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1

Johdanto

Vuosittain Suomessa aivovamman saa 15 000 - 20 000 (Aivovammaliitto 2018), aivoverenvuodon (ICH) noin 2 600 ja aivokasvaimen noin 1 000 ihmistä (Atula 2019). Aivovaurion aiheuttamat toimintakyvyn häiriöt vaihtelevat paljon vaurion koon, sijainnin sekä potilaan yksilötekijöiden mukaan. Aivovaurioiden aiheuttamat oireet vaihtelevat vaurion
koon ja sijainnin mukaan, ja yleisimmät toimintakyvyn oireet ovat muun muassa hemipareesi, ataksia, neglect, afasia, näkökenttäpuutokset, rigiditeetti, hahmottamisen häiriöt
sekä aivohermojen halvaukset. (Kaste, M., Hernesniemi, J., Juvela, S., Lindsberg, P.,
Palomäki, H., Rissanen, A., Roine, R., Sivenius J. & Vikatmaa, P. 2015.)

Aivovaurioiden kuntoutus toteutuu yleensä neurologisessa kuntoutusyksikössä moniammatillisen työryhmän, kuntoutujan sekä hänen omaisensa yhteistyönä (Kaste, Hernesniemi, Juvela, Lindsberg, Palomäki, Rissanen, Roine, Sivenius & Vikatmaa 2015). Omaiset ovat keskeisessä roolissa kuntoutuksen suunnittelussa, sillä he ovat asiantuntijoita
avun tarpeesta sekä kuntoutuksen sovittamisesta perheen elämäntapaan (Autti-Rämö,
Salminen, Rajavaara & Ylinen 2016, 402, 404).

Vasa Concept on intialaisen Rajul Vasan kehittelemä kuntoutusmenetelmä CP-, aivovaurio- sekä selkäydinvammapotilaille (Vasa Concept Global Ry 2018). Vasa Conceptissa tehtävillä harjoitteilla pyritään saamaan kuntoutujalle mahdollisimman paljon erilaisia asento- ja liiketuntoaistimuksia sekä parantamaan kehon massakeskipisteen hallintaa. Harjoittelun avulla kyetään myös palauttamaan halvaantuneen puolen suojareaktioita. Yhtenä päätavoitteena harjoittelussa on liikkeiden automatisointi sekä kompensatorisien liikemallien poissulkeminen. Tällöin kuntoutujalla esimerkiksi kävely tulee luonnostaan, eikä hänen tarvitse kiinnittää erityisen paljon huomiota askeliin. (Terapiaperhonen
Oy 2018.)
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Tähän opinnäytetyöhön kerätty aineisto koostuu kolmen kuntoutujan ja heidän omaistensa haastatteluista. Haastatellut kuntoutujat toteuttavat Vasa Conceptin mukaista kuntoutusta. Kuntoutujista kaksi oli miehiä ja yksi oli nainen. Kaikilla kuntoutujilla on taustalla
useamman vuoden takainen aivovaurio. Työ on luonteeltaan kvalitatiivinen ja mukailee
väljästi fenomenologista, tulkitsevaa tutkimusperinnettä. Työn tarkoituksena oli tuottaa
tietoa Vasa Conceptiin perustuvasta kuntoutusprosessista kuntoutujien ja heidän omaistensa kokemana.
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Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävät

Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa Vasa Conceptiin
perustuvasta kuntoutusprosessista kuntoutujien ja heidän omaistensa kokemana. Tavoitteena oli siten kartoittaa kuntoutujien ja heidän omaistensa kokemuksia Vasa Conceptiin
perustuvasta kuntoutusprosessista sekä lisätä tietämystä Vasa Conceptista neurologisena kuntoutusmuotona. Opinnäytetyössä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää Vasa Conceptiin perustuvan kuntoutusprosessin arvioinnissa sekä kehittämisessä.
Opinnäytetyön tehtävät:
1. Kuntoutujien ja heidän omaistensa kokemuksien selvittäminen Vasa Conceptiin perustuvasta kuntoutusprosessista.
2. Tiedon tuottaminen Vasa Conceptiin perustuvan kuntoutusprosessin arviointiin sekä
kehittämiseen.
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3

Aivovauriot ja perinteisen kuntoutumisen perusteet

Paikalliset aivovauriot voidaan jakaa kolmeen alakategoriaan: vamma, aivoverenkierronhäiriöt sekä aivokasvain. Aivovammat vaihtelevat lievistä vammoista vakaviin vammoihin,
ja ne voivat olla avoimia tai suljettuja. Aivovaurioiden todentamiseen käytetään EEG:tä
eli aivosähkökäyrää, magneettikuvantamista sekä aivoista otettua tietokonekerroskuvaa
(CT). (Partanen, Falck, Hasan, Jäntti, Salmi & Tolonen 2006, 224-225). Taulukossa 1. on
tiivistetty edellä mainittujen aivovaurioiden esiintymistä ja riskitekijöitä.
Taulukko 1.Aivovaurioiden esiintyvyys Suomessa ja hoidettavat riskitekijät

AIVOVERENVUOTO
(ICH)

AIVOVAMMA

AIVOKASVAIN

Sairastuvuus vuosittain Suomessa: 2 600

Sairastuvuus vuosittain
Suomessa: 15 000 – 20
000

Sairastuvuus vuosittain Suomessa: 900

Hoidettavat riskitekijät: tupakointi, kohonnut verenpaine,
diabetes, flimmeri (eteisvärinä), ylipaino, sairastettu
TIA-kohtaus, liikunnan puute,
kohonnut kolesteroli

Hoidettavat riskitekijät: liikenne- ja työturvallisuus,
alkoholin ja päihteiden
käyttö

Hoidettavat riskitekijät:
tupakointi, alkoholi, ylipaino liikkumattomuus

3.1 Aivovamma

Aivovammassa päähän ja aivoihin kohdistuu ulkoinen biomekaaninen voima, ja vauriot
voidaan jakaa primaarisiin ja sekundaarisiin. Aivovamma voi syntyä äkillisesti tai vähitellen. Neuroradiologiset ja neurotraumatologiset muutokset kuvaavat aivovamman vaikeutta. (Forsbom, Kärki, Leppänen & Sairanen 2001, 44-45.)
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Vauriot voidaan luokitella primaarisiin (heti vammautumishetkellä syntyvät) ja sekundaarisiin (aivokudoksen patologiset prosessit). Ruhjeet, verenvuodot, aivokudoksen laseraatiot, diffuusin aksonivaurio (DAI) ja vaskulaarinen diffuusivaurio (DVI) ovat tyypillisiä primaarivaurioita, jotka syntyvät heti vammautumishetkellä. Sekundaarivaurioita ovat hyperemian tai ödeeman aiheuttama aivojen turvotus, apoptoosi, tulehdus, hypoksia ja iskemia. (Forsbom ym. 2001, 45-46.)

Aivovamman yleinen, välitön vaikutus on tajuttomuus, jonka kesto vaihtelee sekunneista
jopa useampiin viikkoihin. Tajuttomuuden taso voidaan määritellä maailmanlaajuisesti
käytetyllä Glasgow’n kooma-asteikolla, joka arvioi tajuttomuuden vaikeusastetta kolmella
kategorialla: silmien avaaminen, puhevaste ja liikevaste. Korkeimmat pisteet (15) saa silmien spontaanista avaamisesta, orientoitumisesta paikkaan sekä kehotuksen mukaisesta lihasten aktivaatiosta. Alhaisimmat pisteet (3) viittaavat erittäin vakavaan vammaan, ja tällöin potilas ei reagoi edes kipuun. (Powell 2004, 35-36.)

Joskus aivovamman jälkeistä tajuttomuutta seuraa postraumaattinen amnesia (PTA) eli
vammanjälkeinen muistiaukko (Powell 2004, 38). PTA:n neurofysiologinen perusta ei ole
täysin tunnettu. Tutkimukset ovat osoittaneet muistiaukon olevan häiriötila aivojen kuorikerroksessa. Muistiaukon kestoa voidaan käyttää aivovamman vakavuuden määrittelyssä. PTA:n käytettävyys vamman vakavuuden määrittelyssä on kuitenkin harhaanjohtavaa, sillä usein potilaalla on aivovammasta johtumattomia, mahdollisesti muistijälkeen
vaikuttavia tekijöitä, kuten päihtymystila tai keskushermostoon vaikuttava lääkitys. Lievässä aivovammassa muistiaukko kestää alle 24 tuntia, keskivaikeassa enintään seitsemän vuorokautta, ja vaikean aivovamman muistiaukko kestää yli viikon. Muistiaukolla voidaan määritellä paremmin potilaan neuropsykologista toipumistulosta (pitkäaikainen mittari), kun taas tajunnan taso ennustaa komplikaatioiden riskejä ja alkuvaiheen kuolemaa
(alkuvaiheen mittari). (Lindstam & Ylinen 2012, 47-48.)

Diffuusissa aksonivauriossa solujen välisiä yhteyksiä vaurioituu aivojen hermoverkossa
ulkoisten voimien seurauksesta. Vauriomekanismissa hermosolujen runko-osat eli aksonit venyvät tai jopa katkeavat. Aksonivauriot ovat hyvin vaihtelevia; voimakkuus vaihtelee
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ohimenevästä toimintahäiriöstä aina solurungon katkeamiseen eli solukuolemaan.
Yleensä lopulliset vauriot ilmenevät ääritapausten välille. Lievien aivovammojen syntymekanismin taustalla on usein diffuusi aksonivaurio. Tällaisissa tapauksissa silmillä nähtäviä vaurioita, kuten verenvuotoja ja ruhjepesäkkeitä ei yleensä havaita. (Lindstam &
Ylinen 2012, 48.)

3.2 Aivoverenvuoto

Aivoverenkierronhäiriöt luokitellaan aiheuttajansa mukaan iskemiaan, aivoverenvuotoon,
lukinkalvonalaiseen verenvuotoon sekä verisuonianomaliaan. Aivoverenkiertohäiriöt
vaihtelevat TIA:sta eli ohimenevästä halvauksesta aina syvään tajuttomuuteen. Riskitekijöitä aivoverenkiertohäiriöille ovat muun muassa verenpainetauti, sydänsairaudet, metaboliset oireyhtymät, ehkäisypillerit, tupakointi ja vahva humalatila. (Forsbom ym. 2001,
27.) Aivoverenkierronhäiriössä erotusdiagnostiikassa on tärkeää selvittää, liittyykö verenkiertohäiriöön epilepsiaa tai epileptistä kohtausta (Partanen ym. 2006, 227-228).
Aivoverenvuotojen ja lakuunainfarktien sijainnit ovat useimmiten samat, ja yhteisenä tekijänä kummallekin on verenpainetauti. Aivovaltimon verenvuodot johtuvat joko aivokudoksen ulkopuolella (SAV) tai sisäpuolella (ICH) olevien suonten repeämästä. Oireiden
kannalta on hyvin merkittävää, kumpi edellä mainituista verenvuodoista on kyseessä.
(Partanen ym. 2006, 230.)
Aivojen sisäisessä verenvuodossa (ICH) aivojen syvien suonten repeämä aiheuttaa verenvuodon suoraan aivoaineeseen. Oireet riippuvat hyvin paljon repeämän sijainnista ja
laajuudesta. Oireet määräytyvät samoin periaattein kuin iskeemisessäkin aivoverenkiertohäiriössä (ks. edellä), kun verenvuoto on karotisalueella tai vertebraalisella alueella.
Ensioireena ICH:lla on kova päänsärky sekä pahoinvointi. (Forsbom ym. 2001, 28.)
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3.3 Aivokasvaimet

Aivokasvaimet eli tuumorit ovat keskushermoston alueella olevia kasvaimia, jotka kehittyvät aivokudoksesta tai sitä ympäröivällä alueella kallon sisällä. Joissakin tapauksissa
kasvain voi olla lähtöisin myös selkäytimen alueelta. On myös mahdollista, että aivoissa
esiintyy muiden kasvainten etäpesäkkeitä. Tuumorit jaetaan primaarisiin ja sekundaarisiin kasvaimiin. Primaarikasvaimia ovat meningeoomat, glioomat sekä glioblastoomat.
(Partanen ym. 2006, 232.) Operoiduista aivokasvaimista puolet on glioomia, neljäsosa
meningeoomia, 20 % schwannoomia ja hypofyysiadenoomia sekä 5% muita kasvaimia.
Kasvaimet luokitellaan niiden laadun mukaisesti (Gradus I-IV). (Helsingin yliopistollinen
sairaala 2018.)
Metastaasit eli etäpesäkkeet kattavat noin 50 % kallonsisäisistä kasvaimista. Etäpesäkkeitä aivoihin muodostavat useimmiten paksusuolisyöpä, rintasyöpä, munuaissyöpä,
keuhkosyöpä sekä melanooma. Etäpesäkkeet aivojen alueella ovat melko yleisiä, sillä
noin 25 %:lle syöpäpotilaista muodostuu niitä. Metastaasien kirurginen poistaminen riippuu siitä, onko kyse yksittäisestä etäpesäkkeestä vai onko etäpesäkkeitä useita. Potilailla, joilla on useita etäpesäkkeitä, ensisijainen hoito on sädehoito kirurgisen operaation
sijaan. (Helsingin yliopistollinen sairaala 2018.)

3.4 Aivovauriosta kuntoutuminen

Aivovaurion aiheuttamat toimintakyvyn häiriöt vaihtelevat vaurion koon, sijainnin sekä potilaan yksilötekijöiden mukaan. Fyysisen toimintakyvyn yleisimpiä oireita ovat muun muassa hemipareesi, ataksia, neglect, afasia, näkökenttäpuutokset, rigiditeetti, hahmottamisen häiriöt sekä aivohermojen halvaukset. Selvä fyysinen toimintakyvyn häiriö on ainoana
oireena todella harvinainen, siihen liittyy usein myös kognitiivisia häiriöitä. Vireystilan,
keskittymiskyvyn, tarkkaavaisuuden, muistin sekä aloitekykyisyyden häiriöt ovat yleisimpiä kognitiivisen toimintakyvyn häiriöitä aivovauriokuntoutujilla. Usein tilanteeseen liittyy
myös tunne-elämän häiriöitä sekä sosiaalisen toimintakyvyn ongelmia. (Kaste ym. 2015.)
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Salmenperän, Tulen ja Virran (2002, 54) mukaan aivovaurio aiheuttaa hermokudosvaurion, jonka korjaaminen on mahdotonta. Keskushermoston hermosolut eivät kykene tuhouduttuaan palaamaan toimintaan, mutta jäljellä olevat hermosolut kykenevät muodostamaan uusia synapseja ja näin järjestyä uudelleen. Kuntoutus on aloitettava mahdollisimman pian trauman jälkeen, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos. Kuntoutuksen
tavoitteena on pyrkiä palauttamaan toiminnan vajautta entiselle toimintakyvyn tasolle ja
vähentää sen aiheuttamia haittoja. Kuntoutusprosessi sisältää muun muassa fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa sekä usein myös neuropsykologista kuntoutusta.
Aivovauriopotilaan kuntoutus on oltava moniammatillista, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty ja tuloksellisuus. Kuntoutuksen onnistumiseksi sen tulee olla ympärivuorokautista, mikä kasvattaa huomattavasti kuntoutukseen käytettyjen resurssien määrää.
Suurimpana haasteena kuntoutuksessa on osallistujan motivoiminen ja hänen saamisensa aktiivisesti mukaan tavoitteidensa luomiseen. Omaisten huomioiminen tavoitteiden
tekemisessä ja kuntoutuksen suunnittelussa on elintärkeää kuntoutuksen onnistumisen
kannalta. Perinteisessä kuntoutuksessa kaikkia päivittäisiä toimintoja pidetään kuntouttavana toimintana, jolloin ohjaaminen on koko ajan tarpeellista. (Salmenperä ym. 2002, 5455.)

