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Yläraajan amputaation mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat kaikilla elämän alueilla ja ihmisen 
täytyy sopeutua näihin muutoksiin pystyäkseen osallistumaan jokapäiväiseen elämäänsä. 
Toimintaterapeutti tukee kuntoutumisessa sekä päivittäisissä arjen toiminnoissa. 
Toimintaterapiassa on tärkeää saada luotettavaa tietoa amputaation kokeneen henkilön 
toimintakyvystä. Arvioinnista saadut tulokset auttavat kohdistamaan kuntoutusta ja resursseja 
tarvittaviin asioihin.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä on toimintakyvyn 
arviointi toimintaterapiassa henkilön kanssa, jolla on yläraajan amputaatio ja mitä 
arviointimenetelmiä käytetään. Opinnäytetyön tutkimusmetodina on kartoittava kirjallisuuskatsaus. 
Aineistonvalintaprosessin ja sisäänottokriteerien perusteella kirjallisuuskatsauksen aineistoksi 
valikoitui neljätoista tutkimusartikkelia. Aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysia, jonka 
pohjalta on laadittu aineiston ryhmittely.  
 
Toimintakyvyn arvioinnista henkilölle, jolla on yläraaja-amputaatio, löytyi melko vähän tutkimuksia 
ja arviointia on kuvattu niissä niukasti. Tutkimustulosten perusteella toimintakyvyn arvioinnissa 
asiakas täytyisi ottaa huomioon kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. Valittujen tutkimusten 
perusteella, toimintaterapian arvioinnissa painotetaan kuitenkin paljon sensomotorisia valmiuksia. 
Tutkimusten valossa toimintakyvyn arviointi ei ollut niin kokonaisvaltaista kuin sen tulisi olla. 
Toimintaterapeuteilla on käytössä useita erilaisia arviointimenetelmiä. Tutkimuksista löysimme 
yhteensä 18 erilaista arviointimenetelmää. Näyttöön perustuvalla tiedolla voidaan vaikuttaa myös 
henkilön kokemaan kuntoutuksen laatuun ja sen vaikuttavuuteen. Opinnäytetyötä voidaan 
hyödyntää toimintaterapian käytännön arviointityössä.  
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The upper extremity amputation affects all areas of life and person must adapt to these changes in 
order to be able to participate in their daily lives. Occupational therapist supports the client in reha-
bilitation and daily activities. In occupational therapy, it is important to have reliable information 
about the person who has experienced amputation. The results of the evaluation help to focus 
rehabilitation and resources on the issues that are needed. 
 
The purpose of this thesis is to describe, through literature review, what is the evaluation of the 
person with an upper limb amputation in occupational therapy and what kind of evaluation methods 
are used. The research method of the thesis is a scoping review. Based on the selection process 
and the admission criteria, fourteen articles were selected for the scoping review. The data was 
analyzed using a qualitative content analysis. 
 
There is a limited amount of information about the evaluation of the person with upper-extremity 
amputation in occupational therapy. Based on the results of the research, the evaluation should 
administer in a holistic approach. However, based on the selected studies, the evaluation of occu-
pational therapy emphasizes a lot of sensory and motor abilities. The studies show that the evalu-
ation is not as comprehensive as it should be. Occupational therapists use a variety of evaluation 
methods. We found 18 different evaluation methods. Evidence-based information can also influ-
ence the quality and effectiveness of a person's rehabilitation. The thesis can be utilized in practical 
assessment of occupational therapy. The thesis can also serve as a basis for further research on 
the topic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Amputation, occupational performance, sensory and motor abilities 
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1 JOHDANTO 

Vaikka amputaatiosta seuraakin usein erilaisia toimintakyvyn muutoksia, se ei silti estä elämistä, 

olemista, liikkumista tai harrastamista. Raajan menetys ei estä rakastamista, iloa, huumoria, sosi-

aalisuutta uskallusta, seksuaalisuutta, iloa tai elämän halua. Ihmisen asenne ratkaisee, miten hän 

tulevaisuuteensa suhtautuu amputaation kanssa. (Suomen Amputoidut ry. 2020, 1.) Ihmisen täytyy 

kuitenkin sopeutua amputaation tuomiin muutoksiin pystyäkseen osallistumaan jokapäiväiseen elä-

määnsä. Mitä ylempää amputaatio on tehty, sitä suurempi on toiminnallisuuden menetys. (Keenan 

& Glover 2006, 1097.) Amputaation mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat kaikilla elämän alu-

eilla ja ihmisen täytyy sopeutua näihin muutoksiin pystyäkseen osallistumaan jokapäiväiseen elä-

määnsä. Yläraaja-amputaatio ei vaikuta ainoastaan ihmisen toimintakykyyn, vaan myös psykologi-

seen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Toimintaterapeutti ottaa huomioon nämä moninaiset osa-

alueet ja käyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa painottaen asiakkaan näkökulmaa, kuten ihmi-

sen kokemuksia, rooleja, merkityksellisiä toimintoja ja arvoja. (The American Occupational Therapy 

Association 2016, viitattu 24.4.2019.) 

 

Toimintaterapia on asiakaslähtöinen terveydenhuollon ala, joka toiminnan kautta keskittyy edistä-

mään terveyttä ja hyvinvointia. Toimintaterapian päätavoitteena on mahdollistaa ihmisen osallistu-

minen hänelle merkitykselliseen ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan hänen omassa ympäristös-

sään. Toimintaterapeutit auttavat ihmisten ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua toimintoihin, 

joita he haluavat tehdä, joita heidän tarvitsee tehdä tai joita heidän odotetaan tekevän. (World Fe-

deration of Occupational Therapists 2011, viitattu 8.4.2019.) Toimintaterapia pohjautuu toiminnan 

tieteeseen, joka tutkii ihmisen toimintaa arjessa. Tasapainoinen elämä koostuu asiakkaan toimin-

takokonaisuuksista, joita ovat itsestä huolehtiminen, asiointi ja kotielämän toiminnat, työssä suo-

riutuminen, yhteiskunnallinen osallistuminen, koulunkäynti ja opiskelu, vapaa-ajan toiminta, leikki 

sekä levon ja ajankäytön tasapaino. (Savolainen & Aralinna 2017, 14). Toimintaterapeuteilla on 

uniikki näkökulma ymmärtää ihmisiä heidän sosiaalisessa kontekstissaan. Toimintaterapeutilla on 

kokonaisvaltainen näkemys ihmisistä, joilla sairaus tai vamma, joka vaikuttaa toimintaan. Toimin-

taterapian ytimessä ihmiset nähdään toiminnallisina olentoina, jotka tarvitsevat tasapainoista toi-

mintaa heidän jokapäiväisessä elämässään ylläpitääkseen terveyttä ja hyvinvointia. Toimintatera-

peutin rooli kuntoutuksessa on tarjota tarkoituksenmukaista tukea ja neuvoja, helpottaa toipumista 
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sekä auttaa ihmistä elämään täysipainoista elämää. Toimintaterapeutin ymmärrys käden anatomi-

asta, biomekaniikasta ja liikkeen suorittamisesta on välttämätöntä opastaessa tehokkaaseen kun-

toutumiseen. (Adam, Curtin & Egan 2017, 524.) 

 

Opinnäytetyömme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka aiheena on yläraaja-amputoidun henki-

lön toimintakyvyn arviointi toimintaterapiassa. Opinnäytetyömme metodiksi valikoitui kartoittava kir-

jallisuuskatsaus (scoping review). Tarkoituksena tällä kirjallisuuskatsauksella on vastata kysymyk-

seen, siihen mitä on toimintakyvyn arviointi toimintaterapiassa henkilölle, jolla on distaalinen ylä-

raaja-amputaatio, ja mitä arviointimenetelmiä käytetään.  Termi ”distaalinen” määritellään kehosta 

kauempana tai etäisemmäksi sijaitsevaksi (Duodecim Terveyskirjasto 2018, viitattu 25.4.2019). 

