristöön. (Taylor 2017: 9495.) Opinnäytetyö tarkastelee Parkinson-potilaan välitöntä vyöhykettä ja sen osa-alueita. Kohdennamme mielenkiintomme siihen, kuinka Parkinson-potilas toimii omassa fyysisessä lähiympäristössä ja
siihen miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa osallistumiseen ja suoriutumiseen.

Kuvio 4. Ympäristön vyöhykkeet. (Tayloria 2017: 94, 98 mukaillen)

Parkinsonin tauti rajoittaa edetessään potilaan, mutta myös hänen läheistensä toimintoja
(Rissanen & Kallanranta & Suikkanen 2008: 246). Parkinson-potilaan toimintakyvyn
lasku tai sen uhka voivat vaikuttaa potilaan ja hänen läheistensä suhteeseen. Läheiset
joutuvat usein kokemaan fyysistä ja emotionaalista taakkaa hoitaessaan Parkinson-potilasta. (Sturkenboom ym. 2011: 5758.) Inhimillisen toiminnan mallissa erilaiset ryhmät,
kuten perhe, ystävät, työkaverit kuuluvat sosiaaliseen ympäristöön (Kielhofner 2008: 92:
Taylor 2017: 96). Ympäristöä tarkasteltaessa onkin kiinnitettävä huomio myös läheisten
jaksamiseen, koska heidän kuormittumisella tiedetään olevan heikentävä vaikutus potilaan hyvinvointiin ja suoriutumiseen. Toimintaterapeutin tulisi kiinnittää arvioinnissa huomio myös läheisen toiminnallisiin asioihin ja kuormittavuuteen. (Sturkenboom ym. 2011:
5758.)
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5

Arviointikokonaisuus toimintaterapeuttien työvälineeksi

Toimintaterapian arviointikokonaisuudella tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä ohjeistusta, joka sisältää ne toimintaterapian arviointimenetelmät, joita tutkimustiedon pohjalta
tulisi käyttää arvioitaessa Parkinson-potilaan osallistumista ja suoriutumista. Arviointikokonaisuus on tarkoitettu työvälineeksi Kymenlaakson keskussairaalan toimintaterapeuteille. Opinnäytetyömme on kohdennettu juuri polikliinisessa hoidossa olevan Parkinson-potilaan hoito- ja kuntoutustarpeen arvioinnin tueksi toimintaterapeuteille ja arvioinnista saadun tiedon on tarkoitus palvella moniammatillista työryhmää.
Arviointikokonaisuuden laadinnassa on huomioitu päivitystarpeet ja Kymenlaakson keskussairaalalla on muutosoikeus ohjeistuksen päivittämistä varten. Arviointikokonaisuus
luovutetaan keskussairaalan käyttöön paperisen version lisäksi myös sähköisenä pdf- ja
Word-tiedostoina, joiden tarkoituksena on lisätä sen saatavuutta ja tavoitettavuutta kaikille työyhteisön toimintaterapeuteille. Arviointikokonaisuuden sisällössä olemme huomioineet yhteistyökumppanimme toiveet sekä Parkinson-potilaiden arvioinnin erityispiirteet. Kirjallisen tuotoksen on tarkoitus olla selkeä ja käytännöllinen kokonaisuus, jonka
asiasisältö on konkreettista ja tiiviistä.
5.1

Kirjallinen ohjeistus arviointikokonaisuudeksi

Sosiaali- ja terveysalan kirjallisilla ohjeistuksilla tarkoitetaan ammattilaisten käyttöön
suunnattuja toimintaohjeita, joilla varmistetaan tiedon pysyvyys ja uudelleen saatavuus
(Kyngäs & Kääriäinen & Poskiparta & Rengors 2007: 124). Ohjeistuksen tarkoituksena
on esitellä haluttu asia selkeästi ja johdonmukaisesti (Hyvärinen 2005: 1769) ja sen tulee
antaa lukijalle ensisilmäyksellä käsitys siitä, mitä ohjeistus sisältää (Kyngäs ym. 2007:
127). Tässä opinnäytetyössä arviointikokonaisuudella tarkoitetaan toimintaterapeuteille
laadittavaa työvälinettä Parkinson-potilaan arviointiin. Arviointikokonaisuuden tarkoituksena on toimia käyttäjää helpottavana ja ohjaavana työvälineenä ja tekstissä on käytetty
toimintaterapian ammattisanastoa. Kirjallisessa ohjeistuksessa tuodaan esiin arvioitikokonaisuuden käyttötarkoitus ja päämäärä. (Torkkola & Heikkinen & Tiainen 2002: 3446.) Tuotoksesta on pyritty tekemään loogisesti etenevä kokonaisuus, jonka rakenne on
mahdollisimman selkeä. Luettavuutta on lisätty taulukolla ja arviointikertojen jaottelulla
(Hyvärinen 2005: 17691772). Arviointikokonaisuuden kirjallisen ohjeistuksen lopussa
on opinnäytetyöntekijöiden yhteystiedot sekä viitteet käytettyihin lähteisiin. Päivitys- ja
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tekijätietojen tarkoituksena on kertoa, kuka ohjeistuksen on laatinut ja milloin. (Torkkola
ym. 2002: 3446.)
Arviointikokonaisuudessa arviointimenetelmät on jaettu haastattelu-, havainnointi- ja itsearviointimenetelmiin ja se on koottu tapaamiskertojen mukaan taulukoksi. Arviointikokonaisuuden ohjeistus pyrkii korostamaan potilaan omaa näkemystä arjen toimintakyvystä tuoden esiin potilaan itse kokemat haasteet ja voimavarat. Toimintaympäristön arviointiin ei ohjeistuksessa ole omaa arviointimenetelmää, vaan se sisältyy useampaan
valittuun menetelmään. Valituista arviointimenetelmistä kaikki muut, paitsi COPM, pohjautuvat inhimillisen toiminnan mallin viitekehykseen. Parkinson-potilaan kliinistä tilaa
mittaava UPDRS-Fin perustuu lääketieteelliseen näkökulmaan.
5.2