3.4.1 Perinteinen fysioterapia nykyisin

Aivovauriokuntoutujan kuntoutus on aina moniammatillista, ja fysioterapia on vain yksi
osa sitä. Halvausoireiden vuoksi fysioterapia on kuitenkin tavallisin ja vaikuttavin kuntoutuslaji näissä tapauksissa, joten sillä on kuntoutusprosessissa suurin rooli. Fysioterapian
tavoitteena kuntoutujalla on luonnollisen, itsestään tapahtuvan paranemisen tukeminen
ja edistäminen sekä oikeiden asento- ja liiketottumusten varmistaminen ja lihasjänteyden
normalisointi. Perinteisessä fysioterapiassa apuvälineillä on tärkeä merkitys. Niiden valinta sekä oikea-aikainen käyttöönotto ovat aivovauriokuntoutujan fysioterapiaprosessin
keskiössä. Perinteisessä fysioterapiassa apuvälineet otetaan käyttöön vasta silloin, jos
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kuntoutuksesta huolimatta halvaantuneen raajan toimintakyky ei palaa tarvittavalle tasolle. Kun kuntoutuksen tavoitteena ollut toimintakyvyn taso saavutetaan, fysioterapiassa
opitut taidot siirretään toimintaterapian avulla päivittäisiin arjen toimiin. (Kaste ym. 2015.)

Fysioterapia tapaturmaisen aivovamman jälkeen poikkeaa usein aivoverenvuodosta kuntoutuvan fysioterapiasta. Oirekuva tapaturmaisen aivovamman jälkeen on erilainen kuin
yleisimpien aivoverenvuotojen jälkeen, sillä vaurioiden suuruus ja sijainti vaihtelevat aina
tapaturman mukaan. Aivoverenvuodot sijoittuvat usein tiettyihin valtimoihin, joiden revettyä vauriot sijoittuvat tietylle alueelle. Tapaturmaisen aivovaurion yhteydessä syntyneeseen vaurioon vaikuttavat lisäksi DAI:n (diffuusin aksonivaurio) aiheuttamat aivojen solutason vauriot. Näitä motoriikan häiriöitä, joihin perinteisellä fysioterapialla pyritään vaikuttamaan, ovat muun muassa jähmeys, rytmikykyhäiriöt, hitaus, koordinaatio-ongelmat
käsi-jalkayhteistyöhäiriöt sekä samanaikaistoimimisen vaikeudet. (Arokoski, Mikkelsson,
Pohjolainen & Viikari-Juntura, 2015.)

Käytännössä aivovauriokuntoutujan fysioterapia jaetaan akuutin, subakuutin ja myöhäisvaiheen fysioterapiaan. Akuutissa vaiheessa fysioterapia koostuu lähinnä asentohoidosta
sekä passiivisista liikehoidoista, jolla ehkäistään liikerajoitteiden syntymistä raajoihin sekä
painehaavojen ja turvotuksen syntymistä. Subakuutin vaiheen fysioterapia alkaa heti
akuutin vaiheen jälkeen. Heti subakuutin vaiheen alusta alkaen keskitytään kaksipuolisen
kehonkuvan palautumiseen sekä motoristen taitojen uudelleen oppimiseen. Perinteisessä fysioterapiassa edetään matalista alkuasennoista vähitellen kohti pystyasentoa.
Toiminnat, kuten esimerkiksi kävely, jaetaan eri vaiheisiin, jolloin fysioterapiassa kyetään
keskittymään esimerkiksi pelkkään tukivaiheeseen. Myöhäisvaiheen fysioterapiassa tavoitteena on lähinnä uudelleen opittujen taitojen ylläpitäminen, mutta joskus myös niiden
kehittäminen. (Mäenpää 2015.)
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3.4.2 Keskushermoston plastisiteetti

Vioittumattomissa synapseissa tapahtuu motorista oppimista keskushermoston neuronivaurion jälkeen. Neuroniverkon uudelleenorganisointi alkaa melko pian vaurion tapahduttua. Plastisiteettimuutokset ohjautuvat pääsääntöisesti vaurion reuna-alueille. Toisaalta reuna-alueet ovat usein alttiita surkastumiselle, sillä vaurioituneet neuronit ulottuvat varsinaisen vaurioalueen ulkopuolellekin. Signaalien ja hermoimpulssien määrän väheneminen aiheuttaa verenkierron ja aineenvaihdunnan vähenemistä alueella, joka johtaa yhdystoiminnan häiriön tilaan (diaschisis). (Kauranen 2014, 400-402, 405.)
Kaurasen (2014, 402) mukaan palautusmekanismit voidaan jaotella kompensatorisiin,
epäsuoriin muutoksiin ja suoriin palauttaviin. Kompensatorinen mekanismi perustuu tilanteisiin, joissa täysin ulkopuoliset neuronit korvaavat vaurioituneiden neuronien tehtävät.
Palauttava mekanismi tarkoittaa vaurioalueen reunalla olevien synapsien aktivoitumista.
Neuraalisen kudoksen muutokset vaurion reuna-alueella saavat aikaan neuronien aktivaation, jossa reuna-alueen neuronit ottavat vaurioituneiden neuronien tehtäviä hoitaakseen.

Keskushermostossa vallitsee synapsien välinen kilpailu. Tämän takia on olemassa runsaasti niin kutsuttuja hiljaisia synapseja, jotka eivät toimi funktionaalisesti tai fysiologisesti. Vauriotilanteen seurauksena kilpailutilanne purkautuu ja inaktiiviset synapsit aktivoituvat ottaen roolia vaurioituneen neuronin korvaajana ja impulssien välittäjänä. Vaurion jälkeen tapahtuu neuroniyhteyksien uudelleenjärjestäytymistä, minkä seurauksena
dendriitit ja aksonit voivat versoa kahdella eri tavalla. (Kauranen 2014, 403.)

Uudiskasvuun (=regeneratio) perustuvassa versomisessa denervoitunut neuroni uudelleen hermotetaan uudella aksonilla tai dendriitillä samaan neuroniin kuin ennen vauriota
(reinnervatio). Tätä kutsutaan regeneratiiviseksi synaptogeneesiksi, jonka seurauksena
hermostossa tapahtuu ainoastaan toiminnallisia, neuronin syttymisherkkyyteen vaikuttavia muutoksia. Sivuttaisversominen eli reaktiivinen synaptogeneesi perustuu kollateraaliseen versomiseen; neuroni kasvattaa täysin uuden aksonin ei-alkuperäiseen neuroniin
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tai uusi neuroni kasvattaa yhteyden denervoituneeseen neuroniin. Reaktiivisessa synaptogeneesissä rakenteet neuroniverkossa muuttuvat ja neuronien välille muodostuu uusia
synapsiyhteyksiä. (Kauranen 2014, 403-404.)

Kauranen (2014, 404) kertoo keskushermoston neuronivaurioiden uudelleenorganisoinnin hermoverkossa tapahtuvan useimmiten samalla tavalla kuin perifeerisessä vauriossakin. Optimaalisin palautuminen saadaan aikaan tilanteissa, missä toiminta primaarialueilla saadaan normalisoitua vauriota edeltävälle tasolle. Sekundaaristen kuorialueiden
korvatessa vaurioituneen primaarisen alueen tehtävät vauriosta palautuminen on heikompaa. Mikäli toimintojen palautuminen ei onnistu aiemmin käytetyllä toimintastrategialla, plastisiteettimuutokset ilmenevät korvaamis- eli substituutiotoimintana (substitutio =
tilalle asettaminen).

4

Omaisen rooli aivovauriokuntoutujan kuntoutumisprosessissa

Omaisten osallistuminen kuntoutusprosessiin nähdään usein varsin luonnollisena ja
myönteisenä osana perheen toimintaa. Kuntoutujan vointi heijastuu suoraan läheisiin;
epävarmuus kuntoutuvan terveydentilasta sekä ulkoisen avun riittämättömänä kokeminen altistavat omaiset kuormitukselle. Omaiset ja kuntoutuja ovat asiantuntijoita oman
kuntoutuksensa suunnittelussa, sillä heillä on paras asiantuntemus omasta tai läheisensä
avun tarvitsemisesta sekä kuntoutuksen sovittamisesta perheen elämäntapaan. (AuttiRämö ym. 2016, 402, 404.)

Järvikosken ja Härkäpään (2011, 166-168) mukaan kuntoutujan motivaatio ilmenee kolmella eri tasolla: henkilökohtaisella, tilannekohtaisella ja kontekstuaalisella tasolla. Omaisen rooli kuntoutusprosessissa nähdään osana kontekstuaalista motivaation tasoa. Kuntoutusprosessin tehokkaan etenemisen kannalta omaisen on tärkeää löytää kuhunkin
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hetkeen sopivat motivaation alueet. Omaisen rooli korostuu myös tavoitteiden asettamisessa sekä niihin pääsemisessä, ja myös kuntoutujan motivaation ylläpitämiseen omaisella on useimmiten tehokkaimmat keinot. Kuntoutusmotivaation kannalta ensiarvoisen
tärkeää on oikeanlainen tavoitteiden asettaminen; lyhyen aikavälin tavoitteet tähtäävät
ylemmän tason tavoitteisiin. Tavoitteiden asettamiseksi kuntoutustyöntekijän tulee tuntea
kuntoutuja mahdollisimman hyvin. Osallistuva ja yhteistyökykyinen omainen toimii erinomaisena linkkinä kuntoutujan ja kuntoutustyöntekijän välillä.

Aivovauriopotilaiden puolisoista enemmän kuin joka kolmas kokee olevansa masentunut.
Puolisoiden elämänlaatua heikentävät eniten potilaan kognitiiviset häiriöt, ja myös riippuvuus kuormittaa suuresti lähiomaisia. Omaisen hyvinvoinnilla (mieliala, elämänlaatu, tyytyväisyys) on suuri merkitys myös potilaan hyvinvointiin. Yhteenvetona voidaan todeta,
että yhdessä selviämistä olisi tuettava, niin että tukitoimet kohdistuisivat niin kuntoutujan
kuin omaisenkin, mutta myös heidän yhteisten tarpeidensa mukaisesti. Tehokkaat tukitoimet heijastavat suoraan myös itse kuntoutuksen tuloksellisuuteen. (Rissanen, Kallanranta & Suikkanen 2008, 256-257.)

5

Vasa Conceptin perusta ja teoriat taustalla

Vasa Concept on intialaisen fysioterapeutin ja kliinisen asiantuntijan Rajul Vasan kehittelemä kuntoutusmenetelmä aivovaurio-, CP- sekä selkäydinvammapotilaille (Vasa Concept Global Ry 2018). Vasa Conceptissa tehtävillä harjoitteilla pyritään saamaan kuntoutujalle mahdollisimman paljon erilaisia asento- ja liiketuntoaistimuksia sekä parantamaan
kehon massakeskipisteen hallintaa. Harjoittelun avulla kyetään myös palauttamaan halvaantuneen puolen suojareaktioita. Yhtenä päätavoitteena harjoittelussa on liikkeiden automatisointi, jolloin kuntoutujalla esimerkiksi kävely tulee luonnostaan, eikä hänen tarvitse
kiinnittää erityisen paljon huomiota askeliin. (Terapiaperhonen Oy 2018.)
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Rajul Vasa on valmistunut Bombayn yliopistosta fysioterapeutiksi ja jatkanut opintojaan Rehabilitation Klinik Valensissa sekä Medical Health Center Bad Ragazissa, Sveitsissä. Hän on tutkinut paljon aivohalvauskuntoutujien kohtaamia ongelmia ja toimintamalleja sekä -mekanismeja niiden takana. Hän on myös saanut kliinisen asiantuntijan tittelin koskien motorista kontrollia. (Brainstrokes 2018.)

5.1 Vasa Conceptin synty
Työskennellessään fysioterapeuttina aivohalvauspotilaiden kanssa Vasa ei halunnut hyväksyä, että kuntoutujien tulee vain oppia elämään riippuvaisena eri toimijoista, kuten
esimerkiksi avustajista. Hän piti ongelmana sitä, että useimmille kuntoutujille opetettiin
kompensatorisia liikkeitä sen sijaan, että oltaisiin harjoitettu ja palautettu menetettyä sensorista motorista kontrollia (Rajul Vasa Foundation 2018). Vasan mielestä fysioterapeuttien käyttämät harjoitteet eivät olleet näyttöön perustuvia, eikä niiden päätavoite ollut potilaiden täysi riippumattomuus ulkoisista tekijöistä ja apuvälineistä (Rajul Vasa 2018).

Vasan mielestä kuntoutus ei siis vaikuttanut itse ongelmaan ja oireiden syyhyn, vaan siinä
keskityttiin toimimiseen jäljellä olevalla toimintakyvyllä. Vasa kuvailee potilaidensa olleen
”oman kehonsa vankeina”. Hänen käsityksensä mukaan neurotieteissä ei vielä täysin
tunneta aivohalvauksen jälkitilan mekanismeja ja toimintamalleja. (Rajul Vasa 2018.)

Vasa aloitti työnsä Vasa Conceptin parissa asettumalla ensin itse potilaan asemaan, jolloin hän oman kokemuksensa mukaan ymmärsi, että muutoksen tulee lähteä kuntoutujasta itsestään. Hän kertoo ihmetelleensä, miksi perinteinen fysioterapia epäonnistuu halvaantuneen lihaksen toiminnan palauttamisessa. Hänen oman kokemuksensa mukaan
”lihas oli ainoastaan uhri, joka asetetaan syyllisen rooliin uudestaan ja uudestaan potilaan
ajan, energian, ja rahojen kustannuksella”. (Rajul Vasa 2018.)
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5.2

Vasa Conceptin perusperiaatteet

Vasa Conceptissa kuntoutumisen perustana ovat keskushermoston plastisiteettimuutokset, paljon toistoja sisältävän harjoittelun seurauksena. Vasan mukaan Vasa Conceptissa ei keskitytä aivovaurion aiheuttamaan oireeseen, kuten heikkoon ja spastiseen lihakseen, vaan tarkoituksena on keskittyä vahingoittuneisiin aivosoluihin ja kehittää asentoja, jotka helpottavat aivojen uudelleenjärjestäytymistä. (Rajul Vasa 2018.)
Käytännön tasolla yksi suurimmista eroista verrattuna perinteiseen neurologiseen fysioterapiaan on se, että Vasa Conceptilla tehtävässä kuntoutuksessa kompensatorisia liikemalleja ei hyväksytä toisin kuin perinteisessä fysioterapiassa, koska kuntoutujan oppiessa kompensatoriset liikemallit jäävät keskushermoston vauriot korvaamatta uusilla
yhteyksillä ja näin ollen myös plastisiteettimuutokset tapahtumatta. Tavoitteena harjoittelussa on, ettei kompensatorisia liikemalleja tarvita, vaan kuntoutuja kykenee harjoitteiden
avulla oppimaan oikean liikemallin. (Rajul Vasa 2018.)
Myöskään apuvälineitä ei katsota hyvällä, sillä tavoitteena harjoittelussa on kuntoutujan
toimintakyvyn palauttaminen mahdollisimman lähelle normaalia tasoa sekä kuntoutujan
riippumattomuus ulkoisista tekijöistä. Apuvälineet voidaan ajatella kompensoivana tekijänä, sillä niiden avulla oikea liikemalli kierretään ja tilalle tulee kompensoiva liikemalli. Varsinkin aluksi apuvälineitä, kuten pyörätuolia, on joissakin tapauksissa mahdotonta välttää, mutta niistä pyritään pääsemään eroon mahdollisimman nopeasti kuntoutuksen edetessä. (Rajul Vasa 2018.)

