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Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää kuntoutujan ja hänen
läheisensä osallistumista vahvistavaa toimintatapaa tavoitteen asettelussa kuntoutumisen
edistymiseksi. Kehittämistyön toimintaympäristönä oli Helsingin ja Uudenmaan
Sairaanhoitopiiriin kuuluvan Neurokeskuksen neurologian kuntoutuspoliklinikka, jonka
asiakkaat ovat työikäisiä aivovauriosta toipuvia kuntoutujia.
Tutkimuksellinen kehittämistyöni perustui toimintatutkimukselliseen lähestymistapaan.
Aineisto kerättiin kuntoutujien ryhmähaastattelujen lisäksi työntekijöiden ryhmähaastattelulla
ja yhteiskehittelyllä. Haastattelut toteutuivat teemahaastattelun periaatteiden mukaisesti.
Työntekijöiden yhteiskehittelyssä käytettiin sovellettuja yhteiskehittelyn menetelmiä.
Tiedonkeruuseen liittyviä tilaisuuksia oli yhteensä neljä. Aineiston analysointi tehtiin
aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin perustuen.
Kehittämistyöni tuotoksena syntyi kuvaus toimintatavasta, joka edistää kuntoutujan ja
läheisen osallistumista tavoitteen asetteluun kuntoutumisen edistymiseksi neurologian
kuntoutuspoliklinikalla. Toimintatavan keskeisimpiä elementtejä ovat tavoitteen asetteluun
liittyvien taitojen edistyminen sekä kuntoutujan että työntekijän suhteen, esimerkiksi
tavoitteen kirjaamisessa ja uudelleen arvioinnissa, lisäksi keskeisenä osallistumista
edistävänä tekijänä nousi esiin tiedollisen ymmärryksen vahvistuminen sekä sairauteen että
kuntoutumiseen liittyen. Työntekijän ja läheisen antama palaute on tavoitteiden asetteluun
osallistumista ja kuntoutumista edistävä tekijä. Kuntoutujan käsitys toimintakyvystään
rakentui kuntoutumisen edetessä. Ymmärryksen vahvistuminen mahdollisti osaltaan
osallistumista tavoitteiden asetteluun.
Kuntoutujan ja läheisen osallistuminen tavoitteiden asetteluun edellyttää heidän
asiantuntijuutensa tunnistamista ja hyväksymistä. Jaettu päätöksenteko vaatii kuntoutujalta
motivaatiota ja sitoutumista kuntoutumiseen. Työntekijän on sensitiivisesti arvioitava
tavoitteen asettelun oikea-aikaisuutta ja huomioitava kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä
voimavaroja osallistumisen edistymiseksi. Moniammatillinen työryhmä on osa kuntoutujan
verkostoa, jossa hänen toimijuutensa kuntoutumisen myötä vahvistuu.
Tutkimuksellinen kehittämistyöni mahdollistaa monialaisen tavoitteen asetteluun liittyvän
toimintatavan kehittämisen.
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1

Johdanto

Ihmisen inhimillinen ja sosiaalinen pääoma vahvistuvat kuntoutumisen myötä. Yhteiskunnan humaani tapa investoida näiden pääomien edistymiseen näkyy muun muassa
kuntoutuksen toimenpiteissä,

jotka luovat

samalla

työllisyyttä ja hyödyntävät

yhteiskuntaa moniulotteisin vaikutuksin. (Koukkari 2011: 223.)
Kuntoutuminen on tavoitteellinen prosessi, joka edellyttää kuntoutujalta sekä
itseohjautuvuutta

että

kuntoutusalan

ammattilaisen

kanssa

toteutuvaa

jaettua

päätöksentekoa. Tavoitteen asetteluun liittyvä vuorovaikutteinen työskentely edistää
tutkimusten mukaan näitä molempia. Tavoitteen olemassaolo itsessään vahvistaa
kuntoutujan kokemaa tyytyväisyyttä ja toivoa kuntoutumisensa suhteen. (Lloyd &
Bannigan & Suganavam & Freeman 2018: 1491.)

Sosiaali-

ja

terveysministeriön

asettaman

komitean

esitys

kuntoutusjärjestelmänkokonaisuudistuksesta julkaistiin vuonna 2017. Esitys sisälsi 55
ehdotusta, joista kymmenen on yleisesti kuntoutusprosessia koskevia. Yksi näistä liittyy
suoraan tavoitteellisen kuntoutuksen edistämiseen, sen mukaan kuntoutusta koskeviin
lakeihin on selkeästi kirjattava kuntoutuksen tavoitteellisuus työ- ja toimintakyvyn
suhteen. Ehdotus korostaa kuntoutuksen suunnitelmallisuutta ja prosessimaisuutta.
Kuntoutujan

osallisuus

prosessin

ylläpitämisessä

ja

toiminta-

ja

työkykynsä

edistämisessä on keskeistä. Lisäksi ehdotuksen mukaan on huomioitava, että
yksittäisessä kuntoutumisen prosessissa jokaisen siihen osallistuvan toimijan tulee olla
tietoinen prosessin tavoitteesta. (Sosiaali- ja terveys- ministeriö 2017: 40, 44.)

Kuntoutusta

ohjaava

yleisesti

hyväksytty

ajattelusuuntaus

ja

oppirakennelma,

kuntoutuksen paradigma, on vuosikymmenien aikana kehittynyt yhteiskunnallisten
muutosten mukana. Ajankohtaisesti tunnustettu paradigma määrittelee kuntoutumisen
ensisijaiseksi tavoitteeksi kuntoutujan toimijuuden vahvistumisen oman elämänsä
hallinnassa. Kuntoutuksen fokus on siirtynyt sairastumisen aiheuttamista vajavuuksista
ja rajoituksista kuntoutujan mahdollisuuksien tarkasteluun. Kuntoutuja nähdään
itsenäisesti

päätöksiä

Kapeakatseinen

tekevänä,

näkemys

aktiivisesti

kuntoutujasta

paradigmaan nojautuen saatella historiaan.

toimivana.
passiivisena

(Järvikoski

2013:

edunsaajana

75.)

voidaan
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Kuntoutuja hahmotetaan aiempaa tiedostetummin myös osana omaa verkostoaan, joka
muodostuu hänelle merkityksellisistä ympäristö- ja vuorovaikutussuhteista (Karjalainen
2012: 20). Läheisten osallistumisen merkityksen voidaan nähdä verkoston kautta
korostuvan. Kuntoutuksen toiminta-alueeksi on tähän näkemykseen peilaten laajentunut
yksilön

vajavuuksien

sijasta

hänen

toimintaympäristönsä

kokonaisuudessaan

(Järvikoski 2008: 50). Tämä vuorovaikutuksellisen tason vahvistuminen kuntoutustyössä
on ohjannut ajattelua siten, että fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistymisen lisäksi
myös psykososiaalisen osallistumisen mahdollistuminen nähdään kuntoutumisessa
keskeisesti tärkeänä (Karjalainen 2012: 21).

Potilaslähtöisyyden merkitystä korostavaa toimintakulttuuria pyritään ajankohtaisesti
kehittämään myös oman työni toimintaympäristössä, Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirissä

(HUS).

Organisaation

strategiaan

on

nimetty

kuusi

läpimurtohanketta, joista yksi on ”Potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana” (HUS
2018a: 17). Hanke on tarkoitus toteuttaa kansallisesti julkaistuun asiakasosallisuuden
toimintamalliin perustuen ja sen tavoitteena on mahdollistaa potilaiden vaikuttamista ja
osallistumista palveluiden suunnitteluun, niiden kehittämiseen ja arviointiin. Hankkeen
avulla on tähän mennessä kehitetty muun muassa kokemusasiantuntija- ja
asiakasraatitoimintaa. (HUS 2019.)

Päivittäisen työni toimintaympäristössä neurologian kuntoutuspoliklinikalla tavoitteiden
asettaminen kuntoutumisen prosessissa on tärkeä, mutta usein työlääksi koettu asia
sekä kuntoutujien että työntekijöiden näkökulmasta. Erityistyöntekijöiden työryhmässä
on pohdittu, millaiset tekijät vaikuttavat kuntoutujan osallistumiseen tavoitteen
asettelussa ja millä tavoin osallistumista voisi edistää. Läheisten osallistumista
prosessiin on pyritty huomioimaan käytännön toimintatavoilla, esimerkiksi kutsumalla
heitä tavoitekeskusteluun.

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksena on kehittää kuntoutujan ja hänen
läheisensä

osallistumista

kuntoutumisen edistymiseksi.

vahvistavaa

toimintatapaa

tavoitteen

asettelussa
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2

Tavoitteellinen kuntoutuminen

Tarkastelen

seuraavissa

kappaleissa

kuntoutumista

oppimiseen

pohjautuvana

prosessina ja tavoitetta sitä suuntaavana, yhteisesti sovittuna merkityksenä.
2.1

Kuntoutuminen oppimisprosessina

Kuntoutuksen käynnistyessä kuntoutujan elämään astuvat kuntoutuksen ammattilaiset,
joista vähitellen myös muodostuu osa hänen verkostoaan, ainakin väliaikaisesti.
Kuntoutustoimenpiteet jäsentyvät prosessin edetessä kuntoutumisen voimaksi, kun
verkosto vahvistuu ammattilaisten asiantuntemukseen ja kuntoutujan autonomiaan
tukeutuen. (Autti-Rämö & Salminen 2016: 14-15).
Kuntoutuminen on kuntoutujan aktiivista oppimista ja ongelmanratkaisua. Sen
keskeisenä osana kuntoutuspalveluiden suhteen on kuntoutujan ja moniammatillisen
työryhmän yhteistä päätöksentekoa ja keskustelua edellyttävä tavoitteen asettelu.
(Rosewilliam & Roskell & Pandyan 2011: 502.) Kuntoutujan oppiminen, kuntoutuminen,
on taitoa jäsennellä ja samanaikaisesti kyseenalaistaa nykytilannettaan ja totuttua
toimijuuttaan. Se on myös kuntoutujan taitoa pohtia uudenlaisia toimijuuttaan tukevia
ratkaisuja. (Karhula & Veijola & Ylisassi 2016: 236.)
Kuntoutumisen prosessin käynnistymisessä olennaista on sekä kuntoutujan itsensä
tunnistama

tarve

kuntoutukseen

että

ymmärrys

tavoitteellisen

kuntoutuksen

mahdollisuuksista (Autti-Rämö & Mikkelsson & Lappalainen & Leino 2016: 59).
Kuntoutumisen prosessin keskiössä kuntoutujan autonomia rakentuu kokemuksesta,
jossa hänen toimintakykynsä on tunnustettu ja tunnistettu (Koukkari 2011: 220).
Samankaltainen näkemys kuntoutujasta on myös Järvikoskella, joka määrittelee rooliin
liittyvän autonomian toteutuvan siinä, miten kuntoutuja osallistuu kuntoutuksensa
suunnitteluun ja miten hän arvioi itseään, tilannettaan ja sairastumisestaan johtuvia
muutoksia ylipäätään (Järvikoski 2008: 50).
Työntekijän tulee kannustaa kuntoutujaa omien arkeen liittyvien kokemustensa arviointiin ja tavoitteiden asetteluun (Karhula ym. 2016: 236). Kuntoutujan arkeen nivoutuvan
tavoitteellisen kuntoutumisen merkityksellisyyttä tukee Marja Koukkarin väitöskirjassa
esitetty kuntoutujien kokemus siitä, että esimerkiksi tiettyyn rajattuun kehon toimintaan
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liittyvän osa-alueen kuntoutus ei yksinään edistänyt kuntoutumista. Sen sijaan
tavoitteiden mukaisten kuntoutusinterventioiden koettiin tukevan kuntoutumista erityisesti
silloin, kun erilaisia kuntoutujan omatoimisuutta ja elämänhallintaa vahvistavia
elementtejä yhdistettiin monipuolisesti kuntoutustyön ammattilaisen osaamiseen
kuntoutujan arjessa. (Koukkari 2011: 225.)
Kuntoutumisen tavoitteet nousevat usein kuntoutujan elämään ennen sairastumista
kuuluneista merkityksellisistä asioista (Brown ym. 2014: 1024). Kuntoutuminen voi
tarkoittaa myös uusien merkitysten etsimistä muuttuneessa elämäntilanteessa.
Muutoksen hallinta edellyttää kuntoutujan ja hänen läheistensä voimavaroja, jotka
mahdollistavat uusien ratkaisujen pohtimisen ja niiden käyttämisen kuntoutujan elämään
sopivina arjen toimintatapoina. Vaikka kuntoutumisen prosessi on henkilökohtainen, sen
perusta rakentuu kuntoutujan ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Kuntoutujan
aktiivinen rooli ja vaikutusmahdollisuudet, mutta myös sosiaalisen verkoston tuki
korostuvat kuntoutumista edistävinä tekijöinä. (Koukkari 2011: 222.)
2.2

Tavoite suuntaa prosessia

Tavoite määritellään tietoisen pyrkimyksen kohteeksi (Karhula ym. 2016: 228).
Kuntoutustoiminnan ydintavoitteena on kuntoutujan ja hänen ympäristönsä välisessä
suhteessa tapahtuva muutos. Kuntoutumisen myötä tapahtuva muutos voi kuntoutujan
arkielämässä tarkoittaa esimerkiksi päivittäisten toimintojen sujuvoitumista tai yhteisön
toimintaan osallistumisen edistymistä. (Järvikoski 2008: 53.) Tavoite auttaa kuntoutujaa
toimintakykynsä edistämisessä ja se kiinnittää kuntoutustoimenpiteet hänen arkensa
kannalta merkityksellisiin toimintoihin (Karhula ym. 2016: 228).
Kuntoutumisen prosessimaiseen oppimiseen liittyvänä asiana on huomion arvoista, että
myös tavoite on eräänlainen prosessi. Se ei kuitenkaan elä omaa elämäänsä
kuntoutumisen rinnalla, vaan muovautuu vähitellen, kuitenkin dynaamisesti, kun
toimintakyvyn arviointi, terapian suunnittelu, toteutus ja uudelleen arviointi etenevät
kuntoutujan ja ammattilaisen yhteistyönä (Karhula ym. 2016: 233).
Tavoite voidaan prosessin aikana jakaa esimerkiksi kokonais-, pää- ja osatavoitteeseen
kuten Karhula ym. (2016) tekevät. Kokonaistavoite on laaja ja liittyy tiettyyn
elämänalueeseen. Päätavoite puolestaan asettuu tietylle aikajaksolle ja tarkennettuun
päivittäiseen
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toimintaan. Osatavoite on vaihe, jonka tulee toteutua päätavoitetta kohti mentäessä.
(Karhula ym. 2016: 228.)
Samaan tapaan, käsitettä vielä syventäen, ovat Lloyd, Bannigan, Sugavanam ja
Freeman (2018) määritelleet tavoitteen kuvaavan, miten asiat tulevat olemaan
määrätyssä tulevassa ajassa. Tavoite on tila, jota halutaan ja joka vaatii sekä toimintaa
että vaivannäköä. Pitkän ajan (long-term) tavoite rakentuu usein kuntoutujan arvojen ja
tärkeinä pitämien asioiden pohjalta ja se kohdistuu hänen sosiaalisiin rooleihinsa ja
osallistumiseen. Lyhytaikaiset (short-term) tavoitteet kohdistuvat kuntoutujan toimintaan
yksittäisissä tehtävissä. Näiden väliin jää vielä ajallinen keski-taso (medium-term), jonka
tavoitteet kohdistuvat kuntoutujan toimintakokonaisuuksiin yleisimmin. (Lloyd ym. 2018:
1420.)
Järvikosken jaottelun mukaan kuntoutusta puolestaan ohjaavat perimmäinen tavoite ja
välitavoite. Ensimmäinen merkitsee yksilön ja hänen ympäristönsä välisessä suhteessa
tapahtuvaa laajempaa muutosta, esimerkiksi harrastuksessa selviytymisen edistymistä,
välitavoitteen kuvastaessa yksittäisempää muutosta, esimerkiksi kuntoutujan fyysisessä
toimintaympäristössä. Välitavoitteen saavuttaminen edistää perimmäisen tavoitteen
mahdollistumista. (Järvikoski 2008: 54.)
Tavoitteen monimuotoisuutta kuvaa myös se, että se voi olla kuntoutujan unelma tai
haave. Sen saavuttaminen saattaa näyttää kuntoutumisen varhaisessa vaiheessa
ammattilaisen silmissä epätodennäköiseltä. Kuntoutujan itsensä asettamana se on
kuitenkin arvokas ja ainutlaatuinen, kuten Marja Koukkari painokkaasti tuo esiin
väitöskirjansa tuloksia kuvaavassa artikkelissa ”Kuntoutujan käsityksiä kuntoutuksesta
ja kuntoutumisesta. (Koukkari 2011: 220.)
Ristiriitaisuuksia

kuntoutujan

ja

työntekijän

näkemyksissä

voivat

aiheuttaa

kuntoutumisen tavoitteet, jotka asettuvat kauas tulevaisuuteen verraten työntekijöiden
näkemyksiin ajankohtaisesti mahdollisista tai tarkoituksenmukaisista tavoitteista.
(Sugavanam & Mead & Bulley & Donaghy & van Wijck 2013: 186.) Kuntoutustyöntekijän
asiantuntijuutta

on kyetä dialogisessa vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa

porrastamaan ristiriitaisiltakin vaikuttavia kuntoutumisen tavoitteita ja valitsemaan niiden
saavuttamiseksi käytettäviä kuntoutujalle sopivia menetelmiä (Koukkari 2011: 220).
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Tavoitteiden asettelu ponnistaa huolellisesti tehdystä toimintakyvyn arvioinnista (AuttiRämö ym. 2016: 57). Se on edellytys myös yhdessä kuntoutujan kanssa tehdylle
kuntoutussuunnitelmalle (Koukkari 2011: 220). Kuntoutujan tilanteen arvioinnissa ja
tavoitteiden asettelussa huomioidaan hänen toiminnallinen historiansa ja ympäristönsä
(Autti-Rämö ym. 2016: 58, 63). Ammattilaisen tulisi kuulla ja ymmärtää kuntoutujan
tarinan yksilöllisyys, onnistunut tavoitteen asettelu ei mahdollistu ”yksi koko sopii
kaikille”- ajattelussa (Lloyd ym. 2018: 1429–1430).
Kuntoutujan arkeen nivoutuvan tavoitteellisen kuntoutumisen merkityksellisyyttä tukee
Koukkarin esittämä kuntoutujien kokemus siitä, että esimerkiksi rajattuun kehon
toiminnan vahvistamiseen suuntaava tavoite ja siihen liittyvät kuntoutustoimenpiteet
eivät yksinään edistäneet kuntoutumista. Kuntoutujan arkielämään liittyvien kysymyksien
kuuleminen ja niihin vastaaminen ovat kuntoutustyöntekijän edistynyttä ammattitaitoa.
Tavoitteiden asettaminen niiden mukaisesti tuo suunnitelmaan merkityksellistä suuntaa
ja jatkuvuutta (Koukkari 2011: 220, 225.)
Tavoitteiden merkitys nähdään kuntoutujan aktiivisen roolin vahvistumisen lisäksi myös
kuntoutustoimien vaikuttavuuden arvion kannalta, sillä tavoitteet konkretisoivat haluttuja
muutoksia (Karhula ym. 2016: 228). Tavoitteet tuovat eteenpäin suuntaavaa,
voimaannuttavaa dynaamisuutta sekä ajattelun että tekemisen tasolle. Kohtuullisen
vaativa tavoite kietoutuu tukemaan myös kuntoutujan motivaation ylläpysymistä ja on
siitäkin syystä kuntoutumisen edistymisen kannalta olennaista (Tuulio-Henriksson &
Härkäpää 2015: 27-29).
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3

Tavoitteen asettelu

Kuntoutumisen tavoitteen asetteluun osallistumiseen vaikuttavat sekä edistävästi että
rajoittavasti monitasoiset kuntoutujaan ja työntekijään liittyvät asiat, joiden tunnistaminen
käytännön tilanteissa voi olla haasteellista.
3.1