Arviointikokonaisuuden kehittäminen

Opinnäytetyömme teoriapohjan kartoituksen ja viitekehyksen valinnan jälkeen kokosimme yhteen useita erilaisia toimintaterapian arviointimenetelmiä ja esittelimme ne Kymenlaakson keskussairaalan ohjaavalle toimintaterapeutille. Kymenlaakson keskussairaalassa on käytössä suppeasti toimintaterapeuteille tarkoitettuja arviointivälineitä ja toimintaterapeutit olivat kiinnostuneita päivittämään tietoa uusista arviointimenetelmistä.
Yhteistyötapaamisia sovittiin ohjaavan toimintaterapeutin kanssa aluksi kaksi. Ensimmäisellä tapaamiskerralla kävimme yleisesti läpi opinnäytetyön tarkoitusta ja tuotettavan
ohjeistuksen tarvetta sekä ulkoasua ja käyttömukavuutta. Tapaamisessa tuli esiin tarve
työkykyyn liittyvien arviointimenetelmien mukaan ottamisesta sekä haastattelua ohjaavista kysymyksistä Parkinson-potilaan tapaamisessa.
Esittelimme opinnäytetyön tiimikokouksessa kesällä 2018. Toimintaterapeutit kokivat tärkeäksi luoda arviointikokonaisuus, joka ohjaa käytettäviä menetelmiä. Tiimikokouksessa
koettiin tarpeellisena tuoda esiin koulutustarve uusien arviointimenetelmien käyttöönottoon. Arviointikertojen määrä, kolmesta neljään tapaamista, koettiin resurssien puolesta
haastavana. Kokouksessa tuotiin esiin myös toimintaterapian lähetteiden vähyys vastasairastuneiden Parkinson-potilaiden kohdalla ja lähetteiden kohdentuvan pääsääntöisesti apuvälinearviointiin.
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6

Parkinson-potilaan arviointikokonaisuuden arviointimenetelmät

Toimintaterapian arviointimenetelmiä, joilla on mahdollista saada tietoa Parkinson-potilaan osallistumisesta ja suoriutumisesta oli saatavilla runsaasti. Arviointimenetelmien valintaa ohjasi hollantilainen Parkinson-potilaiden toimintaterapiaohjeistus sekä Parkinsonpotilaiden arvioinnista tehdyt tutkimukset. Arviointimenetelmien valintakriteereinä toimivat näyttöön perustuvuus, menetelmien helppo käyttöönotto sekä se, että arviointimenetelmällä saadaan tietoa osallistumisesta ja suoriutumisesta. Arviointimenetelmiä valitessa huomioimme myös yhteistyökumppanimme tarpeen saada kattavasti tietoa erilaisista käytettävissä olevista arviointimenetelmistä.
Yhteystyökumppanin toiveena oli sisällyttää arviointikokonaisuuteen myös työkykyä mittaava arviointimenetelmä. Valittuun viitekehykseen sopivat työkykyä mittaavat menetelmät kuten AWP (Assessment of work performance) ja WRI (The worker role interview)
eivät ole saatavilla tällä hetkellä suomenkielisenä versiona päivityksen ja aineiston keruun vuoksi. Työkyvyn arviointimenetelmien pois rajaamista tukee myös se, että Parkinsonin tautiin sairastutaan usein yli 60-vuotiaana, jolloin suurin osa potilaista on eläkkeellä
tai muutoin pois työelämästä. Tutkimusten mukaan alle 55-vuotiaista sairastuneista työssäkäyviä on noin kolmannes. (Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 2, 13.)
Arviointikokonaisuuden avulla pyritään saamaan kattava kokonaiskuva Parkinson-potilaan toimintakyvystä arvioimalla ja analysoimalla asiakkaan suoriutumista hänelle merkityksellisissä toiminnoissa. Tästä johtuen arviointimenetelmien valinnassa huomioitiin
Parkinson-potilaan arvioinnin erityispiirteet, kuten voimakkaat tilanvaihtelut, niin sanotut
on- ja off-vaiheet. (Sturkenboom ym. 2011: 14.) Toimintaterapeutin tulee käyttää arvioinnissa monenlaisia, toisiaan täydentäviä menetelmiä tulosten luotettavuuden takaamiseksi. Haastattelun, havainnoinnin ja testaamisen kautta saadaan erilaista tietoa samasta ilmiöstä. (Suomen toimintaterapeuttiliitto ry 2014: 1416.) Valittujen arviointimenetelmien tulee olla myös vaivattomasti toistettavia sekä niiden käyttö tulee olla mahdollista monenlaisissa ympäristöissä. Toimintaterapialiiton suosituksessa osallistumisen arviointimenetelmistä aikuisille (2013) korostetaan arvioitavien toimintojen merkityksellisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta toimijalle itselleen. Suosituksen tarkoituksena on edistää osallistumisen arviointia. (Paltamaa & Kantanen 2013: 2.) Arviointikokonaisuus ei ole
tarkoitettu toteutettavaksi sellaisenaan jokaiselle Parkinson-potilaalle, vaan toimintaterapeutin tulee käyttää ammatillista harkintaa ja perustella potilaskohtaisesti, mitä arviointimenetelmiä käytetään (Suomen toimintaterapialiitto ry 2014: 78).
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6.1

Haastattelumenetelmät

Opinnäytetyön arviointikokonaisuuden haastattelumenetelmäksi valittiin viitekehyksestä
poiketen kanadalaiseen toiminnallisuuden ja sitoutuneisuuden malliin pohjautuva
COPM-haastattelumenetelmä, jossa potilas arvioi toiminnallisia ongelma-alueitaan. Menetelmän mukaanottoa arviointikokonaisuuteen tuki vahva tutkimusnäyttö ja se, että menetelmällä saadaan tietoa myös potilaan läheisen kokemista päivittäisistä haasteista.
Tutkimusnäyttö vahvistaa sen olevan pätevä mittari mittaamaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumista potilaan itsensä näkökulmasta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2011b.) Opinnäytetyössä esittelemme lyhyesti myös toimintahistoriaa ja toimintakykyä
arvioivan OPHI-II haastattelumenetelmän, koska sen käyttöä suositellaan hollantilaisessa Parkinson-potilaan toimintaterapiaohjeistuksessa. OPHI-II haastattelumenetelmää ei kuitenkaan tällä hetkellä otettu osaksi arviointikokonaisuutta yhteistyökumppanin
ajallisten resurssien vuoksi.
6.1.1