19

6

6.1

Opinnäytetyön toteutus

Laadullinen lähestymistapa

Tutkimuksellisesti painottuvan opinnäytetyön menetelmälliseksi lähestymistavaksi valittiin laadullinen lähestymistapa, joka mukailee väljästi fenomenologista, tulkitsevaa tutkimusperinnettä (Smith, Flowers & Larkin 2009, 12). Tutkimuksen aineistolähtöisyys ja
avoimuus sekä tutkittavien henkilökohtaisille kokemuksille antamien merkitysten esiin
saaminen korostuvat tällaisessa tutkimusperinteessä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 39-41).

Tähän lähestymistapaan perustuen aineistonkeruun menetelmäksi valittiin puolistrukturoitu yksilöhaastattelu. Puolistrukturoitu haastattelu on ikään kuin strukturoimattoman ja
lomakehaastattelun välimuoto. Haastattelun lähtökohtana on usein valmis (teema-)
runko, mutta esimerkiksi kysymysten järjestys ja muotoseikat mukautuvat haastattelun
luonteen mukaan. Voidaan sanoa, että teemahaastattelussa haastattelija on vapautettu
tarkasta kysymysrungosta, ja hänen vastuullaan on ennemminkin seurata etukäteen mietittyjä teemoja. (Valli ym. 2018, 29.)

Myös fenomenologisessa, tulkitsevassa perinteessä painotetaan kysymyksien virittämiä
merkityksiä ja merkityssuhteita haastattelijalla ja haastateltavalla, eikä sanamuodoille ja
tarkalle sanalliselle sisällölle anneta liikaa painoarvoa. Kysymysten sanamuotoja voidaan
muuttaa ja synonyymejä käytetään runsaasti etenkin siirtymävaiheissa (muun muassa
kysymyksestä toiseen johdatteleminen). (Hirsjärvi & Hurme 2015, 104.) Teemahaastattelu pyrkii vuorovaikutuksen avulla tuomaan esille haastateltavien kokonaisvaltaisen tulkinnan ja merkityksen valituista keskeisistä teemoista. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47-48).
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6.2 Aineiston keruu

Fenomenologinen aineisto tulee hankkia siten, että haastattelijan vaikutus tutkittavien
tuomiin kokemuksiin olisi minimaalinen. Aineiston hankinnassa tulee myös ottaa huomioon kysymysten avoimuus ja strukturoimattomuus, jolloin tutkittavalle annetaan mahdollisuus tuoda vapaasti esille kokemiaan elämyksiä, näkökulmia ja mielikuvia aiheesta.
(Metsämuuronen 2006, 170-171). Teemahaastattelua käytettäessä tarkoituksena ei ole
merkitä muistiin ainoastaan vastauksia valmiiksi muotoiltuihin, kaikilta tutkittavilta esitettyihin kysymyksiin, vaan tarkoituksena on kiinnittää myös huomiota sanamuotoihin ja sanatarkkaan analysointiin niin kysymysten kuin vastaustenkin kohdalla. Tällöin analysoitaessa haastatteluja tavoitteena on saada sanatarkka kuvaus koko tilanteesta. (Alasuutari
2011, 84-85.)

Kuntoutujien litteroitua haastattelumateriaalia tuli yhteensä 13 sivua ja omaisten yhteensä
kahdeksan sivua (fonttikoko 12 rivivälillä 1,5). Haastattelujen kestot vaihtelivat kahdestakymmenestä minuutista neljäänkymmeneen. Haasteena omaisten haastatteluja tehdessä oli saada kuuluviin omaisten henkilökohtaiset kokemukset. Kuntoutujia haastatellessa haasteet keskittyivät kommunikaation ongelmiin; kuntoutujilla ilmeni muun muassa
afasiaa. Puolistrukturoidun haastattelun tekeminen ei ollut ennestään meille kummallekaan tuttua, siihen nähden haastattelut saatiin pidettyä avoimina, eikä suljettuja kysymyksiä ollut mielestämme liikaa.

6.3 Aineiston analyysi

Tuomen ja Sarajärven (2013, 95) mukaan aineistolähtöisen analyysin tarkoituksena on
luoda teoreettinen kokonaisuus tutkimusaineiston perusteella. Analyysiyksiköt tulee tällöin valita tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti, ottaen huomioon niiden riippumattomuus.
Aikaisemmilla tiedoilla ja havainnoilla ei saa olla mitään vaikutusta aineistolähtöisen analyysin lopputulokseen tai toteuttamiseen. Tämä tavoite on yhteneväinen myös tämän
opinnäytetyön väljänä viitekehyksenä toimivan fenomenologisen lähestymistavan kanssa
(Smith ym. 2009, 12).
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Aineiston analyysin mallina tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin Tuomen ja Sarajärven
(2013, 101-102) aineistolähtöisen analyysin prosessimallia, joka käynnistyy aineiston litteroinnilla ja aineistoon perehtymisellä. Tutkimuksen kannalta merkittäviä asioita haetaan
aineistosta tutkimuskysymyksien- ja ongelmien pohjalta, haastateltavien esille nostamia
merkitysilmauksia pelkistäen. Samaa tarkoittavista ilmaisuista muodostetaan sen jälkeen
alakategorioita, joista myöhempänä muodostuu varsinaiset yläkategoriat. Analyysin teknisen vaiheen viimeinen osa on yhden, kaikkia kuvaavan kategorian muodostaminen. Alla
olevaan kuvioon on kuvattu aineistolähtöisen analyysiprosessin etenemistä Tuomen ja
Sarajärven (2013, 101-102) mukaan, millaisena se eteni myös tässä työssä (kuvio 1).

Aineiston analysointi alkoi haastatteluiden sanatarkalla litteroinnilla, joka on koko tutkimuksen kannalta tärkeä vaihe. Litteroinnissa on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuvaus haastattelusta ja haastattelutilanteesta, jolloin tutkijan ja tutkittavan olotilaa ja mielialaa kyetään myös analysoimaan, ja liittämään osaksi analysointia. Litteroinnissa käytetään apuna koodimerkkejä, joiden avulla tekstiä kyetään ikään kuin kuvailemaan. (Tuomi
& Sarajärvi 2018, 104-105.) Haastatteluaineistoissa, jotka kerättiin työtämme varten, ei
ole käytetty koodimerkkejä. Hyvän lopputuloksen kannalta haastattelujen sanatarkka litterointi oli riittävä, eikä olotilojen tai mielialojen analysointia nähty tarpeelliseksi.

Litterointivaiheen jälkeen käynnistyi varsinainen aineiston sisällönanalyysi, jossa tarkoituksenamme oli teemoittaa aineiston sisältöä, eli pilkkoa ja ryhmitellä aineisto eri aihepiirien mukaan. Tämän työvaiheen tarkoituksena oli verrata eri teemojen esiintymistä koko
aineistossamme, jolloin yhteneväisyydet ja eriäväisyydet nousivat paremmin esille. Teemoja etsittäessä tulee keskittyä aineistosta esiin nouseviin näkemyksiin, jotka voidaan
sisällyttää tiettyyn teemaan. Teemoittaminen vaatii tutkijalta kokemusta ja osaamista,
jotta tietyt näkemykset osataan tulkita kuuluvan oikeaan teemaan. (Tuomi & Sarajärvi
2018, 105-106.)

Kun kunkin haastattelun keskeiset merkitysteemat oli tunnistettu, aloitettiin yhteneväisyyksiä ja poikkeavuuksia aineistojen sisältöjen välillä yhdistellä sekä vertailla. Kun yhte-

22

nevät tekijät löydettiin, tyyppiesimerkkien muodostaminen onnistui näiden pohjalta. Tyyppiesimerkit muodostuivat kunkin yksilöhaastattelun teemoista löytyneistä yhtenevistä piirteistä (merkitysrakenteista). Näiden pohjalta aineisto oli helposti tulkittavissa yhtenä kokonaisuutena. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 106-107.)

Haastatteluiden kuunteleminen ja sanatarkka litterointi

Haastatteluiden sisältöön perehtyminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja listaaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen

Alaluokkien muodostaminen pelkistettyjä ilmauksia yhdistelemällä

Yläluokkien muodostaminen alaluokkia yhdistelemällä

Yläluokkien yhdistäminen ja pääluokan muodostaminen

Yhdistävä luokka ja johtopäätökset
Kuvio 1.

Mukaillen Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sara-

järvi 2013, 109.)
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6.4

Tutkimushenkilöt

Aineisto

kerättiin

syksyllä

2018

Savonlinnan

kristillisellä

opistolla

haastattele-

malla Vasa Concept- kuntoutusleirille osallistuneita kuntoutujia ja heidän omaisiaan,
jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisesti haastatteluun. Tutkimukseen osallistui kolme kuntoutujaa, ja kolme omaista. Yksityisyyden suojaamiseksi haastatellut esitetään pseudonyymeinä. Haastatteluiden ohessa kunkin kuntoutujan toimintakykyä tarkasteltiin Bergin
tasapainotestistön avulla, josta saatavaa aineistoa hyödynnettiin tutkimushenkilöiden toimintakyvyn kuvaamiseen.

Kuntoutujista kaksi oli miestä ja yksi nainen. Miehet olivat iältään 20-30-vuotiaita ja nainen
yli 60-vuotias. Miehiä kutsumme työssämme Mikoksi ja Matiksi, naista nimitämme Leenaksi. Mikolla on taustalla autokolarista aiheutunut aivovamma, ja Matilla on taustalla aivokasvainleikkauksesta aiheutunut komplikaatio. Kummallakin miehellä on aivovaurion
seurauksena paraplegia, joka tarkoittaa kahteen raajaan painottuvaa halvausta (Duodecim 2018). Miesten halvausoireisto on kohdistunut alaraajoihin. Halvauksen lisäksi kummallakin on ataksiaa ja muita liitännäisoireita. Molemmilla miehillä on käytössään pyörätuoli, mutta muita apuvälineitä he eivät tarvitse. Leenalla on taustallaan kaksi (2) aivoverenvuotoa, jotka tapahtuivat noin kaksikymmentä (20) vuotta sitten sekä puoli vuotta aivoverenvuotojen jälkeen seurannut aivorungon verenvuoto. Tällä hetkellä Leenan toimintakyky on hyvä, eikä hänellä ole käytössään apuvälineitä.

Omaisten näkökulmaa opinnäytetyöhömme toivat edellä mainittujen kuntoutujien omaisten haastattelut. Omaiset ovat iältään 50-60-vuotiaita ja kaksi heistä on miehiä ja yksi
nainen. Kaksi tutkimushenkilöistä ovat kuntoutujien vanhempia ja yksi kuntoutujan puoliso. Kukin omainen on ollut mukana kuntoutujan kuntoutusprosessissa alusta alkaen.
Myös omaisista käytetään pseudonyymejä. Jaana on Matin äiti, Pekka on Mikon isä ja
Jaska on Leenan puoliso. Taulukkoon 2. on kuvattu tiivistettynä tutkimushenkilöt.
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Taulukko 2. Tutkimushenkilöiden kuvaus
Kuntoutuja

Kuntoutujan taustatiedot

Omainen 50-60v

Matti 20-30 v.

Aivokasvainleikkaus-

Jaana (äiti), ollut kuntou-

komplikaatio, jonka seu-

tusprosessissa todella tii-

rauksena aivovauriosta

viisti mukana alusta asti,

johtuva alaraajoihin painot-

asuu samassa taloudessa

tunut halvaus, ataksia, afa-

kuntoutujan kanssa.

sia, sekä muut liitännäisoireet.
Mikko 20-30 v.

Autokolari, jonka seurauk-

Pekka (isä), mukana kun-

sena aivovaurio. Oireku-

toutusprosessissa alusta

vassa alaraajoihin painot-

asti, asuu nyt eri paikka-

tunut halvaus, ataksia, afa-

kunnalla kuntoutujan

sia, sekä muita liitännäisoi-

kanssa.

reita.
Leena >60 v.

Aivoverenvuodot (2kpl), ai-

Jaska (puoliso), ollut mu-

vorungon verenvuoto, joi-

kana kuntoutuksessa Vasa

den seurauksena toispuoli-

Conceptin mukaan tulosta

halvaus, hengitys- ja niele-

asti, asuu samassa talou-

misvaikeudet, afasia, atak-

dessa kuntoutujan kanssa.

sia. Nyt toimissaan täysin
itsenäinen, hyväkuntoinen.

6.5 Tutkimushenkilöiden toimintakyvyn kuvaaminen

Tutkimushenkilöiden toimintakykyä oli arvioitu aiemmin (9/2017) Bergin tasapainotestistöllä, joten saman testistön uusiminen (9/2018) oli johdonmukaista. Samalla saatiin vertailukelpoista tietoa toimeksiantajalle kuntoutujien toimintakyvystä vuoden Vasa Conceptiin perustuvan harjoittelun jälkeen. Testauspaikkana toimi Savonlinnan Kristillinen opisto
kummallakin mittauskerralla, ja kellonaika oli miltei sama. Tämä mahdollisti sen, että ympäristötekijöiden vaikutus tuloksiin oli mahdollisimman minimaalinen.
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Bergin tasapainotestistö on yleisesti paljon käytössä, ja etenkin aivovauriokuntoutujien
toimintakyvyn arvioinnissa se on erittäin käyttökelpoinen. Bergin tasapainotestissä on 14
osiota, joiden tarkoituksena on mitata testattavan tasapainon hallintaa asteittain haastavammaksi muuttuvien osioiden perusteella. Jokaisesta osiosta on mahdollista saada
neljä (4) pistettä, eli maksimipistemäärä Bergin tasapainotestissä on 56. Testattava
voi saada myös nolla (0) pistettä osiosta, mikäli suorittamiseen tarvitaan avustajaa tai
osion suorittaminen ei onnistu lainkaan. (Hartikainen 2017, 39). Tasapainon hallinta kaventuvalla tukipinnalla sekä asennosta toiseen siirtymisessä ovat tasapainon osa-alueita,
joita Bergin tasapainotestillä arvioidaan. Muut osa-alueet ovat asennon hallinta ilman näkökykyä ja painopisteen ollessa lähellä tukipinnan reunaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014.)

Seuraavissa kuvioissa (Kuvio 2.) on esitetty kunkin kuntoutujan tasapainotestistöjen seurantajakson alku- ja loppumittausten tulokset pylväsdiagrammeina kuvattuna.

Mikko

Leena

Matti

55 52
50

37

50

50

40

40

30

30

30

20

20

20

10

10

10

40

29

Elokuu 2017

Syyskuu 2018

Elokuu 2017

Syyskuu 2018

16 20
Elokuu 2017

Syyskuu 2018

Kuvio 2.
Kuntoutujien kokonaispistemäärien kehitys Bergin tasapainotestissä vuoden aikana.

Oheinen kuvio tarjoaa selkeän, numeraalisen kuvauksen kuntoutujien tämänhetkisestä
toimintakyvystä sekä sen kehittymisestä vuoden seurantajaksolla. Kuvioon on koottu ai-
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noastaan kuntoutujien saavuttamat kokonaispistemäärät. Bergin tasapainotestillä saatujen mittaustulosten tarkoituksena työssä on tukea tutkimushenkilöiden taustatietoja toimintakyvyn mittarina.

