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1 Johdanto 

 

Lähivuosina Suomen väestörakenne tulee muuttumaan väestön ikääntyessä. Mahdolli-

simman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkein ikäpoliittinen 

lähtökohta Suomessa. Vanhuspalvelulain tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvin-

vointia, terveyttä ja toimintakykyä. Hyvän terveyden ja toimintakyvyn säilyminen on itse-

näisen, tasapainoisen ja onnellisen elämän perusta. Terveys- ja hoivapalveluista yhteis-

kunnalle koituvien kustannusten kannalta on tärkeätä ikäihmisten toimintakyvyn ja ko-

tona asumisen edistäminen. Kuntoutuspalvelut on toteutettava siten, että ne mahdollis-

tavat iäkkään henkilön asumisen kotona tai kodinomaisessa ympäristössä niin pitkään 

kuin mahdollista. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden so-

siaali- ja terveyspalveluista, vahvistettu 28.12.2012, voimaantulo 1.7.2013). 

 

Suomessa on noin 5,5 miljoonaa kansalaista, joista yli 65‐vuotiaita on noin miljoona ja 

yli 75‐vuotiaita on n. 700 000. Näistä henkilöistä n. 94 000 (13%) ikääntynyttä on erias-

teisten hoivapalvelujen piirissä. Säännöllisen kotihoidon piirissä on n. 56 000 ikäänty-

nyttä ja tehostetun palveluasumisen piirissä n. 27 000 sekä terveyskeskuksen tai van-

hainkotien asiakkaita on n. 11 000. Lisäksi eriasteista omaishoidon tukea saavia on hie-

man yli 20 000.(Klemola 2016: 55). 

 

 Suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä, tulee myös aiheuttamaan kunnissa kas-

vavaa painetta, miten ikääntyneiden peruspalvelut tullaan jatkossa järjestämään. Ikään-

tyneiden kotikuntoutuksen avulla voidaan parantaa selviytymistä ja hyvinvointia arkielä-

mässä. (Kuntoutusportti 2009). Kotikuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäi-

sen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Kuntoutus tulisi aloittaa riittävän varhain 

ennen kuin ikääntyvän kunto heikkenee, näin pyritään edistämään terveyttä ja ennalta-

ehkäisemään laitoshoidon tarvetta. 

 

Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on tärkeätä, että kuntoutus on suunnitelmallista. 

Kuntoutuksen tueksi tarvitaan yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa. Kuntoutussuunnitel-

man merkitys kuntoutuksessa vahvistui lakiuudistuksen myötä 1991. Ikääntyneellä voi 

olla samanaikaisesti monta ohjaavaa ja tukevaa erinimistä suunnitelmaa. Kuntoutumista 

voidaan suunnitella hoito- ja palvelusuunnitelmalla tai kuntoutussuunnitelmalla. Ikäänty-

vän omasta näkökulmasta on tärkeää, että kuntoutussuunnitelma on toimiva ja kaikki 



2 

 

  

toimivat yhdessä sovitun päämäärän toteutumiseksi. (Kettunen, Kähäri-Wiik ym. 2009: 

25–26.)  

 

Kotikuntoutuksen onnistumisen kannalta motivaation lisäämiseksi ikääntyvän kuntoutuk-

sen harjoitteet on hyvä sitoa arkielämän tuttuihin toimintoihin. (Kettunen ym. 2009: 32–

35.) Wallin ym. 2009, 53. Korostavat, että ikääntyvän sitoutuminen kuntoutusprosessiin 

on tärkeää, jotta hänen kuntoutuksen aikana oppimansa asiat siirtyvät osaksi hänen joka 

päiväistä toimintaansa kotona. Tätä edistää ikääntyvän omien näkökulmien huomioon 

ottaminen kuntoutuksen tavoitteiden ja toteutuksen suunnittelussa. 

 

Tulevaisuudessa ikääntyneiden kuntoutus tulee näyttäytymään entistä laajempana toi-

mintana ikääntyneiden asiakkaiden arjessa. Kuntoutuksen ennaltaehkäisevä toiminta 

nostaa kuntoutuksen keskiöön ikääntyneiden kuntoutujien omat voimavarat, omaehtoi-

sen toiminnan sekä erilaisten verkostojen tiiviin yhteistyön. (Pikkarainen ym. 2013: 195.) 

 

 

2 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata kotikuntou-

tuksen hyötyjä ikääntyvälle. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneiden 

parissa työskenteleville hyödynnettäväksi suunniteltaessa ikääntyvän kotikuntoutusta. 

 

Tutkimuksella vastataan seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

 

- Millainen hyöty kotikuntoutuksesta on ikääntyvälle? 
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3 Ikääntyvä suomalainen 

 

Suomessa on tällä hetkellä yli 65 -vuotta täyttäneitä noin reilu miljoona. Heistä suurin 

osa elää arkeaan itsenäisesti kotonaan. Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä 

kyse ei ole vain iäkkäiden määrän kasvusta vaan koko väestörakenteen muutoksesta. 

Väestön ikääntymisen taustalla vaikuttavat suurten ikäluokkien eläköityminen sekä syn-

tyvyyden ja kuolevuuden aleneminen. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti 

vanhimmissa ikäluokissa kasvaa tulevaisuudessa voimakkaimmin. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö. Laatusuositus 2017-2019: 10-11.) 

 

Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä varautumistoimia 

nopeasti ikääntyvässä Suomessa. Terve ikääntyminen tukee työurien pidentämistä, 

mahdollistaa iäkkäiden osallisuuden yhteiskunnassa, parantaa heidän elämänlaatuaan 

ja vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. (Sosiaali- ja terveysministeriö. Laatu-

suositus 2017-2019: 15). 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, YK:n ikääntymisen erityiskokouksessa Mad-

ridissa vuonna 2002, hyväksyttiin ikäihmisten tarpeita koskevat kokonaisuudet. Ikäänty-

neiden osallisuutta pyritään lisäämään heidän oikeudellaan osallistua aktiivisesti niiden 

toimintalinjojen toteuttamiseen sekä muotoilemiseen, jotka suoranaisesti vaikuttavat hei-

dän hyvinvointiinsa, tasavertaisuuteen ja hyvinvointiin. Lauselmassa todetaan, että kai-

killa on oikeudet terveydenhuoltoon sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen ja sosiaa-

liseen hyvinvointiin. EU:n perusoikeusjulistuksen 25 artiklan mukaan ikääntyneellä hen-

kilöllä on oikeus itsenäiseen sekä ihmisarvoiseen elämään ja oikeus osallistua yhteis-

kunnalliseen elämään sekä kulttuurielämään. (Euroopan parlamentti 2002; YK:n ikäih-

misten vuosi 1999; Euroopan unionin perusoikeusjulistus C 364/01 2000.) 

 

STM on suosituksissaan linjannut ikääntyneille suunnattujen palveluiden strategioita. 

Niissä on kiinnitetty huomiota hyvinvointia edistävään ja ehkäisevään toimintaan. Ikään-

tyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ydinasioiksi on listattu itsenäisen suoriu-

tumisen turvaaminen, lihaskuntoa ja tasapainoaistia vahvistavien ja ylläpitävien liikunta 

mahdollisuuksien lisääminen, varhainen puuttuminen terveydentilan ja toimintakyvyn 

heikkenemiseen. Strategia ohjeistaa, että ikääntyneiden hyvinvointia tukevan toiminnan 

tulisi olla tavoitteellista yhteistyössä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoiden 

välillä. (STM 2013.) 
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3.1 Ikääntyvä ja kuntoutus 

 

Ikääntynyt on yksilö, jonka aikaisempi elämänkulku luo perustan nykyisen tilanteen mää-

rittelyyn ja tulevaisuuden tarkasteluun. Ikääntyvän aikaisemmat elämänvaiheet ovat 

muovanneet yksilön, jolla on oma tapansa suhtautua ympäristöön. Ikääntynyt osaa 

tehdä omaa elämää koskevia ratkaisuja kypsemmin kuin aikaisemmissa elämänvai-

heissa. (Pikkarainen ym. 2013: 187).  

 

Kuntoutus parantaa ikääntyneiden elämänlaatua. Toimintakyky sekä suorituskyky para-

nevat ja voimat lisääntyvät. Ikääntyneiden luottamus itseensä paranee, elämän hallinta 

kasvaa sekä avun tarve vähenee. (Pikkarainen ym. 2013: 11-12). Ikääntyneiden kuntou-

tuksesta tärkeätä on kuntoutujan oma kokemus, vaikutusmahdollisuus ja aktiivinen osal-

listuminen. Ikääntyvän voimavaroja korostetaan ja ympäristön välistä suhdetta painote-

taan. (Sosiaali-  ja terveysministeriö 2003:19, 2004: 24.)  