Kuntoutujan osallistumisen rakentuminen

Aivoverenkierronhäiriö on vakava sairaus, joka aiheuttaa usein traumaattisen kriisin
sairastuneelle (Mieli 2019). Sairastumista voi seurata pitkittynyt työkyvyttömyys, joka
puolestaan voi johtaa muun muassa taloudellisen toimeentulon ongelmiin ja syventää
kriisiä entisestään. Kriisin käsittelyyn ja sairastumisen hyväksymiseen tarvittava aika ja
keinot ovat yksilöllisiä. (Terveyskylä 2019.) Surun kokeminen ja masennus voivat
heikentää kuntoutujan psyykkistä toimintakykyä ja osallistumista tavoitteen asetteluun
(Leach & Cornwell & Fleming & Haines 2010: 167).
Kuntoutujan

osallistuminen

tavoitteen

asettelussa

vahvistaa

kuntoutuksen

tuloksellisuutta toimintakyvyn tasolla (Rose & Rosewilliam & Soundy 2017: 72).
Kuntoutujan

sairastumisesta

aiheutuneet

toimintakyvyn

muutokset,

esimerkiksi

kognitiiviset ja kielelliset vaikeudet, voivat kuitenkin rajoittaa osallistumista tavoitteen
asettelussa ja hidastaa yhteisen ymmärryksen rakentumista (Parsons & Plant & Slark &
Tyson 2018: 311). Kuntoutujan oiretiedostamattomuus tai sairastumiseen liittyvä tai sen
vuoksi korostunut alakuloisuus tai masennus ovat myös ammattilaisten kokemia
haasteita kuntoutujan osallistumisessa tavoitteiden asetteluun (Karhula ym. 2016: 237,
Rosewilliam ym. 2011: 505).
Kuntoutujien osallistumista tavoitteen asetteluun voivat ammattilaisten mukaan rajoittaa
myös kuntoutujien puutteelliset tiedot sairaudestaan. Kuntoutujien kokema luottamuksen
puute suhteessa työntekijöihin, epärealistiset odotukset tulevaisuuden tavoitteiden
suhteen ja yleisesti puutteellinen yhteistyö tavoitteiden asettelussa ovat myös koettuja
osallistumista rajoittavia asioita. (Rosewilliam ym. 2011: 505.)
Kuntoutujan näkökulmasta toive tai haave toipumiseen liittyvistä asioista voi tarkoittaa
samaa kuin tavoite kuntoutumisen prosessissa. Toivominen voidaan määritellä
kuntoutujassa sisäisesti syntyvänä myönteistä ajatteluna, joka on yhteydessä
motivaatioon. (Brown ym. 2013: 1025.) Työntekijän on hienovaraisesti kyettävä
tunnistamaan ja tuke- maan kuntoutujan psyykkisiä voimavaroja (Leach ym. 2010: 167).
Hänen on kuunneltava
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kuntoutujan sanallistamia asioita ja ymmärrettävä niiden merkitys kuntoutumista
ohjaavina voimina. Voimavarojen tunnistaminen on olennainen kuntoutumiseen
tarvittavassa motivaatiossa ja sitoutumisessa. (Härkäpää & Valkonen & Järvikoski 2016:
76.)
Motivaatio voidaan nähdä kuntoutujan sisäisenä tilana, joka ohjaa häntä toimimaan ja
ohjaa myös hänen käyttäytymistään (Tuulio-Henriksson & Härkäpää 2015: 27).
Motivaation viriämiseen ja sen ylläpysymiseen vaikuttavat tavoitteen lisäksi kuntoutujan
elämän- tilanteeseen ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät (Härkäpää & Valkonen &
Järvikoski 2016: 76). Kuntoutustyön ammattilaisen on tärkeää pyrkiä ymmärtämään,
millä perusteella kuntoutuja päättää tavoitteistaan ja niiden tärkeydestä (TuulioHenriksson & Härkäpää 2015: 29).
Toiminnan tasolla sekä sopivasti haasteellinen tavoite että motivaatio lisäävät
kuntoutujan yrittämistä ja sinnikkyyttä, ne ohjaavat kuntoutujan tarkkaavuutta ja
toiminnan suunnittelua päämäärää kohti. Liian vaativat tavoitteet puolestaan kuluttavat
kuntoutujan energiaa epäedullisella tavalla. Motivaation vahvistumista tukee kuntoutujan
ja työntekijän yhteisen tavoitteiden arviointi ja niiden päivittäminen tarpeen mukaan.
(Tuulio-Henriksson & Härkäpää 2015: 30.)
Kuntoutumiseen sitoutuminen vahvistuu, kun tavoitteet koetaan itselle merkityksellisiksi
ja saavuttamisen suhteen realistisiksi. Kuntoutujan sitoutuminen prosessissa tapahtuviin
asioihin ja toimintaan on vaihtelevaa, jonka nähdään selittyvän muun muassa
muutokseen liittyvällä vastarinnalla. Sitoutuminen on sosiaalinen ja tilanteeseen liittyvä
ilmiö. Tavoitteiden merkityksellisyyden lisäksi ympäristön tuki ja kuntoutumisen
edistyminen voivat vahvistaa kuntoutujan sitoutumista prosessiin ja tavoitteiden
asetteluun. (Härkäpää ym. 2016: 78–79.)
Myös kuntoutujan tietoon perustuva ymmärrys kuntoutumisen prosessista edistää hänen
osallistumistaan tavoitteen asetteluun (Rose & Rosewilliam & Soundy 2017: 72).
Dialogisen vuorovaikutuksen kuntoutujan ja kuntoutustyöntekijän välillä nähdään
tukevan kuntoutujan osallistumista (Karhula ym. 2016: 236). Työntekijä voi tukea
dialogiseen vuorovaikutukseen rakentuvassa tilanteessa kuntoutujan asiantuntijuutta ja
mahdollistaa hänen yksilöllisyytensä näkyväksi tulemista (Seikkula & Arnkil 2009:104),
vaikka itse tavoitteen asettelu olisikin kuntoutujalle liian haasteellista.

9

Onnistunut vuorovaikutus kuntoutujan ja ammattilaisen välillä tukee jaettua päätöksentekoa, joka tutkimusten mukaan vahvistaa sekä kuntoutujan ymmärrystä kuntoutumisen
prosessista että hänen motivaatiotaan. Näiden tekijöiden on todettu tukevan kuntoutujan
osallistumista

tavoitteen

asetteluun. (Rose ym.

2017:

72.)

Vuorovaikutuksen

syventyminen ja yhteisen ymmärryksen vahvistuminen ammattilaisen kanssa ohjaa
prosessin etenemistä ja mahdollistaa terapiakohtaisesti yhteisen näkemyksen siitä, mitä
kuntoutuksen avulla tavoitellaan (Leach ym. 2010: 163–164).
On huomioitava, että kuntoutujan osallistumisen tavoitteen asetteluun tai yleisemmin
ajatellen jaettuun päätöksentekoonkin, tulisi perustua kuntoutujan omaan haluun.
Prosessimaisuus sekä sairaudesta toipumisessa, kuntoutumisessa että tavoitteen
asettelussa itsessään tuottaa tilanteita, joissa kuntoutuja kokee turvallisemmaksi
tukeutua ensisijaisesti ammattilaisen tietoon ja kokemukseen. (Rose ym. 2017: 73.)
Valtaistuminen kuntoutumisessa on yksilöllistä ja vaatii aikaa, sen toteutuminen ei
kuitenkaan tarkoita työntekijän vastuun siirtymistä kuntoutujalle (Salminen & Järvikoski
& Härkäpää 2016: 31).
Kuntoutujan voimavarojen tunnistamiseen ja kuntoutujan valtaistumiseen suuntautuva
työtapa on keino tasavertaisen osallistumisen edistämiseksi tavoitteen asettelussa. Työtapa vahvistaa kuntoutujan ongelmanratkaisukykyä ja tulevaisuuteen suuntautumista ja
sen lähtökohtana on usko oppimisen kykyyn ja muutoksen mahdollisuuteen.
Keskustelujen kautta kuntoutujan huomio kiinnitetään jo tavoitteiden asettamisen
vaiheessa ratkaisuihin, eikä niinkään ongelman aiheuttaneisiin tekijöihin. (Karhula ym.
2016: 236.)
Kuntoutujan osallistumista kuntoutusprosessin tavoitteiden asettamiseen tarkasteltiin
Kelan rahoittamassa tutkimuksessa vuosina 2015-16. Tutkimus toteutettiin KeskiSuomen

keskussairaalassa,

vaativan

kuntoutuksen

osastolla

ja

kehitysvammapsykiatrian yksiköissä Etelä-Suomessa. Kuntoutujat asettivat tavoitteita
yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa käyttäen GAS- menetelmää. (Alanko &
Karhula & Piirainen & Kröger & Nikander 2017: 4.)
Tutkimuksen tuloksena osallistumista edistäviksi teemoiksi tiivistettiin päämäärätietoinen
ja yksilöllisistä tarpeista lähtevä keskustelu, kuntoutujan valmius tavoitteen asetteluun,
ammattilaisten

käyttämät

tarkoituksenmukaiset

työtavat,

esimerkiksi

rakentava

vuorovaikutus, tiedon jakaminen ja visuaaliset tukikeinot ja omaisten mukana olo
tavoitteen asettelussa (Alanko ym. 2017: 33–34).
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Johtopäätöksenä

todettiin,

että

kuntoutujan

motivoituminen

ja

sitoutuminen

kuntoutumisprosessiinsa edistyy kuntoutujan itsensä asettaminen tavoitteiden avulla.
Ammattilaisten taidot kuntoutujan osallisuuden ja päätöksenteon tukemisessa auttoivat
kuntoutujaa

aktiivisessa

osallistumisessa

esimerkiksi

kognitiivisista

haasteista

huolimatta. (Alanko ym. 2017: 4.)
Rosewilliam,

Roskell

kirjallisuuskatsauksessa

ja

Pandyan

esitettiin

(2011)

kuntoutujien

kokoamassa

systemaattisessa

kokemuksia

osallistumisestaan

tavoitteiden asetteluun. Tulosten mukaan kuntoutujat kokivat huonon terveydentilansa ja
vähäisen

tiedollisen

ymmärryksen

tavoitteen

asettelusta

rajoittavan

heidän

osallistumistaan. Myös kuntoutujien vaikeus hyväksyä sairastumistaan ja siitä johtuvia
muutoksia, vaikutti heidän osallistumiseensa tavoitteen asetteluun, erityisesti silloin, kun
sairastumisesta oli kulunut vasta lyhyt aika. Katsauksen tulosten mukaan myös
kuntoutujien kokemus kuntoutustyöntekijöiden ja yleisesti terveydenhuoltojärjestelmän
joustamattomuudesta ja ohjailevuudesta heikensi heidän osallistumistaan tavoitteiden
asettelussa. (Rosewilliam ym. 2011: 505.)
Uudemman systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (Lloyd ym. 2018) pääteemojen
mukaan kuntoutujat kokivat henkilökeskeisen tavoitteen asettelun (person-centered goal
setting)

mahdolliseksi

ja

toteutuessaan

palkitsevaksi

sekä

tasavertaisuutta

vahvistavaksi, mutta toisaalta harvoin käytännössä toteutuvaksi. Sen toteutumista
rajoittivat vuorovaikukseen liittyvät tekijät kuntoutujan ja työntekijän välillä, kuntoutujien
kokemus ammattilaisen asiantuntijuuden ylivoimaisuudesta kuntoutujaan verraten,
työntekijöiden

haluttomuus

kuunnella

kuntoutujaa

ja

vastaavasti

kuntoutujien

haluttomuus kertoa tavoitteitaan. Myös ristiriidat tavoitteiden koetussa realistisuudessa
nousivat esiin rajoittavana tekijänä. Sairaudesta toipumisen koettiin pitkään kestävänä ja
vaikeasti ennustettavana prosessina olevan rajoittava tekijä kuntoutujan osallistumisessa
tavoitteen asetteluun. Toisaalta osallistuminen tavoitteen asetteluun koettiin itsessään
tärkeänä kuntoutumista edistävänä kokemuksena. (Lloyd ym. 2018: 1426–1432.)
Tavoitteen asetteluun osallistumisen rajoituksia on tunnistettu myös suomalaisten
organisaatioiden toimintatapoihin liittyen. Esimerkkinä kuntoutuslaitosten tarjoamat
palvelut, jotka noudattavat usein valmiita malleja eivätkä välttämättä joustavasti huomioi
kuntoutujan yksilöllisesti tarvitsemaa aikaa tavoitteen pohtimisessa. Kuntoutujille
saatetaan lisäksi saman palvelun sisällä asettaa useita ammattikohtaisia tavoitteita,
kuntoutujan itsensä ollessa näistä samanaikaisesti tietämätön. (Karhula ym. 2016: 237.)
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3.2

Läheisten merkitys kuntoutujan voimavarana

Kehittämistyössäni kuntoutujan läheisillä tarkoitan hänen kanssaan säännöllisessä arjen
vuorovaikutuksessa olevia muita kuin ammattihenkilöitä. Käytännössä he yleensä ovat
perheenjäseniä, lähisukulaisia ja ystäviä.
Kuntoutujan sairastuminen ja sen jälkeen vähitellen käynnistyvä kuntoutumisen prosessi
koskettavat yleensä myös kuntoutujan läheisiä. Tavoitteiden asettelussa ja kuntoutuksen
suunnittelussa onkin tämän vuoksi tärkeää huomioida myös läheisten voimavarat. (Juntunen 2016: 402.) Vaikka interventioiden toteuttajana kuntoutumisen prosessissa
luonnollisesti ensisijaisesti nähdään kuntoutuja itse, lähimmät ihmiset toimivat hänen
tärkeänä tukenaan (Autti-Rämö & Salminen 2016: 15).
Tutkija Timo Järvensivun mukaan verkoston järjestäytymisen edellytyksenä on, että
siihen kuuluvat toimijat tuntevat toisiaan, vaikka vähänkin (Järvensivu 2017). Väitteen
voidaan olettaa pätevän myös kuntoutumisen verkostossa. Verkoston höyty vahvistuu,
kun kaikki siihen kuuluvat ymmärtävät, mitkä verkoston mahdollisuudet ovat eli millaisia
resursseja tai osaamista siihen sitoutuu (Järvensivu 2017). Tästä voitanee päätellä, että
kuntoutumisen verkostossa toimijoiden välinen luottamus ja tieto voivat myös edistää
sitoutumista kuntoutumiseen.
Seikkulan ja Arnkilin mukaan ammattilaisen esittämät kysymykset ja huomiot muovaavat
dialogia eli vuoropuhelua, jota kuntoutuja käy sisäisesti itsensä ja toisaalta läheistensä
kanssa (Seikkula & Arnkil 2009:10). Järvensivun mukaan dialoginen työtapa on yksi
keskeisimmistä keinoista tiedon hyödyntämiseen ja sen aktiiviseen siirtämiseen
(Järvensivu 2017). Verkostotyöskentely ammattilaisten kanssa tapahtuu yleensä
ensisijaisesti suhteessa kuntoutujaan. Se voi toteutua välillisesti myös kuntoutujan kautta,
keskusteluissa, joita hän käy läheistensä kanssa. (Seikkula & Arnkil 2009: 10.)
Ammattilaisen hienovarainen läsnäolo ja toiminta vuorovaikutuksessa on edellisiin
näkemyksiin perustuen tärkeä taito, ja voi onnistuessaan edistää verkoston toimintaa
kauaskantoisesti.
Läheisten erilaisia kuntoutumista edistäviä rooleja on jäsennelty haastatteluun perustuvan aineiston avulla muun muassa aivovamman saaneiden kuntoutujien osalta (Gagnon
& Lin & Stergiou-Kita 2016). Tulokset kuvailevat läheisten merkitystä tiedon etsimisessä,
esimerkiksi yhteisön tuottavaan toimintaan osallistumiseen liittyen, he olivat myös
kuntoutuspalveluiden hakemiseen ja niiden arkeen sovittamiseen liittyvissä prosesseissa
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tärkeitä toimijoita. Lisäksi läheiset toimivat eräänlaisina valmentajina hyödyntäen
kotiympäristöön liittyviä välineitä ja toimintaa. Läheisten tärkeinä tehtävinä tunnistettiin
myös kuntoutujan

psyykkinen

tukeminen ja erilaisissa

päivittäisissä

toimissa

avustaminen. (Gagnon ym. 2016: 436–437.)
Läheisten ihmisten keskeinen merkitys kuntoutumisessa korostui myös kotimaisessa
väitöskirjassa, jossa kuntoutujien kokemus kulminoitui kokemukseen siitä, että ilman
läheisiä selviytyminen muuttuneessa elämäntilanteessa ei olisi ylipäätään ollut
mahdollista (Koukkari 2011: 224). Läheisten toiveikkuus, kannustus ja positiivinen asenne
voivat auttaa kuntoutujaa tavoitteiden mukaisessa toiminnassa myös silloin, kun
kuntoutuminen tuntuu polkevan paikallaan. Tavoitteen asettelussa kuntoutujan läheisen
tiedot kuntoutujasta ja hänen arjestaan voivat edistää yksilöllisyyden huomiointia
tavoitteiden suhteen (Juntunen 2016: 402). Näin mahdollistetaan myös läheisen
osallistumista kuntoutumisen prosessiin.
Kelan tutkimuksen mukaan läheiset toivat rohkaisua ja tukea tavoitteen asettelun
tilanteeseen (Alanko ym. 2017). Läheisten rooli korostui tutkimustuloksissa nimenomaan
suhteessa tavoitteen asetteluun, niiden saavuttamisen suhteen kuntoutujien mielipiteet
läheisten merkityksestä olivat vaihtelevampia. Läheisillä nähtiin olevan tärkeää tietoa
arjen rutiinien toteutuksesta ja kuntoutujan aiemmasta elämäntyylistä. Tietojen avulla
kuntoutustyöntekijöille

mahdollistui

jouhevampi

tapa

suunnitella

yksilöllistä

kuntoutusprosessia ja realistista tavoitteen asettelua yhdessä kuntoutujan kanssa.
Läheiset olivat tarpeen mukaan tukemassa kuntoutujaa tavoitteiden asettamisessa
esimerkiksi tarkentamalla kuntoutujan elämään liittyviä asioita. (Alanko ym. 2017: 33, 40,
54, 56.)
Läheisen osallistuminen kuntoutumisen prosessiin voi vaikuttaa tutkimusten mukaan
kuitenkin myös negatiivisesti kuntoutujan ja läheisen välisiin suhteisiin. Kuntoutujat
saattoivat esimerkiksi olla huolissaan läheistensä kuormittumisesta ja kokivat tarvetta
vetäytyä läheisissä ihmissuhteissaan välttääkseen suhteiden psyykkistä kriisiytymistä ja
tunnetta siitä, että olisivat taakkana perheilleen tai ystävilleen. (Lloyd ym. 2018: 1420.)
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3.3

Yhteistyö tavoitteen asettelun ja kuntoutumisen voimavarana

Kuntoutumisen prosessi liittää yhteen toimijoita ja heidän välisen yhteistyönsä voidaan
nähdä toteutuvan suhteiden verkostossa. Koskimies, Pyhäjoki ja Arnkil kuvaavat tämänkaltaista verkostoa oppimisen tilana. Vuorovaikutus toteutuu tilassa henkilökohtaisella
tasolla ja se mahdollistaa tunteiden, kokemusten ja näkökulmien jakamisen. Turvallinen
ilmapiiri edistää kuntoutujan ja läheisen sekä työntekijän yhteisten toimintatapojen
pohtimista ja toisaalta siihen mahdollisesti liittyvien epävarmuuden tunteiden ilmaisua.
Parhaimmillaan oppimisen tila mahdollistaa uuden tiedon ja taitojen syntymistä.
(Koskimies & Pyhäjoki & Arnkil 2012: 10.) Ajatusta mukaillen oppimisen tilan voidaan
nähdä mahdollistavan kuntoutujan ja läheisen toimijuuden vahvistumista myös
kuntoutumisen prosessissa ja tavoitteiden asettelussa.
Kuntoutujan ja läheisen osallistumista kuntoutussuunnitelman laatimisessa tutkittiin
osana Kelan kehittämishanketta, tutkimusraportti julkaistiin vuonna 2009. Raportin
mukaan kuntoutujat kokivat kuntoutuksen suunnittelussa oman ja läheistensä roolin
lääkärin jälkeen merkityksellisimmäksi, myös terapeuttien rooli nähtiin keskeisenä.
(Puumalainen ym. 2009: 91.) Tutkimusraportissa esitettiin kuntoutujien näkemyksiä
myös kuntoutuksen toteutuksesta ja merkityksistä. Keskeisesti tärkeänä kuntoutujat
kokivat yhdessä sovitut tavoitteet ja niiden säännöllisen tarkistamisen. (Hokkanen ym.
2009: 141.)
Kuntoutumiseen liittyvän yhteistyön rajapintoja tarkastellaan usein esimerkiksi suhteessa
ammattiryhmien välisiin tehtäviin, mutta niiden voidaan nähdä olevan myös asiakkaan ja
ammattilaisten välisiä (Sipari & Mäkinen & Harra 2012: 12). Näkemys oppimisen tilasta
(Koskimies ym. 2012: 10) toteutuu kuvaavasti myös ajatuksessa, jonka mukaan kyseessä
voisivatkin olla rajapintojen sijasta yhdyspinnat (Kekoni ym. 2019: 16). Näin korostetaan
yhteistä toimintaa, jossa asiantuntijuus on jaettua (kuvio 1). Kuntoutujan valtaistumiseen
perustuva paradigma tukee tätä näkökulmaa määritellessään kuntoutujan osaksi
toimintaympäristöään, elämäänsä suunnittelevaksi ja aktiivisesti päätöksiä tekeväksi,
osallistuvaksi subjektiksi (Järvikoski 2008: 50).
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• Yhteinen
• Suunnitelman lähtökohta
• Kuntoutujan, läheisen ja
työntekijän
asiantuntijuuteen
perustuva

Tavoite

Yhteistyö
• Kuntoutuja
• Läheiset
• Työntekijät

Kuntoutuminen
• Etenee oppimisen kautta
• Edellyttää kuntoutujan ja
läheisen voimavaroja,
ymmärrystä
vaiheittaisuudesta

Kuvio 1. Yhteistyö kuntoutumisessa ja tavoitteen asettelussa

Myös

tulevaisuuden

ihmislähtöistä

terveyttä

ja

valinnanvapautta

kuvaavissa

skenaarioissa nousee esiin näkemys, jonka mukaan yksilön terveyttä ei ensinnäkään tulisi
määritellä vain elämisenä ilman sairautta. Toimintakyvyn lisäksi terveys merkitsee sen
sijaan ennen kaikkea kykyä osallistua ja olla osana itselle merkityksellistä yhteisöä ja
yhteiskuntaa eli olla osana toimijan verkostoa. Näin ollen yksilön taidot ovat yhteistyötä
korostavassa päätöksen teossa ja tavoitteiden asettamisessa keskeisiä vahvuuksia
myös tulevaisuuden terveyspalveluita tarjoavassa verkostossa. (Demos Helsinki 2015:
9, 57-58.)
Verkostossa tapahtuva, onnistunut vuorovaikutus edellyttää dialogista prosessia ja
suhdetta

toimijoiden

välillä.