7

Opinnäytetyöprosessin eteneminen

Kvalitatiivinen tutkimus ei usein noudata perinteiseksi mielletyn kvantitatiivisen tutkimuksen etenemistä. Määrällisestä tutkimuksesta poiketen laadullisen tutkimuksen viitekehys
on mukautuva; se kirjoitetaan harvoin valmiiksi etukäteen. Tutkimustehtävät voivat myös
muovautua tutkimuksen teon edetessä. Laadullisen tutkimuksen eteneminen voidaan kuvata tutkimusspiraalina, jossa kuvataan tutkimuksen etenemisen eri vaiheet. Tutkimusprosessista on useimmiten eroteltavissa seuraavat vaiheet: aiheenvalinta, kirjallisuuteen
tai tausta-aineistoon tutustuminen, tutkimustehtävän tai -ongelman hahmottelu, metodin
ja metodologian pohdinta, aineiston kerääminen, aineiston analysointi ja raportin kirjoittaminen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 150-151.) Taulukossa (Taulukko 3.) esitetään opinnäytetyöprosessimme eteneminen, minkä jälkeen kuvataan tarkemmin projektin etenemisestä käytännössä.
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Taulukko 3.Opinnäytetyöprosessin eteneminen
Kevät 2018

Toimeksiantajaan tutustuminen ja
alustava sopiminen opinnäytetyön teosta, kirjallisuuteen tutustuminen

Kesä 2018

Tutkimustehtävän hahmotteleminen,
metodologian pohtiminen

Syksy 2018

Aineiston keruu ja tietoperustan
työstö

Talvi 2018

Aineistojen analysointi ja tietoperustan muokkaaminen

Kevät 2019

Raportin kirjoittaminen, viimeistely

Touko-Kesäkuu 2019

Seminaari, kypsyysnäyte, valmistuminen

Keväällä 2018 keskustelimme yhdessä tulevasta opinnäytetyöprosessistamme ja päädyimme rajaamaan opinnäytetyön aiheen väljästi neurologiseen fysioterapiaan. Keskustelimme tuolloin mahdollisista opinnäytetyöaihioista opettajamme kanssa. Kiinnostuksemme heräsi, kun hän mainitsi Savonlinnan Terapiaperhosen Mari Tynkkysen toiveesta
saada opiskelijoita tekemään opinnäytetyö Vasa Conceptista. Kuulimme molemmat tuolloin ensimmäistä kertaa tästä Suomessa vielä varsin uudesta kuntoutusmuodosta.
Otimme tuolloin ensimmäistä kertaa yhteyttä tulevaan toimeksiantajaamme Mari Tynkkyseen.

Kävimme vappuna 2018 Savonlinnassa tutustumassa tulevaan toimeksiantajaamme ja
samalla saimme nähdä Vasa Conceptin mukaista harjoittelua käytännössä. Tuolloin sovimme yhteistyöstä, mutta tarkkaa aihetta ei tuolloin vielä sovittu. Kesän 2018 aikana
hahmottelimme aihetta sekä opinnäytetyöhömme kuntoutujilta kerättävää aineistoa. Sovimme toimeksiantajamme kanssa tulevamme syksyllä Savonlinnassa järjestettävälle
Vasa Concept -kuntoutusleirille keräämään työhömme tarvittavaa aineistoa. Tarkoituksenamme oli tehdä kuntoutujille Bergin tasapainotestistö sekä haastatella heitä ja mahdollisuuksien mukaan myös kuntoutujien omaisia.
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Syksyllä 2018 ennen kuntoutusleiriä pidimme ohjaavien opettajiemme kanssa ensimmäisen palaverin. Kävimme yhdessä läpi puolistrukturoitua haastattelurunkoa sekä aineiston
keruuseen liittyviä lupapapereita. Saimme ohjaajilta erittäin hyödyllisiä neuvoja koskien
aineiston keruuta ja käytännön järjestelyitä.

Syyskuun alussa menimme Savonlinnan kristilliselle opistolle keräämään aineiston opinnäytetyötämme varten. Päivä oli intensiivinen, ja saimme aineistoksi kolmen kuntoutujan
Bergin tasapainotestin tulokset sekä heidän että omaistensa haastattelut. Tehtävänjako
haastatteluihin oli sovittu etukäteen siten, että toinen opinnäytetyön tekijä haastattelee
kuntoutujat ja toinen omaiset.

Seuraavien parin kuukauden aikana aloimme työstää tietoperustaa. Innostuimme aiheesta ehkä vähän liikaakin, sillä ennen seuraavaa opinnäytetyöpalaveria olimme kirjoittaneet kolmekymmentä (30) sivua tietoperustaa. Palaverin jälkeen karsimme ylimääräisen osan ja ryhdyimme etenemään työssämme johdonmukaisemmin. Haastatteluiden
analysointi oli työläin vaihe työssämme, sillä aineiston analysointi oli meille molemmille
täysin uusi asia. Saimme ohjaavilta opettajiltamme erinomaisia neuvoja ja vinkkejä sekä
luonnollisesti opiskelimme itsekin aiheesta runsaasti alan kirjallisuuteen perehtyen.

Tutkimussuunnitelmamme hyväksyttiin tammikuussa 2019. Tällöin aineiston analyysimenetelmä oli valittu, ja analysointiin käytettävä taulukkomalli viimeistelty valmiiksi. Siirryimme analysoimaan aineistoa analysointitaulukoin, joiden avulla haastattelujen eri syvyydet ja keskeiset teemat ja tarkoitukset tulevat varmuudella esille. Analysointivaihe oli
meille haastavin ja vierain, sillä kumpikaan meistä ei ollut sitä tällaisella tasolla ennen
tehnyt. Analysointivaiheessa tutkijan rooli korostuu, ja ammattitaidolla sekä kokemuksella
on suuri merkitys hyvän lopputuloksen kannalta. Tämän vuoksi meillä kului juuri tähän
vaiheeseen suhteessa muihin työvaiheisiin todella paljon aikaa.

Saatuamme analysoinnit tehtyä ja raportoitua siirryimme työn viimeistelyvaiheeseen.
Työn rakenteeseen tarvitsi tehdä useita muutoksia epäjohdonmukaisuuksien vuoksi, ja
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poistimme myös ylimääräisiä asioita kirjallisesta raportista. Viimeiseksi teimme johdannon ja tiivistelmät sekä lisäsimme liitteet. Tämän jälkeen työ oli valmis lähetettäväksi ensimmäiseen tarkastukseen äidinkielenopettajalle sekä ohjaaville opettajille, ja varasimme
seminaariajan toukokuun puoleen väliin. Lähetimme myös englanninkielisen tiivistelmän
tarkastettavaksi englanninkielen opettajalle.

Seminaaripäivänä esitimme työmme ja saimme kommentit opponenteilta sekä ohjaajiltamme. Seminaarin jälkeen meillä oli viikko aikaa tehdä viimeistelyt työhömme, jonka jälkeen lähetimme sen tarkastettavaksi. Tarkastuksen jälkeen opinnäytetyömme julkaistiin
Theseus –tietokannassa.

8

Tulokset

Tuomen ja Sarajärven (2009, 158) mukaan laadullisen tutkimuksen tuloksissa tarkastellaan sitä, onko tutkimusongelmiin tai tutkimustehtäviin saatu vastauksia. Tulokset tulee
esittää selkeästi ja yksinkertaisesti. Opinnäytetyön tulosten tarkastelu keskittyy ennaltaasetettuihin tutkimustehtäviin:
Millaisia kokemuksia kuntoutujilla sekä heidän omaisillaan on Vasa Conceptiin perustuvasta kuntoutusprosessista?
Tiedon tuottaminen Vasa Conceptiin perustuvan kuntoutusprosessin arviointiin sekä kehittämiseen.
Tulosten tarkastelu jaettiin kahdeksi kokonaisuudeksi, jotka lopulta koottiin yhdeksi kokoavaksi osaksi, missä tuloksia on tarkasteltu myös käsillä olevan aiheen aiempaan tutkimustietoon peilaten ja verraten. Ensin esitetään kuntoutujien haastatteluissa esiin tulleet kokemukset, jotka on jäsennelty aineiston analyysissa saatuihin alaluokkiin. Seuraavaksi käsitellään omaisten tuomat kokemukset, jotka ovat niin ikään esitetty luokittain.
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8.1 Kuntoutujien kokemuksia Vasa Conceptista ja sen mukaisesti suoritetusta
kuntoutuksesta

8.1.1 Kokemukset perinteisestä fysioterapiasta
Aloittaessamme haastatteluiden analysoinnin ensimmäiseksi kaikkia yhdistäviksi tekijöiksi nousi kokemukset perinteisestä fysioterapiasta sekä korkea motivaatio harjoitteluun. Kaikki haastatellut kuntoutujat aloittivat kuntoutusprosessinsa perinteisellä fysioterapialla ennen Vasa Conceptin löytämistä. Mikko kertoi haastatteluissa perinteisestä fysioterapiasta näin:
”Se oli omasta mielestä aika turhaa. Ainakin minusta tuntui. Olihan siitä lihaksellisesti hyötyä, mutta tämän toimintakyvyn kannalta ei oikeastaan.” (Mikko)
Leena oli melko tyytyväinen saamaansa fysioterapiaan Sveitsissä, jossa komplikaatioiden tapahtumahetkellä työskenteli:
” Olin tuolloin Sveitsissä töissä sairaanhoitajana, niin olin siellä kuntoutuksessa 4
kuukautta, joka pelasti minun elämäni. Siellä neurologisessa kuntoutuslaitoksessa minulla oli todella hyvä fyssari.” (Leena)
Matti toteaa perinteisestä fysioterapiasta näin:
” Ensin oli tätä perinteistä fysioterapiaa, tätä länsimaista kuntoutusta, mutta
tuossa vajaa kaksi vuotta sitten aloitin tämän Vasa Conceptin… No siis jos tiedät
kun Helsingissä on tämä Käpylä, kuntoutuskeskus, niin olen ollut siellä usean
kerran, niin siellä aina hiukan ehkä edistyttiin kuntoutuksessa, mutta sitten kun oli
muut fysioterapeutit ja nämä, niin se edistys oli aika hidasta.” (Matti)

Kaikki tutkimushenkilömme aloittivat kuntoutusprosessinsa siis vähintään neljän kuukauden ajan kestävällä fysioterapialla, mutta tutkimushenkilöiden väliset tilanteet olivat hyvin
erilaiset. Leena aloitti heti aivotapahtuman jälkeen kuntoutuksensa Sveitsissä, jossa hän
pääsi neurologiseen kuntoutuslaitokseen. Kuntoutuksen/treenin päivittäisestä määrästä
hän ei osannut sanoa. Mikko ja Matti eivät olleet tyytyväisiä saamaansa fysioterapiaan
aluksi, ja edistys olisi voinut olla heidän mielestään nopeampaakin. He ovat kummatkin
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nuoria urheilutaustaisia miehiä, ja he olivat tottuneet treenaamiseen ennen aivotapahtumien sattumista. Tämän vuoksi he olisivat todennäköisesti halunneet fysioterapian intensiteetinkin olevan kovempi.

8.1.2 Korkean motivaation rooli kuntoutuksessa
Korkea motivaatio oli yhtenä avaintekijänä kaikkien tutkimushenkilöiden kuntoutusprosessissa. Matti kertoo olleensa todella motivoitunut jo perinteistä fysioterapiaa tehdessään, mutta Vasa Conceptin mukaantulo nosti treenitunteja entisestään:
” …jos ohjeissa lukee, että tee 8 tuntia tai tee 6 tuntia, niin teen sekunnilleen sen
ajan treeniä, ja niin, teen vaikka väkisin sitten sen. Kunhan tulee tehtyä ne kun ne
on määrätty…No silloin aluksi en oikein tiennyt näitä, niin tein, oliks se seitsemän
tuntia päivässä seitsemän kertaa viikossa. 49 tuntia viikossa… Ajattelen tämän
niin, että tämä olisi vähän niin kuin ihmiset lähtee aamuisin niin minä lähden treenaamaan. Se on niin kuin minun työni.” (Matti)
Mikko viittaa myös olleensa aina tottunut treenaamaan paljon:
“Marin kautta aluksi tuli harjoitteet, kyllä minän tein melkein joka päivä sen pari
kertaa päivässä silloin alussa kun junnuna tottunut aika paljon reenaamaan…Suunnilleen 4-6 tuntia päivässä. Riippui vähän päivästä. Että miten oli
kouluun menoa silloin, kun olin koulussa vielä… kun on tottunut reenaamaan niin
on tottunut. Pieniä laskuja on välillä tullut mutta ei mitään isoja, en ole ainakaan itse huomannut. Kun on tottunut reenaamaan. ” (Mikko)
Leenankin haastattelussa korkea motivaatio tulee selvänä avaintekijänä esiin:
”…mutta muistan kun kävelyharjoitteita teimme tukipuilla, jolloin sitten käveltiin ja
itkettiin ja käveltiin ja itkettiin. Mutta käveltiin. Siitä se siis lähti.”(Leena)

Matilla ja Mikolla motivaatio on ollut alusta asti todella korkea, ja he ovat tottuneetkin
treenaamaan suuria määriä viikkotasolla. Matilla määrä oli Vasa Conceptilla toteutetussa
kuntoutuksessa normaaliin määrään (4-6h/päivässä) verrattuna todella korkea, josta jossakin tapauksessa voi olla myös haittaa kuntoutuksen näkökulmasta. Mikko on hieman
armollisempi itselleen ja myöntääkin muutamia motivaation laskuja tulleen Vasa Conceptin mukaan toteutetun kuntoutuksen aikana. Leenan motivaatio oli alussa hieman pakon
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edestäkin korkealla, mutta hänellä ei ennen aivotapahtumaa ollut muihin tutkimushenkilöihin verrattuna niinkään suuria treenimääriä viikossa. Myöhemmin tuleekin ilmi, että hänellä Vasa Conceptin mukaisen kuntoutuksen treenimäärät tuntuivat joissakin kohdissa
hieman liiankin suurilta.