Distaalisilla yläraajan osilla tarkoitamme tässä opinnäytetyössä kyynärvarren, ranteen, kämmenen 

ja sormien osia. 

 

Tavoitteenamme on, että toimintaterapeutit saavat hyödyllistä tietoa käytännön työhönsä. Toimin-

taterapeutin työssä on tärkeää saada uusinta tietoa, jota voidaan hyödyntää yläraaja-amputaation 

kokeneen ihmisen toimintakyvyn arvioinnissa. Yläraaja-amputaatiosta on saatavilla tietoa, mutta 

tietoa täytyy etsiä monista eri lähteistä. Haluamme koota yhtenäisen kuvauksen toimintakyvyn ar-

vioinnista. Toisena tavoitteenamme on myös oman ammatillisen osaamisen kehittyminen. Kirjalli-

suuskatsauksen valitsimme, koska koemme sen antavan kattavan kokonaiskuvan valitsemas-

tamme aiheesta. Aihe on ajankohtainen yhteiskuntamme digitalisoitumisen myötä. Käden hie-

nomotoristen taitojen merkitys korostuu tietoteknisten laitteiden kehittyessä entisestään. Kiinnos-

tuimme aiheesta, koska halusimme myös itse saada lisää yksityiskohtaista tietoa. Kirjallisuuskat-

sauksen avulla kehitämme taitojamme näyttöön perustuvan tiedon hakemisessa ja hyödyntämi-

sessä, ja saamme näin valmiuksia toimintaterapeutin työhön.  

 

Arvioinnilla on todella suuri rooli toimintaterapiaprosessissa. Toimintakyvyn arvioinnista on tärkeää 

saada uusinta, näyttöön perustuvaa tutkimustietoa, koska sen avulla mahdollistuu vaikuttavampi ja 

tehokkaampi kuntoutusprosessi. Näyttöön perustuvan tiedon avulla toimintaterapeutit pystyvät pe-

rustelemaan työtänsä sekä kehittämään ja suuntaamaan resursseja, sinne missä niitä eniten tarvi-

taan. Näyttöön perustuvalla tiedolla voidaan vaikuttaa myös henkilön kokemaan kuntoutuksen laa-

tuun ja sen vaikuttavuuteen. Aiheesta on yleisesti vielä vähän yhtenäistä tietoa toimintaterapian 

näkökulmasta. Toimintaterapeutit voivat hyödyntää opinnäytetyötä ja sen tuloksia omassa työs-

sään tehdessään arviointimenetelmien valintoja. Opinnäytetyö voi antaa pohjaa jatkotutkimuksille 

ja opinnäytetöille esimerkiksi yläraaja-amputaation jälkeiseen toimintaterapia interventioon. 
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2 YLÄRAAJA-AMPUTAATIO 

 Kuntoutus yläraaja-amputaatioissa 

Amputaatio tarkoittaa raajan osan poikkileikkautumisvammoja, joita sattuu erilaisten tapaturmien 

tai sairauksien seurauksena. Verisuonitaudit, kasvaimet infektiot ja synnynnäiset raajapuutokset 

voivat olla myös syy amputaatiolle.  (Mitsch, Smurr Waters &Yancosek 2014, 1267.) Yläraaja-am-

putaatioiden esiintyvyys sormiamputaatiot mukaan lukien Suomessa on 2,2/100 000 asukasta vuo-

dessa. Ranteen ja sitä ylemmän tason amputaatioiden esiintyvyys on 0,3/100 00 henkeä, joten 

suurin osa yläraaja-amputaatioista on sormiamputaatioita. Suomessa vuosittain tehdään 20-30 

ranteen tai, sitä proksimaalisempaa yläraaja-amputaatiota. Tapaturmat ovat suurin syy yläraaja-

amputaatioihin. Suomessa traumaattisia yläraaja-amputaatioita sattuu noin 55-60 vuodessa, joista 

suurin osa kohdistuu sormiin. Noin 80 % yläraaja amputoiduista on työikäisiä alle 60-vuotiaita ja 

heistä noin 90 % on miehiä. (Arokoski, Mikkelsson, Pohjolainen, Viikari-Juntura 2015, 322-332.)   

 

Hoito- ja kuntoutusketjun tulee olla saumaton. Yläraaja-amputoidun ihmisen kuntoutuksessa tarvi-

taan moniammatillisen tiimin tiivistä yhteistyötä. Pian amputaation jälkeen alkaa ensivaiheen tera-

pia. Kuntoutusprosessi voidaan aloittaa leikkaushaavan parannuttua. Prosessiin kuuluvat terapia, 

proteesin sovitus ja käytön harjoittelu. Terapiassa keskitytään alkuvaiheessa tyngän totuttamiseen 

paineeseen, kivun vähentämiseen ja tyngän liikkuvuuteen. Postoperatiivisia toimenpiteitä ovat mm. 

kivunhoito, turvotuksen hoito, hengitysharjoitukset sekä asento- ja liikeharjoitukset. Tavoitteena 

näillä toimenpiteillä on komplikaatioiden minimoiminen ja valmistautuminen protetisointiin. Leik-

kauksen jälkeen amputoidussa raajan tyngässä esiintyy yleisesti turvotusta, joka yleensä alenee 

muutamassa viikossa. Turvotuksen lievittymistä pyritään nopeuttamaan kohoasennolla ja kevyellä 

sidonnalla. Asentohoidolla pyritään vähentämään lihasten lyhenemistä ja nivelten jäykistymistä ja 

asentovirheitä. Varhainen liikehoito on tärkeää verenkierron edistämiseksi. Olkapään nivelen liik-

kuvuutta on tärkeää alkaa ylläpitää mahdollisimman pian, jotta nivel ei jäykistyisi ja rajoittaisi liike-

laajuutta. (Respecta 2020, viitattu 10.1.2020; Mitsch ym. 2014, 1267-1268.)  Amputoidun yläraajan 

nivelten liikehoito aloitetaan toiminta- tai fysioterapeutin ohjauksella (Arokoski ym. 2015, 324.) Kun 

voimakkaimmat kivut ovat lievittyneet, voidaan tynkää alkaa muotouttaa paremmin proteesiin sopi-

vaksi tähän tarkoitukseen suunnitellulla silikonitupella ja elastisella siteellä. Muotouttamisella on 

tavoitteena tehdä tyngästä kärkeä kohti oheneva, jolloin proteesin pukeminen ja käyttö helpottuu.  
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Protetisointi voidaan toteuttaa, kun kipu on saatu hallintaan, tynkä on riittävästi muotoutunut, leik-

kaushaavassa ei ole ongelmia ja kun yleinen terveydentila sallii sen. Proteeseja on saatavilla eri-

laisia ja toimintaterapeutti on osana moniammatillista tiimiä tekemässä suosituksia asiakkaalle so-

veltuvasta proteesista. (Mitsch ym. 2014, 1267-1268; Ossyr.fi 2020, viitattu 10.1.2020,) Amputaa-

tiopotilaat kokevat usein aavekipua. Jos kipu ei helpotu hoidoista huolimatta, tällöin saattaa peilite-

rapiasta olla apua kivun lievityksessä ja poistossa (Respecta 2020, viitattu 10.1.2020). Kuntoutuk-

sen tavoitteita ovat toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, hyvinvointi, itsenäinen selviytymi-

nen toiminnoissa, työllistyminen ja osallistumismahdollisuuksien turvaaminen (Suomen Amputoidut 

ry. 2020, 6). 