COPM-arviointimenetelmä

COPM (Canadian Occupational Performance Measure) on puolistrukturoitu, haastatteluun pohjautuva toiminnallisuutta kartoittava itsearviointimenetelmä, joka perustuu kanadalaiseen toiminnallisuuden ja sitoutuneisuuden malliin (Law ym. 2005: 911). Sen
avulla etsitään potilaan itsensä kokemia toiminnan ongelma-alueita. Arvioinnin haastattelussa toimintaterapeutti ja potilas kartoittavat yhdessä sairauden tuomia muutoksia potilaan osallistumisessa ja toimintakyvyssä. COPM-itsearvioinnissa potilas taas tarkastelee omaa suoriutumistaan ja tyytyväisyyttään itselle tärkeissä arjen toiminnoissa sekä
kartoittaa havaitsemansa muutokset toiminnallisuudessa. (Harra ym. 2006: 560.) COPM
on suunniteltu monenlaisille asiakasryhmille (Law ym. 2005: 911), mutta sen käyttöä
kuitenkin rajoittavat potilaan muistisairaus, haluttomuus ja kykenemättömyys päätöksentekoon. COPM-arviointimenetelmä on käytössä useissa maissa ja laajan kirjallisuuskatsauksen mukaan se on pätevä, luotettava ja herkkä arviointimenetelmä, jolla pystytään
kuvaamaan potilaan tyytyväisyyden ja toiminnan muutosta. (Harra ym. 2006:561.)
COPM-arviointimenetelmää on tutkittu useiden kroonisten sairauksien kohdalla. Parkinson-potilailla arviointimenetelmän käytöstä ei ole vielä tutkittua tietoa. Yksilöllisenä arviointimenetelmänä sitä voidaan kuitenkin pitää pätevänä myös Parkinson-potilailla, koska
se tuo esiin potilaan itsensä kokemat ongelma-alueet sairaudesta tai diagnoosista huo-
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limatta. Hollantilainen Parkinson-potilaan toimintaterapiaohjeistuksen työryhmä suosittelee käyttämään COPM-arviointia Parkinson-potilailla, koska se huomioi myös potilaan
yölliset ongelmat, kuten wc:ssä käynnit ja univaikeudet, päivittäisten toimintojen lisäksi.
Sen avulla saadaan tietoa, kuinka tyytyväinen potilas on päiviensä sujumiseen sekä sillä
pystytään arvioimaan ja tuomaan esiin potilaan suoriutuminen sekä on- että off- vaiheiden aikana. COPM-haastattelu sopii käytettäväksi myös Parkinson-potilaiden läheisille,
kun halutaan kohdentaa huomion läheisen kokemiin haasteisiin. (Sturkenboom ym.
2011:5355, 59.)
COPM-lomakkeessa toiminnot on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: itsestä huolehtimiseen, tuottavuuteen ja vapaa-aikaan (Law ym. 2005: 1824). Arvioinnin aluksi potilas
nimeää ja asettaa tärkeysjärjestykseen itsestä huolehtimisen, tuottavuuden ja vapaaajan ongelmat. Arvioinnissa keskitytään päivittäisiin toimintoihin ja on tärkeää, että potilas tunnistaa ne toiminnot, joita hän haluaa tehdä, joita hänen pitää tehdä tai joita hänen
odotetaan tekevän. Tämän jälkeen potilaan tulee valita mainitsemistaan ongelmista viisi,
joihin hän haluaa kiireellisimmin muutosta. Potilas pisteyttää nykyisen toimintansa tason
ja toimintaansa tyytyväisyyden numeraalisesti (1-10). Nämä viisi nimettyä ongelmaa luovat perustan toimintaterapian tavoitteille. Haastattelun viimeisin vaihe on uudelleenarviointi, joka tapahtuu toimintaterapian interventiojakson jälkeen. Viimeisessä vaiheessa
arvioidaan uudelleen nimettyjen toimintojen suoriutumista ja tyytyväisyyttä asteikolla 110. (Law ym. 2005: 1824.)
COPM-arviointimenetelmä vaatii toimintaterapeutilta hyviä keskustelu- ja haastattelutaitoja. Parkinson-potilaalla on usein haasteita kommunikointitaidoissa. Ilmeiden vähyyden,
sekä puherytmin ja ääneen voimakkuuden muutosten takia haastatteluun on varattava
riittävästi aikaa. Toimintaterapeutin tulee kiinnittää huomio keskustelun kautta saatuun
tietoon ja kyettävä jättämään huomiotta ristiriitaiset nonverbaaliset viestit. Parkinsonin
tauti voi aiheuttaa myös alakuloisuutta ja masennusta, mikä voi näkyä kykenemättömyytenä tuoda esiin konkreettisia haasteita päivittäisissä toiminnoissa. Tästä syytä toimintaterapeutin on tärkeää tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä saadakseen esille syitä potilaan
kokemien ongelmien takana. (Sturkenboom ym. 2011: 55.)
6.1.2

OPHI-II haastattelumenetelmä

OPHI-II-haastattelumenetelmällä (The Occupational Performance History Interview) arvioidaan potilaan toimintahistoriaa ja toimintakykyä. Se perustuu inhimillisen toiminnan
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malliin ja menetelmä on todettu käyttökelpoiseksi mm. kroonisen sairauden ja sen aiheuttamien muutosten seurannassa. OPHI-II koostuu kolmesta eri vaiheesta, ja se edellyttää kahdesta neljään tapaamiskertaa. Ensimmäisessä vaiheessa potilaan toimintahistoriasta tehdään puolistrukturoitu haastattelu. Toisessa vaiheessa pisteytetään kuvaukset, jotka liittyvät potilaan toimintaidentiteettiin, pätevyyteen ja toimintaympäristöön. Lopuksi toimintaterapeutti kirjoittaa potilaan elämänkerran (narratiivin) haastattelun pohjalta. (Taylor 2017:278284; Sturkenboom ym. 2011: 5557.)
Hollantilainen Parkinson-potilaan toimintaterapiaohjeistus suosittelee OPHI-II haastattelumenetelmän käyttöä arvioinnissa silloin, kun potilaan toiminnallisesta taustasta halutaan kattavampi kuva tai, kun arvioinnissa halutaan selvittää potilaan motivaatiota ja selviytymiskeinoja suhteessa tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Toimintaterapian lyhyissä
interventioissa tai tilanteissa, joissa potilaan toiminnallisen suoriutumisen haasteiden
syyt ovat hyvin selkeät, on hyvä harkita kannattaako kaikkia osa-alueita käydä tarkasti
läpi vaan kohdentaa haastattelu niihin osiin, joissa potilas kokee eniten haasteita. (Sturkenboom ym. 2011: 5557). OPHI-II arviointimenetelmä päädyttiin jättämään arviointikokonaisuudesta vielä tässä vaiheessa pois, lähinnä yhteistyökumppanin tällä hetkellä
käytettävissä olevien resurssien vuoksi. Tulevaisuudessa OPHI-II on varteenotettava
haastattelumenetelmä lisättäväksi arviointikokonaisuuteen, varsinkin silloin kun Parkinson-potilaan sairauden aiheuttamat haasteet ovat epäselvät ja toimintaterapiassa halutaan selvittää potilaan toiminnallista historiaa tarkemmin.
6.2