Dialogisessa

prosessissa

kuunnellaan

ja

tullaan

kuunnelluksi, siinä mahdollistuvat merkitysten muodostuminen ja muuttuminen ja niiden
yhteinen jakaminen. Prosessissa muodostuvat dialogiset suhteet perustuvat puolestaan
avoimuuteen, tasavertaisuuteen ja turvallisuuteen. (Haarakangas 2011: 145.) Dialoginen
työtapa suuntaa kohti ratkaisuja, joiden perustana ovat kuntoutujan voimavarojen
tunnistamisen lisäksi myös hänen toiminnassaan esiin tulevien rajoituksien jäsentely
(Leiman 2015: 21). Edellä esitettyjen tekijöiden vastuullisella huomioinnilla rakentuu
käsitys

tavoitteiden

mahdollistumisella.

asettelun

yksilöllisyydestä

ja

toimijoiden

osallistumisen
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4

Toimintaympäristö

Tutkimuksellisen kehittämistyöni toimintaympäristö on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuuluvan Neurokeskuksen neurologian kuntoutuspoliklinikka. Neurokeskus muodostuu neurologian ja neurokirurgian erikoisaloista, jotka vastaavat HYKS
sairaanhoitoalueella

keskushermostosairauksien

diagnostiikasta,

hoidosta

ja

kuntoutuksesta. (HUS 2018b.)
Kuntoutuspoliklinikan asiakkaista suurin osa on kuntoutujia, jotka ovat sairastaneet
aivoinfarktin tai aivoverenvuodon. Muita syitä kuntoutukseen käynnistymiseen voivat olla
aivovamma ja -tuumori ja esimerkiksi enkefaliitti. Kuntoutujat ovat 16 vuotta täyttäneitä,
useimmiten työikäisiä. Kuntoutusjakso käynnistyy yleensä, kun sairastumisesta on
kulunut vähintään muutama viikko ja enintään yksi vuosi. Sen kesto vaihtelee
muutamasta viikosta useaan kuukauteen, useimmiten jakso toteutuu yhden vuoden
aikana. (Ahonen ym. 2018.)
Moniammatillisen kuntoutuksen tavoitteeksi on Neurologian kuntoutuspoliklinikan
palvelukuvauksessa määritelty kuntoutujan mahdollisimman omatoiminen selviytyminen
kotona

ja

muissa

hänelle

kuntoutustoimenpiteiden
Kuntoutuksen

aikana

merkityksellisissä

avulla
tuetaan

tavoitellaan

toimintaympäristöissä.

kuntoutujan

kuntoutujaa ja

hänen

työkyvyn
läheisiään

Lisäksi

edistymistä.
selviytymään

sairastumisen aiheuttamista muu- toksista. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat
fysioterapeutit,

lääkärit,

neuropsykologit,

puheterapeutti,

sairaanhoitaja,

sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutit. (Ahonen ym. 2018.)
Neurologian

kuntoutuspoliklinikan

erityistyöntekijät

ovat

useasti

keskustelleet

kehittämistyötä mahdollistavassa, säännöllisessä kokousrakenteessaan muun muassa
kuntoutusjakson tavoitteen asettelusta ja esimerkiksi Goal Attainment Scaling (GAS)menetelmän käytön mahdollisuuksista. (ERKO 2018) Moniammatillisen työryhmän
yhteistyönä on valmistunut vuonna 2016 kuntoutujille laadittu palautekyselylomake.
Lomakkeella

kerätään

tietoa

kuntoutukseen

liittyvistä

kokemuksista

kuntoutuspoliklinikan toimintatapojen kehittämiseksi. Kuntoutujan tehtävänä on arvioida
muun muassa seuraavia väitteitä ”Kanssani sovittiin tavoitteet ja tehtiin suunnitelma
kuntoutusjaksolleni”

ja

”Minulle

tärkeät

tavoitteet

huomioitiin

kuntoutuksen

suunnittelussa”. Kuntoutujien palauttamia lomakkeita on käyty läpi moniammatillisen
työryhmän toimesta noin kahdesti vuodessa. Kuntoutujat ovat terapiatilanteisa ilmaisseet
vaihtelevasti vaikeutta tavoitteiden nimeämisessä, kokemukset tämänkaltaisista
keskusteluista ovat työntekijöiden yhteisesti jakamia.
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5

Tavoite ja tarkoitus

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksena oli kehittää kuntoutujan ja hänen
läheisensä

osallistumista

vahvistavaa

toimintatapaa

tavoitteen

asettelussa

kuntoutumisen edistymiseksi.
Kehittämistehtävät:
1. Selvittää, mitkä tekijät edistävät kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista
tavoitteen asetteluun kuntoutumisen edistymiseksi
- kuntoutujan näkökulmasta
- kuntoutustyöntekijän näkökulmasta
2. Selvittää, mitkä tekijät rajoittavat kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista
tavoitteen asetteluun kuntoutumisen edistymiseksi
- kuntoutujan näkökulmasta
- kuntoutustyöntekijän näkökulmasta
3. Kuvata moniammatillisessa työryhmässä ydintekijät, jotka edistävät kuntoutujan
ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen asettelussa kuntoutumisen
edistymiseksi
Kehittämistyön tuotos on kuvaus toimintatavasta, joka vahvistaa kuntoutujan ja hänen
läheisensä osallistumista tavoitteen asetteluun neurologian kuntoutuspoliklinikalla
kuntoutumisen edistymiseksi.
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6

Menetelmälliset ratkaisut

Seuraavissa kappaleissa perustelen tutkimuksellisen kehittämistyöni lähestymistapaa ja
aineiston keruuseen sekä sen analysointiin liittyviä ratkaisuja. Kuvailen lopuksi
kehittämistyöni etenemistä.
6.1

Tutkimuksellinen lähestymistapa

Tutkimuksellista kehittämistyötäni ohjasi toimintatutkimuksellinen lähestymistapa, jonka
keskeinen tarkoitus oli kehittää kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista
vahvistavaa toimintatapaa tavoitteen asettelussa kuntoutumisen edistymiseksi.

Toimintatutkimuksellisen

lähestymistavan

perusteena

oli

tarve

käytänteiden

kehittämiseen. Kehittämisen kohteena oli toimipisteemme toiminta eli organisaation
sisäinen toimintatapa. Kohde määrittyi toimintaympäristön toimijoiden eli työntekijöiden
aloitteesta. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa salli sen, että kehittämistyöni
kohdistui yhteisöön, jonka jäsen itse olin. Lähestymistapa mahdollisti myös reflektiivisen
pohdinnan, toimijoiden omien kokemusten tarkastelun, joka tuki kuntoutujan ja läheisen
osallistumista edistävien ja rajoittavien tekijöiden nimeämistä ja sellaisen toimintatavan
kuvausta, joka edistää heidän osallistumistaan tavoitteen asetteluun kuntoutumisen
edistymiseksi. (Heikkinen 2015: 220–225.)

Tutkimuksellinen

kehittämistyöni

oli

nähtävissä

myös

osana

neurologian

kuntoutuspoliklinikan yhteistä kehittämistyötä, joka puolestaan kuvautui organisaatiossa
yleisemmällä tasolla jatkuvan syklin muodostamana prosessina (Toikko & Rantanen
2009: 66). Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa tuki tätä ajatusta jatkuvasta
prosessista, jossa tarkoituksena ei ollut kuvata ainoastaan olemassa olevaa vaan
kiinnostuksena kohteena oli myös se, miten asioiden pitäisi olla (Anttila 2006: 440).
Kehittämistyöni sisälsi toimintatutkimuksellisen spiraalin suunnitteluvaiheen, jossa
kuvattiin kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista edistäviä tekijöitä tavoitteen
asettelussa (Heikkinen 2015: 223-224).
En pyrkinyt kehittämistyöni avulla tuottamaan yleistettävää tietoa kohteena olevasta
aiheesta, mutta parhaimmillaan sillä saavutettiin täsmennettyä tietoa määrätystä
kohteesta kehittämisen mahdollistamiseksi (Anttila 2006: 439). Toimintaympäristössäni
tavoitteen asettelua koskevia keskusteluja oli käyty usein, joten toimintatapojen
tarkastelu ja kehittäminen oli mahdollisuus, joka aktivoitui kehittämistyöni avulla.
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Jurgen Habermansin tiedon intressin analyysiin perustuen tunnistin ensimmäisessä ja
toisessa kehittämistehtävässäni praktisen tiedon intressin, sillä pyrin niiden avulla
vahvistamaan aiheeseen liittyvää ymmärrystä ja tulkitsemaan kehittämisen kohteena
olevaa ilmiötä eli kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen asetteluun.
Kehittämistyöni

tulevaisuuteen

kurottuvana

tavoitteena

oli

kolmannen

kehittämistehtäväni mukaisesti toimintatavan kehittäminen, jossa tiedon intressi on
emansipatorinen, kriittisesti vallitsevaa tapaa tarkasteleva ja muutokseen pyrkivä.
(Toikko & Rantanen 2009: 44–45.)
6.2

Tiedontuottajien valinta ja kuvaus

Valikoin

tiedontuottajiksi

kuntoutujat

ja

kuntoutuspoliklinikan

moniammatilliseen

työryhmään kuuluvat työntekijät, sillä tiesin heillä olevan omakohtaista kokemusta
kehittämisen kohteena olevasta aiheesta. Lisäksi nojauduin Toikon ja Rantasen
näkemykseen toimintatutkimuksesta, jonka mukaan toimijoiden osallisuus nähdään
itseisarvona, tärkeänä oikeutena, joka auttaisi tutkimustyön kannalta parempien tulosten
saavuttamisessa. (Toikko & Rantanen 2009: 90–91.)
Haastatteluihin soveltuivat tutkimuksellisen kehittämistyöni suunnitelman mukaisesti
kuntoutujat, jotka olivat olleet vähintään kuukauden ajan kuntoutuspoliklinikalla
moniammatillisessa kuntoutuksessa. Rajaus perustui kliiniseen kokemukseeni, jonka
perusteella tiesin moniammatillisessa kuntoutuksessa olleiden kuntoutujien omaavan
monipuolista kokemusta eri terapioista ja käytänteistä tavoitteisiin liittyen.
Kuntoutujien tuli kyetä ilmaisemaan itseään sanallisesti, lisäksi heidän vireystilansa tuli
olla

vakaa.

Sujuva

puheen

tuotto,

puheen

ymmärtäminen

ja

vireystilan

tarkoituksenmukainen ylläpysyminen olivat valitsemani tiedonkeruun menetelmän eli
ryhmähaastattelun kannalta olennaisia asioita. Kuntoutustyöntekijät arvioivat kriteerien
toteutumista kuntoutujissaan tietojensa ja kliinisen asiantuntemuksensa perusteella.
Kuntoutujien kohdejoukon ulkopuolelle rajautuivat he, joiden toimintaterapeuttina itse
olin toiminut. Arvioin kuntoutujan tuttuuden voivan vaikuttaa hänen asettumiseensa
haastateltavaksi ja toisaalta mahdollisesti omiin tulkintoihini hänen esiin tuomistaan
asioista.

Työntekijöiden

haastatteluun

ja

yhteiskehittelytilaisuuteen

osallistui

neurologian

kuntoutuspoliklinikan erityistyöntekijöitä, molempiin tilanteisiin osallistuivat samat kuusi
työntekijää.

Ammattialoista

edustettuina

olivat

fysioterapia,

toimintaterapia,

neuropsykologia ja puheterapia. Työntekijöiden ryhmän ulkopuolelle rajautuivat lääkärit,
kuntoutussairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä, joiden osallistuminen kuntoutujien jaksojen
tavoiteasetteluun on vähäisempää.
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Kuntoutujien läheisiä en käyttänyt tiedontuottajina, tarkastelin heidän osallistumistaan
ainoastaan kuntoutujien ja työntekijöiden näkemyksien avulla. Rajaus perustui
tutkimuksellisen kehittämistyöhöni aikatauluun.
6.3

Aineiston kerääminen

Aineiston keruu tapahtui suunnitelmallisesti kehittämistehtävien mukaisesti. Olen
kuvannut prosessia taulukossa 1.
Kuntoutujien

haastatteluihin

lupautui

kolme

osallistujaa,

heistä

yksi

perui

osallistumisensa terveydellisistä syistä. Työntekijöiden haastattelussa oli kuusi
osallistujaa. Haastattelut toteutuivat kuntoutuspoliklinikan tiloissa.
Ensimmäisen ja toisen kehittämistehtäväni aineiston keräsin ryhmähaastattelujen avulla.
Haastattelin
menetelmänä

kuntoutujia
käytin

ja

työntekijöitä

molemmissa

erillisissä

ryhmissä

ryhmähaastattelutilanteissa,

teemahaastattelua.

Teoriaan

ja

kehittämistehtäviin perustuvat alustavat kysymykset kokosin taulukkoon (liite 1).
Kysymysten tarkka järjestys ja niiden lopullinen muoto tarkentuivat haastattelutilanteen
edetessä. Teemojen läpi käyntiä varmistin tilanteessa mukanani olleen paperiversion
avulla. (Eskola & Vastamäki 2010: 28–29.)

Kolmannen

kehittämistehtävän

aineiston

keruussa

hyödynsin

yhteiskehittelyyn

perustuvien menetelmien sovellusta työntekijöiden kanssa. Haastattelutilaisuudet
tallennettiin kokonaisuudessaan. Yhteiskehittelyn aikana äänitys tauotettiin osallistujien
pohtiessa kirjoitettavia vastauksiaan. Tallentaminen onnistui digitaalisella nauhurilla
moitteettomasti, äänenlaatu oli erinomainen.
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Taulukko 1. Kuvaus aineistonkeruusta.

Kehittämistehtävä

Osallistujat

Aineiston keruu

Analyysi

Aineiston analyysin tulos

1.Selvittää, mitkä tekijät

1a) teemahaastat-

Aineistolähtöi-

Kuvaus kuntoutu-

edistävät kuntoutujan ja

a) kaksi kuntoutujaa

telu ryhmähaastat-

nen sisäl-

jan ja hänen lähei-

hänen läheisensä

teluna

lönanalyysi

sensä osallistu-

osallistumista tavoitteen

mista edistävistä

asetteluun

tekijöistä tavoit-

a) kuntoutujan
näkökulmasta
b) kuntoutustyöntekijän

b) kuusi
kuntoutustyöntekijää

teen asettelussa

1b) teemahaastat-

kuntoutumisen

telu ryhmähaastat-

edistymiseksi

teluna

näkökulmasta

2.Selvittää, mitkä tekijät

2a) teemahaastat-

Aineistolähtöi-

Kuvaus kuntoutu-

rajoittavat kuntoutujan ja

telu ryhmähaastat-

nen sisäl-

jan ja hänen lähei-

hänen läheisensä

teluna

lönanalyysi

sensä osallistu-

osallistumista tavoitteen
asetteluun

a) kaksi kuntoutujaa

mista rajoittavista

b) kuusi
kuntoutustyöntekijää

a) kuntoutujan

tekijöistä tavoit-

2b) teemahaastat-

teen asettelussa

telu ryhmähaastat-

näkökulmasta

kuntoutumisen

teluna

b) kuntoutustyöntekijän

edistymiseksi

näkökulmasta

Kuvata moniammatillisessa

Kuntoutustyöntekijöi-

Kuntoutustyönteki-

Aineistolähtöi-

Kuvaus ydinteki-

työ- ryhmässä ydintekijät,

den moniammatillinen

jöiden ryhmäkes-

nen sisäl-

jöistä, jotka vah-

jotka edistävät kuntoutujan

ryhmä, kuusi

kustelu yhteiskehit-

lönanalyysi

vistavat kuntoutu-

ja hänen läheisensä

osallistujaa.

telyn menetelmin.

jan ja hänen lähei-

osallistumista tavoitteen

Yhteisen

sensä osallistu-

asettelussa

ymmärryksen

mista tavoitteen

jäsentely

asetteluun neuro-

kuvauksesta.

logian poliklinikan
kuntoutuspoliklinikalla kuntoutumisen edistymiseksi
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Yhteiskehittelyyn olin tehnyt työntekijöiden tarkasteltavaksi yhteenvedon (liite 2)
kuntoutujien kahdesta ryhmähaastattelusta ja työntekijöiden yhdestä haastattelusta.
Pyysin työntekijöitä aivoriihimenetelmää soveltaen kirjaamaan post it-lapulle ensin
ydintekijöitä, jotka heidän mielestään aineiston tarkastelun perusteella edistävät
kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen asettelussa kuntoutumisen
edistymiseksi. Tämän jälkeen he nimesivät samalla menetelmällä toimintatapoja, jotka
aineiston tarkastelun perusteella edistävät heidän mielestään kuntoutujan ja hänen
läheisensä osallistumista tavoitteen asettelussa kuntoutumisen edistymiseksi.
Post it-laput he kiinnittivät Ydintekijät- ja Toimintatapa-nelikenttään. Ryhmä keskusteli
lyhyesti näistä nelikentistä, keskustelu tallentui digitaaliselle sanelimelle. Sekä nelikentät
että niistä käyty keskustelu muodostivat osan tutkimusaineistostani.

6.4

Aineiston analysointi

Käsittelin aineistoa aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin perustuen. Haastattelujen ja
yhteiskehittelyn jälkeen litteroin ensin aineiston ja erittelin siitä sen jälkeen
analyysikysymyksien avulla asiat, jotka vastasivat kehittämistehtäviini. (Tuomi &
Sarajärvi 2013: 91–92.) Nostin analyysikysymysten avulla aineistosta esiin ajatuksellisia
kokonaisuuksia. Yksittäisten sanojen käyttäminen aineiston luokittelussa olisi todennäköisesti heikentänyt aineiston monipuolisuuden näkyväksi tulemista. Luokittelin
aineistoa muodostamalla analyysiyksiköiden avulla alaluokkia. Aineiston analyysin
tulokset rakentuivat näistä alaluokista. (Tuomi & Sarajärvi 2013: 111–113).

Litteroitua aineistoa syntyi kuntoutujien kahdesta haastattelusta yhteensä 28 sivua ja
työntekijöiden haastattelusta 14 sivua. Lisäksi yhteiskehittelystä aineistoa kertyi viisi
sivua. Litteroidun tekstin riviväli oli 1,5, fontti Arial, koko 12.
Haastatteluaineiston analyysikysymykset muotoutuivat työni kahdesta ensimmäisestä
kehittämistehtävästä. Kysymykset ohjasivat tehtäville olennaisten ajatuksellisten kokonaisuuksien tunnistamista ja niiden ryhmittelyä. (Tuomi & Sarajärvi 2013 109–110.)
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Haastatteluaineiston luokittelussa käyttämäni neljä analyysikysymystä olivat:

1) Mikä edistää kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen asetteluun
kuntoutujan näkökulmasta
2) Mikä edistää kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen asetteluun
työntekijän näkökulmasta
3) Mikä rajoittaa kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen asetteluun
kuntoutujan näkökulmasta
4) Mikä rajoittaa kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen asetteluun
työntekijän näkökulmasta
Alkuperäiset ilmaisut muodostivat ensimmäisessä vaiheessa neljä erillistä taulukkoa
analyysikysymysten

mukaisesti.

Seuraavassa

vaiheessa

karsin

alkuperäisistä

ilmaisuista puheeseen liittyvät täytesanat pois, alkuperäiset ilmaisut muotoituivat tällä
tavoin pelkistetyiksi ilmaisuiksi.

Kolmannessa vaiheessa ryhmittelin samaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaisut alaluokiksi
yhteisen otsikon alle (liite 3). Jaottelin toisin sanoen saamani aineiston osiin ja pyrin
muodostamaan siitä uuden kokonaisuuden. Jaottelussa käytin analyysikysymysten
lisäksi

tulkintaa

ja

päättelyä.

Tavoitteeni

oli

tarkastella

aineistoa

suhteessa

kehittämistehtäviini ja tuottaa selkeä sanallinen kuvaus tutkimuksellisen kehittämistyöni
kohteena olevasta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2013: 109, 112.)
Yhteiskehittelytilaisuudessa käyttämieni Ydintekijät – ja Toimintatapa- nelikenttien (liite
4) otsikot perustuivat kehittämistehtäviini. Molempien nelikenttien pystyjanan toimijoita
kuvaaviksi määritteiksi nimesin ”Kuntoutuja ja läheinen” ja ”Työntekijät”. Valinta perustui
kliiniseen

tietooni

siitä,

ketkä

käytännössä

olivat

tavoitteen

asetteluun

kuntoutuspoliklinikalla yleensä osallistuvat toimijat. Ydintekijät- vaakajanan määritteet
kuvasivat asian konkreettisuutta ja Toimintatapa- vaakajanalla kuvautui työntekijän
arvioimana toimintatavan toteuttamisen helppous tai vaikeus.

Analyysikysymyksenä nelikenttien tarkastelussa oli kolmannen kehittämistehtäväni
perusteella ”Mitkä ydintekijät vahvistavat kuntoutujan ja läheisen osallistumista
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tavoitteen asetteluun neurologian kuntoutuspoliklinikalla kuntoutumisen edistymiseksi?”
Tein analyysia varten kaksi taulukkoa (liite 5), joihin siirsin suoraan post it- lappujen
alkuperäiset ilmaisut, en pelkistänyt niitä, sillä ne olivat melko lyhyitä alkuperinkin. Etsin
ilmaisuista vastauksia analyysikysymykseen, taulukot itsessään toimivat myös osana
aineiston analyysia. Analysoin lisäksi yhteiskehittelyn äänitteestä litteroidun keskustelun
aineistolähtöisen sisällön analyysin periaatteiden mukaisesti.

6.5 Tutkimuksellisen kehittämistyön eteneminen

Tutkimuksellinen kehittämistyöni käynnistyi syksyllä 2018 tavoite- ja tarkoitus- lauseiden
muotoilulla ja teoreettisen tietopohjan tarkastelulla. Työ edistyi erityisesti Metropolian
ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2019 pidetyn suunnitelmaseminaarin jälkeen.
Kehittämistyöni

HUS-vastuuhenkilöksi

lupautui

neurologian

kuntoutuspoliklinikan

osastonylilääkäri. Jatkoin tutkimussuunnitelman työstämistä helmikuussa teoriapohjaa
rakentamalla. Toimitin suunnitelman Metropolian ammattikorkeakouluun ohjaavien
opettajieni tarkastettavaksi 1.3.2019. Suunnitelmani hyväksyttiin opettajien toimesta
huhtikuussa 2019, tein tuolloin sähköisen tutkimuslupahakemuksen HUS Tutkijan
työpöytä - järjestelmään.
Ensimmäisessä vaiheessa hain kyseisen järjestelmän kautta HUSn eettisen toimikunnan
puoltoa tutkimuslupahakemukselleni, joka oli pakollinen, koska haastattelin kuntoutujia
tiedontuottajina. Toimikunnalle toimitin päätöksentekoa varten muun muassa eri
osallistujaryhmille tarkoitetut Tutkittavan tiedote- ja suostumusasiakirjat (liite 6 ja 7).
Tiedotteeseen oli kirjattu kehittämistyön tavoite, tarkoitus ja tiedonkeruun menetelmä.
Toimitin liitteenä myös tutkimuksesta vastaavan henkilön alustavan arvion tutkimuksen
eettisyydestä (liite 8).
Sain puollon eettiseltä toimikunnalta kesäkuussa ja elokuun 2019 alussa se hyväksyttiin
myös niissä tulosyksiköissä, joiden työntekijöitä ja/tai kuntoutujia se koski. Tulosyksiköitä
olivat Sisätaudit ja kuntoutus, Pää- ja kaulakeskus ja Neurokeskus. Tiedotin välittömästi
sähköpostitse työntekijöille tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksesta, tiedon
keruun aloituksesta ja kuntoutujien rekrytoinnin kriteereistä.