8.1.3 Vasa Conceptin mukaantulo osaksi kuntoutusprosessia
Seuraavaksi yhteiseksi tekijäksi haastatteluissa esiin nousi Vasa Conceptin näkyvyys,
tietoisuus ja aloitus. Mikko suhtautuu melko skeptisesti Vasa Conceptin näkyvyyteen tällä
hetkellä:
” Mari oli minun toimintaterapeuttina ja sitä kautta sitten tähän (Vasa Conceptiin) pääsin, en olisi itse todellakaan ikinä tätä löytänyt. En minä oikein tiedä miten
normaalit ihmiset tämän löytäis... Niin kun ei tiedä oikein mistä kautta ja mitä
kautta tätä lähtisi etsimään niin se on aika vaikeaa. Minä oonkin sen takia aika
onnekas kun Marin kautta tämän sain.” (Mikko)
Leena ei myöskään löytänyt Vasa Conceptia itse:
” Minun siis yksi ystävä soitti, että hae tänne (Vasa Conceptiin) mukaan, mutta
vastasin vain että enhän minä sinne voi hakea kun siitä on jo 18 vuotta kun vahinko sattui. Ystävä kuitenkin soitti Tynkkysen Marille, ja Mari käski hakea mukaan, ja minä hain. Kahden viikon päästä sitten pääsin mukaan tähän. Se oli raju
aloitus, mutta kyllä se myös auttoi.” (Leena)
Matin puolesta avain tekijä Vasa Conceptin löytymiseen löytyi perheen sisältä:
”Itseasiassa en tiedä, äiti löysi sen jostakin. Tietoa olen saanut Pekka Hyysalon haastatteluista ja jutuista… Joo, Rajuliin (otettiin yhteyttä) sähköpostilla ja siitä
lähti tää (prosessi). Ensiksi piti lähteä Intiaan, mutta se tuli niin äkkiä etten kerennyt hoitaan kaikkia asioita kuntoon, että olis päässyt lähteen. Sitten siinä meni yli
6kk, että näin Rajulin ensimmäistä kertaa täällä.” (Matti)
Kaikki tutkimushenkilömme olivat enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että etenkin Vasa
Conceptin näkyvyydessä Suomessa on vielä parannettavaa. Ymmärrettävästi kukaan
heistä ei ole itse Vasa Conceptia löytänyt, vaan kyseinen henkilö on ollut tuttavapiiriin
kuuluva ystävä, perheenjäsen tai oma toimintaterapeutti. Kun kuntoutujat olivat löytäneet
Vasa Conceptin, he saivat suhteellisen nopeasti Vasa Conceptin kuntoutusprosessiinsa
mukaan.
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8.1.4 Kokemukset Vasa Conceptin tuloksellisuudesta
Yhteisenä tekijänä Vasa Conceptiin liittyen haastatteluissa oli myös sen tuloksellisuus.
Matilla kehityskäyrä on hieman erilainen kuin Mikolla ja Leenalla, sillä hänellä alku ei ollut
se kaikkein kovin kehitysvaihe:
” Sanoisin, tai luulen, tai sanoisin, että se on ollut alussa aika hidasta, ja sit mitä
kauemmin on tehnyt tätä, niin se on ehkä nopeentunu se kuntoutus... Kun toistoja
tehdään niin paljon, niin edelliset liikkeet alkaa sujumaan niin hyvin ja niissä uusissa on aika paljon enemmän haastetta. Ja ne uudetkin alkaa sujumaan aika nopeesti kun pari päivää on tehnyt paljon toistoja, ja tasapaino on parantunut.”
(Matti)
johon Matin omainen vielä lisää:
”...nyt viimisen vuoden aikana on tapahtunut paljon edistystä, esimerkiksi kasvot
eivät enää roiku, ja tasapaino on ottanut huimia harppauksia. Ja puhe on myös
parantunut tosi paljon. Joskus aluksi Matti kävi puheterapiassa, mutta se lopetettiin aika pian, ja tämän avulla on saatu nämä viimeisimmät tulokset. Että näiden
harjoitteiden myötä on saatu tuloksia.” (Matin sisko).
Leenalla taas tulokset näkyivät välittömästi:
“Sen (kehityksen) huomasi heti. Ja nytkin kun täällä on tämän 6 päivää ollut, niin
huomaa että jossakin asiassa ollaan menty eteenpäin, ja että “hei pystyn tekemään tällaisen liikkeen” mitä ei oo ennen pystynyt. Että kyllä se auttaa, mutta se
vaatii vain hirveästi itseltä motivaatiota.” (Leena).
Mikolla kehitys on edennyt Leenan tapaan:
” Joo, aika kova nousu oli aluksi kun näitä alkoi tekemään, ja sen jälkeen ollut sellasta tasaista nousua koko ajan.” (Mikko)
Kuntoutujille teetettiin Bergin tasapainotestistöt, joita oli käytetty heidän toimintakykynsä
arvioinnissa myös noin vuosi sitten. Kuntoutujat eivät muistaneet heille tehtyjen testien
tuloksia, joten he eivät osanneet arvioida kehitystään numeerisesti tai konkreettisilla esimerkeillään. Kehityksestä on nähtävissä Bergin tasapainotestistön tulokset tutkimushenkilöiden kuvauksissa.
Kaikilla kuntoutujilla kehityskäyrä on ollut nousujohteinen, ja tuloksia saadaan esimerkiksi
uusien liikkeiden tullessa harjoitusohjelmiin hyvinkin nopeasti. Matin kohdalla tulokset nä-
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kyvät muutenkin kuin ainoastaan toimintakyvyn paranemisessa, kuten esimerkiksi puheen tuotossa, ja kasvojen lihaksissa. Tuloksellisuus perustunee suurien treenimäärien
lisäksi myös säännöllisiin variaatioihin liikkeissä. Näin myös motivaatio harjoittelussa ei
ala laskea.

8.1.5 Yksilöllinen ohjaus Vasa Conceptin mukaisessa harjoittelussa
Kaikki tutkimushenkilöt mainitsivat myös saamastaan yksilöllisestä ohjauksesta liittyen
etenemiseensä ja harjoitteisiinsa. Leena mainitsee asiasta näin:
” Teen siis näitä harjoitteita, ja sitten niistä lähetetään videot tälle Dr. Rajulille, ja
hän laittaa uudet ohjelmat ja pitää ajantasalla eli siis samantien jatkuu… Eli siis
tästä nyt 3kk päästä lähetän seuraavan kerran, kun tästä näitä uusia harjoitteita
teen. Hän sitten katsoo, miten olen edistynyt. Siinä on tietyt asiat mitä hän katsoo
ja mitä sitten tehdään.” (Leena)
Mikko saa harjoitteisiinsa hieman enemmän yksilöllistä ohjausta:
” Ensin minä olin toimintaterapiassa Marin kanssa ja siinä vähän tehtiin (Vasa
Conceptin mukaista harjoittelua), mutta sitten kun pääsi leirille n. pari vuotta sitten
niin silloin se alkoi kunnolla vasta… No Rajul käy täällä kerran vuodessa,
mutta skypen kautta minä olen hänen kanssaan puhunut pariin kertaan… Marin
kanssa ollaan niin pitkään oltu, ja ollaan jo aika läheisiä, apua saa aina kun tarvitsee. Nähdään aikalailla viikoittain. Ja se on sitten Rajuliin yhteyksissä aina
kun tarvii.” (Mikko)
Matilla yksilöllinen ohjaus tapahtuu lähinnä videoiden välityksellä:
” Ei, kun siis taisin aloittaa tämän jossain 2016 vuoden alussa, sitten tein tällaisen
Skype –puhelun Rajulin kanssa ja sain häneltä ensimmäiset ohjeet… kerran tuli
sähköpostilla kun oli Rajulin kanssa yhteyksissä niin tuli uusi liike sitä kautta.
Että sillai puolen vuoden välein (Uudet liikkeet). Nyt olen myös lähettänyt Rajulille kuuden viikon välein videot liikkeistä, ja hän antaa sitä kautta palautetta suorituksistani… Jos hän näkee jotakin korjattavaa, ja sitten muuten palautetta.”
(Matti)

Vasan rooli korostuu siis kaikissa haastatteluissa, ja hän ohjaa kuntoutujia sähköpostin
välityksellä ja kuntoutusleireillä. Leenalla ja Matilla tilanteet yksilöllisen ohjauksen suh-
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teen ovat melko samanlaiset, eli ohjaus tapahtuu lähinnä videoiden ja sähköpostien välityksellä 6-12 viikon välein. Mikolla tilanne on toisiin nähden parempi, sillä Marin ollessa
tiiviisti yhteyksissä Vasan kanssa myös Mikko saa ohjausta aina sitä tarvitessaan. Palautteen saanti on todella tärkeää edistymisen seurannan sekä oikeiden suoritustekniikoiden kannalta, mutta palautteen saannin aikaväli voi vaihdella kuntoutujien kesken todella
paljon.

8.1.6 Vasa Conceptilla harjoittelu
Haastatteluina yhtenä keskeisimmistä teemoista oli itse harjoittelu Vasa Conceptilla. Kuten jo tiedetään, harjoittelumäärät ovat suuria, mutta kuntoutujien välillä on kuitenkin
eroja. Treenimäärät on tarkoitus aina räätälöidä kuntoutujan motivaation ja oman halun
mukaan. Tällöin motivaatio kyetään myös säilyttämään liialliselta kuormitukselta vältyttäessä, ja treenit tulee tehtyä. Mikko on löytänyt itselleen sopivat treenimäärät, eikä myöskään treenitilan löytäminen käy ongelmaksi:
” …mulla on sielä asumisyksikössä oma treenihuone melkeimpä, se on vanha fysioterapiahuone jossa muut käy suunnilleen vaan kerran viikossa niin se on melkein kokonaan mulle. 2 tuntia päivässä tulee tehtyä yksin ja 2 tuntia iltapäivällä
avustajan kanssa.” (Mikko)
Matilla korkea motivaatio sallii suuremmat treenimäärät, joka näkyy hänen treeniohjelmassaan:
” …nyt kun sain nämä uudet ohjeet täällä, niin siinä lukee, että 6 tuntia päivässä
viitenä päivänä viikossa. Eli kaksi vapaapäivää aivoille.” (Matti)
Leenalle suuret treenimäärät eivät niin hyvin sopineet, jolloin sosiaalinen elämä ja arjen
askareet jäivät liian vähälle huomiolle. Näin hän kertoo:
” Alussa olisi ollut se suurinpiirtein 2,5h aamupäivällä, ja 2,5h iltapäivällä. Mutta
se oli niin kun ihan liikaa mulle. En ollut niitä siis paljoa tehnyt. Minulla kuitenkin
mies oli töissä, ja minun piti pitää huushollin asioita hoidettavana, että jos sen
koko treenimäärän (5h) olisin tehnyt joka päivä niin en olisi jaksanut enää… Joo,
treenit olisi jaksanut kyllä tehdä mutta sitten olisi muut asiat jääneet. Mutta nyt minulla on sellainen 1,5h treeni joka on itselle juuri sopiva, että teen sen aamupäi-
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vällä, ja iltapäivällä käyn sitten asioilla ja kaupassa. Tämä siis arkisin, mutta ei viikonloppuna. Silloin pitää olla se palautuminen… en halunnut että minun sosiaalinen elämä kärsii tämän harjoittelun takia…” (Leena)

Mikolle myöskään treenaaminen ei ainakaan treenitilojen suhteen aiheuta ongelmia, ja
avustajan kanssa tehtävät liikkeet hän ehtii kahden tunnin aikana tekemään hyvin. Kuten
jo edellä mainittiin, Matilla treenimäärät olivat aluksi hieman liiankin korkeat. Nyt hän on
kuitenkin yhdessä Vasan kanssa löytänyt itselleen sopivan annostelun. Leena kertoo
aluksi tehneensä harjoitteita niin paljon, kun hän ehti, jolloin annostelu oli selvästi pielessä. Hän ei kuitenkaan ottanut yhteyttä Vasaan, sille omien sanojensa mukaan itsetunto
ei sallinut. Suuret treenimäärät eivät siis sovi kaikille, ja niiden määrittely on todella yksilöllistä.

8.1.7 Itsenäisyys ja omaisen rooli harjoittelussa
Kuten jo mainittu, kuntoutujat treenaavat pääosin yksin. Itsenäisyys ja toisaalta avustajan
rooli nousevat esiin yhtenä teemana haastatteluissa. Kuntoutujat harjoittelevat suurimman osan ajastaan yksin, mutta etenkin alkutaipaleella avustajan rooli on melko suuri.
Matti kertoo nykyisen tyylin olevan itselleen sopiva:
” No kun sielä on se Pekka Hyysalo, ja sen sali (Fightback), niin sillä on jotain
joskus, mutta aikalailla yksin saa kotona tehdä. Mutta täällä on tosi erilainen treenata, suurin piirtein kerran puolessa vuodessa, niin olen täällä sitten käynyt… No
ehkä se (haaste), että esimerkiksi sitä kamelikävelyä ei pysty tekemään kotona,
mutta onneksi lähellä on se kuntosali, ja sielä sitten teen sitä. Sielä on tilaa… En
nyt tiedä (Onko muita haasteita), kyllä tämä on aika hyvä näin.” (Matti)
Matin sisko vielä lisää:
” Uuden liikkeen tullessa Matti katsoo oikean suoritustekniikan ja turvallisuuden
oman fysioterapeuttinsa kanssa, joka ei ole perehtynyt Vasa Conceptiin, mutta
liikkeet käydään läpi kuitenkin hänen kanssaan. Fysioterapeutti ei puutu itse liikkeisiin tai niiden vaikuttavuuteen. Sama fysioterapeutti on ollut alusta lähtien Matin fysioterapeuttina… Se on helppo, kun pystyy yksin tekemään samat läpikäydyt
liikkeet, eikä tarvitse olla avustajaa koko ajan. Arvioi Matilla olevan 5-6 liikettä,
jotka hän pystyy tekemään yksin. Ja esimerkiksi yksi liike on konttausliike, ja
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Matti liikkuu kotona vain kontaten, niin se tulee niin kun siinä liikkuessa.” (Matin
sisko).
Leenalle yksin treenaaminen sujuu nykyisin hyvin, eikä hänen tarvitse kotoakaan poistua:
” Ei tarvitse lähteä (kotoa), että pystyn kyllä tekemään liikkeet kotonakin. Ainoastaan nyt tuli yksi liike, mitä en pysty yksin tekemään… Ei minulla ei ole ollut (liikettä, jossa tarvitsee avustajan). Että nyt tämä yksi liike on sellainen jossa tarvitsen miehen apua.” (Leena)
Matille ja Leenalle itsenäinen harjoittelu sopii hyvin. Matti saa liikkeisiin ohjausta fysioterapeutiltaan, jolloin suoritustekniikat ovat varmasti kunnossa. Hän harjoittelee yksin, joten
sen suhteen ulkopuolisia hän ei harjoittelussaan tarvitse. Harjoitustilat löytyvät myös läheltä. Leenalla koti toimii riittävän hyvänä harjoittelutilana, ja tähän asti hän on selvinnyt
myös yksin harjoitteissaan. Kuten jo edellä esille tulikin, Mikko treenaa päivässä kaksi
tuntia yksin, ja kaksi tuntia avustajan kanssa. Hänellä treenitilat ovat asuinpaikan alueella,
jolloin sopivan tilan saaminen ei tuota haasteita.

8.1.8 Näkemykset Vasa Conceptin saatavuudesta
Haastatteluiden lopuksi yhteiseksi teemaksi nousi vielä Vasa Conceptin saatavuus.
Leena asuu paikkakunnalla, josta matkaa Savonlinnaan kertyy satoja kilometriä. Hän kuitenkin kertoo, ettei suuri välimatka häntä haittaa:
” No saatavuus pitäisi olla parempi, että tällä hetkellä taitaa olla Kokkolassa ja Turussa tätä, että pitäisi niin kuin saada esim. Kerran vuodessa Turkuun tämä, että
olisi edes vähän lähempänä, mutta että ei tämä matka ole mitään, jos tätä oikeasti haluaa.” (Leena)
Mikolla tilanne on muihin verrattuna parempi, sillä hän saa tarvittaessa apua läheltä:
” Kyllä joo saan apua harjoitteisiin ja haasteisiin, Marilta (toimintaterapeutti).” Hän on
myös Vasan kanssa puhunut Skypen kautta muutamaan otteeseen. (Mikko)
Matti asuu paikkakunnalla, josta matkaa Savonlinnaan on myös satoja kilometrejä. Hän
saa tarvittaessa palautetta ja apua Vasalta sähköpostin välityksellä, ja hän käy puolen
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vuoden välein Savonlinnassa juuri näillä kuntoutusleireillä. Hän vaikuttaa itse tyytyväiseltä tähän tilanteeseen, ja kommentoi lyhyesti:
” En nyt tiedä, kyllä tämä on aika hyvä näin.” (Matti)
Kuntoutujien tyytyväisyys Vasa Conceptiin näkyy tässäkin asiassa hyvin, sillä pitkätkään
välimatkat eivät haittaa, kun on mahdollisuus päästä Vasan henkilökohtaiseen opastukseen.
Mikko on ainut, jolla Vasa Concept –leirit ovat fyysisesti lähellä, ja asiantuntevaa ohjausta
hän saa Marilta (toimintaterapeutti). Matilla ja Leenalla välimatka on huomattavasti pidempi, mutta Matti ei koe sitä suurena ongelmana. Leenan mielestä leirejä tulisi järjestää
ympäri Suomea vuosittain, ja hän toivoikin tämän vielä joskus olevan totta.