Havainnointimenetelmät

Arviointikokonaisuuteen valittiin inhimillisen toiminnan malliin pohjautuvista havainnointivälineistä MOHOST, AMPS ja ACIS-FI. Näillä arviointimenetelmillä kerätään tietoa potilaan taidoista havainnoimalla potilaan toimintaa sekä niiden avulla pystytään tunnistamaan toiminnan aikaisia vahvuuksia ja heikkouksia. MOHOST-arvioinnilla saadaan potilaan toiminnasta kokonaisvaltainen kuva ja luodaan käsitys muiden arviointimenetelmien tarpeesta (Kielhofner 2008: 293294). Parkinson-potilaan kohdalla näiden arviointimenetelmien käyttöä puoltaa se, että havainnointia voidaan tehdä sekä on- että offvaiheiden aikana ja toistaa tarvittaessa monenlaisissa ympäristöissä. Hollantilainen Parkinson-potilaan toimintaterapiaohjeistus suosittelee AMPS-menetelmän käyttöä vahvan
näytön perusteella. (Sturkenboom ym. 2011: 6668.)
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6.2.1

MOHOST seulonta-arviointimenetelmä

MOHOST (The Model of Human Occupation Screening Tool) on inhimillisen toiminnan
malliin perustuva seulonta-arviointi, joka mittaa potilaan toiminnallista osallistumista itsestä huolehtimisen, tuotteliaisuuden ja vapaa-ajan alueilla ja sen käyttö perustuu potilaan havainnointiin (Forsyth & Parkinson 2008: 3, 31). Menetelmää voidaan pitää tietoperusteisena toiminnananalyysina ja toimintaterapian välineenä, joka auttaa toimintaterapeuttia ymmärtämään, miten potilas osallistuu päivittäisiin arkitoimiin. MOHOST on siis
toimintaterapeuteille tarkoitettu monimenetelmäinen tiedonkeruutapa, jota on nopea
käyttää ja se soveltuu toistettavaksi säännöllisin väliajoin. (Forsyth & Parkinson 2008:6.)
MOHOST-menetelmän avulla saadaan potilaan toiminnallisesta osallistumisesta laaja
yleiskuva sekä ymmärrys ympäristön tarjoamasta tuesta. Arvioinnilla saatu tieto ei ole
sidoksissa potilaan oireisiin tai diagnoosiin. MOHOST on hyvä työväline arvioinnin alkuvaiheessa, kun suunnitellaan potilaan hoitoa ja kuntoutusta sekä silloin kun halutaan
selvittää osallistumisen muutosta. MOHOST toimii hyvänä apuvälineenä potilaan jatkohoitoa suunniteltaessa ja se helpottaa myös kirjaamista ja dokumentointia. (Forsyth &
Parkinson 2008: 38.) Sen avulla saatu tieto palvelee moniammatillista työryhmää, koska
käytetty terminologia on kaikille ymmärrettävää (Forsyth & Parkinson 2008: 3132).
MOHOST-arviointimenetelmä on todettu arvokkaaksi tilanteissa, joissa asiakaskeskeisen työskentelyn toteuttaminen on haasteellista, esimerkiksi silloin kun potilas ei siedä
pitkiä haastatteluja tai hänellä on vaikeuksia oiretiedostamattomuutensa vuoksi arvioida
omia haasteita (Forsyth & Parkinson 2008: 38). MOHOST-arvioinnin yhteenvedon avulla
saadaan kokonaiskuva potilaan haasteista ja vahvuuksista sekä voidaan yksityiskohtaisemmin kohdentaa ja tunnistaa jatkoarvioinnin tarve. Arviointimenetelmää voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan varmistua toimintaterapian tarpeellisuudesta (Forsyth &
Parkinson 2008:6). MOHOST sisältää yhteensä kaksikymmentäneljä osiota, jotka jaotellaan kuuteen osa-alueeseen: Tahto tai toimintaan motivoituminen, tottumus ja toimintatapa, viestintä ja vuorovaikutustaidot, prosessuaaliset taidot, motoriset taidot ja ympäristö. Osioista kaksikymmentä käsittelee henkilöä ja neljä ympäristöä. Arviointi tehdään
pöytäkirjalomakkeelle, johon pisteytetään yksi valittu toiminnallinen tilanne. (Forsyth &
Parkinson 2008: 3031.)
Koska Parkinsonin tauti luo monenlaisia ja laaja-alaisia haasteita potilaan motorisiin-,
prosessuaalisiin-, sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, on MOHOST-seulonta-arvioinnilla mahdollista saada kokonaisvaltainen kuva Parkinson-potilaan toiminnallisesta
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osallistumisesta. MOHOST toimii hyvänä työvälineenä silloin, kun pohditaan tarkemmin
mitä tietoa arvioinnin avulla halutaan tarkentaa. (Forsyth & Parkinson 2008: 38.) Arviointi
auttaa kohdentamaan Parkinson-potilaan arvioinnin niihin osallistumisen muutoksiin,
joissa potilas kokee haasteita sekä se on myös helppo toistaa vertaillessa Parkinsonpotilaan toimintaa on- ja off-vaiheissa.
6.2.2