Kuntoutujien haastattelukutsun (liite 9) toimitin kuntoutustyöntekijöille. Työntekijät olivat
kertoneet haastattelun tarkoituksesta ja yhteydestä tutkimukselliseen opinnäytetyöhöni
kuntoutujien kanssa käymissään keskusteluissa ja antoivat kutsun sopiviksi arvioimilleen
ja osallistumista kiinnostuneille kuntoutujille. Kolme kuntoutujaa lupautui haastatteluun ja
terapeutit ilmoittivat siitä minulle. Kuntoutujat saivat terapeutiltaan tiedotteen ja
suostumuslomakkeen (liite 7), joka toimitettiin suljetussa kuoressa minulle.
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Työntekijöitä

tiedotin

osallistumisen

mahdollisuudesta

haastatteluun

ja/tai

yhteiskehittelyyn sekä sähköpostitse että erityistyöntekijöiden kokouksessa. Toimitin
kiinnostuksestaan ilmoittaneille työntekijöille tiedotteen ja suostumuksen (liite 6), joista
jälkimmäisen he palauttivat saamansa ohjeen mukaisesti toimintaterapian toimistoon.

Kuntoutujien yhteystiedoista käytin suostumuslomakkeeseen merkittyä puhelinnumeroa,
jota tarvitsin haastatteluaikojen sopimiseen. Kuntoutujien henkilö- tai yhteystietojen
poimintaa

ei

ollut

Suostumusasiakirjat

tarpeen
säilytin

tehdä

HUSn

sähköisen

toimintaterapian

tietojärjestelmän

toimistossa

kautta.

neurologian

kuntoutuspoliklinikalla lukitussa kaapissa

Haastattelin kuntoutujia yhteensä kaksi tuntia. Kuntoutustyöntekijöiden haastattelu kesti
tunnin, lisäksi he osallistuivat tunnin mittaiseen yhteiskehittelytilaisuuteen. Kaikki neljä
tilaisuutta toteutuivat kuukauden aikana, viikon välein. Työntekijöiden tilaisuudet olivat
kuntoutujien ryhmähaastattelujen jälkeen. Tutkimuksellisen kehittämistyöni raportin
kirjoittaminen toteutui loka-marraskuussa, julkaisu oli marraskuussa 2019.
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7

Tulokset

Kuntoutujien ja työntekijöiden haastatteluissa osallistumista edistäviksi tekijöiksi nimettiin
muun muassa tavoitteen kirjaamisen ja ymmärryksen lisääntymisen kuntoutumisen
prosessista. Yhteiskehittelyssä jäsentyivät osallistumista edistävän toimintatavan
tekijöiksi esimerkiksi kuntoutujan ja hänen läheisensä asiantuntijuuden tunnistaminen.
7.1

Osallistumista edistävät tekijät

Kuntoutujan näkökulma
Kuntoutujat toivat haastatteluissa esiin, että muiden ihmisten tuki tavoitteen asettelussa
oli olennaisen tärkeää heidän oman osallistumisensa edistymisessä tavoitteen
asettelussa. Tuen tarpeeseen vaikuttivat oman terveydentilan heikkous ja toisaalta
kyvyttömyys arvioida oman toimintakyvyn muutoksia, oma näkemys koettiin erityisesti
sairastumisen

alkuvaiheessa

sekavaksi.

Tärkeänä

pidettiin

myönteistä,

tavoitesuuntautunutta asennetta, joka aktivoi omaa osallistumista tavoitteen asettelussa.
Motivaatio kuntoutumiseen oli tavoitteiden asetteluun osallistumisen kannalta myös
tärkeä tekijä.
Kuntoutujien mukaan tavoitteiden asetteluun osallistuminen edistyi, kun heidän
käsityksensä kuntoutumisen prosessista ylipäätään selkeytyi. Tähän liittyi esimerkiksi
kuntoutujien vähitellen lisääntyvä ymmärrys siitä, että kuntoutuminen vaati odotettua
enemmän aikaa ja käytännössä esimerkiksi pidemmän sairasloman kuin he olivat aluksi
olettaneet.
Tiedon lisääntyminen omaan sairauteen liittyen hälvensi yleistä epäselvyyttä
tulevaisuuden ja oman toipumisen suhteen, joka puolestaan mahdollisti paremmin myös
kuntoutujan osallistumista tavoitteen asetteluun. Kuntoutujat kokivat myös, että
ammattilaisten välisen tiedonkulun sujuvuus ja oikea-aikaisuus edisti tavoitteen asettelua
ja teki siitä kuntoutujille sujuvampaa. Kuntoutujat toivat esiin huomionsa, että heidän
asioistaan keskusteltiin työntekijöiden palavereissa ja kokivat tämän edistäneen yhteistä
ymmärrystä sekä työryhmän että kuntoutujan välillä ja näin tukevan myös heidän
tavoitteen asetteluun osallistumistaan.
Kuntoutujan huomiot toimintakyvystään arjen toimien tai ammattilaisen ohjaaman
arviointitilanteen yhteydessä auttoivat tavoitteiden asetteluun osallistumista. Huomiot
vahvistivat kuntoutujan käsitystä toimintakykynsä muutoksista ja toisaalta kuntoutumisen
etenemisestä, tavoitteiden uudelleen arvioinnissa palaute omasta toimintakyvystä koet-
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tiin tärkeäksi. Läheisten palaute kuntoutujan toiminnasta koettiin niin ikään tärkeäksi
tueksi oman käsityksen vahvistumisessa ja tavoitteen asettelussa, kuntoutujat kokivat
palautteen vahvistavan myös motivaatiotaan kuntoutumiseen liittyen.

Kuntoutujat kokivat oman osallistumisensa edistyvän myös, kun itse tavoitteen asettelun
prosessiin kiinnitettiin huomiota. Tämän nähtiin toteutuvan siinä, että kuntoutukseen
osallistuvilla olisi yhteinen tavoite ja tavoitteet olivat ymmärrettävät. Tavoitteiden
porrastaminen pienempiin osiin koettiin osallistumista edistäväksi asiaksi. Useita kertoja
haastatteluissa nousivat esiin myös tavoitteiden uudelleen arviointi kuntoutumisen
prosessin edetessä ja tavoitteiden kirjaaminen konkreettisesti myös kuntoutujalle
nähtäväksi.

Yksilöllinen

joustavuus

näiden

tavoitteiden

asettamisen

vaiheiden

toteutumisessa todettiin tärkeäksi ja kuntoutujan osallistumista edistäväksi.

Joustavuus tavoitteiden asettelussa kuntoutusjakson aikana ja läheisten erilaisissa
tavoissa osallistua siihen koettiin sekä kuntoutujan että läheisen osallistumista
edistäväksi.

Toinen

haastateltavista

arvosti

läheisten

näkemysten

kuulemista

esimerkiksi tavoitekeskustelun aikana ja koki sen edistäneen omaa osallistumistaan
tavoitteen asettelussa. Läheisen näkemyksen huomiointi antoi kuntoutujan mielestä
työntekijöille tarkoituksenmukaista lisätietoa kuntoutujan toimintakyvystä.
On huomattava, että haastatteluissa nousi esiin myös kuntoutujan arkeen liittyen
tärkeäksi koettu taloudellisen toimeentulon vakautuminen, jonka myötä kuntoutujat
kokivat arkeen liittyvän epävarmuuden väistyneen ja asioiden selkeytyneen. Muutokset
vaikuttivat heidän mielestään myös kuntoutumisen tavoitteiden asetteluun osallistumisen
vahvistumisena.

Työntekijän näkökulma

Kuntoutujan asiantuntemuksen tunnistaminen ja sen hyväksyminen, kuten myös
tavoitteiden asettelun tietoinen opetteleminen ammattilaisen tuella koettiin tavoitteen
asettelussa kuntoutujan osallistumista edistäviksi asioiksi työntekijöiden näkökulmasta.
Työntekijän työtapa tavoitteen asettelun kirjaamisessa koettiin merkitykselliseksi ja
kuntoutujan osallistumista edistäväksi, sen koettiin mahdollistavan kuntoutujalle
tavoitteisiin palaamisen ja niiden uudelleen arvioinnin yhdessä työntekijän kanssa ja
tarvittaessa myös omatoimisesti.
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Tavoitteiden uudelleen arvioinnissa myös ammattilaisen taito hyödyntää kuntoutujan
tuottamia huomioita toimintakyvystään koettiin kuntoutujan osallistumista edistäväksi ja
sen koettiin lisäävän myös yhteistä keskustelua tavoitteista. Monialainen keskustelu,
jossa osallisina olivat kuntoutuja, läheinen ja työntekijät kuntoutuspoliklinikalla tai
muussa kuntoutuksen verkostossa, koettiin kuntoutujan osallistumista edistäväksi, sen
nähtiin vahvistavan yhteistä ymmärrystä kuntoutujan tilanteesta.

Työntekijän kykyä tunnistaa kuntoutujan ajankohtaisia voimavaroja pidettiin tärkeänä,
sen koettiin usein vahvistuvan työntekijöiden välillä käytyjen keskustelujen tuella.
Voimavarojen tunnistaminen auttoi työntekijää tekemään ratkaisuja esimerkiksi siten,
että tavoitteen asettelua siirrettiin eteenpäin, mikäli arvioitiin, ettei kuntoutuja siihen vielä
pysty. Asiasta keskusteltiin yleensä myös kuntoutujan kanssa, mutta työntekijä saattoi
tehdä ratkaisun myös ensisijaisesti omaan ja työryhmän arvioon perustuen.
Käytännössä kuntoutujaa rohkaistiin huomioimaan, että kuntoutuminen vie aikaa ja
voimavarojen vaihtelu prosessin aikana on tavallista. Tavoitteiden asettelu ei siis
välttämättä aina ollut ensisijaisena asia kuntoutusjakson alkaessa.

Työntekijöiden näkökulmasta tutustuminen kuntoutujaan yksilöllisenä henkilönä oli
tavoitteen asettelussa olennaisen tärkeää, silla sen kautta koettiin mahdollistuvani
tarkoituksenmukainen

kuntoutujan

tukeminen

tavoitteen

asettelussa.

Tietoa

ymmärryksensä vahvistumiseen työntekijät saivat keskusteluista kuntoutujan kanssa,
keskustelut mahdollistivat samalla kuntoutujan omien toimintakykyynsä liittyvien
huomioiden jakamista. Myös läheisten huomioiden koettiin tukevan kuntoutujan
osallistumista, sillä ne vahvistivat yhteisen ymmärryksen syntymistä. Tutustuminen
koettiin aikaa vievänä, mutta tärkeänä vaiheena kuntoutujan tavoitteen asettamiseen
osallistumisen edistymiseksi.

Tärkeinä osallistumista edistävinä tekijöinä kuvautuivat työntekijän taito asettua
dialogiseen

vuorovaikutukseen

kuntoutujan

kanssa

ja

toivon

ylläpitäminen

kuntoutumisen suhteen. Haastattelussa työntekijät mainitsivat kuntoutujien nimeävän
myös tavoitteita, jotka eivät ajankohtaisesti näyttäytyneet realistisilta tai jäivät abstraktille
tasolle, esimerkiksi kuntoutujan nimettyä tavoitteekseen työkyvyn palautumisen.
Työntekijät kokivat tällaisessa tilanteessa voivansa edistää kuntoutujan osallistumista
tavoitteen asetteluun esittämällä kysymyksiä, joiden avulla kuntoutujan olisi mahdollista
jakaa työkykyyn vaadittavia taitoja pienempiin osiin ja konkretisoida niitä siten hänen
ajankohtaiseen arkeensa liittyviksi toiminnoiksi ja tehtäviksi. Tärkeänä kuntoutujan
osallistumista edistävänä seikkana tunnistettiin se, ettei kuntoutujan toiveikkuutta
lannistettu, vaikka esimerkiksi edellä kuvattua tavoitteiden muokkausta tehtäisiinkin.
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Kuntoutujan ymmärrys kuntoutuksesta yleisesti ja siihen läheisesti kytkeytyvästä
ajatuksesta, jonka mukaan kuntoutuminen tulisi ymmärtää osana kuntoutujan
ajankohtaista elämäntilannetta, olivat työntekijöiden mielestä edellytyksiä kuntoutujan
tavoitteen asettelulle ja toisaalta siihen osallistumisen jatkuvalle edistymiselle. Toisin
sanoen

työntekijät

tunnistamaan,

kokivat

mikä

ymmärryksen

merkitys

vahvistumisen

kuntoutustoimenpiteillä

on

auttavan
arjen

kuntoutujaa
toimintakyvyn

vahvistumisessa. Tämän nähtiin vahvistavan kuntoutujan taitoa nimetä tavoitteitaan.
Kuntoutujan sitoutumisen kuntoutumiseen koettiin edistyvän myös, kun hänen tietonsa
kuntoutuksen sisällöstä vahvistui. Kuntoutujan sitoutumisen koettiin puolestaan
kytkeytyvän tavoitteen asetteluun osallistumisen edistymiseen.

Työntekijöiden ymmärrys yhteiskunnallisten muutoksista ja niiden vaikutuksista
kuntoutumisen verkostoihin koettiin välillisesti vaikuttavan myös kuntoutujan tavoitteen
asettelun osallistumista edistävänä asiana. Työntekijöiden ajankohtaiset tiedot
esimerkiksi

jatkokuntoutuksen

mahdollisuuksista

tuottivat

tarpeellista

tietoa

suunnitelmiin, joita kuntoutuja työntekijän kanssa kuntoutumisensa edetessä usein teki.

Läheisen osallistuminen kuntoutustilanteisiin ja toisaalta kuntoutujan toimiva suhde
läheiseen edistivät työntekijöiden näkemyksen mukaan läheisen osallistumista
tavoitteiden asetteluun. Työntekijät kokivat, että läheisen asiantuntijuuden tunnistaminen
merkitsi tärkeää mahdollisuutta kokonaisvaltaisempaan näkemykseen kuntoutujan
toimintakyvystä ja siksi sen koettiin edistävän myös kuntoutujan osallistumista tavoitteen
asetteluun. Ristiriitaisten tai puutteellisiin tietoihin pohjautuvien näkemysten riski pieneni,
kun työntekijän ymmärrys esimerkiksi kuntoutujan perheen voimavaroista vahvistui.

7.2

Osallistumista rajoittavat tekijät
Kuntoutujan näkökulma
Kuntoutujat kokivat omaa osallistumistaan tavoitteen asetteluun rajoittavaksi tekijäksi
sen, ettei heillä ollut mielestään riittävästi tietoa aivovaurion aiheuttaneesta sairaudesta.
Tiedon vähyys vaikutti myös pelkoon uudelleen sairastumisesta ja oli johtanut
psyykkiseen kuormittumiseen. Myös nämä tekijät rajoittivat kuntoutujien näkemyksen
mukaan heidän osallistumistaan tavoitteen asetteluun. Kuntoutumisen prosessi koettiin
pitkäkestoisena ja ennakoimattomana, kokemus vaikeutti tavoitteen asettelua prosessin
aikana vaihtelevassa määrin. Ennakoimattomuus ja uusien oireiden ilmeneminen olivat
johtaneet kuntoutujien kohdalla myös siihen, että jo kertaalleen tehdyt tavoitteet ja
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suunnitelmat oli jouduttu hylkäämään ja aloittamaan niiden työstäminen uudelleen.
Sairastumisesta aiheutuneet toimintakyvyn muutokset, esimerkiksi muistivaikeudet,
koettiin osallistumista rajoittaviksi. Muutoksien koettiin aiheuttaneen alavireisyyttä,
masennusta ja turhaantumista. Tunteet vaihtelivat prosessin aikana ja niiden merkitys
tavoitteen asettelussa tunnistettiin, kuntoutujat kuitenkin kokivat, ettei psyykkinen
kuormitus ollut pysyvää.
Liian varhainen tavoitteen asettelu oli kuntoutujista tuntunut vaikealta ja vähensi heidän
osallistumistaan siihen. Varhaiseen tavoitteen asetteluun liittyi pelkoa ja epävarmuutta
omista taidoista, jonka vuoksi kuntoutujat kokivat työntekijöiden tavoitteet esimerkiksi
yksittäisissä terapiatilanteissa ajoittain liian vaativiksi ja olevan ajankohtaisesti
ristiriidassa oman tavoitteensa kanssa.
Kuntoutumiseen liittyvien laajempien tavoitteiden suhteen, esimerkkinä työkyvyn
palautuminen, kuntoutujat toivat esiin ristiriitoja myös läheisten tai päätöksiä tekevien
viranomaisten näkemysten suhteen. Ristiriidat olivat aiheuttaneet turhaantumista ja
hämmennystä, joka oli tavoitteiden asettelun suhteen koettu tuolloin osallistumista
rajoittavana asiana. Käytännön kuntoutustyössä kuntoutujat kokivat, että tavoitteiden
uudelleen arviointia tehtiin liian harvoin ja kun se tehtiin, uusia tavoitteita ei kirjattu
näkyviin. Kuntoutujat kokivat tämän heikentävän omaa osallistumistaan tavoitteiden
asetteluun ja aiheuttavan kuntoutumisen suunnittelussa epäsäännöllisyyttä.
Huoli taloudellisesta toimeentulosta vähensi kuntoutujien osallistumista kuntoutumisen
tavoitteen asetteluun. Huolestuneisuus koettiin kokonaisvaltaisena voimia vievänä
tunteena, joka heikensi konkreettisesti myös jokapäiväistä elämänlaatua. Tavoitteen
asettelu ja kuntoutuminenkin koettiin tällaisessa tilanteessa toissijaisena asiana.
Työntekijän näkökulma
Työntekijät kokivat kuntoutujan osallistumisen tavoitteen asetteluun rajoittuvan, kun
tavoite oli ristiriitainen kuntoutujan ja työntekijän välillä. Ristiriitaisuuden koettiin herkästi
syntyvän tilanteessa, jossa kuntoutujan nimeämä tavoite oli laaja, mahdollisesti abstrakti,
ja työntekijän näkemyksen mukaan ajankohtaisesti epärealistinen. Myös kun yhteisen
ymmärryksen

rakentuminen

terapiasuhteessa

oli

aluillaan,

kokivat

työntekijät

kuntoutujan osallistumisen rajoittuneeksi.
Kuntoutujan heikentynyt toimijuus vaikutti rajoittavasti, tähän vaikuttavia asioita olivat
esimerkiksi

heikentynyt

käsitys

toimintakyvyn

muutoksista,

kielellisten

taitojen

heikentyminen ja psyykkinen kuormittuminen sairastumiseen liittyen. Näissä tilanteissa
kuntoutujan osallistumista rajoittavaksi tekijäksi todettiin myös tilanne, jossa kuntoutuja
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luovutti vastuun kuntoutumistaan läheiselle. Joissain tilanteissa läheiset saattoivat
osallistua hyvinkin intensiivisesti kuntoutustilanteisiin ja tuolloin kuntoutujan oman äänen
kuulemisen koettiin mahdollisesti rajoittuvan. Toisaalta voimavarojen heikentyminen
koski myös läheisiä ja ylipäätään kotielämään, ja senkin koettiin voivan rajoittaa
kuntoutujan osallistumista.

Kuntoutustyöntekijöiden välisessä työskentelyssä tavoitteen asettelun epäselvyys koettiin myös kuntoutujan osallistumisen rajoittavaksi. Tavoitteiden uudelleen arviointia
yhdessä kuntoutujan kanssa pidettiin osin vähäisenä ja sen koettiin vaikuttavan
rajoittavasti kuntoutujan mahdollisuuksiin osallistua tavoitteen asetteluun. Kuntoutujan
kanssa käytyä keskustelua arvostettiin, mutta toisaalta tunnistettiin tilanteita, joissa se
erilaisten syiden vuoksi oli vähäisempää. Mikäli kuntoutuja ei halunnut tai pystynyt
sanallistamaan tavoitteitaan ja vuorovaikutus hänen kanssaan jäi ohueksi, työntekijät
kokivat sen ilmenevän myös tavoitteen asetteluun osallistumisen rajoittumisena.
Myös se tosiasia, että ammattiryhmät aloittivat eriaikaisesti yhteistyönsä kuntoutujan
kanssa, vaikutti työntekijöiden mielestä osin kuntoutujan ja erityisesti läheisten
osallistumiseen tavoitteiden asettelussa. Läheisten läsnäolo oli usein vähäisempää
kuntoutuksen jatkuessa pidempään ja tämän vuoksi yhteys heihin heikompaa, tavoitteen
asetteluun he eivät näin ollen aktiivisesti osallistuneet.
Työntekijöiden mukaan osalle kuntoutujista kuntoutuspoliklinikalla käyminen oli henkilökohtainen prosessi, johon he eivät odottaneet läheisten osallistuvan ja suoraan myös
kieltäytyivät mahdollisuudesta. Lisäksi läheisten osallistumista tavoitteiden asettelussa
rajoittivat myös parisuhteessa jo ennen kuntoutujan sairastumista vaikuttaneet
kuormitustekijät, jotka tulivat esiin kuntoutuksen aikana käydyissä keskusteluissa.
7.3

Tavoitteen asettelua edistävät ydintekijät ja toimintatapa

Ydintekijänä konkreettinen toiminta kuntoutujan ja läheisen kanssa
Kuntoutujan ja läheisen osallistumista tavoitteen asetteluun tukevat työntekijöiden
näkemyksen mukaan heille tarjoutuvat käytännön työkalut. Läheisen läsnäolo
terapiatilanteessa edistää molempien osallistumista tavoitteen asetteluun, erityisesti jos
oma kuntoutujan käsitys muuttuneesta toimintakyvystään on heikko. Tieto ja ymmärrys
vahvistuivat konkreettisen toiminnan. Työntekijät kokivat, että kuntoutujan ja läheisen
kohtaaminen yhdessä ensimmäisellä tapaamisella tukee yhteydenpitoa myös jakson
aikana muutoinkin.