8.1.9 Muut esiin nousseet teemat
Yhteisten teemojen lisäksi haastatteluista nousi esiin myös yksittäisiä teemoja, joita käsiteltiin kuntoutujien haastatteluissa. Apuvälineiden käyttö oli ajankohtaista Matin ja Mikon
kohdalla, jotka käyttivät kumpikin pyörätuolia. Matilla käytössä oli ennen Vasa Conceptin
mukaantuloa myös muita apuvälineitä:
” Nyt ei ole muita apuvälineitä käytössä kuin pyörätuoli, mutta silloin oli seisomateline, rollaattori, mutta rollaattorilla liikkuessa jonkun piti kattoa etten kaadu. Ettei
yksin saanut liikkua. Nyt ne on kielletty.” (Matti)
Mikko ei muista, mitä kaikkia apuvälineitä hän käytti ennen Vasa Conceptin mukaantuloa,
mutta nykyisin ainoa sallittu apuväline on myös pyörätuoli. Leenakin lähti kuntoutuksensa
alussa pyörätuolista, ja hänellä oli käytössään myös muita apuvälineitä. Nykyisin hänellä
ei ole tarvetta apuvälineiden käyttöön.
Tutkimushenkilöidemme tilanteet ja olosuhteet ovat hyvin erilaiset, mutta haastatteluista
esiin nousi monia yhteisiä teemoja; tyytyväisyys, korkeat treenimäärät, motivaation merkitys sekä yksilöllinen ohjaus. Kaikki kuntoutujat suosittelisivat tätä kuntoutusmuotoa
myös muille kuntoutujille, joille Vasa Conceptin mukaisesta kuntoutuksesta voitaisiin kat-
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soa olevan hyötyä. Kuntoutusmuodon sopivuus on kuitenkin hyvin yksilöllistä, ja esimerkiksi ikääntyneille kyseiset treenimäärät olisivat todella korkeat. Perinteiseen kuntoutusmuotoon verrattuna suurimmat erot ovat juuri treenimäärissä, kompensoivien liikemallien
ja apuvälineiden kieltäminen sekä myös itse harjoittelussa.

8.2 Omaisten kokemuksia Vasa Conceptista ja sen mukaisesti suoritetusta kuntoutuksesta
Seuraavat kappaleet (Vertaistukea kuntoutusleireiltä, Omaisen rooli Vasa Concept- kuntoutuksessa ja Omaisen kokemukset Vasa Concept- harjoittelusta) ovat omaisten haastattelujen analysointimme tulosta. Keskeisiksi, yhteisiksi teemoiksi haastatteluissa nousivat Vasa Concept-yhteisön yhteenkuuluvuus, omaisen rooli kuntoutuksessa sekä erot fysioterapian ja Vasa Concept- kuntoutusmuodon välillä.
8.2.1 Vertaistukea kuntoutusleireiltä
Kaikkien omaisten haastatteluissa kuntoutusleirit näyttäytyivät erittäin positiivisena ja tärkeänä asiana. Toisten kuntoutujien sekä heidän omaistensa kohtaaminen koettiin tärkeäksi, omaisten haastatteluissa korostui erityisesti vertaistuen merkitys. Leireillä tapaa paljon eri-ikäisiä sekä eri tilanteissa olevia ihmisiä, minkä haastateltavat kokevat voimaannuttavana asiana. Esimerkiksi Jaska, Leenan puoliso kertoo leireistä seuraavaa:
”Yhdessä kun viikon pakertaa niin ihmisetkin hitsautuvat sillain, varsinkin saman
luonteiset yhteen.” ”… näkee että on kaiken ikäisiä 1-vuotiaasta yli seitsemänkymppiseen. Ikähaitari on suuri, eikä kukaan aattele että on yksin tässä tilanteessa koska minä olen tämän ikäinen ja sitten on tosi laaja kirjo, että mistä nämä
ongelmat johtuvat.” (Jaska)

Myös Pekalla, Mikon isällä on varsin samankaltaisia ajatuksia kuntoutusleireistä:
”… näkkee myös niitä tukihenkilöitä muitakin ja voi verrata vähän ja kyllä sieltä
aina jotakin tarttuu, että mitä voit tehdä. Ja sehän on nimenomaan tärkee tässä just että saahaan verrata ja olla sitten muitten kanssa tekemisissä
niistä asioista.” (Pekka)
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Jaana tuo haastattelussaan esille Vasa Conceptin monipuolisuuden sekä sovellettavuuden:
”Tääl näkee sen, et on muitakin samassa tilanteessa. Ja se, et tääl näkee sen, et
kuinka moniin eri tilanteisiin se antaa apua. Ja sitä, kuinka erityyppisesti sitä voi
tehdä. Matti tekee tietyl tavalla ja kaveri vieressä ei välttämättä tee samallalailla.”
(Jaana)
Tällä hetkellä Vasa Concept-harjoittelu on Suomessa varsin uutta ja tuntematonta, ja kuntoutujamäärät ovat myös varsin pieniä. Kuntoutusleireillä on suuri merkitys toisaalta Vasa
Conceptissa jo mukana olevien kuntoutujien sekä heidän omaistensa kannalta, mutta
myös uusien kuntoutujien saamisella mukaan:
”… en oo tavannut yhtään henkilöä, joka ois jostain muualta kautta lähtenyt
reenaamaan, ettei ois käynyt jollakin leirillä. Ja täähän on pientä vielä, että tässä
ois hirmu potentiaalia kasvattaa tätä hommaa.” (Pekka)

Kuntoutusleireistä keskustellessamme Jaskalla nousi esiin myös parannusehdotus, joka
liittyi leirin käytännönjärjestelyihin:
”Kun ensimmäistä kertaa uudet ihmiset tulevat, niin ois jonkinlainen infotilaisuus
hyvä, ihan vain vaikka viisi minuuttia, vaikka kertoa talon säännöt ja sitten että
mitä on tarkoitus tehdä. Nyt oli semmoista aistittavissa, että kun tulee uus ihminen, niin hän on ihan pallo hukassa. Kun ei mitään ohjeistusta tule, että hitsi
nämä muuthan, kaikki tietää mitä tehdä ja minä olen nyt ainoa joka ei tiedä mitä
tehdä ja mihin minä laitan nämä minun kassit. Semmonen voisi olla niin pääsisi
ihminen nopeammin matkaan siihen.” (Jaska)
Yhteenvetona voidaan todeta kuntoutusleireillä olevan keskeinen merkitys omaisen roolissa osana koko kuntoutusprosessia. Jokainen haastatelluista nosti vahvasti esille kuntoutusleireillä vallitsevan hyvän ilmapiirin. Haastateltujen omaisten mukaan leirille osallistujien kesken vallitsi luottamuksellinen ilmapiiri, jossa vertaistuen saaminen ja antaminen
toisille oli mahdollista.
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8.2.2 Omaisen rooli Vasa Concept -kuntoutuksessa

Myös omaiset osallistuvat Vasa Concept-kuntoutukseen. Useat liikkeistä ovat sellaisia,
joissa tarvitaan vähintään yksi avustaja. Etenkin alkuvaiheessa avustajien tarve on suurempi. Haastatteluissa kävi ilmi, että omaisen rooli avustajana on pitkälti kiinni kuntoutujan toimintakyvystä ja tilanteesta. Jaana kertoo omaisen toimiessa avustajana:
”Aluks kun Matti harjoitteli esimerkiks kamelikävelyä, niin siinä vieressä piti kävellä melkeen kokoajan koska sitä kaatumista tuli paljon. Et se on tosi paljon liikkeistä kiinni, saatto joskus olla se 5-6 tuntia, mutta yleensä joku tunti kaks. Et tän
hetkisissä liikkeissä Mattia ei tarvitse varmistella muutakuin siinä tähti-asennossa,
siinäki pitää vaan seistä selän takana ettei lähde kaatumaan taakse taaksepäin.”
(Jaana)
Vasa Conceptin tunnettavuus on tällä hetkellä varsin rajallista. Kuntoutusjaksolle mentäessä omainen voi joutua selittämään paljon Vasa Conceptista siitä tietämättömille henkilöille, sillä tarkoituksena on pitää harjoittelu Vasa Conceptin mukaisena myös kuntoutusjaksoilla. Pekka vastaa näin, kysyttäessä mitä Vasa Conceptissa mukana olo vaatii omaiselta:
”Ainakin se on tärkee että siinä on kokoajan joku jokapaikassa mihinkä männään
jossa jotakin tehdään esimerkiksi ”Kuntoutuskeskukseen” on joutunut aika paljon
selittämään näitä systeemejä. Ne ei, ne ois muuten ollu ihan, vaikka sekin on aivovammakuntoutuskeskus niin ei siellä alun perin tiietty Vasa Conceptista mitään. Ne, mitkä oli sinne tietoo vieneet niin olivat täältä samalta leiriltä lähteneitä,
että sieltä selvis että on muitakin ja sitä kautta esimerkiksi vietiin tietoa täältä.
Minä tapasin kaikkia terapeutteja siellä että niinku sain selvitettyä fysioterapiat ja
kaikki että ne tekee vain näitä liikkeitä ja pelkästään testit tehtiin niillä vanhoilla
kuntoutusmetodeilla…” (Pekka).
Omaisen osallistumisen välttämättömyys kuntoutusprosessista vaihtelee paljon kuntoutujan fyysisen kunnon mukaan. Haastatellut omaiset näkivät oman roolinsa osana kuntoutusta varsin vaihtelevasti. Haastatteluissa keskeisiksi nousseet asiat liittyvät omaisen
toimimiseen avustajana harjoitteissa sekä kuntoutujan edunvalvojana olemiseen, ja Vasa
Conceptin mukaisesta kuntoutuksesta tiedottamiseen. Joskus omaisen korkea motivaatio
ja tiivis sitoutuminen ovat edellytyksenä Vasa Conceptin mukaisen harjoittelun mahdollistamiseksi kuntoutujalle.
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8.2.3 Omaisen kokemukset Vasa Concept -harjoittelusta
Kysyttäessä omaisilta kuntoutujien tekemästä harjoittelumäärästä ja tavasta tehdä harjoitteita Vasa Conceptin mukaan, kolme asiaa nousi esiin kaikissa haastatteluissa. Nämä
asiat olivat motivaatio (sitoutuminen harjoitteluun), tehokkuus (suuri harjoittelumäärä)
sekä yksilöllisyys.
Jaana kertoi poikansa harjoittelusta seuraavaa:
”Se tuntu niinku alkuks silleen hirveen niinku tavallaan rankalta ja fyysiseltä ja
vaativalta niinku Mattii kohden. Et en mää niinku itte kokenut sitä sillai, et mulla
on raskasta, et mää oon vaan se avustaja siinä. Mut et tota, että siinä alussa puol
vuotta Matti teki tätä niinku seitsemänä päivänä viikossa.”
Päivittäinen harjoittelumäärä on varsin suuri, eikä Jaanan mukaan Matin motivaatiosta ole puutetta:
” Mattihan treenaa semmonen 5-6 tuntia päivässä et et tota... ja hän ei niinkun
anna periks.” (Jaana)
Vasa Conceptin mukainen harjoittelu on vaativaa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tavoitellut harjoitemäärät ovat suuria ja voivat aiheuttaa painetta jopa omaisissakin. Tällainen
velvollisuudentunne harjoitusmäärää kohtaan nousi selvästi esiin Jaskan haastattelussa,
jossa hän kuvaa vaimonsa harjoittelua menneenä kesänä:
”Kyllähän Leena niitä harjotuksia tekee, enemmänkin saisi tehdä. Ois saanut olla
ahkerampikin, mutta tietenkin kesä oli kuuma, että se ehkä vähän vähensi
tätä.” ”…kyllä kait sitä joka arkipäivä olisi pitänyt tehdä.” (Jaska)
Vasa Conceptin tehokkuutta ja harjoittelun perusteita omaiset kuvaavat vertaamalla perinteisen fysioterapian toimintamalleihin. Eroavaisuuksia löytyy paljon näiden kuntoutusmuotojen välillä:
”Isoin asia on ehkä se, että harjoittelumäärä on niin vähäinen, mitä tarvitaan et
esimerkiksi kävellään on niin vähäinen. Se on niinku enemmänkin sitä, että kättä
opetetaan niinku liikkumaan tietyllä tapaa. Ja sit taas täällä opetetaan aivoja, nii
se on niin erilainen tapa. Ei kumpikaan… tai siis sekään ei ole huono mut se on
hidas.” (Jaana)
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Myös Mikon isä Pekka oli Jaanan kanssa samaa mieltä kertoessaan eroista:
”kyllä siellä hyviä reenejä oli minusta niissäkin. Mutta osa oli semmosta niinku mitä, mitä nytkun ajattelee jälkeen päin niin eihän siinä välttämättä
ollut niin fiksua ne harjoitteet, että ne ois vieny niinku eteenpäin. Ja minusta niihin löyty niin kuin perusteet, että miksi näin tehhään Vasa Conceptissa. Sehän
siinä oli ehkä tärkein siinä.” (Pekka).
Harjoitusohjelmien päivittäminen tapahtuu tohtori Rajul Vasan kautta. Omaisten kannalta
tällainen säännöllinen ohjeiden päivittäminen näyttäytyy positiivisena. Etenkin Jaska korostaa yksilöllisen yhteydenpidon tärkeyttä:
“se kuuluu tähän että hän (Leena) ottaa tässä välillä videot ja lähettää ja hän (Rajul) sitten antaa kehotuksia, että miten muutetaan sitä harjoittelua. Hyvä, että on
tämmöinen yhteys koska kyllähän se muuten sillai unohtuu ja latistuu jos ei ole
mitään kontaktia.” (Jaska)
Vasa Conceptin mukainen harjoittelu näyttäytyy omaisten haastatteluissa varsin tehokkaalle ja tuloksekkaalle. Omaisten mielestä suurin ero perinteisen fysioterapian ja Vasa
Conceptin välillä on harjoitteluun käytetty määrä. Useita tunteja päivässä kestävä harjoittelu tuottaa tuloksia ja kehittää kuntoutujien toimintakykyä, mutta vaatii myös päivittäistä
sitoutumista. Omaisten haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että sekä kuntoutujat
että omaiset ovat omaksuneet hyvin Vasa Concept -kuntoutuksen käytännöt. Yksilöllinen
yhteydenpito ja sitä kautta harjoitusohjelmien yksilöllinen muokkaaminen on omaisten
haastatteluiden perusteella toimivaa ja toisaalta tärkeää myös harjoittelumotivaation kannalta.

8.3 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset

Jo ennen haastatteluiden alkua tiesimme, että kuntoutujien haastattelu tulee viemään
hieman enemmän aikaa kuin omaisten haastattelut, kuntoutujien kommunikaatiohaasteiden vuoksi. Tiesimme myös, että haastatteluiden sisällön tulkinnassa saattaa tulla haastatteluiden luotettavuuteen liittyviä ongelmia, mikäli kuntoutujilla on huomattavaa afasiaa,
eli sanallisen viestinnän epäselvyyttä ja kysymyksiin johdonmukaisesti vastaamisen
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haastavuutta. Tällöin haastattelun analysoinnissa tulee keskittyä ei-kielellisiin kommunikaatiokeinoihin, kuten elekieleen ja puheen tauottamiseen (Ruusuvuori & Tiittula 2005).
Kuitenkin haastatteluihin valikoituneilla kuntoutujilla kommunikaatio ja sanallinen viestintä
olivat pääosin selvää, ja aineiston analysointi onnistui ongelmitta.