AMPS, motoristen- ja prosessitaitojen arviointimenetelmä

AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) on inhimillisen toiminnan malliin perustuva motoristen ja prosessitaitojen standardoitu arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan käsitys potilaan päivittäisten toimintojen suoriutumisen laadusta. Arviointi tehdään
havainnoimalla potilaalle merkityksellisten ja ennalta tuttujen tehtävien suorittamista. Arviointimenetelmä perustuu taitojen objektiiviseen pisteytykseen. (Kielhofner 2008:
217218; Harra ym. 2006: 557.) Fisherin (2006) mukaan AMPS-arvioinnilla voidaan
määrittää, onko potilaalla riittävät motoriset ja prosessitaidot selvitä tarkoituksenmukaisesti toiminnoista päivittäisessä elämässään. Fisherin (2006) tekstissä kerrotaan, että
arviointiin kuuluu itsestä huolehtimiseen (PADL), kodinhoitoon ja/tai asiointiin (IADL) liittyviä tehtäviä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011a.) AMPS-arviointimenetelmä on
tarkoitettu toimintaterapeuteille ja se vaatii koulutuksen. Koulutus sisältää menetelmän
käyttökoulutuksen, kalibroitumisen sekä tietokoneohjelman lisenssin. Koulutus edellyttää toimintaterapeutin tutkintoa ja englanninkielen taitoa, koska menetelmää ei ole käännetty suomeksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011a.)
AMPS-arvioinnilla tehdään päätelmiä potilaan toiminnallisesta suoriutumisesta, siitä
kuinka tehokasta ja turvallista potilaan toiminta on ja kuinka itsenäisesti potilas pystyy
toimimaan. Sillä saadaan tietoa myös potilaan motorisista ja prosessitaidoista, jotka voivat vaikuttaa hänen toiminnalliseen suoriutumiseen. AMPS-arviointimenetelmää on tutkittu paljon. Parkinson-potilaiden kohdalla sitä on käytetty vain tutkimuksessa, jossa arvioitiin stimulaatiohoitoa saavia Parkinson-potilaita. Tutkimuksessa selvitettiin stimulaatiohoitoa saavan potilaan toiminnallisen suoriutumisen parantumista vapinan vähentyessä. Tutkimuksessa AMPS pystyi herkästi mittaamaan muutosta suoriutumisessa.
(Sturkenboom ym. 2011:6667.) Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että sitä voidaan käyttää Parkinson-potilailla havainnointimenetelmänä, koska se pisteyttää taitoja,
joita jokainen tarvitsee suoriutuakseen toiminnoista. Toisin sanoen AMPS on sidottu suoriutumisen taitoihin, ei tiettyyn sairauteen. (Sturkenboom ym. 2011:68.)
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6.2.3

ACIS-FI, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen havainnointimenetelmä

ACIS-FI (Assessment of Communication and Interaction Skills) on viestintä- ja vuorovaikutustaitojen havainnointimenetelmä, joka perustuu inhimillisen toiminnan malliin. Se arvioi potilaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja hänen osallistuessa toimintaan muiden ihmisten kanssa sekä sillä saadaan tietoa potilaan selviytymisestä kommunikaatio- ja vuorovaikutustilanteissa. ACIS-arvioinnilla saadaan mm. tietoa potilaan heikkouksista ja
vahvuuksista sosiaalisissa tilanteissa sekä sen avulla voidaan perustella, millaisessa sosiaalisessa ympäristössä potilas toimii parhaiten. ACIS ei arvioi taidon puutteen syitä
vaan sitä, miten se vaikuttaa sosiaaliseen tilanteeseen. (Forsyth & Salamy & Simon &
Kielhofner 2016: 9, 19.) ACIS on suunniteltu mittaamaan sairaudesta aiheutuneita viestinnän ja vuorovaikutuksen puutteita, kuten esimerkiksi Parkinson-potilaan kohdalla vaikeudet puheen tuoton ja sen voimakkuuden hallinnassa (Forsyth ym. 2016: 19; Suomen
Parkinson-liitto ry 2004a: 9). ACIS -arviointi on tarkoitettu aikuispotilaille ja se ei ole diagnoosisidonnainen. Menetelmän käyttö vie aikaa puolesta tunnista tuntiin. Havainnointitilanteessa huomio tulee kohdentaa toimintaan, ympäristöön ja tilanteeseen kuuluviin ihmisiin. (Forsyth ym. 2016: 1920.)
Havainnoinnista saadut tulokset kirjataan pisteytyslomakkeeseen. Lomake koostuu kahdestakymmenestä taidosta, jotka on luokiteltu kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen-, tiedonvaihdon- ja vastavuoroisuuden osa-alueisiin. Jokainen yksittäinen taito pisteytetään
neliportaisella pisteytysasteikolla. Havainnoinnin tulee tapahtua potilaalle itselleen tarkoituksenmukaisessa ja sosiaalisesti merkityksellisessä tilanteessa. (Forsyth ym. 2016:
911, 19.) Fyysinen osa-alue kattaa kehon käytön viestinnässä, sen kuinka kehon
kautta lähetetty viesti, tahallinen tai tahaton, vaikuttaa vuorovaikutustilanteeseen. Parkinson-potilaan jäykkyys, voimakas vapina tai liikalääkityksestä aiheutuvat pakkoliikkeet
voivat hankaloittaa kommunikaatiota ja vaikeuttaa ymmärretyksi tulemista. Toimintaterapeutin tuleekin havainnoida, kuinka Parkinson-potilas käyttää eleitä saadakseen viestinsä ymmärretyksi. Tiedonvaihdon osa-alueella havainnoidaan potilaan kykyä tuottaa
ymmärrettävää kieltä ja viestiä ympärillään olevien ihmisten kanssa. Parkinson-potilaan
kohdalla tulee kiinnittää huomio puheen selkeyteen ja äänenvoimakkuuteen sekä siihen,
kuinka hän pystyy ilmaisemaan hypomiikasta huolimatta ilmeillä omia tunteitaan. Vastavuoroisuuden osa-alue kerää tietoa niistä taidoista, joilla potilas tuo esiin oman halunsa
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja kuinka potilas pystyy toimimaan yhdessä toisten
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kanssa sovitun päämäärän saavuttamiseksi. Tähän liittyy esimerkiksi kyky keskittyä käsillä olevaan tilanteeseen sekä kyky tehdä yhteistyötä. (Forsyth ym. 2016: 1516; Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 25.)
6.3

Itsearviointimenetelmät

Arviointikokonaisuuteen valittiin kaksi hyvin erilaista itsearviointimenetelmää; inhimillisen
toiminnan malliin pohjautuva toimintamahdollisuuksien itsearviointi OSA, joka on tutkimuksissa todettu luotettavaksi ja päteväksi arviointimenetelmäksi (Baron & Kielhofner &
Iyenger & Goldhammer & Wolenski 2007:15), sekä Suomen Parkinson-liiton sivuilta löytyvä ja kansanvälisesti käytetty UPDRS-Fin, joka on Parkinson-potilaan kliinistä tilaa arvioiva asteikko. Itsearvioinnilla haluttiin korostaa potilaan omaa näkemystä ja osallisuutta
arviointiprosessissa.
6.3.1