 

Ikääntyneiden kuntoutuksen on tarkoitus tukea tilanteissa, joissa sairaudet tai vammat 

ovat heikentäneet selviytymismahdollisuuksia omassa elämässä (Grönlund. 2010: 14). 

Kuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen 

sekä itsenäinen selviytyminen elämän eri tilanteissa ja toiminnoissa. Kuntoutus on suun-

nitelmallista, tavoitteellista ja monialaista sekä kestoltaan rajattua. Kuntoutuksen tavoit-

teena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäänsä tilanteissa, joissa hänen mahdolli-

suutensa selviytymiseen sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä ja osallisuuden toteut-

tamiseen ovat eri syistä uhattuina tai heikentyneet. Yksilöllisten kuntoutustarpeiden ar-

vioinnissa sekä kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa tulee käyttää luo-

tettavia mittareita ja arviointi-menetelmiä. (Sosiaali- ja terveysministeriö. Laatusuositus 

2017-2019: 35.) 

 

Ikääntyneillä hoidon ja kuntoutuksen rajaa on usein vaikea määritellä. Ikääntyvän kun-

toutusprosessissa ikääntyvään pyritään vaikuttamaan niin, että hänen asenteissaan ja 

toiminnoissaan tapahtuisi toimintakykyä parantavia muutoksia. Niiden myötä kuntoutuja 

kykenee entistä paremmin hyödyntämään jäljellä olevia voimavarojaan tai muuttamaan 

elämäntapaansa niin, että hänen hyvinvointinsa lisääntyy. (Hinkka ym. 2004: 17.) Ikään-

tyneiden kuntoutus ei tarkoita palautumista täysin entiseen terveydentilaan tai toiminta-



5 

 

  

kykyisyyteen, vaan sen tarkoitus on hidastaa toimintarajoitteita ja niistä seuraavia hait-

toja. Ikääntyneiden kuntoutuksen tavoite on elämänlaadun ja elämänhallinnan (jopa elä-

mänhalun) sekä osallisuuden ja itsenäisyyden ylläpitäminen. (Pikkarainen 2015: 12.) 

 

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkein ikä-

poliittinen lähtökohta Suomessa. Hyvän ikääntymisen turvaaminen edellyttää rakentei-

den muuttamista, sillä nykyisillä rakenteilla ja palveluilla ei voida vastata tulevaisuuden 

tarpeisiin. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeiden tavoitteina on juurruttaa 

pysyviä uudistuksia 3-vuotisten investointien turvin. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa –

kärkihankkeessa (vuosina 2016-2018) kehitettiin ikäihmisille nykyistä yhdenvertaisem-

mat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. (Partanen ym. 

2018: 3). Kotikuntoutuksen kehittäminen ja vahvistaminen olivat Uudenmaan Sote val-

mistelujen tavoitteena, esitetty tavoite oli että 95 % yli 75- vuotiaista ikääntyneistä asuisi 

kotona. (Partanen ym. 2018: 8). 

 

 

3.2 Kotikuntoutus 

 

Kotikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän toimintakyvyn parantaminen ja säilyminen 

sekä elämänlaadun että turvallisuudentunteen parantaminen niin, että kotona voisi asua 

mahdollisimman pitkään. Samalla pyritään vähentämään koti- ja laitoshoidon tarvetta. 

Kotikuntoutuksen kohderyhmä ovat yleensä ikääntyneet, kotihoidon asiakkaat sekä sai-

raalasta kotiutuvat. Suurin osa kotikuntoutusta saavista ovat ikääntyneitä kotihoidon asi-

akkaita. Kotihoidon suurin asiakasryhmä on 75–84-vuotiaat. (Luoma ym. 2007: 18.) Uu-

denmaan alueellisen kotikuntoutusmallin tavoitteet Kuva 1. 
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Kuva 1. Kotikuntoutuksen tavoitteet (Partanen 2018) 

 

Kotikuntoutus on useimmiten kunnan järjestämää, asiakkaan kotiympäristössä tapahtu-

vaa kuntoutusta. Kuntoutusjaksot ovat yleisesti lyhyitä n. 6-12 viikkoa kestäviä. Kuntou-

tusta kotioloissa toteuttavat lähihoitajat, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit. Kotikuntou-

tuksen tarkoituksena on tukea asiakasta itsenäiseen suorittamiseen. Kotikuntoutusjakso 

koostuu alkuarvioinnista, tavoitteiden asettelusta, suunnitelmasta, toteutuksesta ja lop-

puarvioinnista. (Kuntoutusportti. 2018.) 

 

Kotikuntoutus on syntynyt tarpeesta vähentää koti- ja laitoshoidon tarvetta ja mahdollis-

taa ihmisten parempi itsenäisyys sekä kustannustehokas kotona asuminen. Kotikuntou-

tus määritellään usein vertailun kautta suhteessa perinteiseen kotihoitoon: se on uusi 

tapa, joka täydentää tai jopa korvaa ikääntyvän saaman perinteisen kotihoidon. (Kuntou-

tusportti. 2018.) 

 

Kotikuntoutus käsitteenä vaihtelee maittain ja alueittain. Norjassa toimintatapaa on kehi-

tetty moniammatillisesti fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja sairaanhoitajien yhteis-

työnä ja sitä kutsutaan termillä hverdagsrehabilitering, eli arkikuntoutus. Ruotsissa ylei-

nen termi on hemrehabilitering ja Iso-Britanniassa reablement. Yhdysvalloissa ja Aust-

raliassa kotikuntoutusta kutsutaan termillä restorative home care/support services. 
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Kotikuntoutus on herättänyt kasvavaa kiinnostusta ympäri Suomea. Kotikuntoutuksen on 

huomattu vastaavan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin sekä näyttäisi olevan kustannus-

tehokasta. Suomessa kotikuntoutusta järjestetään jo monella paikkakunnalla, suurista 

kaupungeista mm. Helsingissä ja Tampereella. Hyvänä esimerkkinä ovat koko Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) alueella kolmella tasolla toteutettava kotikun-

toutusmalli sekä koti- omaishoidon uudistus ja tehostettu kotihoito. Uudenmaan kotikun-

toutuksen käsikirja on muodostunut kotikuntoutuksen kehittäjäverkoston kautta, mallin 

kehittämistyön tukemiseksi toteutettiin pilotointi tehostetun kotikuntoutuksen osalta kol-

mella alueella (Itä-, Keski- ja Länsi-Uusimaa). Uudenmaan kotikuntoutusmalli Kuva 2. 

 

 

Kuva 2. Uudenmaan kotikuntoutusmalli (Partanen 2018). 

 

 

Partanen (2018,64-66) kotikuntoutuksen loppuraportissa, asiakkaiden toimintakyvyn 

muutokset näkyivät osalla asiakkaista palvelutarpeen vähenemisenä, joka näkyi tulok-

sissa siten, että ilman säännöllisiä palveluja pärjäävien määrä kasvoi lähes 50% ja koti-

hoidon palvelujen tarve väheni 55%. Akuuttihoitoa, vuodeosastohoitoa tai tehostettua 

palveluasumista tarvitsi vain kaksi asiakasta jakson jälkeen. Tyytyväisyys kykyyn selviy-

tyä päivittäisistä toiminnoista kasvoi 71%. Asiakkaiden fyysinen suorituskyky parantui 

79% asiakkaista ja asiakkaiden kyky selviytyä päivittäisestä perustoiminnasta vahvistui 
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73.8% asiakkaalla. Uudenmaan alueellisen kotikuntoutusmallin avulla ikääntyneet säi-

lyttävät nykyisen toimintakykynsä pidempään, jolloin näköpiirissä olevien palvelujen 

tarve siirtyy, vähenee tai poistuu kokonaan. Ikääntyneet ovat mahdollisimman toiminta-

kykyisiä ja asuvat kotona. (Partanen ym. 2018: 64-66). 

 

Kotikuntoutuksesta tehdyissä kirjallisuuskatsauksissa (Whitehead ym. 2015: 1064-1076; 

Ryburn ym. 2009: 229-232; Tessier ym. 2016: 56-57) on löydetty yhteneväisyyksiä koti-

kuntoutuksen hyödyistä. Kotikuntoutuksen on tutkittu lisäävän itsenäisyyttä omaan kun-

toutukseen liittyen (Whitehead ym. 2015: 1068-1071), parantavan elämänlaatua ja vä-

hentävän kustannuksia (Ryburn ym. 2009: 230-231). Kotikuntoutuksen on tutkittu lisää-

vän toimintakykyä ja ero on huomattu verrattaessa kotihoitoon. (Tessier ym. 2016: 56-

57).  