31
Kuntoutujan osallistumista vahvistavaksi toiminnaksi koettiin myös hänen kykynsä
asettua aktiiviseen kuntoutujan rooliin. Kuntoutujan henkisen ja fyysisen voimavarojen
tuli mahdollistaa tavoitteen asettelua ja näin edistää osallistumista tavoitteena
asetteluun. Kuntoutujan kyky kommunikoida ja ilmaista itseään koettiin tavoitteen
asetteluun osallistumista edistäväksi ydintekijäksi toiminnan tasolla.
Ydintekijänä konkreettinen toiminta työntekijän toiminnassa
Työntekijän toiminnassa tärkeäksi nähtiin kuntoutuspoliklinikan yleisistä toimintatavoista
ja kuntoutusprosessin etenemisestä kertominen, johon liittyivät yksittäisemmin
menetelmien kuvaaminen ja ajallisten resurssien määrittely, esimerkiksi kuinka usein
viikossa terapiakäyntejä on mahdollista toteuttaa. Menetelmien suhteen korostettiin
ammattilaisen tehtäväksi kuvata, mihin niiden valinta ja vaikuttavuus perustuvat ja miten
arviointi, tulosten tulkitseminen ja harjoittelu liittyvät toisiinsa. Työntekijän tulisi antaa
kuntoutujalle vaihtoehtoja terapiamenetelmille, konkretisoida omalla esimerkillään niiden
käyttöä ja sitä, miten ne vaikuttavat arjen toiminnan edistymiseen. Kotikäynti nähtiin
ammattilaisen konkreettisena toiminnan mahdollisuutena tavoitteiden uudelleen
arvioimiseksi ja toisaalta kuntoutujan osallistumista tavoitteen asettelussa edistäväksi.
Ydintekijänä ei- aineellinen asia kuntoutujan ja läheisen kanssa
Kuntoutuja ja läheisen osallistumisen kannalta tärkeänä ajatuksellisena ydintekijänä
nähtiin toivo, motivaatio ja usko kuntoutumiseen. Tärkeäksi nähtiin, että kuntoutujalla on
halua kuntoutua. Luottamus positiiviseen muutokseen ja sitoutuminen kuntoutumisen
prosessiin nähtiin niin ikään kuntoutujaan ja läheiseen liittyviksi käsitteellisemmän tason
ydintekijöiksi tavoitteen asetteluun osallistumisessa. Kuntoutujan kyky tunnistaa
sairastumisesta aiheutuneita rajoituksia ja ongelmia ja oiretiedostus koettiin tärkeiksi
tekijöiksi. Kuntoutujan tunne kuunnelluksi tulemisesta koettiin merkittäväksi, johon
liittyväksi voidaan nähdä myös esiin tulleet avoin ilmapiiri sekä yhteistyön ja
vuorovaikutuksen toteutuminen ja ammattilaisten hyväksyntä tavoitteiden suhteen.
Tiedon lisääminen kuntoutumisen prosessista, tavoitteen asettelun konkretisoiminen
sekä kuntoutujalle että läheiselle nähtiin tärkeinä ydintekijöinä osallistumisen kannalta.
Läheiseen liittyviksi ajatuksellisiksi ydintekijöiksi nimettiin psyykkisiin voimavaroihin
liittyvät asiat, ajalliset resurssit ja elämän- sekä perhetilanne, joiden koettiin vaikuttavan
hänen mahdollisuuksiinsa osallistua tavoitteiden asetteluun. Kuntoutujan luvalla
läheiselle annettu palaute edisti hänen osallistumistaan tavoitteiden asetteluun. Lisäksi
koettiin kuntoutujan ja läheisen välisen myönteisen suhteen tukevan osallistumista
kuntoutumisen tavoitteiden asetteluun.
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Ydintekijänä ei-aineellinen asia työntekijän toiminnassa
Työntekijät näkivät itseensä liittyviksi, ei-aineellisiksi eli ajatuksellisiksi ydintekijöiksi
kuntoutujan ja läheisen osallistumisen edistymisessä lämpimän ja luontevan vastaanoton merkityksen. Rauhallinen mahdollisuus tutustumiseen, luottamuksen lisääntyminen
ja työntekijän kiireettömyys kohtaamisessa ja vuorovaikutukselle olivat niin ikään
ajatuksellisia työntekijöihin liittyviä tekijöitä kuntoutujan ja läheisen osallistumisen
edistymisessä tavoitteen asettelussa. Puheeksi ottaminen nähtiin tärkeänä. Lisäksi
kuntoutujan ja läheisen asiantuntijuuden tunnistaminen heille ääneen ja heidän
kuuntelemisensa tavoitteiden asettelussa koettiin merkityksellisenä.
Helposti toteutettava toimintatapa kuntoutujan ja läheisen kanssa
Tavoitteiden asetteluun osallistumisen edistymiseksi nähtiin, että kuntoutujalla ja
läheisellä tulisi olla kykyä liittää arvioinnissa saatuja tuloksia käytännön tilanteisiin sekä
kotona että terapiassa. Läheisen läsnäolo oli tärkeää. Samoin kotikäynnit ja terapeutin
kanssa tehdyt asioinnit tai harrastuksiin liittyvät käynnit koettiin merkityksellisiksi. Tähän
liittyen konkreettiset esimerkit, joita kuntoutujan oli mahdollista hyödyntää toiminnassaan
mallina, edistivät hänen osallistumistaan myös tavoitteiden asetteluun, myös toiminnan
porrastaminen yhdessä kuntoutujan kanssa koettiin osallistumista edistäväksi. Arvioinnin
tulosten läpikäyminen yhdessä terapeutin ja läheisen kanssa oli tärkeää, lisäksi
kuntoutujan ja hänen läheisensä havaintojen kuuleminen ja niiden yhteinen tarkastelu
edistivät heidän osallistumistaan tavoitteiden asetteluun.
Keskustelu kuntoutujan elämäntilanteesta ja tiedollisen ymmärryksen lisääntymisen
koettiin edistävän tavoitteen asetteluun osallistumista, samoin yhteisen ajan antaminen
läheiselle ja kuntoutujalle. Tavoitekeskustelu itsessään, monialainen yhteistapaaminen
ja tavoitteisiin palaaminen asetettiin helppoja tapoja kuvaavalle nelikentän sektorille ja
kuntoutujan ja läheisen osallistumista edistäväksi. Esiin nostettiin myös mahdollisuus
tavoitteiden asetteluun kotiympäristössä, mikäli vastaanottotilanne ja -tila olisivat
kuntoutujalle ja läheiselle ajankohtaisesti haasteellisia. Tärkeänä nähtiin riittävän ajan
mahdollistaminen tavoitteen asettelussa, rauhallinen tila ja kuuntelu kuten myös
Ydintekijät-nelikentässä.

Helposti toteutettava toimintatapa työntekijän toiminnassa
Työntekijöiden toiminnassa nostettiin esiin kyky liittää arvioinnin tuloksia käytännön tilanteisiin kotona ja terapiassa, lisäksi toiminnallisten harjoitteiden ja tilanteen
porrastaminen nähtiin kuntoutujan ja läheisen osallistumista edistävinä asioina.
Työvälineenä mainittiin tässä kohdin motivoivan haastattelun käyttö.
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Läheinen ja kuntoutuja yhteisellä vastaanotolla koettiin tavoitteen asettelussa
osallistumista edistäväksi, näin myös koettiin tavoitelomakkeen täyttäminen yhdessä
läheisen kanssa. Lisäksi COPM-, GAS- ja Spiral-menetelmien käytön koettiin toiminnan
tasolla vahvistavan osallistumista.
Vaikeasti toteutettava toimintatapa kuntoutujan ja läheisen kanssa
Puhelinkeskustelu, moniammatillinen yhteistyö, tavoitteiden kirjaaminen paperille ja
niiden uudelleen arviointi koettiin kuntoutujaan ja läheiseen liittyen sijoittuvan
nelikentässä vaikeamman toteutettavan toiminnan puolelle.
Vaikeasti toteutettava toimintatapa työntekijän toiminnassa
Työntekijöihin liittyen vaikeammaksi toteuttaa arvioitiin kuntoutujan ja läheisen tiedollisen
ymmärryksen vahvistamisen mahdollisuudet, kirjallisesti tai kuvina. Vaikeammin
toteuttaviksi nelikentässä jäivät myös sensitiivisyyden huomiointi tavoitteen asettelun
aloittamisessa ja kuntoutujan yksilöllisen tilanteen joustava huomiointi.
Yhteenveto tuloksista
Haastattelujen ja yhteiskehittelyn perusteella keskeisiksi kuntoutujan ja läheisen
osallistumista edistäviksi tekijöiksi samankaltaisina kuvautuivat kuntoutujien ja
työntekijöiden nimeämät itse tavoitteeseen liittyvät seikat, esimerkiksi yhteisesti nimetty
tavoite, sen porrastaminen ja uudelleen arviointi. Vuorovaikutus kuntoutukseen
osallistuvien toimijoiden välillä nousi esiin erilaisten siihen liittyvien asioiden kautta, joita
olivat muun muassa kokemus kuulluksi tulemisesta, dialogisuus, sensitiivisyys ja
yksilöllisyys. Tiedon ja ymmärryksen vahvistuminen sekä kuntoutujassa että toisaalta
työntekijöissä koettiin tärkeäksi. Niiden koettiin vahvistuvan prosessin edetessä
esimerkiksi tutustumisen kautta sekä arvioinnin ja yhdessä tekemisen avulla. Kuntoutujat
kokivat kuntoutumiseen ja sairauteen liittyvän tiedon erityisen tärkeäksi ja työntekijät
nimesivät kuntoutujan toimintakykyyn ja hänen lähiympäristöstään liittyvän tiedon
keskeiseksi (kuvio 2).
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Kuvio 2. Yhteenveto kuntoutujan ja läheisen osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä
tavoitteen asettelussa
Sekä kuntoutujat että työntekijät kokivat kuntoutujan ja läheisen osallistumisen rajoitteiksi
psyykkisten voimavarojen heikentymisen ja kommunikoinnin rajoitteet sairastumiseen tai
läheisen kohdalla elämäntilanteen liittyen. Lisäksi kuntoutujat kokivat sairastumisesta
johtuvien toimintakyvyn muutoksien, kuten esimerkiksi muistivaikeuksien, rajoittaneen
osallistumistaan

tavoitteen

asetteluun.

Tiedon

puute

ja

ennusteen

epävarmuus

sairastumiseen liittyen rajoittivat erityisesti kuntoutujan osallistumista, samoin taloudellisen
tilanteen heikentyminen. Ristiriidat tavoitteissa ja epäselvyys tavoitteen asettelun
prosessissa koettiin rajoitteiksi osallistumisessa.
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8

Kuntoutujan ja läheisen osallistumista edistävä toimintatapa
tavoitteen asettelussa

Kehittämistyöni tuloksena syntyi kuvaus kuntoutujan ja läheisen osallistumista
edistävästä toimintatavasta tavoitteen asettelussa neurologian kuntoutuspoliklinikalla
(kuvio 3). Kuvaus perustuu tuloksiin tavoitteen asettelua edistävistä ja estävistä
tekijöistä, jotka saatiin kuntoutujien ja työntekijöiden haastatteluista ja työntekijöiden
nelikenttäanalyyseistä.

Motivaatio

KUNTOUTUJA JA LÄHEINEN
Kuntoutujan oma näkemys
toimintakyvystään
Tavoite- ja palautekeskustelu
monialaisessti läheisen ja
työntekijöiden kanssa
Tavoitteen asettelu kotona
Riittävästi aikaa
Läheisen näkemys kuntoutujan
toimintakyvystä
Yhteiset ajat kuntoutujalle ja
läheiselle
Läheinen terapiatilanteissa
Tietoa kuntoutumisesta ja
sairaudesta
Toimeentulon vakauttaminen

Dialogisuus
Tieto
Toivo

YHTEINEN TAVOITE
Suunnitelma tavoitteen
asettelusta ja
päivittämisestä
kirjallisena
Tavoitteen selkeys
Tavoitteiden
porrastaminen
Uudelleen arviointi
yhdessä säännöllisesti
Kirjatut tavoitteet
kuntoutujalle
Kuntoutuksen päättyessä
jatkosuositusten ja tavoitteen kirjaaminen
kuntoutujalle

Sensitiivisyys

TYÖNTEKIJÄ
Kuntoutujan voimavarojen
arviointi
Tuki tavoitteen asettelussa
Kuntoutujalle ja läheiselle palaute
kuntoutujan toimintakyvystä ja
kuntoutumisesta
Kuntoutujaa rohkaistaan
toimintakykynsä jäsentelyyn
Huomioidaan ”mini-taket”
sovitusti terapiatuntien välissä l.
lyhyet keskustelut kuntoutujan ja
työntekijöiden kanssa
Työntekijöiden välinen
tiedonsiirto kuntoutumisesta
Tiedotetaan kuntoutujaa ja
läheistä talon tavoista,
kuntoutusjakson sisällöstä
Sosiaalietuuksista huolehtiminen
Koti- ja yhteisökäynnit
kuntoutujan kanssa
Yhteiskunnallisten muutoksien
huomiointi

Jaettu asiantuntijuus ja päätöksenteko tunnistettu ja hyväksytty
Kuvio 3. Kuntoutujan ja läheisen osallistumista edistävä toimintatapa tavoitteen asettelussa
neurologian kuntoutuspoliklinikalla

Tavoitteen asettelussa kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista edistetään
tavoitteen asetteluun liittyvällä konkreettisella suunnitelmalla, johon myös määritellään,
miten ja milloin tavoitteiden arviointia tehdään ja ketkä silloin ovat paikalla. Kuntoutujan
kanssa yhteistyössä pyritään porrastamaan tavoitteita pienempiin, konkreettisiin osiin ja
kaikki tavoitteisiin liittyvät sopimukset kirjataan sellaiseen formaattiin, joka on myös
kuntoutujalle jaettavissa. Tavoitteen asettelua jatketaan kuntoutusjakson aikana silloin,
kun se kuntoutujan ja/tai työntekijän arvion mukaan on tarkoituksenmukaista.
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Kuntoutusjakson päättyessä kuntoutuja osallistuu tavoitteiden toteutumisen arviointiin ja
hänen kanssaan tehdään suunnitelma jatkokuntoutukseen liittyvistä tavoitteista.
Vaihtoehtoisesti

häntä

tuetaan

omatoimiseen,

ilman

työntekijää

tapahtuvaan

kuntoutumista edistävän toiminnan tavoitteiden asetteluun.

Kuntoutujan aloittaessa jaksoaan kuntoutuspoliklinikalla, selvitetään hänen tiedolliset
tarpeensa liittyen sairauteen ja kuntoutumiseen. Tilanteeseen kutsutaan myös läheinen
mukaan. Läheisen näkemys kuntoutujan toimintakyvystä pyydetään keskustellen tai
mahdollisuuksien mukaan tarkoitukseen kehitellyllä lomakkeella. Tavoitteen asettelua
tehdään sopivan ajan kuluessa kuntoutuspoliklinikalla ja kuntoutujaa läheisineen
rohkaistaan tavoitteiden asettelun pohtimiseen myös kuntoutuskäyntien ulkopuolella.

Huomiota kiinnitetään jo alussa erityisesti myös siihen, että kuntoutujan taloudellinen tilanne on huolehdittu erilaisten sairastumiseen liittyvien etuuksien ja korvausten osalta
asianmukaisesti.

Varsinainen tavoitekeskustelun ajankohta sovitaan joustavasti huomioiden kuntoutujan
ja läheisen mahdollisuudet tavoitteen asetteluun. Kehittämistyöni tuloksien perusteella
tavoitekeskustelun järjestämisessä tarkoituksenmukaisinta ei lähtökohtaisesti ole
pyrkimys siihen, että keskustelu pidetään heti kuntoutusjakson alkaessa, mutta toisaalta
tämä seikka on huomioitava nimenomaan yksilöllisesti.
Työntekijä antaa kuntoutujan toimintakyvystä säännöllisesti ja tietoisesti palautetta, sekä
kuntoutujalle, hänen läheiselleen, että työryhmälle, joka työskentelee kuntoutujan
kanssa. Palautekeskustelu ja tavoitteen päivittäminen tapahtuvat tarvittaessa joustavasti
ja nopeasti myös kuntoutujan terapiatuntien välissä, jolloin työntekijät voivat yhdessä
keskustella kuntoutujan kanssa lyhyessäkin ajassa, eikä tilanne välttämättä vaadi
erillisen tilan varaamista tai päivän sopimista etukäteen.

Työntekijät huomioivat kotiympäristön ja yhteisössä toimimisen tuoman edun toimintakyvyn arviosta ja kuntoutujalle annettavasta palautteesta. Tavoitteen asettelussa ja sen
uudelleen

arvioinnissa

ympäristöä aktiivisesti.

hyödynnetään

myös

kuntoutuspoliklinikan

ulkopuolista
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Toimintatapa nojautuu käsitykseen yhteisesti jaetusta päätöksenteosta. Se edellyttää
sekä kuntoutujan että läheisen ja työntekijän asiantuntijuuden tunnistamista ja hyväksymistä. Toimintatapa toteutuu dialogisessa vuorovaikutuksessa, jonka pohjana on
kuntoutujan, läheisen ja työntekijän tieto kuntoutustarpeesta, siihen johtaneesta syystä
ja palveluista, joiden pariin kuntoutujaa voidaan tilanteessa ohjata. Toimintatavan tärkeä
ja sen rakennetta tukeva tekijä on kuntoutujan toiveikkuuden tukeminen eettisesti
perustellulla tavalla.

Kuntoutujan motivaation vahvistuminen ja työntekijän sensitiivisyys kuntoutujan ja hänen
läheisensä tarpeille ovat tavoitteen asettelua kannattelevia ja niihin sitoutuvia teemoja.
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9

Pohdinta

Tarkastelen

seuraavissa

kappaleissa

tutkimuksellisen

kehittämistyöni

tuloksia,

toteutusta, eettisyyttä ja hyötyä.
Tulosten pohdinta
Kuntoutujan osallistumista tavoitteen asetteluun kuvataan Lloyd ym. (2018) kokoamassa
systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, jossa tulokset kuvautuvat sekä myönteisinä
että kielteisinä. Katsauksen mukaan asiakaslähtöiseen tavoitteen asetteluun liittyvät
rajoitukset näyttävät jopa kumoavan sitä mahdollistavien tekijöiden vaikutuksia, eikä
vahvaa empiiristä näyttöä ole voitu osoittaa kuntoutujan osallistumisen eduista tavoitteen
asettelussa. Toisaalta tulokset osoittavat myös asiakaslähtöisyyden ilmenemistä ja
nostavat esiin muun muassa myönteisen kommunikaation merkityksen tasavertaisessa
vuorovaikutuksessa, toivon ylläpitämisessä ja kuntoutujan tyytyväisyydessä tavoitteen
asettelussa. (Lloyd ym. 2018: 1432.)
Esimerkiksi sairastumisesta aiheutuvien toimintakyvyn muutosten on todettu vaikuttavan
rajoittavasti kuntoutujan osallistumisessa tavoitteen asetteluun. Erityisesti osallistumista
rajoittivat ja hidastivat kielelliset ja kognitiiviset vaikeudet. Oikea-aikainen ja yksilöllinen
tavoitteen asettelun aloitus korostuivat edistävinä tekijöinä. (Sugavanam 2013: 186–
187.) Liian varhain aloitettu tavoitteen asettelun todettiin myös Rosewilliam ym. aiemmin
kokoamassa systemaattisessa katsauksessa kuntoutujan osallistumista rajoittavaksi
tekijäksi (Rosewilliam ym 2011: 505). Yksilöllisen kuntoutumisen vaiheen tunnistaminen
ja valmius tavoitteen asetteluun todettiin tärkeiksi kuntoutujan osallistumista edistäviksi
tekijöiksi kehittämistyöni haastatteluissa. Työntekijät ovat tunnistaneet sensitiivisen ja
kuntoutujan yksilöllisyyden huomioivan työtavan merkityksen, mutta he arvioivat sen
toteutumisen olevan kuitenkin vaihtelevaa ja ajoittain myös haasteellistakin.
Tavoitteiden yhteisen pohtimisen on tutkimusten mukaan todettu mahdollistavan ja
aktivoivan jaettua päätöksentekoa, jolla puolestaan on todettu olevan myönteisiä
vaikutuksia kuntoutujan terveyteen ja erityisesti psyykkiseen hyvinvointiin. (Rose ym.
2017: 66.) Tavoitteen asettelun oppiminen on tutkimuksien mukaan todettu olennaisen
tärkeäksi taidoksi sekä kuntoutujalle että läheiselle (Leach 2010: 164). Tavoitteen
asetteluun liittyvien taitojen harjoittelun on todettu myös edistävän tavoitteiden
saavuttamista (Sugavanam ym. 2013: 181).

Tutkimuksellisen

kehittämistyöni

tuloksissa

tavoitteen

asetteluun

osallistumista

kuntoutujien mielestä edistivät niin ikään toiveikkuus ja tyytyväisyys, jotka kumpusivat
useimmiten kuntoutumisen edistyksen huomaamisesta. Kuntoutujat kokivat tavoitteen
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asettelun motivoivaksi, se rohkaisi yrittämiseen ja kuntoutumista edistäviin tekoihin
arjessa. Myös palaute, jota kuntoutuja sai toiminnastaan, läheisiltään ja ammattilaisilta
edisti kuntoutujan kykyä jäsennellä tilannettaan. Tuen merkitys korostuukin, kun
tiedetään, että aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuminen on usein ajallisesti pitkä prosessi.
Kuten kuntoutuminen itsessään, myös tavoitteiden asettelu rakentuu vähitellen, eikä sen
toteuttamisessa ole tarkoituksenmukaista kiirehtiä.

Kotimaisen

tules-kuntoutukseen

liittyneen

tutkimuksen

mukaan

osa

kuntoutustavoitteista syntyi niin ikään prosessin edetessä kuntoutujan reflektoinnin
tuloksena, osa enemmän ammattilaisten ohjaukseen tukeutuen. Erityisesti reflektion
kautta asetettujen tavoitteiden arviointiin edistävän kuntoutujan oppimista ja tietoiset,
muutosta tukeneet teot puolestaan vahvistivat hänen toimijuuttaan. (Ylisassi &
Sormunen & Mäenpää-Moilanen & Martimo 2018: 5.) Palaute ja työntekijöiden kanssa
käydyt keskustelut olivat merkittäviä tekijöitä myös haastattelemieni kuntoutujien
osallistumisessa tavoitteen asetteluun. Kuntoutujat arvioivat tärkeäksi myös toimintansa
kautta vahvistuvan käsityksen itsestään toimijana, jolla puolestaan oli koettu olevan
vaikutusta motivaatioon ja kuntoutumiseen sitoutumisessa.