OSA, toimintamahdollisuuksien itsearviointimenetelmä

OSA (Occupational Self Assessment) on toimintamahdollisuuksien itsearviointi, joka mittaa ja määrittelee potilaan itsensä kokemaa toiminnallista pätevyyttä ja mukautumista
sekä toiminnallisen käyttäytymisen muutosta ja ympäristön merkitystä. OSA on tarkoitettu toimintaterapeuttien työvälineeksi ja se pohjautuu inhimillisen toiminnan malliin.
Kansainvälisten tutkimusten mukaan OSA on todettu luotettavaksi ja validiksi ja se on
käännetty suomeksi. (Taylor 2017: 251253; Baron ym. 2007: 57.) Se ei ole diagnoosiperustainen ja sopii käyttäväksi monenlaisille potilaille. OSA-arvioinnista saadaan eniten hyötyä niillä potilailla, joilla on riittävä toimintakyky ja kyky arvioida itseään realistisesti. OSA ei sovellu potilaille, joilla on vaikeuksia lukemisessa, huomattavia keskittymisvaikeuksia tai vaikeuksia arvioida itseään. OSA itsearvioinnin näyttöön perustuvuudesta on useita kansainvälisiä tutkimuksia. (Taylor 2017: 253; Baron ym. 2007: 3637.)
OSA itsearviointi on nelivaiheinen prosessi, jonka ensimmäisessä vaiheessa potilas
määrittelee arviointilomakkeessa olevien väittämien perusteella toiminnallisen pätevyytensä sen perusteella, kuinka hyvin väittämät kuvaavat häntä (erittäin hyvin, hyvin, jonkin
verran, ei lainkaan). Tämän jälkeen potilas laittaa väittämät tärkeysjärjestykseen sen
perusteella, miten tärkeänä hän pitää osion sisältöä (hyvin tärkeä, tärkeä, jonkin verran
tärkeä, ei tärkeä). Kolmannessa vaiheessa potilas käy väittämät uudelleen läpi asettaen
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muutosta kaipaavat väittämät tärkeysjärjestykseen. Lopuksi potilas määrittelee tärkeysjärjestyksen toimintaterapia interventiolle, minkä pohjalta terapeutti ja potilas luovat yhdessä tavoitteet toimintaterapialle. (Baron ym. 2007:5.)
OSA- itsearviointi otettiin arviointikokonaisuuteen mukaan, koska haluttiin korostaa Parkinson-potilaan itsensä kokemia toiminnallisia haasteita. Parkinsonin tautia sairastavilla
esiintyy taipumusta eristäytyä omiin oloihin ja se aiheuttaa aloitekyvyn heikentymistä
eikä sairastavan toimintakyvystä välttämättä aina saada vastaanotolla realistista kuvaa.
(Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 2.) Tästä syystä avuntarpeen määrittelyssä ensiarvoisen tärkeää on avoin vuorovaikutus Parkinson-potilaan ja hänen läheistensä kanssa
(Suomen Parkinson-liitto ry 2004a: 12). Se soveltuu käytettäväksi erityisesti hoidon alkuvaiheessa polikliinisessa hoidossa olevilla potilailla.
6.3.2

UPDRS-Fin-asteikko

UPDRS-Fin (Unified Parkinson´s Disease Rating Scale) on Parkinson-potilaan kliinistä
tilaa arvioiva asteikko. Skaala on esitelty ensimmäisen kerran vuonna 1987 (European
Parkinson’s Disease Association 2017). Suomenkielinen käännös on julkaistu vuonna
2006 ja käännöksen on tehnyt neljän neurologin muodostama UPDRS-Fin-työryhmä.
UPDRS-Fin-asteikko auttaa potilaan tilan kartoittamisessa sekä helpottaa arviointia hoitoa aloitettaessa. Asteikko koostuu viidestä osasta:
1. Parkinson-potilaan ajattelu, käytös ja mieliala (osio I)
2. Päivittäiset toiminnat (osio II)
3. Parkinson-potilaan motorinen tutkimus (osio III)
4. Lääkitykseen liittyvät haittavaikutukset (osio IV)
5. Modifoitu Hoehn & Yahr- luokitus (osio V)

Hoidon aikana UPDRS-Fin-asteikon päivittäisten toimintojen (II) osio on hyödyllistä täyttää vuosittain ja sitä voidaan käyttää potilaan voinnin seurantaan, esimerkiksi arvioitaessa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Osiot I ja II perustuvat ensisijaisesti potilaan tai omaisten antamiin esitietoihin. Päivittäisten toimintojen osio (II) arvioidaan lääkevaikutuksen (on-vaihe) aikana. Motorinen osio (III) perustuu tutkimuksenaikaisiin havaintoihin ja silloin on hyvä huomioida lääkevaikutus (on-off -vaiheet) potilaiden kohdalla,
jotka kärsivät tilanvaihteluista. Lomakkeet ovat saatavilla Parkinson-liiton verkkosivuilla.
(Suomen Parkinson-liitto ry. n.d.)
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Päivittäiset toiminnat osio arvioi numeraalisesti mm. potilaan puhetta, nielemistä, kirjoittamista ja käsialaa, ruokailuvälineiden käyttöä ja ruoan paloittelua, pukeutumista, hygieniaa, sängyssä kääntymistä ja vuodevaatteiden kohentamista, kaatuilua, jähmettymistä
kävellessä, kävelyä, vapinaa ja Parkinsonismiin liittyviä sensorisia oireita. Kaavakkeen
voi täyttää potilas itse, läheinen tai hoitohenkilökunta. Kaavakkeessa suositellaan arvioitavan lääkevaikutuksen aikaista tilannetta (on-vaihetta). (Suomen Parkinson-liitto ry n.d.)
UPDRS-Fin-asteikko auttaa toimintaterapeuttia kohdentamaan arviointia Parkinson-potilaan sairauden tuomiin muutoksiin ja haasteisiin. Sen avulla on helppo ymmärtää sairauden laaja-alaisia vaikutuksia päivittäisiin toimintoihin, mutta sen käytöstä ei ole näyttöön perustuvaa tietoa toimintaterapiassa. UPDRS-mittari on mainittu hollantilaisessa
toimintaterapiaohjeistuksessa käyttökelpoiseksi mittausvälineeksi, kun halutaan tietoa
kehontoimintojen heikkenemisestä ja sitä käytetään yleisesti maailmalla (Sturkenboom
2011: 121.) Tästä syystä näimme UPDRS-Fin asteikon hyödyllisenä apuvälineenä arviointikokonaisuuden haastattelussa Parkinson-potilaan toiminnallisten haasteiden kartoittamisessa. UPDRS-Fin mittarin avulla saatu tieto ohjaa myös toimintaterapeutin harkintaprosessin kysymysten laadintaa.
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Auttaa toimintaterapeuttia
ymmärtämään, miten potilas
osallistuu päivittäisiin arkitoimiin