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa tutkittiin kymmentä tutkimusta (N 14 742), 

osoittivat kotikuntoutuksella olevan positiivisia vaikutuksia ikääntyvän terveyteen liitty-

vään elämänlaatuun ja palveluiden hyödyntämiseen. Kotikuntoutuksen toteuttamista tut-

kittiin kolmella alueella, ja kaikilla niistä havaittiin terveydenhoidon palvelujen käytön vä-

henemistä. Ottaen huomioon kotikuntoutuksen tehokkuus ja positiiviset vaikutukset, joita 

havaittiin useissa maissa, kotikuntoutus on lupaava toimintatapa, jota päättäjien kannat-

taa toteuttaa. (Tessier ym. 2016:50.)  

 

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että ikääntyneet, jotka olivat saaneet ko-

tikuntoutusta eivät tarvinneet kotihoidon palveluita seuraavan 3 vuoden aikana ja näin 

ollen kotihoidon kustannukset laskivat Australiassa huomattavasti ja ikääntyneillä oli 

mahdollisuus itsenäisempään elämään heidän omissa kodeissaan. (Lewin ym.2013: 

1280). 

 

4 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ku-

vailevaa kirjallisuuskatsausta. Tässä opinnäytetyössä on mukailtu systemaattista kirjalli-

suuskatsauksen menetelmää tekemällä aineistonhaku systemaattisesti, joka mahdollis-

taa monipuolisemman aineiston käyttämisen. 
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Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla etsitään vastauksia siihen, mitä valitusta ilmi-

östä tiedetään. Sen avulla saadaan uusia ja erilaisia näkökulmia valitusta ilmiöstä. (Kan-

gasniemi ym. 2013: 294.) Kokoamalla tiettyyn aiheeseen liittyviä tutkimuksia yhteen saa-

daan kuva, millaista tutkimus on sisällöllisesti ja menetelmällisesti. (Kääriäinen ym.  

2006: 39). 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perus-

tyypeistä. Sitä voi luonnehtia yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Käy-

tetyt aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa eivät rajaa metodiset säännöt. Tutkittava 

ilmiö pystytään kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti ja tarvittaessa luokittelemaan tutkit-

tavan ilmiön ominaisuuksia. Tutkimuskysymykset ovat väljempiä kuin systemaattisessa 

katsauksessa tai meta-analyysissä.  Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on luonteeltaan ai-

neistolähtöistä ja ymmärtämiseen tähtäävää ilmiön kuvausta.  (Kangasniemi ym. 2013: 

298). 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheita ovat tutkimuskysymysten muodostaminen, ai-

neiston hakeminen ja sen valinta sekä tutkimustulosten esittäminen ja tulosten tarkas-

telu. (Kangasniemi ym. 2013: 294). Kuvaileva kirjallisuuskatsaukseni muodostuu aiheen 

rajauksesta sekä tutkimuskysymysten määrittämisestä. Aineiston hakuprosessista ja tut-

kimusten valinnasta. Tutkimusten teemoittelusta ja teemoittelun tulosten esittämisestä ja 

tarkastelusta.  

 

Opinnäytetyöni keskeiset käsitteet ovat: Ikääntynyt ja kotikuntoutus. Tutkimuskysymyk-

senä on, millainen kotikuntoutuksen hyöty on ikääntyvälle? Kirjallisuushakua tehdessäni 

hakusanoina käytin, ikääntynyt, kotikuntoutus, reablement, home care reablement, res-

torative home care. Hakusanat nousivat esihakujen perusteella. Hakusanojen löytämi-

sen apuna käytin lähdekirjallisuutta ja tietokantojen asiasanastoja. Asiasanastoista etsin 

synonyymeja ja lähikäsitteitä englanniksi. Alustavassa artikkelien tiedonhaussa tuli 

esille, ettei kotikuntoutuksesta ole Suomessa vielä tehty juurikaan tieteellisiä tutkimuksia. 

Suurin osa tehdyistä tutkimuksista on Iso-Britanniasta, Australiasta tai Uudesta-Seelan-

nista ja Norjasta. 

 

Alkuperäistutkimusten haun tulee olla kattava ja tutkimushaun monipuolinen. (Stolt ym. 

2007: 58). Hakusanoihin on kiinnitettävä huomiota, sillä ne määrittelevät millaista aineis-

toa tietokantahaku tuottaa. Epätarkat hakusanat saattavat tuottaa liian paljon tietoa, jota 
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voi olla hankala työstää. (Autti-Rämö ym. 2007: 59-60). Tietokantahaun tuloksena saa-

dut tutkimukset käydään läpi niin että tarkastellaan niiden otsikkoa, tiivistelmää ja tekstiä, 

jotta saadaan mahdollisimman tarkka aineisto. Kirjallisuuskatsausta tehtäessä on suosi-

teltavaa hyödyntää kirjastojen informaatikkojen laajaa kokemusta ja ammattitaitoa. Sain 

opastusta Metropolian ammattikorkeakoulun kirjaston informaatikolta kirjallisuushakuni 

hakusanojen ja tietokantojen käyttöön. 

 

Ennen tutkimusten hakua määrittelin sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Sisäänotto- ja pois-

sulkukriteerit esitellään taulukossa 1. Sisäänottokriteerit rajaavat alkuperäistutkimusten 

lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, tutkimuskohdetta, tuloksia tai laatutekijöitä. (Kääriäi-

nen ym. 2006: 39.) Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston sopivuuden merkit-

tävin kriteeri on, voidaanko valitulla aineistolla tarkastella ilmiölähtöisesti ja tarkoituksen-

mukaisesti. Lähtökohtana tulee olla aina tutkimuskysymys. (Kangasniemi ym. 2013: 

295.) 

 

Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 

Sisäänottokriteerit: 

 

- Kotikuntoutus mainittu 

- Tutkimuksen julkaisuvuosi 2008-2018 

- Julkaisukieli: Suomi, Ruotsi, Englanti 

- Tieteellinen artikkeli, väitöskirja, tutkimus 

- Koko teksti 

- +65- vuotiaat 

- Ilmainen julkaisu 

 

Poissulkukriteerit: 

 

- Leikkausten jälkeinen kuntoutus 

- Sairauden jälkeinen kuntoutus 

- Onnettomuuden jälkeinen kuntoutus 

- Laitoskuntoutus 
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Tietokannoiksi, joista haut tehdään, tulee valita ne, joista oletetaan löytyvän tutkimuksen 

kannalta oleellista tietoa. Eri tietokannoissa on erilaiset hakustrategiat, joten hakusanat 

tulee muotoilla jokaiseen erikseen. (Johansson 2007: 6; Kääriäinen ym.  2006: 40.) Lo-

pulliseen hakuun valitsin ne tietokannat, joista alustavien hakujen perusteella sain tutki-

muskysymysten, hakusanojen ja sisäänottokriteerien perusteella tietoa. 

 

Hakustrategia täytyy dokumentoida huolellisesti, jotta se voidaan tarvittaessa myös tois-

taa jonkun toisen tutkijantoimesta. Haun toistettavuus tekee katsauksesta tieteellisesti 

pätevän ja luotettavan. (Johansson ym. 2007: 49–51.) Hakuprosessi on kirjallisuuskat-

sauksen onnistumisen kannalta kriittinen vaihe, sillä siinä tehdyt virheet johtavat kat-

sauksen harhaisuuteen. 

 

Lopullisen haun tein tammikuussa 2019. Tein haun valittuihin tietokantoihin valituilla ha-

kusanoilla. Tietoa hain kolmesta eri tietokannasta: Pubmedistä, Cinahlista ja Medicistä. 

Kirjasin haut, jotta voisin myöhemmin palata hakuihin. Tietokantahakujen tulokset löyty-

vät taulukosta 2. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa valinta perustuu siihen, anta-

vatko valitut tutkimukset oleellista tietoa tutkimuskysymyksiin. (Kangasniemi ym. 2013: 

295.) Kaikista lopullisen haun tuloksista luin tutkimukset ensin otsikkotasolla ja sen jäl-

keen tiivistelmätasolla ja lopulta jäljelle jääneistä koko tekstin. 

 

Taulukko 2. Tietokantakohtaiset hakusanat ja osumien määrä 

 

Medic 

Hakusana Osumia Otsikon perus-

teella hyväksytty 

Lopulliseen kat-

saukseen hyväk-

sytty 

Restorative home 

care AND rehabilita-

tion AND Home AND 

reablement AND 

ikääntynyt AND 

kuntoutus 

369 15 4 
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Pubmed 

Hakusana Osumia Otsikon perusteella 

hyväksytty 

Lopulliseen kat-

saukseen hyväk-

sytty 

Reablement AND re-

storative home care 

41 15 2 

 

Cinahl 

Hakusana Osumia Otsikon perusteella 

hyväksytty 

Lopulliseen kat-

saukseen hyväk-

sytty 

Reablement 61 5 3 

 

 

Tiedonhaussa artikkeleita löytyi 35, mutta sisäänotto- ja poissulkukriteerien perusteella 

lopulliseen aineistoon valikoitui yhdeksän artikkelia, jotka esitellään taulukossa 3. 