 Amputaatiotasot 

Amputaatiot yläraajassa voidaan jakaa eri tasoihin. Yläraajan distaalisimpia amputaatiotasoja ovat 

sormien, osakämmenen (partial hand), transkarpaalitason ja ranteen disartikulaatio. Transradiaali-

nen amputaatio tarkoittaa kyynärpään alapuolelta radiukseen ja ulnaan kohdistuvaa amputaatiota. 

Kyynärnivelen disartikulaatiossa ulna ja radius on poistettu kyynärnivelen kohdalta. Kyynärnivelen 

yläpuolelta tehtyä, humerukseen kohdistuvaa amputaatiota kutsutaan transhumeraalitason ampu-

taatioksi. Olkanivelen disartikulaatiossa amputaatio on tehty olkanivelen kohdalta, jolloin humerus 

on kokonaan poistettu. Forequarter-amputaatiossa on poistettu myös scapula eli lapaluu sekä cla-

vicula eli solisluu.  (Barner-Rasmussen, Hakkarainen, Siponen, Mattila, Pierides ja Waris 2019, 

viitattu 28.7.2019; Ottobock 2017, Information for upper limb amputees and their families, viitattu 

28.7.2019.)   

 

 

Taulukko 1. Amputaatiotasot ja toiminnallisuuden menetys (Keenan & Glover 2006, 1103.)  

 

Amputaatiotaso Sensomotoristen valmiuksien rajoituksia 

(Loss of Function) 

Osakämmen amputaatio (Partial hand) Käden otteet osittain tai kokonaan 

Ranteen disartikulaatio (wrist disarticulation) Käden ja ranteen liikkeet; noin 50 % pronaatio- ja supi-

naatioliikkestä  

Transradiaalinen, pitkä (Transradial, long) Käden ja ranteen liikkeet; suurin osa pronaatio- ja supi-

naatioliikkestä 
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Transradiaalin, lyhyt (Transradial, short) Käden ja ranteen liikkeet; kaikki pronaatio- ja supinaa-

tioliikkeet 

Kyynärnivelen disartikulaatio (Elbow disarticulation) Käden ja ranteen liikkeet; kaikki pronaatio- ja supinaa-

tioliikkeet sekä kyynärnivelen flexio ja ekstensio. 

 

 Käden sensomotoriset valmiudet ja keskeiset käden otteet  

Monipuolisuus käden toiminnoissa tekee siitä poikkeuksellisen. Käsi pystyy suoriutumaan hyvin 

erilaisista liikkeistä; voimaa vaativista aina tarkkoihin hienomotorisiin suorituksiin. Rakenne ja toi-

minnallinen koordinaatio vaikuttavat liikesuorituksiin. Rakenteellisesti yläraajan luusto, nivelsiteet 

ja nivelet muodostavat tukirangan, jonka rakenteen ja muodon rajoissa tietyt liikkeet ovat mahdol-

lisia. Käden lihakset toimivat tasapainotettuina ja linkittyneinä toisiinsa, jolloin hermoston säätele-

mänä lihaksisto mahdollistaa käden toivotun liikesuorituksen. Lihakset joko jännittyvät tai rentoutu-

vat liikesuoritusta tai stabilointia varten.  Käden normaalin toiminnan kannalta oleellista on hyvin 

kehittynyt tunto ja näin ollen kättä voidaan ulottuvuutensa ja liikkuvuutensa ansioista pitää myös 

aistinelimenä. Tiheä hermotus ja suhteellisen laajat sensoriset ja motoriset vastinalueet aivoissa 

ovat perusta käden tarkalle tuntoaistille ja toiminnalliselle säätelylle. Käden anatomia on monimut-

kainen ja siinä on rakenteita paljon, ne ovat pieniä sekä sijaitsevat lähellä toisiaan. (Göransson 

2016, 23.) Kädessä ja ranteessa on 29 luuta. Pienet sisäiset lihakset ja suuremmat ulkoiset lihakset 

ovat asettuneina käden luihin jänteillä. Kolme päähermoa eli medianhermo, ulnar-hermo ja radial-

hermo kuljettavat sensorisia ja motorisia ärsykkeitä. (Adams, Curtin & Egan 2017, 524.)  

 

Käsi toimii tärkeänä osana ympäristön aistimiselle sekä ensisijaisena elimenä monimutkaisille mo-

torisille toiminnoille. Kädet auttavat ilmaisemaan tunteita eleiden, kosketuksen sekä taiteen ja kä-

sitöiden kautta.  (Neumann 2002, 194.) Tarkkuutta vaativiin tehtäviin sekä ympäristön tunnusteluun 

sormenpäillä on iso merkitys. Sormenpäät lisäävät voimaa ja tukevuutta. Sormenpään anatomia 

on pitkälle erikoistunutta vastatakseen kaikkiin sille asetettuihin vaatimuksiin. (Kotkansalo 2012, 

viitattu 11.4.2019.) Käden toiminta perustuu tukevuuteen, ulottuvuuteen, sormien ja kämmenen 

osien näppäryyteen ja tuntoon. Jokaisella sormella on erityyppinen toiminta-arvo. Käden osista 

tärkein on peukalo. Peukalon puuttuminen vaikuttaa käden otteisiin, jolloin vain sormien koukkuote 

ja heikot sivuttaisotteet ovat mahdollisia. Etusormea tarvitaan leveisiin otteisiin esimerkiksi vasaran 

pitämiseen. Voimakkain sormi kädessä on keskisormi. Keskisormi korvaa etusormen tehtäviä sen 
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puuttuessa tai ollessa viallinen. Keskisormen puuttuminen aiheuttaa pikkutavaroiden putoilemista 

kämmenestä. Sama koskee myös nimetöntä. Nimetön on toiminnallisesti samanarvoinen keskisor-

men kanssa, mutta voimaltaan heikompi. Pikkusormi on selvästi heikompi voimaotteissa ja sen 

puuttuminen aiheuttaa vähäisempiä toiminnallisia rajoitteita. Puristusvoimaa heikentää jo yhden 

sormen puuttuminen. Peukalolla ja kolmella muulla sormella saavutetaan luja tarttumaote. Peuka-

lolla ja kahdella terveellä sormella onnistuu tarkka pinsettiote. (Vilkki & Paavilainen 2016, 583-584.)  

 

Käden toiminta on monimutkainen, joka vaatii toimiakseen liikettä, voimaa, kestävyyttä ja sorminäp-

päryyttä. Tarvitsemme erilaisia otteita jokapäiväisessä elämässämme. Erilaiset käden otteet mah-

dollistavat esineiden pitelemisen, käsittelyn sekä tarkoituksenmukaisen käyttämisen. Eri tarttumis-

otteista on erilaisia luokituksia ja termejä.  Erilaisia käden otteiden päätyyppejä ovat voimaote ja 

täsmäote. Voimaotteet vaativat tiukkaa esineestä kiinni pitämistä. Voimaotteita käytetään, kun tar-

vitaan kestävyyttä ja voimaa ensisijaisesti. Voimaotteissa sormet puristavat esinettä kämmentä 

vasten. Voimaotteita ovat koukkuote, sylinteriote, työkaluote ja pallo-ote. Täsmäotteita tarvitaan 

tarkassa työskentelyssä. Kämmen voi olla osallisena, mutta ei välttämättä. Täsmäotteita ovat kol-

misormiote, pinsettiote, avainote, viidensormenote ja sormenpääote. Kolmisormiote ja avainote 

voidaan vielä jakaa voimakkaisiin täsmäotteisiin. Pienten esineiden manipulaatioissa tarvitaan täs-

mäotteita. (Magee 1992, 187. Oatis 2017, 383-385.) 

 

 

Taulukko 2. Keskeiset käden otteet (Magee 1992, 187. Oatis 2017, 383-385, Adams ym. 2017, 

536.) 