Potilaan ajattelua, käytöstä ja
mielialaa, päivittäisiä toimintoja,
motorisia oireita, lääkitykseen
liittyviä haittavaikutuksia

Koulutus

Kieli
Suomi

Vaatii
potilaalta
kykyä käsitellä
oman
elämänsä
toimintoja

Inhimillisen
toiminnan mallin
käsitteiden
tuntemista

Sopii havainnointiin, vaikka
potilas on sekava tai keskittymiskyvytön
Toistettavissa

Inhimillisen
toiminnan mallin
käsitteiden
tuntemista

Aikuisille

Inhimillisen
toiminnan mallin
käsitteiden
tuntemista

Vaatii
potilaalta
kykyä
määritellä ja
arvottaa itselle
tärkeitä
toimintoja

Parkinsonin
taudin oireiden
tuntemista jossain
määrin

Vaatii
potilaalta
kykyä käsitellä
oman

Diagnoosista
riippumaton

Suomi

Englanti

Haastattelu
voidaan tehdä
myös potilaan
läheiselle

Haastattelutaitoja.

Suomi
Suomi

Mittaa ja määrittelee potilaan
itsensä kokemaa toiminnallista
pätevyyttä ja mukautumista
sekä toiminnallisen
käyttäytymisen muutosta ja
ympäristön merkitystä
Unified Parkinson’s
Disease Rating ScaleFin
Haastattelu/
havainnointi/itsearviointi

Kyllä

Toimintamahdollisuuksia

Ei, saatavilla

OSA
Itsearviointimenetelmä

Ei, saatavilla

Arvioi potilaan selviytymistä
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
potilaan osallistuessa toimintaan
muiden ihmisten kanssa

Kyllä

Määrittää, onko potilaalla
riittävät motoriset ja
prosessitaidot selvitä
tarkoituksenmukaisesti
toiminnoista päivittäisessä
elämässään
Viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

Muuta
huomioitavaa

Kanadalaisen
toiminallisuuden
ja
sitoutuneisuuden
mallin tuntemista
sekä
haastattelutaitoja

Vaatii
koulutuksen ja
englanninkielen
hallinnan

Ei

ACIS-FI
Havainnointimenetelmä

Päivittäisten toimintojen
suoriutumisen laatua

Kyllä

AMPS
Havainnointimenetelmä

Mitä vaatii

Suomi

Toiminnallista osallistumista
itsestä huolehtiminen, vapaaaika, tuotteliaisuus

Ei

MOHOST
Havainnointimenetelmä
(monimenetelmäinen
tiedonkeruutapa)

Etsitään potilaan itsensä
kokokemia toiminnan ongelma
alueita

Ei, saatavilla

Toiminnallista suoriutumista
päivittäisissä toiminnoissa

Kyllä

COPM
Haastatteluun
pohjautuva
itsearviointimenetelmä
(monimenetelmäinen
tiedonkeruutapa)

Kyllä

Mitä arvioidaan?

Kyllä

Arviointimenetelmä

Maksullisuus

Yhteenveto arviointikokonaisuuteen valituista arviointimenetelmistä.