Tutkimusten laatua arvioitiin käytettyjen lähteiden ja julkaisufoorumin perusteella. Tässä 

tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tehty laajaa ja systemaattista laadun arviointia, sillä 

kaikki aineistoon valikoituneet artikkelit olivat julkaistu tieteellisissä julkaisuissa.  

 

5 Aineiston kuvaus ja analysointi 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 9 tutkimusartikkelia. Artikkelit esitellään taulukossa 3. 

Artikkelit olivat sekä suomalaisia että kansainvälisiä tutkimusartikkeleita. Artikkeleista 

yksi oli Iso-Britanniasta (Slater), kaksi Norjasta (Langeland, Hjelle), yksi Australiasta 

(Burton) ja viisi Suomesta (Mannerkorpi, Rahikka, Tsai, Leinonen, Peiponen). Kaikki 

muut paitsi suomalaiset artikkelit ovat englanninkielisiä. Tutkimusartikkeleista yksi on 

pragmaattinen satunnaistettu tutkimus (Burton), yksi retrospektinen kohorttitutkimus 

(Slater), kaksi kvalitatiivista tutkimusta (Hjelle, Tsai), yksi kontrolloitu monikeskustutki-

mus(Langeland), kaksi kehittämishankeraporttia (Peiponen, Rahikka), yksi pro gradu 

(Mannerkorpi) ja yksi kartoittava tutkimus(Leinonen). Artikkelien tiivistelmät, maat missä 

tutkimukset on tehty ja tutkimustavat sekä tutkimusaineisto esitellään liitteessä 1. 
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Taulukko 3. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen artikkelit. 

 

Burton Elissa, Lewin Gill, Clemson Lindy, Boldy Duncan. 2013. Effectiveness of a life-

style exercise program for older people receiving a restorative home care service: a 

pragmatic randomized controlled trial. Clinical interventions in aging: 8, 1591-1601. 

 

Hjelle Kari, Tuntland Hanne, Forland Oddvar, Alvsvåg Herdis. 2017. Driving forces for 

home-based reablement; a qualitative study o folder adults experiences. Health & 

social care in the community, Sep 2017; 25 (5) : 1581-1589. 

 

Langland Eva, Tuntland Hanne, Forland Oddvar, Aas Eline, Folkestad Bjarte, Jacob-

sen Frode, Kjeken Ingvild. 2015. Study protocol for a multicenter investigation of rea-

blement in Norway. BMC geriatrics 2015,15:111. 

 

Leinonen Raija, Niemelä Kristiina, Jokinen Sari, Kangas Inkeri, Laukkanen Pia. 

2009.Kotikuntoutumisavustajan tuki parantaa iäkkäiden elämänlaatua. Duodecim 

2009; 125: 1557-65. 

 

Mannerkorpi Tuula. 2017.Ikääntyvän kotihoidon asiakkaan osallisuus kuntoutumiseen 

kotiympäristössä. Pro gradu tutkielma. Oulun yliopisto. 

 

Peiponen Arja, Kristensen Maria, Arvo Tuija, Tolkki Pirjo, Pekkanen Meri, Kara He-

lena. 2016. Kotikuntoutuksen toimintamalli Helsingissä. Helsingin kaupungin Sosiaali- 

ja terveystoimen kotikuntoutus– projekti Etelän palvelualueella 2013–2015. Loppura-

portti. Tutkimuksia ja raportteja 3/2016. Helsingin kaupunki, Sosiaali-  ja terveysvi-

rasto. 

 

Rahikka, A.2017.Yhteistoiminnallinen kehittäminen ikääntyneiden kuntoutuksessa. 

Gerontologia 3/2017,227-233 

 

Slater Paul, Hasson Felicity. 2018. An evaluation of the reablement service pro-

gramme on physical ability, care needs and care plan packages. Journal of integrated 

care vol.26 No. 2, 2018, 140-149. 
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Tsai Li-Tang, Rantakokko Merja, Rantanen Taina, Viljanen Anne, Kauppinen Markku, 

Portegijs Erja. 2016. Objectively measured physical activity and changes in life-space 

mobility among older people. The gerontological society of America.2016, Vol.71, No. 

11, 1466-1471. 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tulosten analysoimiseen voidaan käyttää kvalitatiivi-

sen tai kvantitatiivisen tutkimuksen aineiston analyysimenetelmiä. Kuvailevassa kirjalli-

suuskatsauksessa analyysin tekeminen voi olla hankalaa tulosten menetelmällisen eri-

laisuuden vuoksi. Analyysin tarkoitus on tulosten pohjalta muodostaa vertailua tutkimus-

ten kesken sekä laajempien päätelmien muodostumista. Kuvailevassa kirjallisuuskat-

sauksessa tekijä päättää sen, millä herättää lukijan mielenkiinnon tulosten analyysissa. 

(Kangasniemi ym.2013: 296-297.) Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valinta ja 

analyysi tapahtuvat osittain samanaikaisesti. Aineiston analyysin tarkoituksena on tiivis-

tää tutkimusaineistoa.  

 

Käytin teemoittelua opinnäytetyön analyysimenetelmänä. Teemoittelu on yksi aineiston 

analyysin perusmenetelmistä, jossa tutkimusaineistosta pyritään hahmottamaan keskei-

siä aihepiirejä eli teemoja. Teemoiksi voidaan hahmottaa aiheita, jotka toistuvat aineis-

tossa. Teemoittelun avulla aineistosta luodaan tutkimuskysymykseen vastaava, jäsenty-

nyt kuvaileva kokonaisuus, synteesi. Synteesin yhteenveto tehdään ytimekkäästi ja joh-

donmukaisesti ja sen tuottaminen edellyttää valitun aineiston syvällistä tuntemusta. (Es-

kola ym. 2008: 18,32, 174-180; Kangasniemi ym. 2013: 295-297; Salminen 2011: 7; 

Tuomi ym. 2009: 109.) Esille nostetaan tutkimusongelmaa valaisevia teemoja ja pyritään 

löytämään tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. 

 

Aineiston analysoinnin aloitin perehtymällä aineistoon. Aineistoon tutustuminen ja aineis-

ton läpilukeminen siten, että aineisto aukeaa on tärkeätä (Eskola ym. 2000: 32).  Teemat 

rakennettiin aineiston pohjalta. Teemoittelu on sopiva aineiston analysointitapa, kun ta-

voitteena on saada olennaista tietoa tutkimuskysymyksiin. Teemoittelu on aineiston pilk-

komista ja järjestämistä eri aihepiirien mukaan (Eskola ym. 2000:32). Tutkimusartikke-

leistani nousivat vahvasti ja toistuvasti esiin ikääntyneen toimintakyky ja elämänlaatu. 

Valitsin nämä kaksi esille noussutta käsitettä teemoikseni. Teemojen koonnissa aineis-

tosta apuna käytin taulukointia. Aineisto järjesteltiin teemojen avulla ja kunkin teeman 

alle kerättiin kustakin aineistosta kohdat, jotka viittasivat tutkimuskysymykseen (Liite 2).  
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6 Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tulokset  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli millainen hyöty kotikuntoutuksesta on ikääntyvälle. 

Aineistonanalyysissä teemoittelun avulla esiin nousivat käsitteet toimintakyky ja elämän-

laatu. Teemoittelun avulla sain vastauksia tutkimuskysymykseeni. Tutkimusartikkeleiden 

tulokset esitellään teemoittain.  

 

6.1 Toimintakyky 

 

Tutkimuksista kävi ilmi, että kotikuntoutuksella pystytään vaikuttamaan ja lisäämään 

ikääntyneen toimintakykyä (Burton ym.2013: 1598-1600; Langeland ym.2015: 7-8; Lei-

nonen ym.2014: 1560-1562; Peiponen ym.2016: 46-47; Rahikka 2017: 230-232; Slater 

ym.2018: 145-147; Tsai ym.2016: 1468-1470). Ikääntyneiden tasapainon parantuminen 

nousi selkeästi esiin tutkimuksista (Burton ym.2013: 1598-1600; Langeland ym.2015: 7-

8; Leinonen ym.2014: 1560-1562; Peiponen ym.2016: 46-47; Rahikka 2017: 230-232; 

Slater ym.2018: 145-147; Tsai ym.2016: 1468-1470) myös mm. käden puristumisvoi-

mien parantuminen ja kävelynopeuden lisääntyminen olivat toimintakyvyn kannalta mer-

kittäviä muutoksia (Tsai ym.2016: 1468-1470; Rahikka 2017: 230-232; Peiponen ym. 