   

Otteet Esimerkki toimin-

nasta 

Otteessa tarvittavat 

sormet 

Kuvaus 

Pulp Pinch eli pinset-

tiote 

Jogurttipurkin kannen 

avaaminen 

Peukalo ja etusormi Peukalo on oppositi-

ossa etusormea käyt-

täen.  

Lateral key pinch eli 

avainote 

Avaimesta kiinni 

pitäminen 

Peukalo ja etusormi Peukalo ja etusormen 

lateraali sivu ovat kon-

taktissa toisiaan vas-

ten.  
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Five-finger pinch eli 

viiden sormen ote 

Kaukosäätimen nosta-

minen pöydältä kaikkia 

viittä sormea käyttäen 

Kaikki sormet  Peukalo oppositiossa 

kaikkia muita sormia 

yhtäaikaisesti käyt-

täen.  

Diagonal volar grip 

eli työkaluote 

Ruuvimeisselistä kiinni 

pitäminen 

Sormet ja kämmen Sormet kietoutuneena 

työkalun ympärille 

Transverse volar grip 

eli koukkuote 

Kauppakassin tai sal-

kun kantaminen 

Sormet 2-5. Ei peu-

kaloa. 

Esine roikkuu sormien 

2-5 varassa.  

Tripod grip eli kol-

misormi ote 

Kynällä kirjoittaminen  Peukalo, etusormi ja 

keskisormi. 

Peukalo oppositiossa 

ja etusormea ja keski-

sormea kohden.  

Spherical volar grip 

eli pallo-ote 

Tennispallosta kiinni 

pitäminen koko käm-

menellä. 

Peukalo, sormet ja 

koko kämmen. 

Peukalo on oppositi-

ossa ja käsi kietoutuu 

pallon ympärille. 

Cylinder grip eli sy-

linteriote 

Juomalasista kiinni pi-

täminen.  

Peukalo, sormet ja 

koko kämmen 

Peukalo ja koko käm-

men kietoutuu esineen 

ympärille 

Tip pinch eli sormen-

pääote 

Langan pujottaminen 

neulaan. 

Peukalo ja etu- tai kes-

kisormi 

Peukalon kärki asettuu 

oppositioon muun sor-

men kärjen kanssa. 
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3 YLÄRAAJA-AMPUTAATION VAIKUTUKSIA TOIMINTAKYKYYN 

 Toimintaterapeutin näkemys ihmisen toimintakyvystä 

Toimintakykyä voidaan tarkastella erilaisten viitekehysten kautta. Yksi laajasti käytössä oleva ja 

tutkittu toimintaterapian käytännön työn malli on Inhimillisen toiminnan malli (Model Of Human 

Occupation, MOHO). Se on kokonaisvaltainen, asiakaslähtöinen ja toimintakeskeinen malli, joka 

tarkastelee yksilön osallistumista ja mukautumista elämän toimintojen alueella. Mallia voidaan käyt-

tää laajasti toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden kanssa. Inhimillisen toiminnan mallissa ihmis-

käsitys on holistinen ja ihminen nähdään kokonaisuutena. Mallissa nähdään ihmisen sisäisten te-

kijöiden ja ulkoisten ympäristötekijöiden muodostavan dynaamisena kokonaisuuden. Ihmiseen liit-

tyvät elementit ovat tahto eli toimintaan motivoituminen, tottumus ja suorituskapasiteetti. Ympäris-

tötekijöihin kuuluvat fyysiset, sosiaaliset, toiminnalliset, kulttuuriset, ekonomiset ja poliittiset kon-

tekstitekijät, jotka vaikuttavat ihmisen motivaatioon ja toiminnasta suoriutumiseen. Inhimillisen toi-

minnan mallissa toimintaa kuvataan eri toiminnan tasoilla, joita ovat: toiminnallinen osallistuminen, 

toiminnallinen suoriutuminen ja toiminnalliset taidot.  (Taylor & Kielhofner 2017, 4, 6-7.) Inhimillisen 

toiminnan mallissa suorituskapasiteetti tarkoittaa ihmisen fyysisiä ja psyykkisiä kykyjä ja sitä, 

kuinka ihminen käyttää näitä kykyjään ja millaisiksi hän kokee ne toiminnassaan. Kykyihin vaikut-

tavat lihaksiin, luustoon sekä sydämeen ja verisuoniin liittyvät tekijät ja neurologiset tekijät. Lisäksi 

kykyihin vaikuttavat psyykkiset ja kognitiiviset tekijät. Inhimillisen toiminnan malli painottaa subjek-

tiivisen suorituskapasiteetin merkitystä toiminnalle. Ihmisen kokemukset näkyvät mallin mukaan 

eletyssä kehossa, jotka voivat vaikuttaa suorituskapasiteettiin. Malli korostaa, että terapeutin tulisi 

kiinnittää huomioita siihen, miten ihminen kokee oman suoriutumisensa ja sen rajoitteet. (Yamada, 

Taylor & Kielhofner 2017,18-19.) 

 

Kokonaisvaltaisen suorituskapasiteetin ymmärtämiseksi tarvitaan Inhimillisen toiminnan mallin li-

säksi toinen malli täydentämään viitekehystä. Amputaation kokenut ihminen kokee eri syistä johtu-

via rajoitteita kestävyydessä, lihasvoimassa tai nivelten liikelaajuuksissa. Biomekaaninen malli 

soveltuu hyvin käytettäväksi, koska mallin taustalla oleva teoria pohjautuu anatomiaan, fysiologi-

aan ja kinesiologiaan. Biomekaanisen mallin teoria selittää, miten keho toimii sekä miten ihmiset 

tuottavat ja ylläpitävät liikettä suorittaakseen toimintoja. (Kielhofner 2009, 66.). Biomekaanista mal-
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lia käytetään toimintaterapiassa laajalti. Toimintaterapeutti hyödyntää biomekaniikan perusperiaat-

teita, jotta voidaan ymmärtää ja vahvistaa toiminnallista suoriutumista. Toimintaterapeutti hyödyn-

tää toimintaa, jotta voitaisiin saada aikaan muutos liikelaajuudessa, voimassa tai kestävyydessä. 

Toiminnallisuuden edistämiseksi biomekaanisen mallin mukaan ensimmäinen tavoite on virhe-

asentojen ehkäisy ja liikkumiskyvyn ylläpitäminen. Toisena tavoitteena on liikkumiskyvyn palautta-

minen korjaamalla nivelten liikelaajuuksien, lihasvoiman ja kestävyyden elementtejä, jotka ovat 

alentuneet. Kolmantena tavoitteena on kompensointi liikelaajuuksissa, voimassa ja kestävyydessä 

esimerkiksi proteesien ja ortoosien avulla, tai ympäristöä ja toimintaa muokkaamalla. (Kielhofner 

2009, 70-77.) 

 

Koska amputaation kokeneen ihmisen kuntoutus on moniammatillista, on kansainvälinen ICF-luo-

kitus käyttökelpoinen luokitus kuvaamaan toimintakykyä kaikkien kuntoutuksessa mukana olevien 

ammattilaisten kesken. Se mahdollistaa yhtenäisen kielen löytämisen eri ammattiryhmien kesken. 