Kuntoutujan katse saattaa suuntautua usein, varsinkin kuntoutumisen alussa, sairastumista
edeltävään aikaan. Toimintakyvyn mahdollisten muutoksien hyväksyminen voi olla
vaikeaa, mutta kuntoutumiseen sitoutumisen kannalta se on tärkeää (Autti-Rämö ym.
2016: 67). Haastattelemani kuntoutujat totesivat niin ikään, että vähitellen rakentuva
ymmärrys ja toisaalta osin täysin uudella tavalla näyttäytyvän toimintakyvyn
hyväksyminen, olivat tärkeitä kuntoutumisen edistymiselle ja arjen jäsentymiselle.
Samankaltaista yksilöllisen kehittymisen merkitystä kuvataan myös fysioterapeuttien
haastatteluihin perustuneessa tutkimuksessa. Tuloksia tarkastelemalla selvitettiin,
millaiset

tekijät

vaikuttivat

potilaiden

osallistumiseen

tavoitteiden

asettelussa

aivoinfarktista toipumisen akuutissa vaiheessa. Sairastumisen hyväksyminen oli yksi
keskeisimmistä osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä. (Lloyd & Roberts & Freeman
2014: 150.)

Ristiriitaisuus tavoitteissa saattoi kehittämistyössä haastattelemieni työntekijöiden
mukaan aiheuttaa haasteita vuorovaikutuksessa tavoitteen asettelua tehdessä. Myös
kuntoutujat toivat tämän esiin, mutta lähinnä liittyen tilanteisiin, joissa oli tehty päätöksiä
esimerkiksi työkykyyn ja sen kautta kuntoutumisen tavoitteisiin liittyen. Kessler ym.
mukaan tavoitteiden asettelussa tarvittavan yhteistyön kehittyminen edellyttää, että
työntekijän on mahdollista hyväksyä ja kuunnella myös ajankohtaisesti epärealistiselta
kuulostavan tavoitteen ääneen sanominen.
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Kuntoutujaa arvostavan kuuntelemisen kautta on mahdollista tunnistaa tavoitteeseen
sitoutuvia merkityksiä kuntoutujan elämässä ja vahvistaa sen kautta yhteisen
ymmärryksen rakentumista. (Kessler ym. 2019: 323-324.)

Tähän liittyen onkin huomioitava, että esimerkiksi Karhulan ym. mukaan myös
Suomessa vallitsevien toimintakulttuurien suhteen on edelleen kehittämisen varaa, sillä
ne eivät aina tue tarkoituksenmukaisesti kuntoutujan mahdollisuuksia olla osallisena
kuntoutumistaan koskevassa päätöksenteossa (Karhula ym. 2016: 228). Työntekijöiden
on todettu kokevan ristiriitaisuutta tavoitteiden asettelussa kuntoutujien odotusten ja
organisaatioon liittyvien, esimerkiksi tehokkaan työn suorittamisen paineiden välillä,
jonka puolestaan on koettu vähentävän työntekijöiden innokkuutta kuntoutujien
osallistumisen suhteen (Lloyd 2014 ym.: 153).

Kehittämistyöni tuloksien perusteella voi päätellä, että oikea-aikaisuus tavoitteen
asettelussa, motivaatio ja sitoutuminen kuntoutumiseen vaikuttavat toisiinsa monin
tavoin ja toimijoiden onnistuneella yhteistyöllä on myönteistä vaikutusta niihin.
Sairastuminen käynnistää kuntoutujan elämässä usein samanaikaisesti erilaisia ja
ennenkokemattomia vaiheita (kuvio 4), jotka liittyvät muun muassa sairauden
lääketieteelliseen hoitoon ja jatkotutkimuksiin, kuntoutusarvioihin ja kuntoutuksen
järjestämiseen. Yksilöllisesti eteneviä vaiheita voisi tarkastella myös eräänlaisina
kuntoutumisen

esi-vaiheina,

joiden

onnistunut

läpikäyminen

rakentaa

kuntoutumisen käynnistymiselle.

• Muutokset toimintakyvyssä
• Muutokset arjen toimissa
• Psyykkinen kriisi
• Läheisten reaktiot

Sairastuminen

Kuvio 4. Kuntoutumisen esi-vaiheita

Toimintakyvyn
tukeminen
• Lääketieteelliset hoidot ja
tutkimukset
• Kuntoutusarviot
• Jatkosuunnitelmat

• Orientoituminen
muutoksiin jatkuu
• Ymmärrys, hämmennys
• Motivaatio, sitoutuminen
• Tavoitteiden asettaminen
• Toimijoiden yhteistyö

Kuntoutuminen

pohjaa
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Kuntoutujan psyykkisen toimintakyvyn vahvistuminen, sairastumiseen liittyvän tiedon ja
ymmärryksen jäsentely ovat usein aikaa vieviä, mutta erityisen tärkeitä vaiheita, jotka
edistävät sitoutumista kuntoutumiseen.

Osallistuminen tavoitteen asetteluun mahdollisti kehittämistyöni tuloksien mukaan
kuntoutumiseen liittyvien asioiden ennakointia ja ymmärtämistä. Näyttää siltä, että näillä
tekijöillä on myönteistä vaikutusta kuntoutujan turvallisuuden tunteen ja toimijuuden
vahvistumiseen. Tavoitteen asettelun taidon vahvistumisen, esimerkiksi pitkän ajan
tavoitteen pilkkominen lyhyen aikavälin tavoitteisiin, koettiin tuloksien mukaan edistävän
kuntoutujien osallistumista varsinaiseen asetteluun. Kuntoutujat kokivat tähän liittyen
myös tavoitteen suunnitelmallisen uudelleen arvioinnin ja tarvittaessa sen päivittämisen
kuntoutusjakson

aikana

tärkeäksi,

lisäksi

tavoitteiden

kirjaaminen

nähtiin

tarkoituksenmukaiseksi ja toivottavaksi.

Kuntoutujat pitivät erityisen tärkeänä läheisten tukea kuntoutumisensa alussa, kun
kuntoutujan käsitys toimintakyvystään oli heikko. Myös Kelan teettämässä erityisesti
tavoitteen asettelua tutkivassa tutkimuksessa todettiin läheisten suuri merkitys kuntoutujan
tukena ja rohkaisijana (Alanko ym. 2017: 54). Läheisten osallistuminen oli haastattelemieni
kuntoutujien mukaan onnistunut käytännössä muun muassa kuntoutuspoliklinikan
joustavaksi koetun toimintatavan ansiosta. Läheisten huomioinnin suhteen kumpikaan
haastateltavista ei nostanut esiin erityisiä toiveita, yleisemmin korostui kuitenkin sekä
läheisten

että

muiden

kuntoutukseen

osallistuneiden

tuen

tärkeä

merkitys

kuntoutumisessa ylipäätään.

Kuntoutujalle tärkeiden ihmisten huomiointi kuntoutumisen prosessissa voi edistää myös
hyvän

kuntoutusverkoston

rakentumista

mahdollistaen

siinä

toimivien

välisen

vuorovaikutuksen lisääntymisen. Verkosto voi edistää uudenlaista työnjakoa kuntoutujan,
hänen

läheistensä

ja

kuntoutustyöntekijöiden

välillä

tehtävissä

sopimuksissa.

Kuntoutusparadigman ydintavoite ja verkoston rakenne siirtävät näin kuntoutusta
lähemmäs kuntoutujan toimintaympäristöä ja edistävät kuntoutuksen vaikutusten
siirtymistä osaksi kuntoutujan arkea. (Autti-Rämö 2013: 134, 136-137; Sipari & Mäkinen
2012: 17; Järvikoski 2008: 50.)

Tuloksia tarkastellessa on huomattavissa kiinnostava yhteys siinä, että sama tekijä
mainitaan sekä tavoitteen asetteluun osallistumista edistävänä että toisaalta sitä
rajoittavana. Esimerkiksi sairauteen ja kuntoutumiseen liittyvän tiedon vähäisyys koettiin
rajoitteena ja mutta toisaalta tiedon lisääntyminen muuttikin kyseisen osallistumista
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rajoittavan tekijän kuntoutujan osallistumista edistäväksi tekijäksi (kuvio 2). Päätelmä voi
olla itsestään selvä, mutta tuloksia tarkastellessa se kehittyi ajatukseksi, jonka mukaan
niin sanotusti kielteisen asian tarkastelu nostaa esiin mahdollisuuksia kehittymiselle ja
sen voidaan nähdä näin ollen olevan olennainen osa esimerkiksi toimintatapojen
kehittämisen prosessia.

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimijoiden välillä on keskeinen tavoitteen asetteluun
vaikuttava asia (Lloyd ym. 2018). Tutkimuksellisen kehittämistyöni aineistossa nimettiin
useasti erilaisia tunteita ja asenteita, jotka liittyivät kuntoutumiseen ja tavoitteen
asetteluun. Muun muassa rohkeus, sinnikkyys, turhautuneisuus, pelko, epävarmuus,
sinnikkyys ja ilo onnistumisesta mainittiin ja niiden nähtiin liittyvän erityisesti ihmisten
väliseen vuorovaikutukseen, eikä esimerkiksi ainoastaan kuntoutujan henkilökohtaiseen,
yksityiseen reflektioon. Kokemukset oman itsen ylittämisestä tai usko takapakkienkin
jälkeen siihen, että kuntoutuminen kuitenkin jatkuu, liittyivät usein siihen, miten
kuntoutuja koki tulleensa kohdatuksi ja kuunnelluksi näissä tilanteissa. Se vie ajatuksia
väistämättä dialogisuuden merkityksellisyyteen, siihen että tilanteessa olevien ihmisten
välinen ymmärrys mahdollistaa myös oman itse ymmärryksen vahvistumista (Seikkula &
Arnkill 2009: 103-104).

Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus
Olin varautunut pitkään hakuprosessiin HUSlta haettavaan tutkimuslupaan liittyen, siihen
kului lopulta neljä kuukautta. Toteutukseen liittyvän aikataulun vuoksi tässä
kehittämistyössä en haastatellut läheisiä. Aineiston keruu, sen analysointi ja raportin

kirjoitustyö toteutuivat noin kahdessa kuukaudessa, laatimani aikataulu oli minulle melko
nopeatahtinen ja on voinut osaltaan heikentää kykyäni tehdä aineiston suhteen
tarkoituksenmukaisinta ja syvällistä analysointia.

Kahden

ensimmäisen

kehittämistehtäväni

tiedonkeruuta

varten

tekemäni

teemahaastattelukysymykset osoittautuivat ajoittain epätarkoiksi liittyen kuntoutujan ja
läheisen väliseen toimintaan tai osallistumiseen. Tämä saattoi vaikeuttaa vastaajien
näkemysten jäsentelyä ja myös aineiston analysointia. Aineistolähtöisen sisällön
analyysin

suhteen

on

myös

huomioitava,

että

jo

alkuvaiheessa

tekemäni

tutkimusaineiston jäsentely, järjestely ja keräysvaihekin olivat alttiina omille valinnoilleni
ja tulkinnoilleni. Toisaalta luokittelua seuraavan analyysivaiheen tavoitteena oli saada esiin
myös sellaista, mikä suorissa lainauksissa ei välttämättä ollut nähtävissä. (Ruusuvuori &
Nikander & Hyvärinen 2010: 19-20.)
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Kolmannen kehittämistehtäväni tiedon keruussa käytin menetelmänä yhteiskehittelyä,
koin sen avulla olevan mahdollista tarkastella ja kuvata teorian ja tutkimustehtävieni
kannalta merkityksellistä moniammatillista ja- alaista toimintaa (Harra & Sipari & Mäkinen
2012:

4–7).

Yhteiskehittely

mahdollisti

myös

toimintaympäristön

toimijoiden

näkemyksien jakamista ja kuntoutuspoliklinikan vallitsevien käytäntöjen tunnistamista.
(Toikko & Rantanen 2009: 42). Työntekijöiden yhteiskehittelyn tarkoituksena oli toisaalta
tuottaa myös uutta ymmärrystä kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumisesta
tavoitteen asetteluun kuntoutumisen edistymiseksi. Aivoriihi- menetelmän sovellus ja
nelikenttäanalyysien käyttö yhteiskehittelyssä tuotti runsaasti aineistoa, jonka yhteinen
tarkastelu jäi ajallisista syistä vähäiseksi. Analyysivaiheessa totesin nelikenttien
tuottavan osin epäloogista tietoa, joka oletettavasti liittyi puutteelliseen ohjeen antoon.
Post it-lappujen runsas määrää vaikeutti niiden sijoittamista paperille, eivätkä osallistujat
halunneet peittää lapuillaan muiden osallistujien lappuja. Liimalappujen tarkempaa
sijoittelua olisi pitkäkestoisemman yhteisen jälkikeskustelun aikana ollut todennäköisesti
mahdollista selventää.

Sekä kuntoutujat että työntekijät olivat tilanteissaan aktiivisia keskustelijoita, lisäksi
kuntoutujat kokivat osallistumisen mahdollistaneen heille jopa vertaistuen kokemista.
Tiedontuottajien kiinnostus aihetta ja osallistumista kohtaan sekä oma asemani
työntekijänä saattoi vaikuttaa kuitenkin esimerkiksi kuntoutujien kohdalla siihen, etteivät
he tuoneet esiin erityisen kielteisiä asioita kuntoutuspoliklinikan toiminnan suhteen.
Tämä huomioiden olisi jatkossa hyvä mahdollistaa edelleen myös anonyymi palaute ja
osallistuminen, ulkopuolisen suorittama haastattelu olisi myös voinut terävöittää
esimerkiksi tavoitteen asetteluun osallistumista rajoittavien näkemysten esittämistä.

Tutkimuksellisen kehittämistyön eettisyys

Tutkimuksellisessa kehittämistyössäni toteutin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
(TENK) laatimaa Hyvää tieteellistä käytäntöä, jonka mukaan kehittämistyön aineiston
keruussa ja tuloksien esittämisessä sekä niiden dokumentoinnissa on noudatettava
rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. (TENK 2019.)

Ennen tutkimuksellisen kehittämistyöni aineiston keräystä selvitin osallistujille aineistojen
säilyttämiseen

ja

sen

käyttöoikeuksiin

liittyvät

kysymykset,

muun

muassa

haastatteluaineiston poistamisen digitaalisesta sanelimesta litteroinnin ja analyysin
valmistuttua. Kuntoutujien haastattelut sovin heidän terapiakäyntiensä yhteyteen, eikä
heille ei koitunut ylimääräisiä kustannuksia osallistumisesta. Suostumuslomakkeessa
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osallistujat vahvistivat olevansa vapaaehtoisesti halukkaita puhumaan aiheesta. Työni
dokumentointi toteutuu raporttina, joka julkaistaan ja tallennetaan Theseus-tietokantaan.
Teen

lisäksi

HUS-organisaatiolle

yhteenvedon

tutkimuksellisen

kehittämistyöni

tuloksista. (TENK 2019.)

Teoriapohjan rakentamisessa ja raportin kirjoittamisessa huomioin asianmukaisin viitemerkinnöin käyttämäni lähteet ja mahdollistin siten niille kuuluvan arvon ja merkityksen.
Kuntoutustyöntekijöiden haastattelujen tuloksissa en yksilöinyt tiettyyn vastaukseen
liittyen, minkä ammattiryhmän näkemyksestä on kyse. Myöskään kuntoutujien
haastattelujen tuloksissa en käyttänyt vastauksia yksilöiviä tunnuksia. Näin turvattiin
vastaajien anonymiteetin säilyminen

Haastattelutilanteissa ja yhteiskehittelyssä olin haastattelijan roolissa. Kommentoin
vastauksia lähinnä vahvistamalla, että olin kuullut ja ymmärtänyt, mitä oli sanottu. En
pyrkinyt tuottamaan tietoa, tai tietoisesti vaikuttamaan vastauksiin tilanteen aikana.
Tuloksien analysoinnissa tukeuduin teoriapohjaan ja analyysikysymyksiin, jotka
perustuivat kehittämistehtäviini.

Toisaalta ymmärsin aineistoani myös kliinisen

osaamiseni kautta, eikä sen mahdollista vaikutusta teorian lisänä liene voida pois sulkea.
Luotettavuutta

vahvistaakseni

toin

esiin

tutkimuksellisen

kehittämistyöni

johdonmukaisuutta kuvaamalla aineiston keräämistä ja analysointia mahdollisimman
huolellisesti, lisäksi pohdin, millaiset tekijät ovat voineet heikentää johtopäätöksiäni
raportointivaiheessa. (Toikko & Ranta 2009: 124.) Tein Turnitin-ajon tutkimuksellisen
kehittämistyöni tekstille ja sain siitä hyväksyttävän tuloksen.

Tutkimuksellisen kehittämistyön hyöty

Kehittämistyöni

tuloksia

voidaan

hyödyntää

paikallisesti

neurologian

kuntoutuspoliklinikalla kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen
asettelussa

edistävän

toimintatavan

kehittämisessä.

Kehittämistyöni

tuloksien

yleistettävyyteen ei ole lähtökohtaisesti pyritty. Toisaalta moniammatillinen neurologinen
avokuntoutus HYKS-sairaanhoitopiirissä toteutuu käsittääkseni samankaltaisesti kuin
neurologian kuntoutuspoliklinikalla ja tuloksien tarkastelusta voi olla hyötyä tarvittaessa
näissäkin toimipisteissä.

Kuntoutustyön

kehittämistä

tehdään

neurologian

kuntoutuspoliklinikan

sekä

ammattikohtaisissa pienryhmissä että toisaalta moniammatillisessa erityistyöntekijöiden
kokousrakenteessa, joka toteutuu periaatteessa kerran kuukaudessa tunnin ajan. Aikaa
kehittämiseen jää oman työn ohella vaihtelevasti, useimmiten vähäisesti. Kehittämiseen
suhtaudutaan

myönteisesti, käytännössä moniammatillinen kehittämistyö lienee
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ammattikohtaista vähäisempää.

Kuntoutujien näkemyksiä on kuntoutuspoliklinikalla aiemmin kerätty tietojeni mukaan
lähinnä potilaspalautteiden muodossa. Arvioni mukaan kehittämistyöni tuloksia voidaan
toimintatavan

kehittämisen

vahvistamisessa.

lisäksi

hyödyntää

Asiakasymmärryksen

myös

nähdään

asiakasymmärryksen
liittyvän

läheisesti

asiakaslähtöisyyteen ja kuntoutuksen toimintaympäristössä sen avulla voidaan korostaa
kuntoutujan tasa-arvoista asemaa suhteessa kuntoutustyön ammattilaiseen (Karhula ym.
2016: 228). Kiinnostuksen osoittaminen kuntoutustyön kokonaisuuden lisäksi myös
yksittäisten asiakkaiden mielipiteisiin ja heidän kokemuksiinsa on keino, jolla edistetään
asiakasymmärryksen rakentumista. (Virtanen 2011: 41, 45.) Asiakaslähtöisyys ja tasaarvoisuus ovat tekijöitä, jotka vahvistavat tutkimusten mukaan myös kuntoutujan
osallistumista tavoitteiden asettamiseen (Lloyd ym. 2018: 1419).
Moniammatillinen työryhmä on laatinut vuonna 2016 palvelukuvauksen yhteisesti sovituista toimintatavoista kuntoutuspoliklinikalla (Ahonen ym. 2016). Tutkimuksellinen
kehittämistyöni voidaan nähdä myös osana tähän työhön liittyvää yhteistä jatkumoa, joka
kehittämistyössäni on lisäksi mahdollistanut monialaisen näkökulman esiin tuomista
kuntoutujien avulla. Työni tuo esiin kuntoutujien kokemuksia heidän saamastaan
palvelusta ja sen merkityksestä heidän kuntoutumisessaan, jotka jälleen palautuvat
asiakasymmärryksen vahvistumiseen ja sen kehittämiseen (Virtanen ym 2011: 45).
Edellä mainitun yhteistoiminnallisen kehittämisen jatkumoa kuvaa lisäksi se, että
kehittämistyöni kohde on yhteisesti jaettu, vaikka siihen liittyvien toimijoiden lähtökohdat
vaihtelevat. Kehittämistyöni prosessissa tapahtunutta pohdintaa ja johtopäätöksien
tekemistä on jaettu haastattelutilanteessa ja yhteiskehittelyssä, se jatkuu myös työni
julkaisun

jälkeen.

Huomioitava

on,

että

tulokset

voivat

hyödyttää

yhteisen

kehittämiskohteen lisäksi myös kuntoutuspoliklinikan toimijoiden omia viiteryhmiä.
(Toikko & Rantanen 2009: 91.)
Toimintatutkimuksellinen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on samanaikaisesti
lisätä ymmärrystä tarkasteltavasta aiheesta ja toisaalta tehdä toiminnan avulla siihen
muutos (Anttila 2006: 440). Kehittämistyöni on tuonut

toimintaympäristössämme

syntyneitä kokemuksia ja tietoa näkyväksi ja näen, että kehittämistyö jatkuu yhteisesti
tunnistettujen

asioiden

ja

erityisesti

kuntoutujien

näkemyksiin

reflektoituvan

ymmärryksen avulla kohti toiminnan tasoa.
Jatkossa

avokuntoutuksen

kenttään

sijoittuvan

toimintaympäristöni palveluiden

kehittäminen voisi edelleen suuntautua kohti kuntoutujan lähiympäristöä, jossa
kuntoutujan toimijuus on keskeisellä sijalla. Tavoitteiden asettelua ja kuntoutuksen
toimenpiteitä kuntoutuspoliklinikalla on usein jo nyt mahdollista liittää kuntoutujan arkeen
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esimerkiksi nopeasti toteutettavaa akuuttivaiheen sairaalahoitoa pidemmällä aikavälillä
ja näin rakentaa pysyvämpää muutosta kuntoutujan oppimisprosessin kautta.