2016: 46-47; Leinonen ym. 2014: 1560-1562). Kodin ulkopuolella toimiminen parantui ja 

ikääntyneiden fyysinen aktiivisuus lisääntyi (Burton ym. 2013: 1598-1600; Langeland 

ym. 2015: 7-8; Leinonen ym. 2014: 1560-1562; Peiponen ym. 2016: 46-47; Rahikka 

2017: 230-232; Slater ym. 2018: 145-147; Tsai ym. 2016: 1468-1470; Mannerkorpi 2017: 

23-28). Fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen myös laski mahdollisten kaatumisten ris-

kejä tulevaisuudessa (Burton ym. 2013: 1598-1600). Ikääntyneiden kivun kokeminen ja 

oireiden lievittyminen myös parantuivat tutkimuksen mukaan (Leinonen ym. 2017: 1560-

1562). 

 

Rahikan (2017: 230-232) tutkimuksesta kävi ilmi, että ikääntyneiden oli mahdollista pa-

rantaa fyysistä toimintakykyään ohjatun sekä ryhmämuotoisen kuntoutuksen avulla, 

mutta ikääntyneet tarvitsevat runsaasti ohjausta ja tukea kuntoutuksen onnistumiseksi. 

Ikääntyneiden varhaisessa vaiheessa tapahtuva ehkäisevä kuntoutus on kannattavaa, 
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jotta ikääntyvät pystyvät selviämään omatoimisesti arjen toiminnoista. Varhaisessa vai-

heessa tapahtuva kuntoutus on taloudellisesti kannattavaa ja se siirtää raskaampien pal-

velujen piiriin siirtymistä. 

 

Kotikuntoutukseen osallistuneiden kokemuksista nousi neljä keskeistä teemaa: ”Tah-

donvoimaani tarvitaan”, ”Omien tavaroiden ja ihmisten parissa oleminen”, ”Kotikuntout-

tajat ovat välttämättömiä” ja ”kuntoutus on fyysistä harjoittelua, ei arkipäivän aktiviteet-

teja”. Etenkin kolme ensimmäistä teemaa heijastelivat osanottajien liikkeellepanevia voi-

mia kuntoutusprosessin kannalta. (Hjelle ym. 2017: 7-12) 

 

Hjellen ym. (2017: 7-12) tutkimuksen mukaan Kuntoutujan päättäväisyys ja vastuuntunto 

omasta kuntoutumisesta ovat tärkeitä onnistumisen kannalta. Oma tahdonvoima tärkeää 

selviytyessä itsenäisesti henkilökohtaisessa elämässä ja kotiaskareissa. Tahdonvoima 

koettiin myös tärkeänä tehdessä fyysisiä harjoitteita, päivittäisiä aktiviteetteja sekä suo-

rittaessa henkilökohtaisia vastuita.   

 

Kuntoutus fyysisenä harjoitteena oli tärkeätä, kuntoutuksena ei ollut tarkoitus tehdä pe-

rusasioita mm. ruuanlaitto, pukeutuminen, peseytyminen. Kotikuntouksessa tärkeätä oli 

ymmärtää harjoitteet, jotka lisäsivät fyysistä aktiivisuutta, voimaa, tasapainoa ja motivaa-

tion tasoa. Kirjallisen, kuntoutussuunnitelman koettiin antavan vapautta suorittaa itsenäi-

sesti fyysisiä aktiviteetteja. (Hjelle ym. 2017: 7-12). 

 

Erilaisten liikuntaohjelmien on osoitettu tuottavan parempia tuloksia kuntoutuksen suun-

nittelussa mm. Burton ym. (2013) tutkimuksessa käytetty LIFE-ohjelma oli 40 prosentissa 

tehokkaampi kuin normaalisti käytetty tavanomainen liikuntaohjelma, kun mitattiin tasa-

painoa, voimaa, liikkuvuutta, kaatumispelkoa, elinvoimaisuutta ja toimintakykyä. 

 

6.2 Elämänlaatu 

 

Kotikuntoutus aktivoi ja piristi asiakkaista sekä toi rohkeutta toimintaan. Harrastaminen 

ja sosiaalinen osallistuminen koettiin myös tärkeäksi. (Peiponen ym. 2016: 46-47; Ra-

hikka 2017: 230-232; Mannerkorpi 2017: 23-28). Ikääntyneet kokivat kuntoutumisen 

edistämisenä oman kodin askareet ja niistä suoriutuminen antoivat osallisuuden ja hal-

linnantunnetta omasta elämästä, tämä lisäsi ylpeyden ja tyytyväisyyden tunnetta (Man-
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nerkorpi 2017: 23-28). Iäkkäiden kotona tapahtuva kuntoutus paransi iäkkäiden elämän-

laatua ja kotikuntoutuskäynnit koettiin mieluisiksi ja jokapäiväistä aktiivisuutta lisääviksi 

(Leinonen ym. 2009: 1560-1562). 

 

Omien tavaroiden ja ihmisten parissa oleminen koettiin tärkeäksi osaksi kuntoutumista. 

Läheisten vierailut lisäsivät vapaa-ajan aktiivisuutta ja sosiaalisuutta. Kotikuntoutus ko-

ettiin mielekkäämmäksi, kun se tapahtui omassa kodissa ja se lisäsi itsenäisyyttä. Koti-

kuntoutuksen pystyi suunnittelemaan paremmin päivärutiineihin eikä siihen tarvinnut va-

rata aikaa. Kotona kuntoutuminen koettiin luonnollisemmaksi ja tehokkaammaksi. (Hjelle 

ym. 2017:7-12.)  

 

Kotikuntouttajien mukana oleminen koettiin rohkaisevaksi. Kotikuntouttajia luonnehdittiin 

liimaksi kuntoutujien välillä ja he loivat tietoisuutta ja positiivisuutta kuntoutumisesta. Ko-

tikuntouttajat rohkaisivat ikääntyneitä ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisesta. Tämä 

vastuunottaminen koettiin vapautena suunnitella omaa kuntoutumista. Kotikuntouttajien 

tuki lisäsivät turvallisuuden tunnetta ja rohkeutta suoriutua kuntoutuksesta. Kotikuntou-

tujien mukana olo koettiin erittäin tärkeäksi myös, kun suoritettiin ulkona tapahtuvia akti-

viteetteja. Kuntouttajia kuvailtiin eteenpäin vievänä voimana. (Hjelle ym. 2017: 7-12.)  

 

Tasapainon parantuminen vahvisti itsetuntoa ja luottamusta itseensä ja näin mahdollis-

taa kotona asumisen pidempään. Tasapainon parantuminen myös lisäsi ikääntyneiden 

aktiivisuutta ja liikkumista kodin ulkopuolella ja näin ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäi-

syyttä. (Burton ym. 2013: 1598-1600.) Itsenäisen toiminnan määrä ja aktiivisuus lisään-

tyivät. Kotikuntoutus aktivoi, piristi ja antoi rohkeutta toimintaan (Peiponen ym. 2016: 46-

47).  

 

Rahikan (2017: 230-232) tutkimuksen mukaan: Elämänlaatu parani EuroHIS-8-mittarin 

perusteella 9%. Henkilökohtaisia positiivisia vaikutuksia oli mm. ”Herääminen pysähty-

neestä masentuneisuudesta”. Toimintakyvyn ylläpitämistä pidettiin tärkeänä mm. että voi 

itse käydä kaupassa.  
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7 Pohdinta 

 

7.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällä.  

Opinnäytetyöni tarkoitus on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata kotikuntou-

tuksen hyötyjä ikääntyvälle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa ikääntyneiden 

parissa työskenteleville hyödynnettäväksi suunniteltaessa ikääntyvän kotikuntoutusta. 

 

Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta koskevat eettiset kysymykset liittyvät useimmiten tutki-

muskysymyksen muodostamiseen sekä hyvän tutkimusetiikan noudattamiseen proses-

sin eri vaiheissa. Prosessin vaiheiden tarkka kuvaaminen opinnäytetyössä on keskeinen 

väline eettisyyden arvioinnissa. Luotettavuuskysymykset liittyvät tutkimuskysymyksen ja 

katsauksessa käytetyn aineiston valintaan, prosessin johdonmukaisuuteen ja kuvauksen 

vaikuttavuuteen (Kangasniemi ym. 2013: 292). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tu-

losten uskottavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytän-

nön mukaisesti. (2012,6-7). 

 

Katsauksessa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Tutkimus on luotet-

tava silloin, kun se on toistettavissa. Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka ku-

vaus tutkimuksen toteutuksesta ja menetelmistä. (Hirsjärvi ym. 2010: 231–233.) Tutki-

musaineistosta saamani tulokset olen pyrkinyt kuvaamaan rehellisesti ja valikoimatta tie-

toa. Tutkimuksessani on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Olen kuvannut sekä 

kirjallisuuskatsaukseni aineistonhaun prosessin, että sisäänotto- ja poissulkukriteerini. 