Kuntoutujien ja omaisten haastatteluista nousee esiin paljon yhteisiä teemoja, mutta vain
eri näkökulmista katsottuna. Kuntoutujien haastatteluista huomaa, että heidän kokemuksensa keskittyivät kuntoutuksella saavutettuihin tuloksiin ja subjektiivisiin kokemuksiin
itse harjoittelusta. Omaisten haastatteluita lukiessa saa kokonaisvaltaisemman kuvan
Vasa Conceptin mukaisesta kuntoutuksesta, ja millaista se on ulkopuolisen silmin. Kuntoutujien haastatteluissa esimerkiksi ympäristötekijät sekä yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden aspekti eivät tule esiin, mutta omaisten haastatteluista niistä saa kokonaisvaltaisen kuvan. Omaiset kertoivat Vasa Conceptilla toteutetun kuntoutuksen harjoittelusta
samalla tavalla kuin kuntoutujat, mutta heidän kokemuksensa esimerkiksi treenimääristä
ja intensiivisyydestä peilautuivat siitä, kuinka he itse kokisivat tuollaiset treenimäärät.
Kuntoutujat eivät kokeneet tarvitsevansa ulkopuolista avustusta kovinkaan paljoa harjoittelussa, mutta omaisten haastatteluja lukiessa huomaa, että myös heidän panoksensa
harjoitteluun on mittava.
Tutkimustietoa Vasa Conceptista on vielä vähän, ja opinnäytetöitä kyseisestä aiheesta
on tehty muutama. Esimerkiksi Essi Raekorpi sekä Hannamari Saarinen tekivät lokakuussa 2017 opinnäytetyön: “Vasa Concept – opas aivovammakuntoutujille ja heidän läheisilleen Vasa Concept –kuntoutuksesta", jonka tarkoituksena heidän mukaan oli ”lisätä
tietoisuutta Vasa Concept menetelmästä, sekä hahmottaa sen mahdollisuuksia aivovammakuntoutuksessa ja fysioterapiassa.”. Tavoitteeksi opinnäytetyölleen he asettivat oppaan tekemisen Vasa Conceptista aivovammasta kuntoutuville sekä heidän läheisilleen.
Opinnäytetyön tietoperustassa on laajasti tietoa Vasa Conceptista, ja siitä, mihin se perustuu ja millaiselle kohderyhmälle sitä voidaan soveltaa. Opas on 16 -sivuinen, ja se
sisältää tietoa kuntoutumuodon kehittäjästä Rajul Vasasta, lyhyesti Vasa Conceptin perustasta ja harjoittelusta sekä neljä (4) yleistä harjoitetta, joita kuntoutuksessa käytetään.
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Subjektiivisia kokemuksia opinnäytetyössä ei tuoda esiin, joten tämän opinnäytetyön kannalta kyseinen opinnäytetyö lähestyy aihetta hyvin erilaisesta näkökulmasta. (Ks. Raekorpi & Saarinen 2017.)
Myös Maria Mäki sekä Oona Kari tekivät syksyllä 2018 opinnäytetyön aiheesta: ”Intialaista viisautta neurologiseen fysioterapiaan, tapaustutkimus 12 viikon Vasa Concept –
harjoittelun vaikutuksista kävelyyn ja dynaamiseen tasapainoon traumaattisen aivovamman jälkeen”. Heidän opinnäytetyönsä tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta Vasa Conceptista neurologisena kuntoutusmuotona fysioterapeuttien keskuudessa. Tavoitteena opinnäytetyössä oli tarkastella, kuinka 12 viikon harjoittelu Vasa Conceptin mukaisella kuntoutuksella vaikuttaa traumaattisen aivovamman saaneen dynaamiseen tasapainoon
sekä kävelyyn. Opinnäytetyönsä he toteuttivat tapaustutkimuksena, jossa tutkimushenkilöitä oli yksi. Hänen toimintakykyään tutkittiin käyttäen Dynamic Gait Index -testiä sekä
videomateriaalia kävelystä ennen ja jälkeen interventiojakson. Tuloksina heidän opinnäytetyössään oli, että kyseisellä kuntoutusmuodolla saadaan positiivisia muutoksia aikaan
sekä kävelyssä että dynaamisessa tasapainossa vammautumisajankohdasta riippumatta. Kyseisessä opinnäytetyössä tapaustutkimuksen tutkimushenkilön subjektiivisia
kokemuksia tuotiin haastattelulla esiin, mutta haastattelun rakenne ja teemoitus ovat hyvin erilainen kuin tässä opinnäytetyössä. Se toimii kuitenkin pätevänä vertailukohteena
tämän opinnäytetyön tuloksiin. (Ks. Mäki & Kari 2018.)
Muita tähän opinnäytetyöhön liittyviä tutkimuksia ei ole vielä tehty, aiheesta löytyy joitain
lehtiartikkeleita, sekä Vasa Conceptia toteuttavien yritysten verkkosivuilta lyhyitä tiivistelmiä. Odotettavissa kuitenkin on, että tutkimustuloksia on lähiaikoina valmistumassa ja
että Vasa Conceptin näkyvyys ja saatavuus ovat koko ajan lisääntymässä. Vasa Conceptilla kuntoutuvien määrä on Suomessa vielä hyvin pieni, mutta pitkäaikaisten kuntoutujien
kertomien kokemusten ja näkemysten kautta Vasa Concept tulee varmasti saamaan näkyvyyttä mediassa, tältä pohjalta voidaan olettaa nuorten kuntoutujien määrän kasvavan.
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9

Pohdinta

9.1 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys

Hyvärisen, Nikanderin ja Ruusuvuoren (2017, 32-33) mukaan eettisyyden tulee olla tutkimuksentekoa ohjaava periaate. Haastatteluiden eettisyyden keskiössä on haastateltavien ihmisten kunnioittaminen. Tutkijan tulee valita kysymyksensä niin, että ne eivät aiheuta vaivaa, eikä asioita kysellä ainoastaan uteliaisuuden takia.

Tutkimusaineisto tulee kerätä tekijänoikeuksia rikkomatta, sitä ei luoda tyhjästä tai plagioida muista tutkimuksista. (Mäkinen 2006, 34.) Jotta tutkimusta voi hyödyntää tulevaisuudessa monipuolisesti esimerkiksi uusissa jatkotutkimuksissa, kvalitatiivisen tutkimuksen
aineisto tulee säilyttää mahdollisimman vähin muokkauksin. Kvalitatiivisten tutkimusten
perusperiaatteena on suorien tunnistetietojen poistaminen. Pseudonyymien käytöllä aineiston sisäinen koherenssi saadaan säilytettyä. (Kuula 2006, 214, 218–219.) Työssämme käytettiin tutkimushenkilöistä pseudonyymeja eli peitenimiä. Henkilöiden tarkkoja ikiä
ei tuoda esille, sen sijaan luokittelu oli käytössä tutkimushenkilöiden ikien ilmaisuun (esimerkiksi 20–30-vuotias). Tutkimushenkilöiden taustatietojen (sukupuoli ja asuinpaikka)
oleellisuuden vuoksi, niitä käytettiin muokkaamattomina.

Kaikki haastatellut allekirjoittivat kirjallisen suostumuksensa haastattelua varten. Haastatelluille korostettiin heidän mahdollisuuttaan kieltäytyä tai lopettaa haastattelu kesken
missä vaiheessa tahansa ilman, että keskeyttämisen syytä tarvitsisi perustella. Tällainen
menettelytapa kuuluu hyvään tutkimusetiikkaan niin määrällisessä kuin laadullisessakin
tutkimuksessa. (Smith ym. 2009).

Luotettavuuden arviointi laadullisessa tutkimuksessa ei ole täysin yksiselitteistä. Tärkeimpänä laatumittarina voidaan kuitenkin pitää koherenssin eli koko tutkimuksen sisäisen
yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden arviointia. Työmme näkökulmasta puolueettomuus
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ja objektiivisuus nousevat vahvasti esille työn laatua arvioidessa. Erityisesti haastattelutilanteissa sekä aineiston analysointivaiheessa objektiivinen suhtautuminen aineistoon,
ilman, että siihen heijastuisi omia ennakko-oletuksiamme korostuivat. Toisaalta laadullista tutkimusta on mahdoton tehdä täysin ilman tutkijan omia tulkintoja, joten väistämättä
hän peilaa aineistoa oman kehyksensä lävitse. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134-140.)

Koko opinnäytetyöprosessi toteutettiin ammattikorkeakoulujen tutkimuseettisten suosituksien sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) “Hyvä tieteellinen käytäntö” -ohjeiden mukaisesti. Henkilötietoja käsiteltiin (sisältäen tietojen keräämisen, säilytyksen, tallennuksen sekä tuhoamisen) ARENE (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) Ry:n
(2018) laatimien ohjeiden mukaan.

9.2 Oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu

Opinnäytetyöprosessiimme liittyi paljon uuden oppimista, ja täysin uuteen kuntoutusmuotoon tutustumista. Kuten edellä mainitsimme, Vasa Concept oli meille entuudestaan täysin tuntematon. Tietoperustan luominen vaati meiltä myös paljon aineistoihin ja eri lähteisiin perehtymistä. Laadullinen tutkimus ja aineiston tuottaminen sekä analysointi olivat
myös täysin uutta meille. Etenkin työssämme käytetyt analysointimenetelmät vaativat paljon perehtymistä.
Yhteistyömme toimi hyvin koko prosessin ajan ja kykenimme aikatauluttamaan opinnäytetyön tekemisen kummallekin sopivalla tavalla. Jotta opinnäytetyömme olisi mahdollisimman yhtenäinen, työskentelimme lähes aina yhdessä. Työskentelytapamme oli keskusteleva ja avoin, jolloin molemmat olivat jatkuvasti tietoisia työn rakenteesta ja etenemisestä.
Koimme ajoittain laadullisen tutkimuksen tekemisen varsin haastavaksi, mutta olemme
tyytyväisiä, että lähdimme haastamaan itseämmä täysin vieraalla tutkimusmuodolla. Prosessin aikana saimme todella paljon kehittävää ja prosessin etenemisen kannalta välttämätöntä palautetta ohjaajiltamme. Yhteistyö myös heidän kanssaan sujui hyvin. Koemme

48

prosessin tehtyämme olevamme valmiimpia tekemään myös jatkossa laadullisia tutkimuksia ja suhtaudumme tutkimusprosessin tekemiseen ammattimaisemmin.

9.3 Jatkotutkimusideat

Vasa Conceptista on vielä varsin niukasti aiempaa tutkimustietoa, joten aihe tarjoaa tulevaisuudessakin runsaasti ideoita esimerkiksi opinnäytetöihin. Yksi jatkotutkimusidea voisi
olla laadullinen tutkimus, joka käsittelisi Vasa Conceptin mukaista kuntoutusta harjoittavien terapeuttien kokemuksia terapian toteutuksesta ammattilaisen näkökulmasta. Myös
esimerkiksi paraplegisen aivovammapotilaan perinteisen kuntoutuksen ja Vasa Conceptin mukaisen kuntoutuspolun eroja vertaileva tutkimus olisi varsin mielenkiintoinen. Kvantitatiivisen tutkimuksen ideana voitaisiin hyödyntää Bergin tasapainotestistöä ja siitä saatavia tuloksia Vasa Concept -kuntoutuksen tuloksellisuuden sekä kehityksen arvioimisessa ja seuraamisessa.

9.4 Tulevaisuuden näkymät Vasa Conceptilla
Vasa kertoo hänellä olevan paljon Vasa Conceptiin liittyviä tulevaisuuden suunnitelmia. Ensimmäinen tavoite on yhteiskunnan rakenteen muuttaminen siten, että lääkärien
ja terapeuttien antama pessimistinen ja negatiivinen vaikutelma aivovauriopotilaan kuntoutumisen sekä palautumisen suhteen saataisiin muutettua optimistiseen ja positiiviseen suuntaan. Hänen mielestään on erittäin tärkeää, etteivät kuntoutujat saa heti sairastuttuaan vaikutelmaa siitä, että he tulevat olemaan lopun elämänsä riippuvaisia ulkoisista tekijöistä. Päinvastoin heidän tulisi tietää, että fyysinen ja psyykkinen riippumattomuus on täysin mahdollista saavuttaa aivovauriosta huolimatta. (Vasa 2018.)
Vasan toisena tavoitteena on saada fysioterapeutit ymmärtämään, kuinka tärkeä rooli
heillä on aivovauriopotilaiden kuntoutuksessa, ja toisaalta millainen vastuu heille tulee
antaa liikkeen ja liikkumisen ammattilaisina. Tämän lisäksi Vasan mielestä aivovauriopo-
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tilaiden kuntoutuksessa oirekeskeisyys on jatkunut jo liian kauan, ja nyt olisi aika keskittyä oireiden syyhyn kuntoutuksessa. Tähän ratkaisuna hän kertoo Vasa Conceptin yleistymisen sekä sillä kuntoutuvien määrän lisääntymisen. (Vasa 2018.)
Sähköpostissaan Vasa mainitsee tulevaisuuden tavoitteidensa kannalta myös terapeuttien nuoremmat sukupolvet. Hän haluaisi heidän ymmärtävän, että vaikka kuntoutuksen
historian aikana on kehitetty monia eri teorioita ja tekniikoita sekä erilaisia laitteita ja välineitä, kuntoutujat ovat kiinnostuneet erityisesti yhdestä kysymyksestä: ”Milloin pääsen
takaisin samalle tasolle kuin ennen sairastumista, jos se edes on mahdollista?”. Hän
muistuttaa, että aivovauriopotilaat eri olosuhteista ja taustoista kysyvät juuri tätä samaa
kysymystä, jolloin terapeuttien ei pidä kiinnittää huomiota sen suuremmin kuntoutujan
taustaan tai esimerkiksi kotimaahan. (Vasa 2018.)
Vasa haluaa muistuttaa nuoremman sukupolven terapeutteja myös siitä, että kehittyneet
välineet ja laitteet ovat hyödyllisiä esimerkiksi sydänpotilaiden sekä ortopedisten potilaiden kuntoutuksessa, mutta neurologisilla kuntoutujilla parhaimmat kuntoutuksen apuvälineet ovat aivot, keho, sekä painovoima. Vasa kehottaa välttämään tämänkaltaisia välineitä, koska ne provosoivat kompensatorisia liikkeitä voimakkaasti. Viimeisenä oppina,
jonka Vasa haluaa tulevaisuudessa kuntoutuksen ammattilaisille opettaa, on kaatumispelko. Hänen mielestään kaatumispelko on suuri ongelma sekä kuntoutujilla että myös
terapeuteilla. Painovoiman pelkäämisen sijaan sitä tulisi käyttää hyväksi kuntoutuksessa,
ja näin ollen myös kaatumisten ehkäisyssä. (Vasa 2018.)
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Liite 2
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Liite 3
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Liite 4
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Liite 5
Haastattelumalli, litteroitu