Tärkeää

olisi

myös

kuvata

läheisten

näkemyksiä

heidän

osallistumisestaan

kuntoutuspoliklinikalla ja sen merkityksestä kuntoutumisessa. Yhteistyö läheisten kanssa
on toistuvaa, vaikkakin vaihtelevaa tilanteesta ja kuntoutujasta riippuen. Lisäksi
tavoitteiden asetteluun osallistumista tukevien toimintatapojen kuvausta tulisi tehdä
varsinkin kielellisistä, mutta myös kognitiivisista rajoituksista kärsivien kuntoutujien
osalta. Kuntoutuspoliklinikan asiakkaissa heitä on runsaasti. Uteliaisuutta herättää myös
kysymys siitä, millä keinoilla voidaan tarkoituksenmukaisesti tukea kuntoutujan
itseohjautuvuutta tavoitteiden asettelussa.

Kehittämistyöni tulokset ovat vieneet ajatteluani myös kohti elinikäisen oppimisen
prosessia, jossa yksilön mahdollisuudeksi nähdään jatkuva kehittyminen elämänsä
aikana tietojensa, taitojensa ja kykyjensä suhteen henkilökohtaisella, yhteiskunnallisella
ja sosiaalisella tasolla (Tilastokeskus 2019). Muutokset ja niissä jaettu elämä edellyttävät
suunnittelua ja tiedostettua oman toiminnan ohjaamista. Kuntoutuminen on tarina
ihmisen tarinassa, väkevä ja usein raskas. Elinikäisen oppimisen ajatus tuo hetkiin
asettuvaa toivoa ja luottamusta merkityksellisten asioiden tavoittelun mahdollisuuksista.

Kiitän lämpimästi tutkimukselliseen kehittämistyöhöni osallistuneita. Erityistä iloa olen
kokenut kuntoutujien mukana olosta. Heidän näkemyksensä ovat tuoneet kuntoutumisen
tavoitteiden asettelun kehittämiseen sen kaikkein olennaisimman osan, kuntoutujan
asiantuntijuuden.
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Liite 1
Liite 1: Teemahaastattelun runko
Kehittämistehtävä

Teema

Kysymys

1. Mitkä tekijät edistävät kuntoutujan ja hänen

Tavoitteen asettelun merkitys

Millaista hyötyä tavoitteen

läheisensä osallistumista tavoitteen asetteluun

kuntoutumisen/omatoimisuuden

asettamisesta on kuntoutumisessa,

a) kuntoutujan

edistymisessä

omatoimisuuden edistymisessä,
arkielämän sujuvoitumisessa ?

Tavoitteen asettelun merkitys

Miten tavoitteen asettaminen vaikut-

kuntoutumisen motivaatiossa ja

taa motivaatioon kuntoutuksessa ja

sitoutumisessa

kuntoutumiseen sitoutumiseen?

Tavoitteen asetteluun

Millä tavoilla olet osallistunut

osallistumisen tavat

kuntoutusjakson tavoitteen
asetteluun?

Mikä auttaa sinua tavoitteen
asettelussa? (työntekijän, läheisten
tuki?)
Sairauteen liittyvän tiedon
merkitys tavoitteen asettelussa
Koetko merkitykselliseksi saada
tietoa sairauden ennusteesta ja
kuntoutuksen sisällöstä tavoitteiden
asetteluun liittyen? Mikä merkitys
Vuorovaikutuksen merkitys

tiedolla on tavoitteiden asettelussa?

tavoitteen asettelussa
Dialoginen vuorovaikutus

Mikä auttoi sinua mielipiteidesi
ja näkemyksiesi esittämisessä?

Itsearviointi tavoitteen asettelun
tukena

Onko sinua rohkaistu omien
vahvuuksiesi ja haasteidesi
nimeämiseen/arviointiin?

Odotukset työntekijöitä kohtaan
tavoitteen asettelussa
Mitä odotit työntekijöiltä tavoitteiden
asettelun yhteydessä?
Läheisen osallistuminen tavoitteen asetteluun

Onko läheisesi osallistunut tavoitteen
asetteluun, miten?
Miten läheisesi on huomioitu
tavoitteiden asettelussa?

Tavoitteen asettelun merkitys
kuntoutumisen/omatoimisuuden

Miten tavoitteen asettelu mielestäsi

edistymisessä

liittyy omatoimisuuden
vahvistumiseen, kuntoutumisen
edistymiseen?

Liite 1
1.

Mitkä tekijät edistävät kuntoutujan ja hänen

Tavoitteen asettelun merkitys

Mikä merkitys tavoitteen asettelulla

läheisensä

kuntoutumisen motivaatiossa ja

on kuntoutukseen motivoitumisessa

sitoutumisessa

ja siihen sitoutumisessa?

osallistumista

tavoitteen

asetteluun
b) kuntoutustyöntekijän näkökulmasta

Ohjauksen keinot tavoitteen
asettelussa

Ohjaatko kuntoutujaa tavoitteiden
asettamisessa jollain tietyllä tavalla?

Mikä mielestäsi mahdollistaa
tavoitteen asetteluun ryhtymistä?

Miten tuet kuntoutujaa tavoitteiden
nimeämisessä ja näkemyksiensä
esiin tuomisessa?
Läheisen osallistuminen
tavoitteen asetteluun
2.Mikä rajoittaa kuntoutujan ja hänen läheisensä
osallistumista tavoitteen asetteluun osallistumista

Yksilöllinen huomiointi

Miten tuet läheistä osallistumaan
tavoitteiden asetteluun?

Koetko tulleesi kuulluksi yksilöllisesti
tavoitteiden asettelussa?

a) kuntoutujan näkökulmasta

Ajallinen resurssi

Oletko saanut riittävästi aikaa
tavoitteiden asettelussa?
Millaisessa vaiheessa
kuntoutumistasi koet tavoitteen
asettelun merkitykselliseksi?

Kokemus tavoitteen asettelusta

Oletko kokenut tavoitteen
asettelussa vaikeutta?
Mikä rajoittaa osallistumistasi
tavoitteen asetteluun?
Mikä rajoittaa läheisesi osallistumista
tavoitteen asetteluun?

Millaiset asiat rajoittavat kuntoutujan

2.Mikä rajoittaa kuntoutujan ja hänen läheisensä
osallistumista tavoitteen asetteluun osallistumista

Kuntoutujan ja hänen läheisensä

osallistumista tavoitteen

b) kuntoutustyöntekijän näkökulmasta

osallistumisen rajoitukset

asettelussa? Mikä rajoittaa

tavoitteen asettelussa

kuntoutujan näkemyksien esiin
tuomista tavoitteiden asettelussa?

Tiedon tarve tavoitteen asetteluun

Millaista tietoa ja ohjausta tavoitteen

ohjaamisessa

asettelussa tarvitaan?

Liite 2
Liite 2: Yhteenveto haastatteluista

KUNTOUTUJIEN RYHMÄHAASTATTELUT, TAVOITTEEN ASETTELUSTA
SANOTTUA

• Motivaatio
• Itse asetettu tavoite
• Palaute toiminnan kautta tai sanallisesti
• Läheisten ja ammattilaisten tuki
• Tavoitekeskustelu: läheisten kutsuminen
mukaan, ajoitus: useammin, ei ihan alussa
• Tavoitteiden päivittäminen ja niiden
kirjaaminen prosessin aikana
• Testit

Edistävät

• Taloudellinen epävarmuus
• Ennusteen epävarmuus
• Uudelleen sairastumisen riski
• Pitkä toipumisaika
• Heikko ymmärys
kuntoutuksen/kuntoutumisen prosessista
• Masennus, sekavuus, epävarmuus
• Tavoitteiden muutosta ei kirjata
• Ulkoiset tekijät ohjaavat
kuntoutumista/odotuksia: tietty
ikäkausi/elämänvaihe

Rajoittavat

TYÖNTEKIJÖIDEN RYHMÄHAASTATTELU, TAVOITTEEN ASETTELUSTA
SANOTTUA

Edistävät

Rajoittavat

• Tavoitteen pilkkominen pienempiin osiin ajallisesti, sisällöllisesti
• Ammattilainen tukee kuntoutujan ymmärrystä tavoitteen
asettelun prosessista, ohjaa häntä siihen
• Toivon ylläpitäminen
• Kuntoutujaa ohjataan riittävän haasteellisiin tilanteisiin terapian
ulkopuolella
• Jatkuva tavoitteen asettelun prosessi
• Oikea-aikaisuus, huomioidaan esim. psyykkinen tila
• Testit
• Palaute toiminnan kautta
• Keskustelut, vuorovaikutus: vastuuttaminen, ymmärtäminen
• Tavoite-, väli- ja palautekeskustelu, joustavuus näissä
• Terapiaan valikoituvat riittävän haasteelliset tehtävät
• Läheinen auttaa nimeämään, sanoittamaan
• Läheisen arvio kjan toimintakyvyn muutoksista on osa tavoitteen
asetteluun liittyvää keskustelua

•
•
•
•
•
•
•

Oiretiedotus, vaikeus nimetä/jäsennellä omaa tilannettaan
Psyykkinen kriisi, paniikki, masennus
Kjalla ei ole tietoa kuntoutumisen ja toipumisen prosessista
Pelko sairauden uusiutumisesta
Ammattilainen ei alkuvaiheessa vielä tunne kuntoutujaa
Ison tavoitteen konkretisointi pienempiin on vaikeaa
Kuntoutuja tukeutuu liikaa läheiseen, ei ota itse vastuuta
kuntoutumisestaan
• Läheisten liiallinen kuormittuminen, psyykkinen reagointi
perheessä
• Kuntoutuja ei ota aktiivista roolia kuntoutumisessaan, jää
passiiviseksi palvelun vastaanottajaksi
• Motivaation puute
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Liite 3: Näyte aineiston analyysistä

ALKUPERÄINEN
ILMAISU
jos ei sitä muualta tuu
tavotetta, ni kyl mä ite
kehitän jonku tavotteen
ja sitten lähden sitä kohti
taistelemaan, kyllä se on
musta ihan olennainen
täytyy tuntua omilta ne
tavoitteet ja sillon on niin
jos tarpeeks osallistuu
siihen
ja siinä et se pitäs
päivittää se tavote kun
itte pääsee parempaan
kuntoon niin sitä on
myös paremmin pystyy
itte sitä ajattelee ja
vaikuttaa siihen,
päättelee sitä omaa
tavotetta. Se on se mulle
selvästi se suurin asia
sit se on paljon kans se
että millanen motivaatio
sillä kuntoutuvalla on, se
ratkasee paljon
kyl se oma motivaatio on
se kaikkien tärkein,
siit saa paljon enemmän
motivaatiota kans kun
asettaa sen tavotteen,
jaksaa paljon paremmin
kaikkii
Alussa sitä olis ollu ihan
sekasin. Ku ei ollu niinku
mitään tietoo et mitä on
niinku mahdollist
tapahtuu parempaan
suuntaan
nyt oli ensimmäinen
tavoitekeskustelu niin nyt
niinku tietää missä
kunnossa on ja miten
tästä eteenpäin.

PELKISTETTY ILMAISU

ALALUOKKA

Kehitän itse tavoitteen, jos
sitä ei tule muualta ja
taistelen sitten sitä kohti,
tavoite on olennainen.

Kuntoutujan osallistuminen
aktiivisesti tavoitteen
asetteluun

Tavoitteiden täytyy tuntua
omilta ja jos tarpeeksi
osallistuu, niin silloin se on
niin.
Tavoite pitäisi päivittää,
kun itse tulee parempaan
kuntoon, niin pystyy itse
sitä ajattelemaan ja
vaikuttamaan siihen,
päättelemään tavoitetta. Se
on suurin asia mulle.

Kuntoutuvan motivaatio
ratkaisee paljon.

Kuntoutujan motivaatio

Oma motivaatio on tärkein.
Tavoitteen asettamisesta
saa paljon enemmän
motivaatiota, jaksaa
paremmin kaikkea.
Alussa olisi ollut ihan
sekaisin. Kun ei ollut tietoa,
mitä on mahdollista
tapahtua parempaan
suuntaan.
Ensimmäisen
tavoitekeskustelun jälkeen
tietää, missä kunnossa on
ja miten tästä eteenpäin.

Kuntoutujan ajatusten
selkiytyminen ajan
kuluessa ja kuntoutuksen
edistyessä

Liite 4

Liite 4: Yhteiskehittely, työntekijöiden nelikenttäanalyysit

Liite 5
Liite 5: Ydintekijät- ja Toimintatapa-nelikenttäanalyysit taulukossa

YDINTEKIJÄT
konkreettinen toimintatapa
Kuntoutuja ja läheinen

YDINTEKIJÄT
konkreettinen toimintatapa
Työntekijät

Kuntoutujan aktiivisen roolin omaksuminen ja sen
merkityksen sisäistäminen
Ymmärrys ja tieto sairaudesta ja oireista
Henkinen ja fyysinen tila mahdollistavat tavoitteiden
asettamisen

Kerrotaan yleiset toimintatavat ja talon kunt.prosessin kulku
Käsitys kuntoutettavan tahon resurssista ”mitä voidaan
tehdä, kuinka usein”
Kerrotaan mitä ja miksi, ei taikuutta: testataan, tulkitaan,
harjoitellaan
Terapeutti kertoo esimerkkejä mistä voivat valita tai toimivat
malleina omille
Autetaan ajatusleikissä ”tempusta toiminnaksi”
Kotikäynti ja tavoitteiden uudelleen arvioimiseksi
mahdollisesti uusi käynti

Tavoitteen asettelulle annetaan aikaa
Konkreettiset apuvälineet ja työkalut tavoitteen asettelun
tukena
Läheinen kannustaa kuntoutujan kuntoutumista
Omaisen tulo vastaanotolle helpottaa konkreettisesti ehkä,
tai jos oiretiedostus on alentunut, tai omaista itseään
Kuntoutujan ja läheisen ensimmäinen tapaaminen yhdessä ,
niin kuntouttajien kanssa on helpompi olla jatkossa
yhteydessä
YDINTEKIJÄT
ei-aineellinen asia
Kuntoutuja ja läheinen
Motivaatio niin kuntoutujan kuin läheisen,
Halu kuntoutua
Usko kuntoutumiseen
Luottamus positiivisen muutokseen
Sitoutuminen kuntoutumisen prosessiin
Toiminnallisten ongelmien ja rajoitusten tunnistaminen Hyvä
oiretiedostus
Kuntoutuja tuntee, että häntä kuunnellaan
Avoin ilmapiiri
Kuntoutujalle tärkeiden asioiden hyväksyntä ammattilaiselta
Yhteistyö ja vuorovaikutus
Kuntoutujan läheisellä aikaa pysähtyä
Läheisen mieliala/vointi riittävän hyvä
Elämän-ja perhetilanteeseen liittyvät tekijät/mahdollisuus
osallistua
Kuntoutujan luvalla läheiselle annettu palaute
Perheen sisäinen dynamiikka/ei merkittäviä ristiriitoja
Jonkinlainen tieto kuntoutum.prosessista
Kuntoutuja ja omainen tietävät, mitä tavoitteen asettelu
tarkoittaa konkreettisesti
Kuntoutujalla jokin kyky kommunikoida

YDINTEKIJÄT
ei-aineellinen asia
Työntekijät
Lämmin ja luonteva vastaanotto
Asiantuntija ottaa asian puheeksi kuntoutujan ja/tai läheisen
kanssa
Ilmaistaan, että kuntoutuja läheinen ovat oman
elinympäristönsä ja elämänsä asiantuntijoita
Kuntoutujan ja omaisten kuunteleminen tavoitteista
Kuntoutujan ja perheen tavoitteita ei ”arvoteta” vaan
arvostetaan
Tutustutaan rauhassa, niin luottamus lisääntyy
Asiantuntijalla on aikaa odottaa kuntoutujan vastauksia
Omaisia kuunnellaan
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Liite 5: Ydintekijät- ja Toimintatapa-nelikenttäanalyysit taulukossa

TOIMINTATAPA
Helppo toteuttaa
kuntoutuja ja läheinen

TOIMINTATAPA
Helppo toteuttaa
ammattilaiset

Testitulosten merkityksen liittäminen käytännön
tilanteisiin kotona ja terapiassa

Toiminnallisen harjoitteen tai tilanteen pilkkominen
Testitulosten merkityksen liittäminen käytännön
tilanteisiin kotona ja terapiassa

Terapeutin kanssa kotikäynti, liikkuminen, yhteisössä,
kulkuvälineissä, harrastuksen pariin
Kotikäynti
Konkreettiset esimerkit, joita voi pitää mallina
Testaaminen ja tulosten läpikäyminen yhdessä
Toiminnallisen harjoitteen tai tilanteen pilkkominen
Tavoitteisiin palaaminen
Keskustelu kuntoutujan elämäntilanteesta ja sitä kautta
riittävä tieto tavoitteen asettelun pohjaksi
Motivoiva haastattelu
Vastaanottokäynti
COPM-haastattelu
Kuntoutujan tavoitelomakkeen täyttäminen
yhdessä/erikseen läheisen kanssa

Yhteiset ajat kuntoutujalle ja läheiselle, keskustelu
Kuntoutujan ja läheisen havainnot ja arviot,
tarkastellaan, mitä samaa ja mitä eroa
Toiminnallinen tilanne, jossa läheinen mukana
Tavoitekeskustelu
Yhteistapaamiset monialaisesti
Kuntoutujaa ja läheistä voidaan pyytää miettimään
tavoitteita kotona, jos vastaanotolla haastavaa

Annetaan aikaa prosessoida
Kuuntelu
Erillinen hetki, rauhallinen tilanne tavoitteen asettelulle
Tavoiteasetteluun kehitetyt menetelmät (COPM, GAS,
Spiral)

TOIMINTATAPA
Vaikea toteuttaa
kuntoutuja ja läheinen

TOIMINTATAPA
Vaikea toteuttaa
ammattilaiset

Puhelinkeskustelu
Kuntoutujan ja moniammatillinen yhteistyö
tavoitteidenkin suhteen
Tavoitteiden kirjaaminen paperille, palaaminen
myöhemmin, onko saavutettu?

Mustaa valkoisella: tekstinä, kuvina, asiaa tavoitteista ja
niiden asettelusta, kuntoutujan ja läheisen avuksi
tukemaan ymmärrystä asiasta
Sensitiivisyys tavoiteasettelun aloittamisessa,
huomioiden joustavasti/yksilöllisesti kuntoutujan tilanne

Liite 6
Liite 6: Tiedote ja suostumuslomake työntekijälle

TIEDOTE TUTKITTAVALLE TUTKIMUKSESTA
”Kuntoutujan ja läheisen osallistuminen tavoitteen asetteluun”
Tutkimuksen nimi: Kuntoutujan ja läheisen osallistuminen tavoitteen asetteluun
Pyyntö työntekijälle osallistua tutkimukseen (haastattelu ja yhteiskehittely)
Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa selvitetään ryhmähaastattelun ja yhteiskehittelyn avulla, miten kuntoutuja ja hänen läheisensä
osallistuvat tavoitteen asetteluun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvalla neurologian kuntoutuspoliklinikalla. Olen arvioinut, että
soveltuisitte mukaan tutkimukseen, koska työskentelette neurologian kuntoutuspoliklinikalla. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän mahdollista
osuuttanne siinä.
Osallistumisen vapaaehtoisuus
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai peruuttaa suostumuksenne syytä
ilmoittamatta, milloin tahansa tutkimuksen aikana. Peruuttaminen voidaan tehdä ilmoittamalla asiasta tutkijalle, p. 09 471 73881 tai sähköpostilla
pia.kaarla at hus.fi
Lukekaa rauhassa tämä tiedote. Jos Teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä tutkijaan. Yhteystiedot löytyvät asiakirjan lopusta.
Jos päätätte osallistua tutkimukseen, Teitä pyydetään allekirjoittamaan viimeisellä sivulla oleva suostumus.
Tutkimuksen toteuttaja
Tämän opinnäytetyön toteuttaa toimintaterapeutti, Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Pia Kaarla, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä
tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Rekisterin pitäjänä toimii HUS.
Tutkimuksen oikeusperusta
Tämä tutkimus ja siihen kuuluva henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainsäädäntöihin. Lisäksi tätä tutkimusta varten on saatu puoltava
lausunto eettiseltä toimikunnalta.
•
•

EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artikla 1 a), b) c) ja e) ja 9 artikla 3 a), g), i) ja j) kohdat
laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488

Lisäksi tätä tutkimusta ja henkilötietojen käsittelyä siinä koskevat myös terveydenhuoltolaki (1326/2010), laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(785/1992), laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (62/1999), henkilötietolaki (523/1999),
ja arkistolaki (831/1994), huomioiden kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen yli kansallisen lainsäädännön menevät määräykset.
Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää neurologian kuntoutuspoliklinikalla kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista vahvistavaa
toimintatapaa tavoitteen asettelussa kuntoutumisen edistymiseksi. Kuntoutujan läheisillä tässä kehittämistyössä tarkoitetaan säännöllisessä
vuorovaikutuksessa kuntoutujan arjessa olevia muita kuin ammattihenkilöitä. Yleensä he ovat perheenjäseniä, lähisukulaisia ja ystäviä. Kuntoutujan
läheiset eivät osallistu tutkimukseen.
Tutkimuksessa kerätään ryhmähaastattelun ja yhteiskehittelyn avulla tietoa kuntoutujien kuntoutusjaksoon liittyvästä tavoitteen asettelusta.
Ryhmähaastattelu toteutuu yhden tunnin mittaisessa tapaamisessa ja siihen osallistuu viisi haastateltavaa työntekijää ja tutkija. Haastattelu
nauhoitetaan, jotta se voidaan kirjoittaa auki analysointia varten. Haastatteluaineistosta kerätään tietoa tavoitteen asettelusta. Henkilötiedoista
tarvitaan osallistujan nimi ja sähköpostiosoite, että voidaan sopia haastattelun ajankohdasta. Lisäksi Suostumuslomakkeeseen pyydetään
täyttämään syntymäaika ja osoite.Tutkija haastattelee erikseen kahdesti tunnin ajan ryhmässä myös kuntoutujia, jotka ovat neurologian
kuntoutuspoliklinikan asiakkaita.
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Viimeisessä aineistonkeräysvaiheessa työntekijät kokoontuvat tunnin ajaksi ja nimeävät yhteiskehittelyn keinoin ydintekijöitä, joita on noussut esiin
sekä kuntoutujien että työntekijöiden haastatteluista. Yhteiskehittelyn tuotoksena syntyy kuvaus toimintatavasta, jonka avulla vahvistetaan
kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista tavoitteen asetteluun neurologian kuntoutuspoliklinikalla.
Raportin valmistuttua haastatteluaineisto ja yhteystiedot hävitetään. Raportin tuloksista ei ole mahdollista yksilöidä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet
tutkimukseen.
Tutkimusmenetelmät
Tutkimukseen sisältyy yksi tunnin ryhmähaastattelu ja yksi tunnin yhteiskehittelytilaisuus neurologian kuntoutuspoliklinikalla.
Tutkija on yhteydessä Teihin sähköpostitse.
Tutkimus toteutetaan neurologian kuntoutuspoliklinikalla etukäteen ilmoitetussa paikassa.