Olen kuvannut tiedonhaun prosessin taulukossa 2. Haussa käytin apunani Metropolian 

kirjaston informaatikon apua. Aineiston haun dokumentoinnin myötä tutkimushakuni on 

toistettavissa. Taulukossa 3 kuvataan kirjallisuuskatsaukseen valittu aineisto ja aineiston 

tiivistelmät kuvataan liitteessä 1. Liitteessä 2 olen kuvannut sisällönanalyysin tulokset 
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teemoittain. Olen pyrkinyt kääntämään katsaukseni tulokset mahdollisimman tarkasti, 

jotta tutkimustieto säilyisi mahdollisimman tarkkana.  

 

Kirjallisuuskatsauksen olen tehnyt yksin, joten mahdollisuus vääristymä aineiston valin-

nassa ja tulkinnassa voi olla suurempi kuin useamman henkilön toteuttamassa tutkimuk-

sessa. Kirjallisuuskatsaukseni eettisyyttä tukee se, että tulokset on esitelty asianmukai-

sesti eikä ole jätetty oleellisia asioita raportoimatta. Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt läh-

tee ovat merkitty asianmukaisesti sekä tekstiviitteisiin että lähdeluetteloon. 

 

 

7.2. Tulosten tarkastelu ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsaukseni teoria osuudessa mm. Tessier ym. 2016: 56-57; Le-

win ym. 2013: 1276-1280 ja Whitehead ym. 2015: 1068-1071, kuvailevat tutkimustensa 

valossa ikääntyneiden kotikuntoutusta ja sen tuloksia. Kotikuntoutuksen on tutkittu lisää-

vän itsenäisyyttä omaan kuntoutukseen liittyen (Whitehead ym. 2015: 1068-1071), pa-

rantavan elämänlaatua ja vähentävän kustannuksia (Ryburn ym. 2009: 229-232). Koti-

kuntoutuksen on tutkittu lisäävän toimintakykyä ja ero on huomattu verrattaessa pelkään 

kotihoitoon (Tessier ym. 2016: 56-57). Partasen (2018) kotikuntoutuksen loppuraportissa 

asiakkaiden fyysinen suorituskyky parantui ja asiakkaiden kyky selviytyä päivittäisestä 

perustoiminnasta vahvistui. 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsaukseni tulokset ovat yhtenevät teoria kanssa. Lähes kaikissa 

katsaukseni tutkimuksissa ikääntyneiden toimintakyky ja elämänlaatu paranivat. Toimin-

takyvyn muutokset liittyivät tasapainon paranemiseen, käden puristusvoimien parantu-

miseen, kävelynopeuden lisääntymiseen, aktiivisuuden lisääntymiseen ja arkitoimintojen 

suorittamisen helppouteen. Lisääntynyt toimintakyky vaikutti elämänlaadun paranemi-

seen. Tasapainon paraneminen ja liikkumisen parantuminen olivat myös parantuneen 

elämänlaadun edellytyksiä. Kotikuntoutuksen noudattaminen on toimintakykyä ylläpitä-

vää ja sai ikääntyneiden mielialan pysymään korkealla.  

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessani esiin nousi myös asioita, jotka edistävät tai eh-

käisevät kuntoutumisen onnistumista. Edistäviä tekijöitä oli mm. kuntoutussuunnitelman 

laatiminen. Tärkeätä kuntoutussuunnitelman laatimiselle pidettiin sen yksilöllisyyttä ja 

että se sisälsi tukea ja ohjausta. Kuntoutussuunnitelman nivoutumista osaksi omaa ar-

kea pidettiin myös tärkeänä. Kotikuntoutujat myös tarvitsevat runsaasti tukea ja ohjausta 
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kuntoutuksen onnistumiseksi. Kotikuntoutuksen onnistumisen edellytyksenä oli amma-

tillinen tuki, jotta motivaatiota saataisiin ylläpidettyä. 

 

Hjellen ym. (2017: 7-12) tutkimuksesta on hyötyä terveydenhuollon ammattilaisille ja 

päättäjille. Tutkimus auttaa ymmärtämään, miten sisäinen ja ulkoinen motivaatio vaikut-

tavat kotikuntoutukseen. Päättäjien kannattaa harkita potilaiden tarpeiden mukaan rää-

tälöityjä kuntoutussuunnitelmia, jotta ikääntyneet eivät menettäisi saavutettuja taitojaan, 

joita tarvitaan arkipäiväisiä aktiviteetteja suoritettaessa ja yhteiskunnan toimintaan osal-

listumisessa.  

 

Iäkkäiden kuntoutusta tarvitaan, yli 65- vuotiaat hyötyvät kuntoutuksesta ja kuntoutusta 

tarvitaan muulloinkin kuin sairastumisen jälkeen. (Leinonen ym. 2009: 1560-1562). Mo-

niammatillinen yhteistyö erittäin tärkeätä ja tähän luotava selkeämmät käytännöt. Henki-

lökunnan osaaminen, arkiliikkumisen koulutus ja tukeminen tärkeätä kehittää. Kotikun-

toutustavoitteiden liittäminen asiakkaan arjen askareisiin tärkeää kotikuntoutuksen on-

nistumiselle. (Peiponen ym. 2016: 46-47). Työntekijöiden rooli kuntoutuksen onnistumi-

sessa ja ikääntyneiden motivoinnissa on ratkaiseva tekijä. Ikääntyneiden kuntoutus on 

taloudellisesti kannattavaa ja sitä tarvitaan erityisesti varhaisessa vaiheessa, jotta pys-

tytään ennaltaehkäisemään (Rahikka 2017: 230-232). Kotikuntoutuksen toteuttajan tulisi 

hallita fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja motivoiva ohjaus, jotta asiakas aktivoituisi 

omatoimiseen harjoitteluun (Leinonen ym. 2009: 1560-1562). 

 

Mannerkorven (2017: 23-33) tutkimuksen mukaan ikääntyvän ihmisen kuntoutumisen 

osallisuuden edistäviä tekijöitä olivat sosiaaliset tilanteet, fyysinen ympäristö, fyysinen 

liikkuminen ja toiminta, kulttuuriharrastus sekä osallisuuden kokemus oman terveyden 

seurantaan ja lääkehoidon toteuttamiseen. Estävinä tekijöinä ikääntyneet kokivat sairau-

det, pelot, kuntoutussuunnitelman puute, sää ja yksinäisyys. 

 

Yksinäisyys nousi Rahikan (2017: 230-232), Mannerkorven (2017: 32) ja Peiponen ym. 

2016: 46-47 tutkimuksista esille. Yksinäisyys laski mielialaa ja toi lamaannuksen tun-

netta. Ikääntyvä ihminen koki jääneensä vaille tukijaa ja arjen kannustajaa. Ystävän ja 

kaverin puuttuminen esti lähtemästä ulos liikkumaan (Mannerkorpi 2017: 32). 
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Langeland ym. 2015: 7-8; Peiponen ym. 2016: 46-47; Slater ym. 2018: 145-147; Rahikka 

2017: 230-232 tutkimuksista ilmeni, että kotihoidon tunteja on voitu vähentää ja laitos-

hoitoon joutuminen on pitkittynyt. Kotikuntoutus vähentää terveydenhuollon palvelujen 

tarvetta ja kustannukset vähenevät. 

 

Kotikuntoutuksen hyöty ikääntyneelle on tutkitusti selvä. Kirjallisuuskatsaukseni tulokset 

osoittavat, että ikääntyneiden on mahdollista parantaa fyysistä toimintakykyään ja elä-

mänlaatuaan erityisesti ohjatun sekä ryhmämuotoisen kuntoutuksen avulla. Ikääntynei-

den kotikuntoutus on kannattavaa ja sitä tarvitaan varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan 

ehkäistä ikääntyneiden selviytyminen arjen toiminnoissa. Varhaisessa vaiheessa aloi-

tettu kuntoutus on taloudellisesti kannattavaa ja sillä ehkäistään palvelujen piiriin joutu-

mista. 

 

Jatkotutkimusehdotuksena olisi hoitohenkilökunnan kuntoutusosaamisen kartoittaminen 

ja ajankäytön hallinta kotikäyntejä tehdessä. Kuntoutussuunnitelman käytön kartoittami-

nen olisi myös mielenkiintoinen jatkotutkimusehdotus. Hoitohenkilöstön osaamisella, ko-

tikäyntien pituuden lisäämisellä ja ajan tasalla olevan kuntoutussuunnitelman noudatta-

misella on suuri vaikutus ikääntyneen motivoimiseen ja kuntoutuksen onnistumiselle. 
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Liite 1. Tutkimusartikkeleiden tiivistelmät 

 

Kirjoittaja Artikkelin 

nimi 

Vuosi Maa Julkaisu Tiivistelmä 

Burton, Lewin, 

Clemson, 

Boldy. 

Effectiveness 

of a lifestyle 

exercise pro-

gram for older 

people re-

ceiving a re-

storative 

home care 

service. a 

pragmatic 

randomized 

controlled 

trial. 