ICF-luokitus on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus, joka ku-

vaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. ICF näkee toimintakyvyn 

ja toimintarajoitteet vuorovaikutuksellisena, moniulotteisena, ja dynaamisena tilana, joka rakentuu 

terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Toimintakyvyn kuvaami-

sessa luokitus edustaa biopsykososiaalista kokonaisvaltaista näkökulmaa. Toimintaterapeutit työs-

kentelevät osana moniammatillista tiimiä, joten yhteisen kielen käyttäminen on sekä asiakkaan että 

työntekijöiden etu. ICF on yleinen viitekehys sosiaali- ja terveys sektoreilla edistämässä yhteistä 

ymmärrystä ja kommunikaatiota. ICF tarjoaa kansainvälisesti yhtenäisen ja sovitun kielen ja viite-

kehyksen kuvaamaan toiminnallista terveydentilaa ja terveyteen liittyvään toiminnallista tilaa. ICF:n 

aihealueet esitellään ruumiin/kehon, yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Yläkäsitteenä on toiminta-

kyky, joka kattaa kaikki ruumiin/kehon toiminnot, osallistumisen ja suoritukset. Toimintarajoitteet 

ovat yläkäsite, joka kattaa ruumiin/kehon vajavuudet ja suoritus- ja osallistumisrajoitteet. Lisäksi 

näihin luokitellaan vuorovaikutussuhteessa olevat ympäristötekijät. (THL.fi 2016, viitattu 

24.4.2019.) On myös tärkeää selventää, miten toimintaterapian mallit ja arviointimenetelmät ovat 

yhteydessä ICF:ään. Inhimillisen toiminnan mallissa (MOHO) ja ICF:ssä on paljon yhtäläisyyksiä. 

MOHO ja ICF molemmat huomioivat suoriutumisen ja osallistumisen. Molemmat huomioivat myös, 

että terveydentila voi muuttaa ihmisen suoriutumista ja osallistumista, joihin yksilötekijät ja ympä-

ristö vaikuttavat. ICF:n ja MOHO:n mukaan nämä eri tekijät vaikuttavat toisiinsa dynaamisesti ja 

epälineaarisesti. MOHO:n osa-alueita on sillattu ICF:ään monella tapaa ja monelle eri tasolle. Esi-

merkiksi MOHO:n osa-alue tahto kohdistuu ICF-luokituksen (b.1301) motivaation alueelle. MOHO 

ei kuitenkaan ole täydellisesti sillattu ICF-luokituksen kanssa.  MOHO painottaa ymmärrystä, miten, 
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kuinka ja miksi henkilö osallistuu toimintaan, kun taas ICF on luokitus kuvaamaan terveydentilaa. 

(Haglund, Bowyer, Scott & Taylor 468-469, 2017.) 

 

 Yläraaja-amputaation vaikutuksia ihmisen toiminnalliseen osallistumiseen 

Toimintakokonaisuudet koostuvat toiminnoista, joita ihminen tekee päivittäin. Näihin kokonai-

suuksiin sisältyy asiat, joita ihminen haluaa tai mitä hänen tarvitsee tehdä. (Hinojosa & Kramer 

1998, 31.) Toimintakokonaisuuksia ovat itsestä huolehtiminen, kotielämä, työ, opiskelu, vapaa-

aika, yhteiskunnallinen osallistuminen, leikki sekä lepo. Arvioinnilla selvitetään ihmisen mahdolli-

suudet näihin toimintakokonaisuuksiin. (Karhula, Heiskanen, Juntunen, Kanelisto, Kantanen, 

Kanto-Ronkanen, Lautamo 2014, 8.) Eri toimintakokonaisuuksien tärkeys ihmiselle vaihtelee suu-

resti riippuen hänen rooleistaan elämässään (Dolhi & Leibold 1998, 31).  

 

Inhimillisen toiminnan mallin osa-alue tottumus on prosessi, jonka mukaan ihminen organisoi toi-

mintaansa tavoin ja rutiinein näissä toimintakokonaisuuksissa. Toistamalla toimintoja tietyssä kon-

tekstissa, ihminen luo erilaisia tapoja toimimiselleen. Nämä tavat säätelevät rooleja ja rutiineja. 

Roolit, tavat sekä rutiinit vaikuttavat ennustettavasti ja automaattisesti ihmisen tapaan toimia. Ru-

tiinit ovat opittuja tapoja, jotka tapahtuvat suurelta osin automaattisesti. Ne liittyvät tiettyihin ihmi-

selle tuttuihin ympäristöihin. Rutiinit määrittävät, kuinka ihminen suorittaa tavanomaisia päivittäisiä 

toimintojaan. Inhimillisen toiminnan mallin mukaan roolit määrittävät paljon toimintaa osallistumista. 

Roolit määrittävät ihmisen identiteettiä sekä velvoitteen tunnetta. Ihminen voi nähdä itsensä esi-

merkiksi opiskelijana, työntekijänä, puolisona tai vanhempana, joten näin hän tietää miten hänen 

tulisi käyttäytyä näissä rooleissa. Roolit määräytyvät sosiaalisen järjestelmän ja ennakko-odotusten 

mukaan. (Yamada, Taylor & Kielhofner 2017, 17.) Amputaation jälkeen ihminen voi pelätä palata 

omiin rooleihinsa perheessä, sosiaalisissa tilanteissa, työssä tai seksuaalisuudessa (Keenan & 

Glover 2006, 1098). 

 

Inhimillisen toiminnan mallin kuvaama tahto, eli toimintaan motivoituminen, on prosessi, joka ku-

vastaa mihin yksilö on motivoitunut ja mitä toimintoja hän valitsee ja tekee. Se muodostuu ajatuk-

sista ja tunteista siitä kuinka kykeneväksi ja tehokkaaksi ihminen itsensä tuntee. Se tarkoittaa myös 

sitä, kuinka tärkeänä ja merkityksellisenä ihminen pitää asioita ja kuinka tyytyväinen hän tuntee 
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toiminnoissa olevan. Tahdon osa-alueita ovat henkilökohtainen vaikuttaminen, arvot ja mielenkiin-

non kohteet. Henkilökohtainen vaikuttaminen viittaa ihmisen ajatuksiin ja tunteisiin omista kyvyistä 

ja toiminnan tehokkuudesta päivittäisissä toiminnoissa.  Se sisältää esimerkiksi oman suoriutumi-

sen arvioimisen, haasteiden ja vahvuuksien tunnistamisen sekä tavan, miten ihminen suhtautuu 

tehtäviin. Arvot ovat uskomuksia ja sitoumuksia mikä on oikein, hyvää ja tärkeää tehdä. Se kuvas-

taa yksilön arvoja ja halua toimia niiden mukaisesti. Kun noudattaa omia arvojaan, se saa ihmi-

sessä aikaan tunteen arvosta ja yhteenkuulumisesta. Ihmisen arvot määrittävät mitkä asiat ovat 

tekemisen arvoisia. Mielenkiinnonkohteet syntyvät kokemuksesta, nautinnosta ja tyytyväisyydestä 

toimintaa kohtaan. Mielenkiinnon kohteet jakautuvat mieltymyksiin ja taipumukseen nauttia tietystä 

tekemisestä. Tahdon osa-alueilla on merkittävä vaikutus ihmisen toiminnalliseen elämään ja miten 

hän siihen suhtautuu sekä sitoutuu. Se vaikuttaa ihmisen omiin näkemyksiin mahdollisuuksistaan 

ja haasteistaan ympäristössään. Jos tahdon osa-alue on negatiivisesti painottunut, ihminen voi ko-

kea kadottavansa kykynsä tehdä asioita ja kokea kyvyttömyyttä hänelle tärkeästä tehtävästä. Esi-

merkiksi toivottomuuden ja avuttomuuden tunteet voivat ohjata ihmistä välttelemään toimintoja, 

jotka voisivat vahvistaa hänen itseluottamustaan ja kykyjään. Kun ihminen alkaa vältellä toimintojen 

suorittamista, hänen taitonsa heikkenevät. Inhimillisen toiminnan mallin tahdon osa-alue on usein 

keskiössä, koska se haastaa ihmistä tekemään päätöksiä toimintaan sitoutumisesta. (Yamada, 

Taylor & Kielhofner 2017, 12-13.) 