Leenan haastattelu: (H= Haastattelija, L= Leena)
H: Selvä, eli aloitetaan siitä että kerrot itsestäsi ihan omin sanoin.
L: Minä olen ***********, 20 vuotta sitten saanut kaksi aivoinfarktia ja siitä puoli vuotta
eteenpäin niin oli aivorungossa verenvuoto. Silloin oltiinkin sitten ihan alkutekijöissä elämässä. Olin tuolloin Sveitsissä töissä sairaanhoitajana, niin olin siellä kuntoutuksessa 4
kuukautta, joka pelasti minun elämäni. Siellä neurologisessa kuntoutuslaitoksessa minulla oli todella hyvä fyssari. Jouduin kuitenkin sen jälkeen jäämään sairaseläkkeelle,
koska minulle tuli sellaisia oireita, etten kyennet enää töitäni hoitamaan. Enkä jaksanut.
Mutta kunto on parantunut sen jälkeen paljon.
H: Okei, kuulostaa aika kovalta paikalta. Minkä ikäinen nyt siis olet?
L: Olen nyt **-vuotias, eli tuolloin olin **-vuotias kun infarktit sattuivat.
H: Eli tuolloin työskentelit Sveitsissä, ja jäit Sveitsiin kuntoutukseen tapaturman jälkeen?
L: Kyllä. Eihän Suomessa noin pitkään kuntoutetakaan ketään.
H: Selvä. Millaista kuntoutus oli sitten heti tämän trauman jälkeen? Miten se alkoi?
L: Minut vietiin teholta viikon jälkeen suoraan kuntoutuslaitokseen. Siellä sitten lähdettiin
pyörätuolista pikkuhiljaa tekemään, se oli varmaankin toimintaterapiaa aluksi, ja aloitettiin hengitys- ja nielemisharjoituksilla, koska aivorungon verenvuodon vuoksi hengittäminen ja nieleminen oli vaikeaa. Ja puhuminen. Ja kaikki. Siellä oli tietenkin myös fysioterapeutti, jonka kanssa tehtiin aluksi vähän vähemmän, mutta muistan kun kävelyharjoitteita teimme tukipuilla, jolloin sitten käveltiin ja itkettiin ja käveltiin ja itkettiin. Mutta käveltiin. Siitä se siis lähti. Sitten siellä oli se toimintaterapia, jota tehtiin käsin, mutta tällaisessa aivoperäisessä tapahtumassa kun tulee se väsymys, niin se on aivan hirveää.
Sitä sanotaan aivoväsymykseksi. Tuntui kun olisi maan läpi vajonnut. Kun olin vartin ollut toimintaterapiassa, niin sen jälkeen en jaksanut yhtään mitään.
H: Kuinkas pitkään tätä aivoväsymystä sitten kesti?
L: En aivan tarkkaan muistan, mutta ainakin sellaiset 4-5 vuotta.
H: Okei, että niinkin pitkään. Mitäs kaikkia apuvälineitä siellä käytettiin, muistatko vielä?
L: Nyt täytyy sanoa, että se aika on kyllä vähän hukassa, kun muistini on hieman huonontunut. Mutta kyllä niitä oli, ja toki myös oltiin pallojen ja tällaisten päällä myös.
H: Mutta varmaankin oli aika tällaista perinteistä fysioterapiaa kuten Suomessakin, vai?
L: Kyllä oli joo.
H: Mites sitten kun tulit sieltä Sveitsistä, niin miten asiat etenivät?
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L: Joo eli asuin siis 7 vuotta Sveitsissä, ja sitten kun minut kirjoitettiin Sveitsissä sairaseläkkeelle, niin muutin takaisin Suomeen.
H: Ja täällä sitten kuntoutus jatkui?
L: Eei jatkunut, kelan-täti nauroi kun menin kuntoutusta hakemaan, että et sinä mitään
kuntoutusta saa.
H: Johtuiko se siis jotenkin Sveitsin ja Suomen näkemyseroista asiassa vai mistä?
L: En tiedä, hän vaan katsoi etten tarvitse kuntoutusta.
H: Oliko silloin jo niin hyvä toimintakyky, että sen vuoksi eivät antaneet kuntoutusta?
L: Ei se toimintakyky hyvä ollut, mutta silti ne vaan katsoivat etten tarvitse kuntoutusta.
Että se oli pahaa aikaa. Mutta sitten kun liityin Aivoliittoon, niin sitten Aivoliitto perusti
tällaisen nuorten kerhon, jossa itsekin siis kävin, niin siellä sitten fysioterapeutti pisti alkuun ja sanoi, että tottakai minä pääsen. Aivoliiton ja Raha-automaattiyhdistyksen
avulla siis. Silloin pääsin siis sellaiselle sopeuttamis-valmennuskurssille. Se oli yksi
käännekohta elämässäni.
H: Paljonkos tämän kelakäynnin ja Aivoliittoon liittymisen välillä kului aikaa?
L: Kolme vuotta.
H: Niin että niinkin kauan. Mitäs tässä välissä sitten tapahtui?
L: No silloin olin kotona ja masentunut. Silloin ei ollut mitään kuntoutusta tai vastaavaa.
Eikä sitä silloin jaksanut niin vaatiakaan, kun oli niin allapäin. Sitä vain putoaa sellaisen
tilaan, ettei kukaan auta, jos ei osaa itse hakea apua.
H: Mutta onneksi Aivoliitosta saatiin kuntoutusta. Miten se sitten alkoi, mitä kaikkea sielä
tehtiin?
L: Se ei ollut siis fysioterapiaa, vaan sopeutumis-valmennuskurssi. Että en ole periaatteessa fysioterapiassa niin paljoa käynyt. Tämän lisäksi olen ollut myös Kankaanpäässä
kuntoutuksessa, se oli hyvä kuntoutus. Että siinä on minun kuntoutukseni. Ja sitten niin
paljon kuin itsenäisesti jaksoi tehdä.
H: Selvä homma. Mitäs se kurssi (sopeutumis-valmennus) sitten piti sisällään?
L: Se sisälsi psykologista ryhmäkeskustelua, ja fyysisiä harjoitteita, ja tämän lisäksi olin
myös musiikkiterapiassa, jossa päästiin soittamaan eri soittimia ja tuttuja lauluja. Muistan kun ensimmäisen kerran soitin siellä rumpuja, se oli kyllä itselle sopivaa. Ja niin käytiin myös kävelyillä ja tanssimassa.
H: Onpas siellä ollut kaikenlaista. Miten sitten koet, että se vaikutti sinuun?
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L: Se vaikutti niin, että tuli taas sellainen olo, että joku välittää, ja auttaa jaksaa eteenpäin. Minun mielestäni kaikkien pitäisi päästä aina jonnekin kuntoutukseen, että jaksaisi
taas itse paremmin edesauttaa kuntoutustaan. Se nimittäin auttaisi siihen. Se masennus iski siis silloin kun Sveitsistä tulin, sen sairaseläkkeen takia, ja kaikki kontaktit ja ystävät jäi Sveitsiin, niin se oli niin iso putous että siinä tarvittiin joku ulkoinen voima että
jaksoi taas eteenpäin. Puoli vuotta lääkkeitä ja tätä terapiaa niin siitä se lähti taas menemään. Nyt olen itse jo vetänyt tätä kurssia 15 vuotta.
H: Noniin, olet vaihtanut sitten puolta, ja autat nyt muita samassa tilanteessa. Koetko
siis, että tämä oli se kulmakivi tässä sinun kuntoutuksessa?
L: Kyllä näin näkisin.
H: Joo. No sitten aikaa kului, ja tuli tämä Vasa Concept mukaan. Milloin se tapahtui?
L: Se tuli vuosi sitten mukaan. Vähän ehkä puskista. Minun siis yksi ystävä soitti, että
haen tänne (Vasa Conceptiin) mukaan, mutta vastasin vain, että enhän minä sinne voi
hakea kun siitä on jo 18 vuotta kun vahinko sattui. Ystävä kuitenkin soitti Tynkkysen
Marille, ja Mari käski hakea mukaan, ja minä hain. Kahden viikon päästä sitten pääsin
mukaan tähän. Se oli raju aloitus, mutta kyllä se myös auttoi.
H: Tuliko heti tuloksia vai? Ja huomattavaa kehitystä.
L: Sen huomasi heti. Ja nytkin kun täällä on tämän 6 päivää ollut, niin huomaa, että jossakin asiassa ollaan menty eteenpäin, ja että “hei pystyn tekemään tällaisen liikkeen”
mitä ei oo ennen pystynyt. Että kyllä se auttaa, mutta se vaatii vain hirveästi itseltä motivaatiota.
H: Kyllä ne on aika hurjia treenimääriä, mitä olen lukenut. Miten tämä vuosi on nyt sitten
treenien osalta kulunut, niin kuin treenaamisen suhteen?
L: Teen siis näitä harjoitteita, ja sitten niistä lähetetään videot tälle Dr. Rajulille, ja hän
laittaa uudet ohjelmat ja pitää ajan tasalla eli siis saman tien jatkuu.
H: Voitko lähettää näitä videoita siis tietyin aikavälein vai miten?
L: Ei niinkään, mutta nyt on 3kk. Eli siis tästä nyt 3kk päästä lähetän seuraavan kerran,
kun tästä näitä uusia harjoitteita teen. Hän sitten katsoo, miten olen edistynyt. Siinä on
tietyt asiat mitä hän katsoo ja mitä sitten tehdään.
H: Okei, miten sitten treenimäärät?
L: Alussa olisi ollut se suurin piirtein 2,5h aamupäivällä, ja 2,5h iltapäivällä. Mutta se oli
niin kun ihan liikaa mulle. En ollut niitä siis paljoa tehnyt. Minulla kuitenkin mies oli
töissä, ja minun piti pitää huushollin asioita hoidettavana, että jos sen koko treenimäärän (5h) olisin tehnyt joka päivä niin en olisi jaksanut enää.
H: Niin että sitten olisi muut hommat jäänyt.
L: Joo, treenit olisi jaksanut kyllä tehdä mutta sitten olisi muut asiat jääneet. Mutta nyt
minulla on sellainen 1,5h treeni joka on itselle juuri sopiva, että teen sen aamupäivällä,
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ja iltapäivällä käyn sitten asioilla ja kaupassa. Tämä siis arkisin, mutta ei viikonloppuna.
Silloin pitää olla se palautuminen.
H: Eli viikonloppusin ei ole mitään treeniä?
L: Ei, silloin palaudutaan.
H: Selvä. Miten sitten kun huomasit, että treenimäärät oli liikaa, niin miten sitten toimit?
L: No sitten tein ne mitä tein ja niin...
H: Et laittanut siis esim. Sähköpostia tai muuten ottanut yhteyttä Rajuliin?
L: En. Ei itsetunto sallinut.
H: Selvä. Ne määrät ovat kyllä paljon.
L: Niin on, mutta toisaalta, minun lähtökohdat on paljon paremmat tietysti. Että tällaisilla
kun on **** esimerkiksi, niin hänellä kun on se motivaatio ja aika, niin hänelle tämä on
juuri oikea kuntoutusmuoto. Hän voisi tällä menolla ottaa jopa askeleita vuoden päästä.
Se miten hän on muuttunut, on aivan fantastista.
H: Se on totta. Missä kaupungissa muuten asut tällä hetkellä?
L: ********, tai ********, siinä ********* lähellä.
H: Tänne on siis matkaa jonkin verran.
L: On joo, mutta se ei ole ongelma ollenkaan.
H: No miten kuvailisit sitten tämän Vasa Conceptin saatavuutta?
L: No, saatavuus pitäisi olla parempi, että tällä hetkellä taitaa olla Kokkolassa ja Turussa tätä, että pitäisi niin kuin saada esim. Kerran vuodessa ******* tämä, että olisi
edes vähän lähempänä, mutta että ei tämä matka ole mitään, jos tätä oikeasti haluaa.
H: Ei tietenkään, motivaatiotahan se vaatii. Mutta jos olisi useammin niin olisihan se mukavempaa.
L: Enkä sitä sano, etteikö olisi myös laiskuudesta kiinni. Kyllä se sitäkin varmasti on.
Mutta kyllä minä sitten kun jotakin päätän, että teen, niin sitten sen teenkin. Ei se siitä
ole kiinni. Mutta toisaalta kun en halunnut, että minun sosiaalinen elämä kärsii tämän
harjoittelun takia, niin sekin vaikutti. Jos minun mieheni olisi ollut koko ajan kotona, niin
sitten ei olisi ollut ongelmaa. Päivittäisten toimien lisäksi on myös kaksi koiraa, joita tarvitsee hoitaa ja lenkittää. Mutta siis neljä tuntia päivässä on mielestäni sellainen minkä
voi tehdä meikäläinen. Se (Vasa Concept) perustuu siihen, että niitä toistoja pitää tulla.
Päivittäin. Ja tuhansia toistoja.
H: Kyllä kyllä.
L: Mutta olen kyllä täysin vakuuttunut, että kunhan on riittävästi motivaatiota, niin kyllä
tämä on se toimivin kuntoutusmuoto aivan varmasti.
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H: Ainiin sen verran vielä, että tarvitseeko sinun lähteä kotoa pois näitä liikkeitä tekemään, vai pystytkö ihan kotioloissa treenaamaan?
L: Ei tarvitse lähteä, että pystyn kyllä tekemään liikkeet kotonakin. Ainoastaan nyt tuli
yksi liike, mitä en pysty yksin tekemään.
H: Ja onko muuten sellaisia liikkeitä, joissa tarvitset avustajaa?
L: Ei minulla ei ole ollut. Että nyt tämä yksi liike on sellainen, jossa tarvitsen miehen
apua.
H: Selvä homma. Kiitoksia sinulle haastattelusta, ja hyvää jatkoa kuntoutumisen tielle!
L: Kiitoksia teille.
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Liite 6
Analysointitaulukkomalli

ALKUPERÄISILMAUKSET
“Mä löysin aikanaan sen Pekka
Hyysalon, kun hän aikanaan teki
tätä Vaasa Conseptia ja sen
olen niin sanotusti myynyt Matille. Ja, ja se on oikeastaan ainut oikea tie, millä Matti pääsee
siihen mitä Matti haluaa. Se on
se, kun treenataan paljon… nii
se on se tie sinne oikeeseen
suuntaan.”

”Harjoittelumäärä on niin vähäinen, mitä tarvitaan et esimerkiksi kävellään on niin vähäinen.
Se on niinku enemmänkin sitä,
että kättä opetetaan niinku liikkumaan tietyllä tapaa. Ja sit
taas täällä opetetaan aivoja, nii
se on niin erilainen tapa.”

MERKITYKSENANNOT
”…olen niin sanotusti
myynyt Matille.”
Korostaa omaa rooliaan Vasa Conceptin
löytymisessä.
”…se on oikeastaan ainut oikea tie, millä Matti
pääsee siihen mitä Matti
haluaa. Se on se, kun
treenataan paljon…” 
Päättäväisyys, Treenimäärän korostuminen
”Harjoittelumäärä on
niin vähäinen… Se on
niinku enemmänkin sitä,
että kättä opetetaan
niinku liikkumaan tietyllä
tapaa... Ja sit taas
täällä opetetaan aivoja…”
 Liian pieni harjoitteluintensiteetti, perinteisen ft:n oirekeskeisyys
vs. Vasa Conceptin syyhyn paneutuminen

PELKISTETTY ILMAUS
Omaisen rooli Vasa
Conceptin löytämisessä,
Oikeanlaisen harjoittelun
löytyminen

Harjoittelun vähäisyys
perinteisessä fysioterapiassa, Vasa Conceptin
laaja-alaisuus
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PELKISTETTY ILMAUS
Omaisen rooli Vasa Conceptin löytämisessä, Oikeanlaisen harjoittelun löytyminen
Harjoittelun vähäisyys perinteisessä fysioterapiassa, Vasa Conceptin laaja-alaisuus
Omaisen kokemukset ja näkökulma Vasa
Conceptilla harjoittelusta, vaativuus
Yksilöllisyyden korostuminen Vasa Conceptissa, Rajulin rooli Vasa Conceptissa
Yhteisöllisyys, monimuotoisuus kuntoutujien ja omaisten keskuudessa

ALALUOKKA
Vasa Conceptin näkyvyys
ja tietoisuus,
Perinteinen ft vs. Vasa
Conceptin
Omaisen näkökulma Vasa
Conceptista
Yksilöllisyys,
Yhteenkuuluvuus

ALALUOKKA
Vasa Conceptin näkyvyys ja tietoisuus

Perinteinen ft vs. Vasa Conceptin

Omaisen näkökulma Vasa Conceptista
Yksilöllisyys
Yhteenkuuluvuus

YLÄLUOKKA
Vasa Concept uutena/tuntemattomana kuntoutusmuotona

PÄÄLUOKKA
Vasa Concept Suomessa

Omaisen rooli

Omaisen rooli kuntoutusprosessissa

Vasa Concept yhteisö
Suomessa