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt
Tutkimuksella pyritään kehittämään neurologian kuntoutuspoliklinikan toimintatapaa tavoitteen asettelussa. Tutkimuksen avulla tutkittavasta aiheesta
eli tavoitteen asetteluun osallistumisesta saadaan hyödyllistä tietoa.

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja
Tutkija on salassapitovelvollinen. Teistä kerättävää tietoa ei voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista.
Henkilötiedoistanne tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömät henkilötiedot. Teidän nimeänne, yhteystietojanne tai mitään
muutakaan henkilötietoanne ei luovuteta eteenpäin. Aineiston analysointivaiheessa Teihin viitataan tarvittaessa vain tunnistekoodilla.
Tutkimusrekisteristä vastaa tässä tutkimuksessa opinnäytetyöntekijä, toimintaterapeutti Pia Kaarla. Rekisterinpitäjänä toimii HUS.
Tutkimusrekisteriin sisältyvät kaikki tätä tutkimusta varten kerätyt tiedot tutkimukseen osallistuvista henkilöistä. Tutkimusrekisteri sisältää nimen,
syntymäajan, puhelinnumeron ja osoitteen. Tietoja säilytetään neurologian kuntoutuspoliklinikan toimintaterapiassa, lukitussa tilassa kunnes
haastattelu ja yhteiskehittely ovat toteutuneet, sen jälkeen ne hävitetään tietosuojajätteeseen.
Tutkimuksen rekisterinpitäjän on laadittava ja ylläpidettävä tutkimusrekisteristä erillistä, omaa selostetta (seloste käsittelytoimista). Teillä on oikeus
saada tämä seloste tiedoksenne.
Koodeja, joita on käytetty henkilötietojenne salaamiseen, säilytetään erikseen tutkimusrekisteristä, ja aina HUSin toimesta, tietosuojatuissa tiloissa.
HUS on tämän niin sanotun koodirekisterin rekisterinpitäjä. Koodirekisteristä tehdään aina myös oma seloste (”seloste käsittelytoimista”). Teillä on
oikeus saada myös tämä seloste tiedoksenne.
HUSissa on oma tietosuojavastaava, joka seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista. Lisäksi Suomessa tietosuojan toteutumista valvoo
tietosuojavaltuutettu.

Oikeutenne saada tietoja
Voitte koska tahansa peruuttaa suostumuksenne. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön
rajoittamista. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne oikaisemista tai täydentämistä (esimerkiksi, jos havaitsette niissä virheen tai ne ovat
puutteellisia tai epätarkkoja).
Voitte milloin tahansa ottaa yhteyttä ja tiedustella, säilytämmekö teistä koskevia tietoja, käsittelyn perusteesta, mistä olemme saaneet tietojanne.
Teillä on oikeus saada tiedot maksutta ja kohtuullisessa ajassa (yhden kuukauden sisällä siitä, kun pyydätte tietoja). Pyydetyt tiedot toimitetaan teille
kirjallisesti, mutta myös sähköinen tietojen toimitus on mahdollista, jos niin pyydätte ja henkilöllisyytenne voidaan varmistaa. Tiedot voidaan antaa
myös suullisesti, mutta se edellyttää, että henkilöllisyytenne voidaan varmistaa luotettavasti.
Tietosuoja-asioissa suosittelemme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön.
Tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä:
organisaation nimi: HUS, Neurokeskus
osoite: PL 302, 00029 HUS
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: pia.kaarla at hus.fi

Koodirekisterin rekisterinpitäjä:
organisaation nimi: HUS, Neurokeskus
osoite: PL 302, 00029 HUS
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: pia.kaarla at hus.fi
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Voitte toteuttaa tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksianne vapaamuotoisilla ilmoituksilla, mutta suosittelemme käyttämään näitä
tarkoituksia varten laadittuja HUSin lomakkeita. Löydätte lomakkeet HUSin internet-sivuilta:
http://www.hus.fi/potilaalle/potilaan_oikeudet/terveystieteellinen%20tutkimus/Sivut/default.aspx
Teillä on myös oikeus tehdä tietosuoja-asioissa valitus Suomessa tietosuojasta vastaavalle viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi

Tietojenne säilytysaika
Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä eettinen tutkimustapa.
Henkilötietonne hävitetään välittömästi, kun tarvittavat asiat aineiston keräystä varten on sovittu.
Tietojenne käsittely
Haastattelussa ja yhteiskehittelyssä saatu aineisto kirjoitetaan nauhoituksen jälkeen paperille. Materiaalista poimitaan tiedot opinnäytetyön
aiheesta (tavoitteen asettelu). Aineistosta poistetaan kaikki suorat, vahvat epäsuorat ja epäsuorat tunnisteet (muun muassa nimet,
asuinpaikat, mahdollisesti esiin tulevat kuntoutujiin tai heidän sairauteensa suoraan liittyvät tiedot). Suorista lainauksista poistetaan
tunnisteet ja suoria lainauksia käytetään vain, mikäli ne ovat olennaisia tulosten ymmärtämisen kannalta. Aineistossa ei eritellä yksittäisen
henkilön sanomia asioita siten, että henkilöllisyys olisi tunnistettavissa. Aineisto luokitellaan siihen valitun analyysimenetelmän
määrittelemällä tavalla. Kirjoitetun tekstin käsittelyssä käytetään tavanomaista tekstinkäsittelyohjelmaa, aineistosta ei tehdä algoritmejä tai
profilointeja automaattisen käsittelyn avulla. Aineisto tallennetaan raportin kirjoittamisen ajaksi muistitikulle, jota säilytetään lukitussa
kaapissa toimintaterapian toimistossa neurologian poliklinikalla.
Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset
Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ansionmenetyksiä osallistumisesta ei aiheudu. Opinnäytetyöllä ei ole
käytettävissään rahoitusta.
Tutkittavien vakuutusturva
Tutkimukseen osallistuvilla ei ole erillistä vakuutusturvaa.
Tutkimuksen päättyminen
Osallistuminen päättyy haastattelun ja yhteiskehittelyn jälkeen.
Voitte halutessanne tutustua tutkimusraporttiin sen valmistuttua Theseus-tietokannan kautta keväällä 2020.
Lisätietoja
Jos Teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä tutkijaan.
Yhteystiedot: Pia Kaarla, p. 09 471 73881
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SUOSTUMUS HAASTATTELUUN JA YHTEISKEHITTELYYN
Minua on pyydetty osallistumaan ryhmähaastatteluun ja yhteiskehittelyyn, joiden aiheena on ”Kuntoutujan ja läheisen osallistuminen
tavoitteen asetteluun”.
Olen perehtynyt edellä olevaan selvitykseen ja saanut riittävästi tietoa haastattelusta ja yhteiskehittelystä ja niiden yhteydessä
suoritettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. Olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin
kysymyksiini.
Selvityksen antoi tutkija Pia Kaarla, Sisätaudit ja kuntoutus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.
Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista.
Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Minulla on oikeus, milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. Suostumuksen
peruuttamisesta ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. Mikäli peruutan osallistumiseni tutkimukseen, siihen mennessä minulta
kerättyä tietoa ei käytetä aineistona.
Olen saanut tiedon myös oikeuksistani koskien omien tietojeni käyttöä ja tiedon siitä, kuinka voin näitä oikeuksia käyttää.

________________________
Allekirjoitus

_________________________
Päiväys

_________________________
Nimen selvennys

_______________________________________________________
Syntymäaika
_______________________________________________________
Osoite
_______________________________________________________
Puhelinnumero
Suostumus vastaanotettu

_______________________________________________________________________
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus
Päiväys

_______________________________________________________________________
Nimen selvennys

Alkuperäinen allekirjoitettu asiakirja jää tutkijan arkistoon ja kopio annetaan tutkittavalle.
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Liite 7: Tiedote ja suostumuslomake kuntoutujalle

TIEDOTE TUTKITTAVALLE TUTKIMUKSESTA
”Kuntoutujan ja läheisen osallistuminen tavoitteen asetteluun”
Tutkimuksen nimi: Kuntoutujan ja läheisen osallistuminen tavoitteen asetteluun
Pyyntö kuntoutujalle osallistua tutkimukseen
Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa selvitetään ryhmähaastattelun avulla, miten kuntoutuja ja hänen läheisensä osallistuvat tavoitteen
asetteluun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvalla neurologian kuntoutuspoliklinikalla. Olen arvioinut, että soveltuisitte mukaan
tutkimukseen, koska olette saaneet kuntoutusta neurologian kuntoutuspoliklinikalla. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän mahdollista osuuttanne
siinä. Läheisenne ei osallistu tutkimukseen.
Osallistumisen vapaaehtoisuus
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai peruuttaa suostumuksenne syytä ilmoittamatta,
milloin tahansa tutkimuksen aikana ilman, että se vaikuttaa oikeuteenne saada tarvitsemaanne kuntoutusta. Peruuttaminen voidaan tehdä
ilmoittamalla asiasta tutkijalle, p. 09 471 73881 tai sähköpostilla pia.kaarla at hus.fi
Teidän ei tarvitse osallistua tähän tutkimukseen saadaksenne kuntoutusta.
Lukekaa rauhassa tämä tiedote. Jos Teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä tutkijaan. (yhteystiedot löytyvät asiakirjan lopusta).
Jos päätätte osallistua tutkimukseen, Teitä pyydetään allekirjoittamaan viimeisellä sivulla oleva suostumus.
Tutkimuksen toteuttaja
Tämän opinnäytetyön toteuttaa toimintaterapeutti, Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Pia Kaarla, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä
tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Rekisterin pitäjänä toimii HUS.

Tutkimuksen oikeusperusta
Tämä tutkimus ja siihen kuuluva henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainsäädäntöihin. Lisäksi tätä tutkimusta varten on tullut saada puoltava
lausunto eettiseltä toimikunnalta.
•
•

EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artikla 1 a), b) c) ja e) ja 9 artikla 3 a), g), i) ja j) kohdat
laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488

Lisäksi tätä tutkimusta ja henkilötietojen käsittelyä siinä koskevat myös terveydenhuoltolaki (1326/2010), laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(785/1992), laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (62/1999), henkilötietolaki (523/1999), ja
arkistolaki (831/1994), huomioiden kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen yli kansallisen lainsäädännön menevät määräykset.
Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää neurologian kuntoutuspoliklinikalla kuntoutujan ja hänen läheisensä osallistumista vahvistavaa toimintatapaa
tavoitteen asettelussa kuntoutumisen edistymiseksi. Kuntoutujan läheisillä tässä kehittämistyössä tarkoitetaan säännöllisessä vuorovaikutuksessa kuntoutujan
arjessa olevia muita kuin ammattihenkilöitä. Yleensä he ovat perheenjäseniä, lähisukulaisia ja ystäviä. Kuntoutujan läheiset eivät osallistu tutkimukseen.
Opinnäytetyötä varten kerätään ryhmähaastattelun avulla tietoa kuntoutujien kuntoutumiseen liittyvästä tavoitteen asettelusta. Ryhmähaastatteluja on
kaksi, niihin osallistuu neljä haastateltavaa kuntoutujaa ja tutkija. Molemmilla kerroilla haastatellaan samoja henkilöitä. Haastattelut nauhoitetaan, jotta
ne voidaan sen jälkeen kirjoittaa auki. Haastatteluaineistosta kerätään kokemuksia kuntoutuksesta, sairaskertomuksen tietoja ei käsitellä missään
vaiheessa. Henkilötiedoista tarvitaan osallistujan nimi ja puhelinnumero, jotta voidaan sopia haastattelun ajankohdasta.
Lisäksi
Suostumuslomakkeeseen pyydetään täyttämään syntymäaika ja osoite.
Ryhmähaastattelujen jälkeen tutkija jatkaa aineiston keräystä haastattelemalla työntekijöistä koostuvaa ryhmää. Haastattelun tarkoituksena on kerätä
tietoa kuntoutusjakson tavoitteen asettelusta. Haastattelun jälkeen myös tämä aineisto kirjoitetaan auki ja sisältöä analysoidaan.
Viimeisessä aineistokeräysvaiheessa työntekijät nimeävät yhteiskehittelyn menetelmällä ydintekijöitä, joita on noussut esiin sekä kuntoutujien että
työntekijöiden haastatteluista. Yhteiskehittelyn tuotoksena syntyy kuvaus toimintatavasta, jonka avulla vahvistetaan kuntoutujan ja hänen läheisensä
osallistumista tavoitteen asetteluun neurologian kuntoutuspoliklinikalla.
Raportin valmistuttua haastatteluaineisto ja yhteystiedot hävitetään. Raportin sisällöstä ei ole mahdollista yksilöidä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet
tutkimukseen.
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Tutkimusmenetelmät
Haastattelut toteutuvat Neurologian kuntoutuspoliklinikalla, U-kerroksen kokoustilassa (Paciuksenkatu 21), kaksi yhden tunnin käyntiä.
Tutkija on yhteydessä Teihin puhelimitse ensimmäisen haastattelun ajankohdan varmistamiseksi. Toisen haastattelukäynnin ajankohta
sovitaan ensimmäisen haastattelun päätteeksi, haastattelut toteutetaan kahden viikon sisällä.
Tutkimuksen mahdolliset hyödyt
Haastattelulla kerätään tietoa kuntoutuksen tavoitteen asetteluun osallistumisestanne ja tarkoituksena on kehittää neurologian
kuntoutuspoliklinikan
toimintatapaa
kuntoutuksen
tavoitteen
asettelussa.
On mahdollista, ettei tähän haastatteluun osallistumisesta ole Teille välitöntä hyötyä.

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja
Henkilöllisyytenne on ainoastaan salassapitovelvollisen haastattelijan tiedossa. Teistä kerättävää tietoa ei voida tunnistaa tutkimustuloksista,
selvityksistä tai julkaisuista.
Henkilötiedoistanne käytetään vain haastattelun ajankohdan ja paikan sopimiseksi tarvittava nimeä ja puhelinnumeroa. Teidän nimeänne ja
puhelinnumeroanne ei luovuteta eteenpäin. Haastatteluaineistoa analysoitaessa ja tuloksia raportoidessa Teihin viitataan tarvittaessa vain
tunnistekoodilla. Tutkimusrekisteristä vastaa tässä tutkimuksessa opinnäytetyöntekijä (haastattelija), toimintaterapeutti Pia Kaarla.
Tutkimusrekisteriin sisältyvät kaikki tätä tutkimusta varten kerätyt tiedot tutkimukseen osallistuvista henkilöistä. Tutkimusrekisteri sisältää
nimen, syntymäajan, puhelinnumeron ja osoitteen. Tietoja säilytetään neurologian kuntoutuspoliklinikan toimintaterapiassa, lukitussa tilassa
kunnes raportti on saatu valmiiksi, sen jälkeen ne hävitetään.
Tutkimuksen rekisterinpitäjän on laadittava ja ylläpidettävä tutkimusrekisteristä erillistä, omaa selostetta (seloste käsittelytoimista). Teillä on
oikeus saada tämä seloste tiedoksenne tutkimuksen rekisterinpitäjältä.
Koodeja, joita on käytetty henkilötietojenne salaamiseen, säilytetään erikseen tutkimusrekisteristä, ja aina HUSin toimesta, tietosuojatuissa
tiloissa. HUS on tämän niin sanotun koodirekisterin rekisterinpitäjä. Koodirekisteristä tehdään aina myös oma seloste (”seloste
käsittelytoimista”). Teillä on oikeus saada myös tämä seloste tiedoksenne.
HUSissa on oma tietosuojavastaava, joka seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista. Lisäksi Suomessa tietosuojan toteutumista valvoo
tietosuojavaltuutettu.

Oikeutenne saada tietoja
Voitte koska tahansa peruuttaa suostumuksenne. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden
käytön rajoittamista. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne oikaisemista tai täydentämistä (esimerkiksi, jos havaitsette niissä virheen tai ne
ovat puutteellisia tai epätarkkoja).
Voitte milloin tahansa ottaa yhteyttä ja tiedustella, säilytämmekö teistä koskevia tietoja, käsittelyn perusteesta, mistä olemme saaneet
tietojanne. Teillä on oikeus saada tiedot maksutta ja kohtuullisessa ajassa (yhden kuukauden sisällä siitä, kun pyydätte tietoja). Pyydetyt
tiedot toimitetaan teille kirjallisesti, mutta myös sähköinen tietojen toimitus on mahdollista, jos niin pyydätte ja henkilöllisyytenne voidaan
varmistaa. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti, mutta se edellyttää, että henkilöllisyytenne voidaan varmistaa luotettavasti.
Tietosuoja-asioissa suosittelemme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön.
Tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä:
organisaation nimi: HUS, Neurokeskus
osoite: PL 302, 00029 HUS
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: pia.kaarla at hus.fi

Koodirekisterin rekisterinpitäjä:
organisaation nimi: HUS, Neurokeskus
osoite: PL 302, 00029 HUS
sähköpostiosoite tietosuojaa koskevia yhteydenottoja varten: pia.kaarla at hus.fi
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Voitte toteuttaa tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksianne vapaamuotoisilla ilmoituksilla, mutta suosittelemme käyttämään näitä
tarkoituksia varten laadittuja HUSin lomakkeita. Löydätte lomakkeet HUSin internet-sivuilta:
http://www.hus.fi/potilaalle/potilaan_oikeudet/terveystieteellinen%20tutkimus/Sivut/default.aspx
Teillä on myös oikeus tehdä tietosuoja-asioissa valitus Suomessa tietosuojasta vastaavalle viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi

Tietojenne säilytysaika
Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö ja hyvä eettinen tutkimustapa.
Tähän tutkimukseen liittyvät henkilötietonne hävitetään välittömästi, kun haastattelut on toteutettu.
Tietojenne käsittely
Haastatteluissa saatu aineisto kirjoitetaan nauhoituksen jälkeen paperille. Materiaalista poimitaan tiedot
haastattelun aiheesta (tavoitteen asettelu). Aineistosta poistetaan kaikki suorat, vahvat epäsuorat ja
epäsuorat tunnisteet (muun muassa nimet, asuinpaikat, mahdollisesti esiin tulevat sairauteen liittyvät
tiedot). Suorista lainauksista poistetaan tunnisteet ja suoria lainauksia käytetään vain, mikäli ne ovat
olennaisia tulosten ymmärtämisen kannalta. Aineistossa ei eritellä yksittäisen henkilön sanomia asioita
siten, että henkilöllisyys olisi tunnistettavissa. Aineisto luokitellaan siihen valitun analyysimenetelmän
määrittelemällä tavalla. Kirjoitetun tekstin käsittelyssä käytetään tavanomaista tekstinkäsittelyohjelmaa,
aineistosta ei tehdä algoritmejä tai profilointeja automaattisen käsittelyn avulla. Haastatteluista saatu
aineisto tallennetaan raportin kirjoittamisen ajaksi muistitikulle, jota säilytetään lukitussa kaapissa
toimintaterapian toimistossa neurologian poliklinikalla.
Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset
Haastatteluun osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Haastattelukäynneistä Teille mahdollisesti
koituvia matkakustannuksia tai ansionmenetyksiä ei korvata. Opinnäytetyöllä ei ole käytettävissään
rahoitusta.
Tutkittavien vakuutusturva
Haastatteluun osallistuvilla ei ole erillistä vakuutusturvaa haastatteluun osallistuessaan.
Tutkimuksen päättyminen
Osallistuminen päättyy haastattelujen jälkeen. Voitte halutessanne tutustua tutkimusraporttiin sen
valmistuttua Theseus-tietokannan kautta keväällä 2020.
Lisätietoja
Jos Teillä on kysyttävää haastatteluun osallistumisesta, voitte olla yhteydessä haastattelijaan.
Yhteystiedot: Pia Kaarla, p. 09 471 73881
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SUOSTUMUS HAASTATTELUUN OSALLISTUMISESTA
Minua on pyydetty osallistumaan ”Kuntoutujan ja läheisen osallistuminen tavoitteen asetteluun”- ryhmähaastatteluun, jolla kerätään
aineistoa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä varten.
Olen perehtynyt edellä olevaan selvitykseen ja saanut riittävästi tietoa haastattelusta ja sen yhteydessä suoritettavasta tietojen
keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. Olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin kysymyksiini.
Selvityksen antoi tutkija, toimintaterapeutti Pia Kaarla, Sisätaudit ja kuntoutus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.
Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista.
Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Minulla on oikeus, milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen.
Suostumuksen peruuttamisesta ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. Mikäli peruutan osallistumiseni tutkimukseen, siihen
mennessä minulta kerättyä tietoa ei käytetä aineistona.
Olen saanut tiedon myös oikeuksistani koskien omien tietojeni käyttöä ja tiedon siitä, kuinka voin näitä oikeuksia käyttää.
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Alkuperäinen allekirjoitettu asiakirja jää tutkijan arkistoon ja kopio annetaan tutkittavalle.
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Liite 8: Eettinen ennakkoarvio

Liite 9

Liite 9: Haastattelukutsu kuntoutujalle

Kutsun sinut ryhmähaastatteluun keskustelemaan
kuntoutumisen tavoitteen asettelusta neurologian kuntoutuspoliklinikalla.
Haastattelun tuloksia käytetään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä.
Opinnäytetyön ydintavoitteena on vahvistaa kuntoutujan asemaa kuntoutuksessa.

Paikka: Kuntoutuspoliklinikka, Paciuksenkatu 21
Ajankohta: elo-syyskuu, 2 x 60 minuuttia
Tilaisuuksissa on kahvi- ja teetarjoilu
Ryhmässä on 2-4 osallistujaa
Tarkemmat tiedot ajasta ja paikasta varmistuvat ilmoittautumisten myötä

Haastattelija/lisätiedot:
toimintaterapeutti Pia Kaarla
HUS Sisätaudit ja kuntoutus
p. 09 471 73881