2013 Australia Clinical in-

terventions 

in aging 

Pragmaattinen satun-

naistettu kontrolloitu 

tutkimus, mikä suoritet-

tiin järjestössä, joka tar-

joaa kotikuntoutuspal-

veluja. Tutkimusperiodi 

kesti kahdeksan viik-

koa ja sen aikana suo-

ritettiin harjoitteita 

LIFE- ohjelmaa hyö-

dyntäen. Verrattiin 

LIFE-ohjelman ja ta-

vanomaisen liikuntaoh-

jelman tuloksia. Tutki-

musryhmänä toimi yli 

65-vuotiaat kotona asu-

vat ikääntyneet. 

Peiponen, 

Kristensen, 

Arvo, Tolkki. 

Kotikuntou-

tuksen toi-

mintamalli  

2016 Suomi Helsingin 

kaupunki, 

sosiaali- 

terveys-

toimi. 

Kotikuntoutushanke, 

johon osallistui 48 koti-

hoidon asiakasta. 12 

viikon jakson aikana 

tutkittiin: fyysistä toi-

mintakykyä ja toimin-

nallisia tavoitteita. Mit-

tareina käytettiin: 

COPM, MOHOST ;toi-

mia-testejä, BMI, Rai ja 

kotihoidon liikkumisso-

pimuksia. 
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Hjelle, Tunt-

land, Forland, 

Alsvåg. 

Driving forces 

for home- 

based reable-

ment; a quali-

tative study of 

older adults 

experiences 

2017 Norja Health & 

social care 

in the com-

munity 

Kvalitatiivinen tutkimus, 

jonka tavoitteena oli ku-

vailla millaiseksi ikään-

tyneemmät aikuiset ko-

kevat oman osallistumi-

sen merkityksen kun-

toutuksessa. 

Mannerkorpi  Ikääntyvän 

kotihoidon 

asiakkaan  

osallisuus 

kuntoutumi-

seen kotiym-

päristössä 

2017 Suomi Oulun yli-

opisto 

Pro Gradu.Tutkielman 

tarkoituksena oli kuvata 

ikääntyneen kotihoidon 

asiakkaan osallisuutta 

kuntoutumiseensa koti-

ympäristössä heidän it-

sensä arvioimina. Tut-

kimuksen tavoitteena 

oli tuottaa tietoa, jota 

voidaan käyttää ikään-

tyvien ihmisten kuntou-

tusta suunniteltaessa. 

Tutkimuksessa käytet-

tiin induktiivista lähes-

tymistapaa. Aineiston-

keruumenetelmänä oli 

teemahaastattelu. 

Haastateltavan olivat 

kotihoidon asiakkaat 

yhden kunnan alueelta 

Suomesta. 
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Rahikka Yhteistoimin-

nallinen kehit-

täminen 

ikääntynei-

den kuntou-

tuksessa 

2017 Suomi Gerontolo-

gia 

Viisaus vanhuuden ko-

dissa- hanke (2014-

2016) Wilhelmiina pal-

velut Oy:n ja Miina Sil-

lanpään Säätiön yhteis-

hanke. Yhteistyökump-

paneina olivat Helsin-

gin kaupunki ja Sipoon 

kunta. Tutkimus- ja ke-

hittämishanke, jonka 

tavoitteena oli kehittää 

asiakasta osallistavia 

sekä toimintakykyä ja 

itsenäistä elämää tuke-

via palveluratkaisuja. 

Tutkimuksellisena in-

tressinä oli tuottaa tie-

toa intervention aikana 

tapahtuvista toiminta-

kyvyn muutoksista 

sekä tutkia ja edistää 

asiakasosallisuutta ke-

hittämistoiminnassa. 

Tutkittavana kohteena 

oli kotihoidon asiakkai-

den toimintakyky. 
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Slater, Has-

son. 

An evaluation 

of the reable-

ment service 

programme 

on physical 

ability, care 

needs and 

care plan 

packages 

2018 Iso-Britannia Journal of in-

tegrated care 

Retrospekti-

nen kohortti-

tutkimus. Tar-

koituksena oli 

tutkia asiak-

kaita, jotka oli-

vat osallistu-

neet kotikun-

toutus ohjel-

maan. Tutki-

musjakso 

kesti 15-kuu-

kautta ja suo-

ritettiin Poh-

jois - Irlan-

nissa. Toimin-

takyvyn muu-

toksia mitattiin 

ennen ja jäl-

keen tutki-

musjaksoa. 

Tutkimusryh-

mään kuului 

530 asia-

kasta. Keski-

ikä tutkimus-

ryhmällä oli 

76.5 Apuna 

käytettiin FIM-

toimintakyky 

mittaria. 

 

 

 



32 

 

  

 

 

 

 Liite1. 

5(6) 

Langeland, 

Tuntland,Før-

land, Aas, 

Folkestad, Ja-

cobsen, 

Kjeken. 

Study protocol 

for a multicen-

ter investiga-

tion of reable-

ment in Nor-

way. 

2015 Norja BMC Geriat-

rics 

Kontrolloitu 

monikeskus-

tutkimus. 44 

norjalaista 

kuntaa osallis-

tui tutkimuk-

seen. Kunnat 

jaettiin kont-

rolliryhmäksi 

ja kotikuntou-

tusta saavaksi 

ryhmäksi. Tut-

kimusryhmille 

tarjottiin koti-

kuntoutusta ja 

kontrolliryh-

mälle standar-

dihoitoa. Tut-

kimustulok-

sien arvioitiin: 

aktiivisuutta, 

osallistumista, 

fyysistä toi-

mintakykyä ja 

terveydenti-

laan perustu-

vaa elämän-

laatua. 
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Tsai, Ranta-

kokko, Ranta-

nen, Viljanen, 

Kauppinen, 

Portegijs. 

Objektively 

measured 

physical activ-

ity and 

changes in 

life-space mo-

bility among 

older people 

2016 Suomi The geronto-

logical society 

of america 

Kohorttitutki-

mus. 75-90-

vuotiaille tar-

koitettu 2 vuo-

den pituinen 

seuranta-

jakso. Tarkoi-

tuksena oli 

tutkia fyysistä 

aktiivisuutta  

ja muutoksia 

elämänlaa-

dussa ja liik-

kuvuudessa 

Leinonen, 

Niemelä, Joki-

nen, Kangas, 

Laukkanen. 

Kotikuntoutu-

misavustajan 

tuki parantaa 

iäkkäiden elä-

mänlaatua 

2009 Suomi Duodecim Kotikuntou-

tustutkimus. 

Tutkimusryh-

mänä: Sota-

veteraanit. 

Tarkoituksena 

oli kehittää 

asiakkaan ko-

tona selviyty-

mistä tukeva 

kuntoutumis-

ketju ja se yh-

distettiin so-

tiemme vete-

raanien kun-

toutusjaksoi-

hin. 
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Liite 2. Teemoittelun tulokset tutkimuksittain 

 

 

Lähde Toimintakyky  Elämänlaatu  Muita esiin nousseita 

asioita 

Burton, Lewin, Clem-

son, Boldy: Effective-

ness of a lifestyle exer-

cise program for older 

people receiving a re-

storative home care 

service. A pragmatic 

randomized controlled 

trial. 2013. 

Lopputulokset osoitti-

vat, että LIFE-ohjelma 

oli 40 prosenttia tehok-

kaampi kuin tavan-

omainen liikuntaoh-

jelma. 

Parantunut tasapaino 

mahdollisti liikkumisen 

mm. ostoskeskuksissa 

ja laski kaatumisen ris-

kejä tulevaisuudessa. 

 

 

Tasapainon parantu-

minen: vahvistaa itse-

tuntoa ja luottamusta 

itseensä; mahdollistaa 

kotona asumisen pi-

dempään. Tasapainon 

parantuminen myös li-

säsi ikääntyneiden ak-

tiivisuutta ja liikku-

mista kodin ulkopuo-

lella ja näin ehkäisee 

syrjäytymistä ja yksi-

näisyyttä. 

Kotikuntoutusta tarjoa-

vien tahojen tulisi har-

kita LIFE-arkiliikunta 

ohjelmaa, sillä sen on 

osoitettu tuottavan pa-

rempia tuloksia kuin 

tällä hetkellä käytössä 

olevien liikuntaohjel-

mien. 
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Hjelle, Tuntland, For-

land, Alsvåg: Driving 

forces for home- 

based reablement; a 

qualitative study of 

older. 

Kotikuntoutukseen 

osallistuneiden koke-

muksista nousi neljä 

keskeistä teemaa koti-

kuntoutuksen onnistu-

misen kannalta: ”Tah-

donvoimaani tarvi-

taan”, ”Omien tavaroi-

den ja ihmisten pa-

rissa oleminen”, ”Koti-

kuntouttajat ovat vält-

tämättömiä” ja ”kun-

toutus on fyysistä har-

joittelua, ei arkipäivän 

aktiviteetteja”. 