 

Amputaatiosta voi seurata syvä shokki ja epäusko. Varsinkin heille, joiden amputaatio johtuu äkil-

lisestä traumasta. Kun näkee ensimmäistä kertaa jäljelle jääneen raajan se voi aiheuttaa shokin, 

paniikin, toivottomuutta, itsesääliä, itsetuhoisia ajatuksia ja jopa raivoa. Myöhemmin voi tulla epä-

toivon tunteita, katkeruutta ja vihaa. Jotkut henkilöt eivät vain sure raajan menetystä vaan myös 

työn menetystä tai mahdollisuutta osallistua harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Ihminen voi tuntea it-

sensä yksinäiseksi, eristäytyneeksi ja säälin kohteeksi. Huolet tulevaisuudesta, kehon kuvasta- ja 

toiminnasta sekä ystävien ja perheen reaktiot ja tuleva työtilanne vaikuttavat tunteisiin. Reaktiot 

amputaatiota kohtaan voivat olla vähemmän voimakkaampia, jos siihen on ollut mahdollisuus so-

peutua ennen leikkausta. (Early & Pedretti 2001, 927-928.) Amputaation kokenut henkilö voi kokea 

turhautumista, kun ei enää pysty suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista kuten aikaisemmin. Am-

putaatioon suhtautumiseen vaikuttavat ihmisen persoonallisuus, ikä sekä kulttuurinen, sosiaalinen, 

ekonominen ja koulutuksellinen tausta. Kaiken kaikkiaan yksilön on opittava elämään raajan me-

netyksen seurauksien kanssa. Henkilö kohtaa usein vaivaa, epämukavuutta, taloudellisia kustan-

nuksia, toimintakyvyn menetystä, lisääntyvää energian kulutusta ja mahdollisesti joutuu vähentä-

mään merkityksellisiä toimintojaan. (Early, Pedretti 2001, 927-928.) 
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Inhimillisen toiminnan mallissa toimintaa kuvataan eri toiminnan tasoilla, joita ovat toiminnallinen 

osallistuminen, toiminnallinen suoriutuminen ja toiminnalliset taidot. Toiminnallinen osallis-

tuminen on sitä mitä teemme laajemmassa mittakaavassa kuten sitoutumista esimerkiksi työhön, 

itsestä huolehtimiseen ja kotielämän toimintakokonaisuuksiin. Jokainen toiminnallisen osallistumi-

sen alue sisältää useita siihen liittyviä pienempiä tehtäviä. Esimerkiksi kodista huolehtimiseen si-

sältyy vuokran maksaminen ja siivoaminen. Toiminnallinen suoriutuminen viittaa tehtävien tekemi-

sen prosessiin. Toiminnallinen osallistuminen vaatii erillisiä tarkoituksenmukaisia toimintoja, kuten 

voileivän tekeminen. Siihen vaaditaan esimerkiksi leivän ja muiden ainesten kerääminen, materi-

aalien käsittely ja leivän kasaaminen loogisessa järjestyksessä. Toiminnallisia taitoja tarvitaan suo-

riutuakseen toiminnasta. Inhimillisen toiminnan malli jakaa taidot motorisiin- prosessi sekä kommu-

nikointi- ja vuorovaikutustaitoihin. (Heras de Pablo, Fan & Kielhofner 2017, 107-108.) 

 

 

ADL-toimintoihin eli itsestä huolehtimisen toimintoihin kuuluu mm. omasta terveydestä huolehti-

minen, pukeutuminen, hygieniasta huolehtiminen, wc-toiminnot, ruokailu, henkilökohtaisista väli-

neistä huolehtiminen, liikkuminen ja siirtyminen toiminnan yhteydessä sekä henkilökohtaisista lait-

teista ja tavaroista ja apuvälineistä huolehtiminen (Koketsu 2018, 157). 

 

Ihmisen, jolla on yläraaja-amputaatio voi olla vaikeaa tehdä asioita samalla tavalla kuin ennen am-

putaatiota. Monet tavoiksi ja rutiineiksi muodostuneet päivittäiset toiminnat muuttuvat amputaation 

myötä. Ihminen ei voi esimerkiksi pukea paitaa kuten aikaisemmin on tehnyt. Amputaation kokenut 

voi joutua muuttamaan tapojaan ja roolejaan muuttuneessa elämäntilanteessa. Jos dominoiva käsi 

on poissa kokonaan tai osittain, esimerkiksi peseytyminen, syöminen, pukeutuminen ja itsensä 

ehostaminen hankaloituu. (Reed 2001, 369.) ADL-toimintojen harjoitteleminen, sopivan proteesin 

käyttäminen, ympäristön muutostyöt ja apuvälineet auttavat kuitenkin itsenäisessä suoriutumi-

sessa toiminnoista (Orr, Glover & Cool 2018, 1086). 

 

Jang ym. (2011, 914) tutkivat eri proteesien käyttöä ja sitä, millaisia vaikeuksia yläraajaproteesin 

käyttäjillä on liittyen ADL-toimintoihin. Tutkimukseen ja kyselyyn osallistujilla oli sekä molempien 

yläraajojen (bilateraalinen) amputaatioita että vasemman tai oikean yläraajan amputaatio (unilate-

raalinen amputaatio). Tutkimuksessa osallistujat vastasivat kyselyyn, jossa kysyttiin mm. miten 

hankalaksi osallistujat kokevat suoriutumisensa 17 eri ADL-toiminnossa. Osallistujat raportoivat 
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kaikkein haastavimmaksi toiminnoiksi kengännauhojen sitomisen, purkin avaamisen, saksien käyt-

tämisen ja paitojen napittamisen. Paidan napittaminen ja saksien käyttäminen oli vaikeinta osallis-

tujilla, joilla oli osakämmen- tai sormien amputaatio.   

 

IADL-toimintoja eli kotielämäntoimintoja ovat vaativammat toiminnot kuten kodinhoito, aterioiden 

valmistaminen sekä ihmisistä ja kotieläimistä huolehtiminen. Asioimiseen liittyviä toimintoja ovat 

mm. ostosten teko, raha-asioista huolehtiminen, asioiminen virastoissa ja liikkuminen paikasta toi-

seen kuten autolla ajaminen ja kulkuneuvojen käyttö. (Koketsu 2018, 157.) Amputaation mukanaan 

tuomat haasteet IADL-toiminnoissa voi näkyä toiminnoissa, joissa tarvitaan kahta kättä, esimerkiksi 

kotona hoidettaessa pieniä lapsia turvallisuus huomioiden tai kodin ja auton ylläpidollisissa toimin-

noissa. Henkilö voi tulla miettineeksi, miten amputaatio vaikuttaa siihen, miten lapsensa näkevät 

hänet esimerkiksi isän roolissa. (Keenan & Glover 2006, 1100.) Yläraaja-amputaatio vaikuttaa esi-

merkiksi ihmisen kykyyn kirjoittaa ja käsitellä rahaa, varsinkin jos dominantti käsi on poissa.  (Reed 

2001, 369). Yläraajan amputaatio vaikuttaa myös autolla ajamiseen ja ihminen voi tarvita apuväli-

neitä ajamiseen ja muutoksia autoonsa (Burger & Marincˇek 2012, 393). Jang ym. (2011, 914) 

raportoivat tutkimuksessaan, että mitä distaalisempi yläraajan amputaatio osallistujalla oli, sitä to-

dennäköisemmin hän jatkoi amputaaton jälkeen autolla ajoa.  