Ei

Taulukko 2.
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7

Pohdinta

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää näyttöön perustuvia toimintaterapian arviointimenetelmiä, joilla voidaan kartoittaa polikliinisessa hoidossa olevan Parkinson-potilaan
suoriutumista ja osallistumista omassa arjessa sekä tuoda esiin arvioinnin merkitys potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnäytetyössä luotiin arviointikokonaisuus Kymenlaakson keskussairaalan toimintaterapeuteille Parkinson-potilaan osallistumista ja suoriutumista mittaavista arviointimenetelmistä. Kirjallisen arviointikokonaisuuden tarkoituksena on selkeyttää ja helpottaa Parkinson-potilaan arvioinnin sujuvuutta sekä luoda selkeä runko arvioinnin toteutukselle.
Parkinsonin tauti aiheuttaa sairastuneelle laaja-alaisia toimintakyvyn haasteita. Tyypillisimmät oireet kuten jäykkyys, liikkeiden hitaus ja tasapainovaikeudet sekä tunne-elämän
ja kognitiivisten toimintojen säätelyn haasteet vaikuttavat potilaan suoriutumiseen ja
osallistumiseen arjessa. Useissa tutkimuksissa tuotiin esiin Parkinson-potilaan toimintakyvyn arvioinnin tärkeys hoidon alkuvaiheesta lähtien. Opinnäytetyöhön viitekehykseksi
valitun inhimillisen toiminnan mallin laaja ja moniulotteinen näkemys potilaan toiminnasta
auttoi ymmärtämään Parkinsonin taudin aiheuttamien haasteiden moninaiset vaikutukset toimintakykyyn sekä se ohjasi valitsemaan niitä arviointimenetelmiä, joilla pystytään
arvioimaan juuri potilaan suoriutumisen ja osallistumisen haasteita. Hollantilainen ohjeistus Parkinson-potilaan toimintaterapiasta toi esiin tutkittuja ja näyttöön perustuvia arviointivälineitä ja keinoja toimintaterapian interventioihin.
Arviointikokonaisuus toteutettiin yhdessä Kymenlaakson keskussairaalan toimintaterapeuttien kanssa ja siihen valittiin ne menetelmät, jotka ovat näyttöön perustuvia, vaivattomasti toistettavissa ja niiden käyttö on mahdollista monenlaisissa ympäristöissä. Menetelmien valintaa ohjasi myös hollantilainen Parkinson-potilaiden toimintaterapiaohjeistus. Luotu arviointikokonaisuus ei ole tarkoitettu toteutettavaksi sellaisenaan jokaiselle
Parkinson-potilaalle, vaan toimintaterapeutin tulee käyttää ammatillista harkintaa ja perustella potilaskohtaisesti, mitä arviointimenetelmiä käytetään. Arviointikokonaisuudessa
on huomioitu Parkinsonin taudin aiheuttamat erityispiirteet ja sen luomat monialaiset
haasteet. Se ohjaa toimintaterapeuttia havainnoimaan potilaan suoriutumista hänelle
merkityksellisissä toiminnoissa. Arviointikokonaisuus korostaa toisiaan täydentävien menetelmien käytön tärkeyttä tulosten luotettavuuden takaamiseksi.
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Parkinson-potilaiden toimintakyvyn haasteiden kartoittamisessa ja kuntoutuksessa ei
Suomessa osata vielä hyödyntää toimintaterapiaa. Tutkimuksia aiheesta on vielä melko
vähän, eikä suomalaista tutkimusnäyttöä Parkinson-potilaiden toimintaterapiasta löytynyt. Opinnäytetyö osoittaa, että Parkinson-potilaiden suoriutumisen ja osallistumisen arviointiin löytyy paljon erilaisia käyttökelpoisia menetelmiä, jotka ovat suomenkielisiä ja
helposti saatavilla. Vaikka Parkinsonin taudin tiedetään aiheuttavan moninaisia muutoksia ja rajoitteita potilaan suoriutumiseen ja osallistumiseen, ei Suomessa ole vielä suositusta tai ohjeistusta siitä, kuinka Parkinson-potilaan toimintakykyä tulisi kartoittaa sairastumisen alkuvaiheesta lähtien.
Opinnäytetyöhön valittu materiaali osoitti, että Parkinsonin taudin oireiden tuomien haasteiden myötä potilas joutuu sairauden edetessä muokkaamaan omaa toimintaansa säilyttääkseen kykynsä toimia itsenäisesti sekä osallistua omaan arkeen. Toimintaterapian
arvioinnilla pystytään nostamaan esiin potilaan itsensä kokemat haasteet ja voimavarat.
Arvioinnista saadun tiedon avulla pystytään luomaan potilaan kanssa tavoitteita ja keinoja ylläpitää itsenäistä selviytymistä arjessa. Toimintakyvyn arvioinnin ajoituksessa tulisi myös huomioida, että Parkinsonin taudin edessä potilaan kognitiiviset haasteet lisääntyvät ja uusien toimintatapojen oppiminen ja omaksuminen on haasteellisempaa.
Opinnäytetyö osoittaa, että ajoissa tapahtuvalla toimintaterapian arvioinnilla pystytään
seuraamaan potilaan toimintakyvyn muutoksia vuosittain ja puuttumaan niihin, kun toimintakyvyn muutos haittaa potilaan itsenäistä selviytymistä.
Parkinson-potilaiden kokonaisvaltaisen arvioinnin mahdollistamiseksi, tulisi toimintaterapeutin työpanoksen resurssointia uudelleenarvioida. Tulevaisuudessa tulisi tuoda näkyväksi ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä ylläpitävän toimintaterapian merkitys. Uusien
arviointikäytänteiden kehittäminen ja muuttaminen on kuitenkin pitkä prosessi, joka vaatii
henkilökunnalta sitoutumista ja uudelleen kouluttautumista. Opinnäytetyönä luotu yksittäinen ohjeistus tietyn potilasryhmän arviointikokonaisuudeksi on vasta pieni askel siihen
suuntaan. Se kuitenkin osoittaa sen, että uusien käytänteiden luominen olisi mahdollista.
Parkinson-potilaan toimintakyvyn arviointikäytäntöjä kehittämällä pystytään selkeyttämään ja perustelemaan kuntoutuksen tavoitteita ja saadaan kuntoutuksen tulokset näkyväksi sekä potilaalle että ammattilaisille.
Opinnäytetyö vahvisti toimintaterapian teorian ohjaavan ja selkeyttävän toimintaterapeutin työtä ja luovan raamit sen toteutukselle. Näyttöön perustuvilla arviointimenetel-
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millä tuodaan painoarvoa arvioinnista saaduille tuloksille moniammatillisessa työryhmässä sekä se konkretisoi toimintaterapian melko laaja-alaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä käsitteitä muille ammattiryhmille. Opinnäytetyö osoitti ajantasaisten toimintakyvyn arviointimenetelmien esille tuomisen tarpeen. Työelämän yhteistyökumppanille ajantasaisen tiedon esille tuomisessa voivat opiskelijat tarjota yhteyden uusimpaan tutkimustietoon. Näyttöön perustuvien käytänteiden omaksuminen ja toteuttaminen vaatii työntekijöiltä uudenlaista lähestymistapaa sekä mahdollisuutta perehtyä saatavilla olevaan tutkimustietoon. Nykyisessä muutospaineisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa uusien
käytänteiden luomiselle olisi tarvetta, varsinkin kun korostetaan kustannustehokkuutta ja
kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään. Opinnäytetyö toi esiin myös sen, että toimintaterapia on alana melko uusi ja se kehittyy koko ajan, esimerkiksi arviointimenetelmiä on saatavilla suomenkielisenä enenevissä määrin.
Parkinson-potilaan toimintaterapiasta ja sen arvioinnista ei ole Suomessa tehty tutkimuksia, joten opinnäytetyön aikana nousi esille useita jatkotutkimusaiheita. Tulevaisuudessa
tulisi selvittää, palveleeko opinnäytetyössä tehty Parkinson-potilaan arviointikokonaisuus potilaan kuntoutusta ja moniammatillista työryhmää ja koettiinko se toimivaksi työvälineeksi. Opinnäytetyön kehittelyprosessin aikana yhteistyökumppanin toiveena oli lisätä arviointikokonaisuuteen työkyvyn arviointimenetelmä. Työkyvyn arviointimenetelmä
suljettiin pois kokonaisuudesta käytettävissä olevien ajallisten resurssien vuoksi ja koska
kokonaisuuteen sopiva työkykyä mittaava arviointimenetelmä ei ole tällä hetkellä saatavilla päivityksen vuoksi. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista saada lisätietoa arviointimenetelmistä ja/tai toimintaterapian interventioista, joilla voitaisiin pidentää työssä
käyvien Parkinson-potilaiden työkykyisyyttä.
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