 

 Tutkimuksesta on hyö-

tyä terveydenhuollon 

ammattilaisille ja päät-

täjille. Tutkimus auttaa 

ymmärtämään, miten 

sisäinen ja ulkoinen 

motivaatio vaikuttavat 

kotikuntoutukseen. 

Päättäjien kannattaa 

harkita potilaiden tar-

peiden mukaan räätä-

löityjä kuntoutussuun-

nitelmia, jotta ikäänty-

neet eivät menettäisi 

saavutettuja taitojaan, 

joita tarvitaan arkipäi-

väisiä aktiviteetteja 

suoritettaessa ja yh-

teiskunnan toimintaan 

osallistumisessa. 
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Langeland, Tuntland, 

Førland, Aas, Folke-

stad, Jacobsen, 

Kjeken: Study protocol 

for a multicenter inves-

tigation of reablement 

in Norway. 2015. 

Tutkimuksesta ilmeni 

merkittäviä parannuk-

sia ikääntyvien liikku-

vuuteen, tasapainoon 

ja fyysiseen aktiivisuu-

teen 10 viikon,6 kuu-

kauden ja 12 kuukau-

den ajanjaksoilla. Kun-

toutuminen on kuiten-

kin hidasta, joten par-

haiten tuloksia alkoi 

esiintymään vasta 

kuuden kuukauden 

kohdalla. 

Motivaatio ja kuntou-

tussuunnitelman teke-

minen koettiin tärke-

äksi onnistumisen 

kannalta. 

Kotihoidon tunteja on 

voitu vähentää. 

Laitoshoitoon joutumi-

nen on pitkittynyt. Koti-

kuntoutus vähentää 

terveydenhuollon pal-

velujen tarvetta ja kus-

tannukset vähenevät. 

Leinonen, Niemelä, 

Jokinen, Kangas, 

Laukkanen: Kotikun-

toutumisavustajan tuki 

parantaa iäkkäiden 

elämänlaatua.2009. 

2-4 viikon kuntoutus-

jakson aikana ikäänty-

vien puristusvoima, 

polven ojennusvoima 

ja kävelynopeus para-

nivat. Tuolista ylös-

nouseminen ja yhdellä 

jalalla seisominen pa-

ranivat. Kivun kokemi-

nen ja oireiden vähe-

neminen paranivat. 

Kotona kerran vii-

kossa tapahtuva oma-

ehtoinen kuntoutus 

parantaa ikääntynei-

den elämänlaatua. 

Suorituskyvyn parane-

minen helpottaa päivit-

täisten tehtävien suo-

rittamista. Kävelyno-

peuden lisääntyminen, 

tuo turvallisuutta mm. 

katua ylittäessä. 

Kotikuntoutuksen to-

teuttajan tulisi hallita 

fyysisen toimintakyvyn 

tukeminen ja moti-

voiva ohjaus, jotta 

ikääntynyt aktivoituisi 

harjoitteluun. 

iäkkäiden kuntoutusta 

tarvitaan, yli 65- vuoti-

aat hyötyvät kuntou-

tuksesta ja kuntou-

tusta tarvitaan muul-

loinkin kuin sairastu-

misen jälkeen. 

Mannerkorpi: Ikäänty-

vän kotihoidon asiak-

kaan osallisuus kun-

toutumiseen kotiym-

päristössä. 2017. 

Aktiviteetin lisääntymi-

nen. 

Elämänlaadun koettiin 

parantuneen sosiaali-

sen aktiviteetin lisään-

tyessä.  

Kuntoutussuunnitel-

man tärkeys. se ohjaa 

tavoitteellista toimin-

taa. 
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Peiponen, Kristensen, 

Arvo, Tolkki, Pekka-

nen, Kara: Kotikuntou-

tuksen toimintamalli 

Helsingissä. Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja 

terveystoimen kotikun-

toutus – projekti Etelän 

palvelualueella 2013–

2015. Loppuraportti. 

2016. 

Fyysisen toimintaky-

vyn paraneminen: Ta-

sapainokyky, käden 

puristusvoimat ja kä-

velynopeus paranivat. 

Toiminnallisiin tavoit-

teisiin päästiin hyvin 

mm. Kodin ulkopuo-

lella toimiminen, por-

raskävely ja ruuan-

laitto. 

Itsenäisen toiminnan 

määrä ja aktiivisuus li-

sääntyivät. 

Kotikuntoutus aktivoi, 

piristi ja antoi roh-

keutta toimintaan. 

Toimintakyvyn kohen-

tuessa ja avun tarpeen 

vähentyessä pystyttiin 

lopettamaan neljältä 

asiakkaalta kotihoito ja 

osalta pystyttiin vä-

hentämään käyntejä. 

Moniammatillinen yh-

teistyö erittäin tärkeätä 

ja tähän luotava selke-

ämmät käytännöt. 

Henkilökunnan osaa-

minen, arkiliikkumisen 

koulutus ja tukeminen 

tärkeätä kehittää. 

Kotikuntoutustavoittei-

den liittäminen asiak-

kaan arjen askareisiin 

tärkeää kotikuntoutuk-

sen onnistumiselle. 

Kotikuntoutumisjak-

son haasteina oli mm. 

Asiakkaan motivaation 

puuttuminen ja huono 

sitoutuminen harjoitte-

luun. 
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Rahikka: Yhteistoimin-

nallinen kehittäminen 

ikääntyneiden kuntou-

tuksessa. 2017. 

Fyysinen toimintakyky 

parani 16% kolmen 

kuukauden kuntoutus-

jakson aikana. 

Henkilökohtaisia posi-

tiivisia vaikutuksia oli-

vat mm. tasapainon 

kehittyminen, yleis-

kunnon ja jaksamisen 

paraneminen sekä no-

peutunut kävelyvauhti. 

Seurannan aikana 

huomattiin, että ikään-

tyneiden on mahdol-

lista nostaa aktiivisuus 

tasoaan päivittäisen 

aktiivisen toiminnan 

avulla. 

 

Elämänlaatu parani 

EuroHIS-8-mittarin pe-

rusteella 9%. 

Henkilökohtaisia posi-

tiivisia vaikutuksia oli 

mm. ”Herääminen py-

sähtyneestä masentu-

neisuudesta”. 

Toimintakyvyn ylläpi-

tämistä pidettiin tär-

keänä mm. että voi 

itse käydä kaupassa. 

 

Yksinäisyys tuli   esille 

asiakasraatilaisten 

keskusteluissa. 

Kuntoutussuunnitel-

man laatimista pidet-

tiin tärkeänä sekä tu-

kea ja ohjausta. 

Työntekijöiden rooli 

kuntoutuksen onnistu-

misessa ja ikääntynei-

den motivoinnissa on 

ratkaiseva tekijä. 

Ikääntyneiden kuntou-

tus on taloudellisesti 

kannattavaa ja sitä tar-

vitaan erityisesti var-

haisessa vaiheessa, 

jotta pystytään ennal-

taehkäisemään oma-

toimisuuden hiipu-

mista arjen toimin-

noista. 

Varhaisessa vai-

heessa tapahtuva 

kuntoutus on taloudel-

lisesti kannattavaa  

sillä siirtymistä ras-

kaampien palvelujen 

piiriin voidaan lykätä. 

Slater, Hasson: An 

evaluation of the rea-

blement service pro-

gramme on physical 

ability, care needs and 

care plan packages. 

2018. 

Kotikuntoutus paransi 

toimintakykyä ja mah-

dollisti pidempään elä-

misen kotona. 

Elämänlaatu parani, 

kun ikääntyneet pys-

tyivät olemaan 

omassa kodissaan 

mahdollisimman pit-

kään. 

Kotikuntoutuksen jäl-

keen 61.8 prosenttia 

asiakkaista ei tarvin-

nut tai heille ei tarvin-

nut lisätä kotihoitoa, 

tämä näkyy kustan-

nustehokkuutena. 
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Tsai, Rantakokko, 

Rantanen, Viljanen, 

Kauppinen, Portegijs: 

Objektively measured 

physical activity and 

changes in life-space 

mobility among older 

people. 2016. 

Käveleminen ja fyysi-

nen aktiivisuus voi pa-

rantaa ja säilyttää 

ikääntyneen elinpii-

rissä liikkumista. 

Elämänlaadun para-

neminen, kun sosiaali-

nen aktiivisuus lisään-

tyy. 

Optimoidaan 

mahdollisuudet 

terveyteen 

ja yhteiskunnallisuu-

teen osallisuuteen kai-

kille 

ihmisille heidän 

tarpeidensa,  

tavoitteidensa 

ja voimavarojensa 

mukaan. 

 

 

 