  

Työkyky ja työssä suoriutuminen liittyvät työn tekemiseen, työympäristössä toimimiseen ja työn-

tekijän roolin omaksumiseen ja ylläpitämiseen. Työhön liittyvät työntekijän mielenkiinnot ja tavoit-

teet, työn etsiminen ja hankkiminen, työstä suoriutuminen ja eläkkeelle jääminen sekä vapaaeh-

toistyön tekeminen.  (The American Occupational Therapy Association 2014, 20; Savolainen & 

Aralinna 2017, 15.) Työn ja tuottavuuden ongelmat ovat yhteydessä työtehtävien suorittamiseen. 

Yleiset amputaatiosta johtuvat ongelmat liittyvät dominantin käden puuttumiseen sekä kaksikätisiin 

toimintoihin, jotka vaativat koordinaatiota ja sorminäppäryyttä. Jos työ vaatii taitavia kädentaitoja, 

missä nopeus ja tarkkuus ovat avaintekijöinä, kuten viulun ja pianon soittaminen, maalaaminen 

sekä näppäimistön käyttäminen, henkilö ei ehkä pysty jatkamaan näitä toimintojaan. (Reed 2001, 

369.)  Amputaation kokenut ihminen voi kyetä työskentelemään vain osa-aikaisesti ja lisäten työtä 

vähitellen (Keenan & Glover 2006, 1119). Jang ym. (2011, 915) tutkimuksessa ilmeni, että suurin 

osa yläraaja-amputaation kokeneista kyselyyn osallistujista oli amputaation jälkeen joko työttö-

mänä tai olivat siirtyneet eri tehtäviin eri työpaikalle (39,7% ja 29,3%) ja vain 8,8 % osallistujista 

palasi samaan työtehtävään kuin ennen amputaatiota. Tutkimus osoitti, että aikaisempaan ammat-

tiin palaamiseen vaikutti se, oliko dominantti yläraaja amputoitu ja se millainen koulutuksellinen 
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tausta henkilöllä oli. Esimerkiksi toimistotyötä tekevät palasivat todennäköisemmin entiseen am-

mattiinsa kuin käsityöammattilainen, yleistyömiehet tai armeijan palveluksessa työskentelevät.  

 

Uni ja lepo ovat suuresti yhteydessä siihen, miten ihminen toimii ja osallistuu toimintaan. Jokainen 

ihminen tarvitsee riittävästi unta ja lepoa. Uni ja lepo tukevat toimintaan osallistumista. (Koketsu 

2018, 307.) Lepo on osallistumista hiljaisiin toimintoihin, jotka johtavat rentoutumiseen. Unitoimin-

toihin sisältyy rutiinit, joita ihminen on tottunut tekemään ennen nukkumaan menoa sekä nukkumi-

nen. (The American Occupational Therapy Association 2014, 20.) Esimerkiksi proteesin käytön 

yhteydessä ihminen voi kokea fyysistä väsymystä ja hän voi tarvita pieniä lepotaukoja päivän mit-

taan (Keenan & Glover 2006, 1101).  

 

Sosiaalinen osallistuminen on sosiaaliseen kanssakäymiseen osallistumista ystävien, perheen 

ja yhteisöjen kanssa sekä erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin osallistumista. Sosiaalinen osallistuminen 

voi tapahtua henkilökohtaisesti kasvotusten tai teknologian välityksellä, kuten puhelimitse tai tieto-

koneen välityksellä. (The American Occupational Therapy Association 2014, 21.) Amputaatio voi 

vaikuttaa myös sosiaaliseen osallistumiseen. Ihminen voi alkaa välttelemään sosiaalisia tilanteita, 

koska pelkää torjuntaa, tuijotuksia tai kokee olevansa erilainen. Henkilö voi kokea julkiset tilanteet 

kiusalliseksi, varsinkin taitoja vaativissa tehtävissä, kuten kirjoittamisessa tai ruokailuvälineitä käy-

tettäessä. (Reed 2001, 370-371.) 

 

Vapaa-ajan toimintoja ovat ihmiselle mielihyvää tuottavat ja häntä vahvistavat merkitykselliset toi-

minnat, jotka jäävät työn ja muiden velvoitteiden ulkopuolelle (Savolainen & Aralinna 2017, 15). 

Vapaa-ajan toiminnat ovat tärkeässä osassa tukemassa ihmisen kehitystä ja hyvinvointia sekä aut-

tavat elämänhallinnassa. Vapaa-ajan toiminnat luovat mahdollisuuden sosiaalisille kontakteille ja 

mahdollistavat ystävyyssuhteita. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ihmiset luopuvat 

usein iloa tuottavista vapaa-ajan harrastuksistaan fyysisten toimintarajoitteiden ilmaannuttua ja 

keskittyvät sen sijaan energiansa ADL-toimintoihin ja työhön. Leikki ja pelaaminen ovat yhtey-

dessä vapaa-ajan toimintaan. Näitä voivat olla esimerkiksi golfin pelaaminen, pianon soittaminen, 

urheiluharrastukset, kortin pelaaminen lautapelit tai runojen kirjoittaminen. Leikki ja pelaaminen 

mahdollistavat pakenemisen arjesta ja voivat olla huolettomasti spontaaneita ja antaa keinoja it-

seilmaisulle. (Krishnakiri & Chang 2018, 402-403.) Yläraaja-amputaation kokenut henkilö ei ehkä 

pysty jatkamaan suosikki vapaa-ajantoiminnassaan ilman muutoksia. Muuttuneen ulkomuodon ja 

kehonkuvan takia henkilö ei välttämättä ole halukas jatkamaan joitain vapaa-ajan harrastuksiaan.  

(Reed 2001, 369.) Vapaa-ajan harrastuksiin ja urheilulajeihin on saatavilla laaja valikoima erilaisia 



  

20 

proteeseja, jotka mahdollistavat ja parantavat kykyä osallistua esimerkiksi pallopeleihin, biljardiin, 

kitaransoittamiseen, kalastukseen ja hiihtämiseen (Keenan & Glover 2006, 1119). 

 

Kädet ja koko yläraaja mahdollistavat kosketuksen ja ympäristön tunnustelemisen. Raajan tai raa-

jan osan menetys muuttaa sen, miten ihminen liikkuu, tuntee, työskentelee tai leikkii. (UV Medicine 

2015. Viitattu 27.10.2018.) Suoriutuakseen ihminen tarvitsee toiminnallisia taitoja. Inhimillisen toi-

minnan malli jakaa taidot motorisiin- prosessi sekä kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoihin. Moto-

risia taitoja ovat esimerkiksi liikkuminen ja esineen liikuttaminen, esineen manipulointi käsissä, nos-

taminen ja esineen siirtäminen. Prosessitaitoja ovat esimerkiksi oikean esineen valinta ja käyttämi-

nen, tehtävien oikea aikainen aloittaminen ja lopettaminen.  Kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot 

ovat kykyä ilmaista tarkoituksia ja tarpeita sekä ilmaista itseään ympäristöön soveltuvalla tavalla.  

(Hera de Pablo, Fan, Taylor 2017, 107-108.) Yläraaja-amputaatio vaikuttaa ihmisen motorisiin tai-

toihin. Kun ei-dominantti käsi on amputoitu, ongelmat painottuvat usein kaksikätisten toimintojen 

alueelle, kuten nostaminen, raskaiden taakkojen työntäminen ja vetäminen tai ison työkalun pitä-

minen molemmissa käsissä. Esineiden piteleminen ja manipuloiminen kuten purkin piteleminen ja 

sen kannen avaaminen tai sateenvarjon avaaminen voi tuottaa ongelmia. (Reed 2001, 369.) 

 

Amputaatio vaikuttaa ihmisen motorisiin ja sensorisiin valmiuksiin. Motorisia valmiuksia ovat esi-

merkiksi kehon asento ja sen ylläpitäminen, lihaskestävyys, otteet, liikkeiden eriyttäminen, hahmot-

tamisen ja motorisen toiminnan yhdistäminen ja kehon puolien yhteistyö. Sensorisia valmiuksia 

ovat muun muassa tuntoon, asentoon ja kipuun liittyvät aistihavainnot. (Savolainen & Aralinna 

2017, 19.) Amputaatiosta voi seurata liikelaajuuksien rajoituksia sekä lihasvoiman heikentymistä. 

Henkilöllä voi olla koordinaation, manipulaation ja sorminäppäryyden vähenemistä liittyen mene-

tettyyn käden osaan. Heikkenemistä esiintyy myös kosketus - ja tuntoaistin sekä proprioseptiikan 

ja kinestesian osalta. Henkilö voi kokea aavesärkyä menetetyssä raajassaan. (Reed 2001, 372.) 

Jopa 90 % yläraaja-amputaation läpikäyneistä henkilöistä kärsii kivusta. Aavesärkyä esiintyy 56-

85 %:lla potilaista ja ei-kivuliaita aavetuntemuksia 80 %:lla amputaation kokeneista ihmisistä. (Bar-

ner-Rasmussen, Hakkarainen, Emilia Siponen, Mattila, Pierides ja Waris 2019, viitattu 24.4.2019.) 

Tyngän iho on leikkauksen jälkeen herkkä ja ihon paranemisessa voi ilmaantua ongelmia. Jos 

haava ei ole parantunut kunnolla, se vaikuttaa myös protetisoinnin aloitukseen. Ihotunnon heikke-

nemistä esiintyy myös usein. Raajassa voi olla alueita, jossa on puutteellinen tunto tai tunto voi 

puuttua kokonaan. (Keenan & Glover 2006, 1098-1099.) 
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4 YLÄRAAJA-AMPUTAATION KOKENEEN IHMISEN TOIMINTAKYVYN ARVI-

OINTI TOIMINTATERAPIASSA 

 Asiakaslähtöinen toimintakyvyn arviointi 

Toimintaterapiaprosessin tulisi alkaa aina huolellisella toimintakyvyn arvioinnilla, jonka avulla toi-

mintaterapeutti selvittää asiakkaan toiminnallisuutta, toiminta- ja työkykyä sekä määrittelee toimin-

taterapian ja muun kuntoutuksen tarvetta. Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapi-

assa -ohjeistuksessa kuvataan vähimmäisedellytykset hyville toimintaterapiassa käytetyille arvioin-

tikäytännöille. Tärkeitä arvioinnin alueita toimintaterapiassa ovat tukea ja rajoitteita sisältävien te-

kijöiden selvittäminen asiakkaan toiminnassa sekä ympäristössä. Toiminnallisuutta (occupational 

performance) arvioidessaan, toimintaterapeutti ottaa huomioon yksilön, ympäristön sekä toiminnan 

välisen vuorovaikutuksen. Joissain tilanteissa voi olla kuitenkin tarpeen arvioida yksilön, ympäris-

tön tai toiminnan ominaisuuksia erikseen. Traumaattisen käsivamman yhteydessä voi tavoitteena 

olla käden toiminnan palauttaminen, ja tällöin on tarkoituksenmukaista kohdentaa arviointi suoraan 

toimintaa haittaavaan puutteeseen tai esteeseen. (Karhula, Heiskanen, Juntunen, Kanelisto, Kan-

tanen, Kanto-Ronkainen & Lautamo 2014, 5-13, viitattu 12.4.2019.) 

 

Asiakaslähtöisessä toimintakyvyn arvioinnissa toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaansa 

sekä hänen perheensä kanssa ja keskittyy asiakkaalle tärkeisiin asioihin ja vaalii asiakkaan aktii-

vista osallistumista koko prosessin ajan tavoitteitaan kohti. Toimintaterapian arvioinnissa on selvi-

tettävä mitkä asiat ovat asiakkaalle tärkeitä ja merkityksellisiä sekä mitä asioita hän haluaa tehdä. 

Arvioinnin avulla toimintaterapeutti tunnistaa haasteet ja ongelmat sekä tukea antavat tekijät, jotka 

vaikuttavat asiakkaan osallistumiseen näissä toiminnoissa. Toimintakokonaisuuksiin kuuluu IADL- 

ja ADL-toiminnot, uni ja lepo, koulutus, työ, leikki, vapaa-aika ja sosiaalinen osallistuminen. Koko-

naisvaltainen arviointi sisältää kattavan arvioinnin toiminnallisesta profiilista ja toiminnallisuudesta. 

Se sisältää yksilötekijöiden, taitojen, toimintakokonaisuuksien sekä fyysisen ja sosiaalisen ympä-

ristön ja kontekstin arvioimisen.  Ihannetilanteessa toimintaterapeutti arvio asiakaan toimintaa ai-

dossa ympäristössä, jossa toiminta normaalistikin tapahtuisi. Esimerkiksi pukeutumisen arviointi 

täytyisi tapahtua heti aamulla, kun asiakas on pukeutumassa joko sairaalassa tai omassa koto-

naan. Mutta jos tämä ei ole mahdollista, voidaan arviointia suorittaa toimintaterapian tapaamis-

käynneillä simuloidussa tilanteessa. (Koketsu 2018, 160.) 
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Arvioinnin tulisi olla aina näyttöön perustuvaa ja pohjautua parhaaseen mahdolliseen tietoon. Arvi-

ointiprosessissa toimintaterapeutti käyttää tutkimustietoa ymmärtääkseen paremmin asiakkaan ti-

lannetta, selvittääkseen arviointimenetelmien ominaisuuksia tai arvioidakseen arvioinnin perus-

teella tehtävien interventioiden mahdollisia vaikutuksia. Näyttöön perustuvassa työskentelyssä, toi-

mintaterapeutti käyttää tutkittuja arviointimenetelmiä, joilla voidaan parantaa arvioinnin luotetta-

vuutta ja toistettavuutta.  (Karhula ym. 2014, 5, 8, 13.  viitattu 12.4.2019.)  Haastattelu, havainnointi 

ja mittaaminen ovat toimintaterapeuttien käyttämiä arviointimenetelmiä. Haastattelun keinoin selvi-

tetään asiakkaan omia kokemuksia toiminnastaan sekä hänen näkemyksiään toimintaa estävistä 

ja mahdollistavista tekijöistä. Havainnoimalla asiakkaan tekemistä arvioidaan asiakkaan toiminnal-

lisuutta hänen omassa ympäristössään. Mittaaminen on jonkin ominaisuuden mittaamista siihen 

tarkoitetulla menetelmällä eli mittarilla, esimerkiksi käden puristusvoimamittari. Arviointimenetelmät 

voidaan jaotella standardoituihin ja ei-standardoituihin menetelmiin. Tavoitteena standardoiduissa 

menetelmissä on mahdollisimman johdonmukainen ja yhtenäinen arviointi arvioijasta riippumatta. 

Strukturoiduissa menetelmissä on tarkat tavat, joiden avulla arviointi tulee suorittaa ja saadut tu-

lokset tulkita. Ei-standardoidut menetelmät voidaan jakaa strukturoituihin ja strukturoimattomiin. 

Vapaat haastattelu- ja havainnointitilanteet ovat strukturoimattomia menetelmiä. Arvioinnissa on 

aina huomioitava, että menetelmät ovat päteviä mittaamaan haluttua ilmiötä. Arviointimenetelmien 

tulee olla luotettavasti toistettavia sekä riippumattomia testaajasta.  (Karhula ym. 2014, 13-14, vii-

tattu 12.4.2019.) Toimintaterapeutin rooli on suuri kuntoutusprosessissa keskittymällä jäljelle jää-

neen raajan kuntoutukseen ja hoitoon sekä proteesin käytön harjoitteluun. Toimintaterapian tavoit-

teita yläraaja-amputaation kokeneella asiakkaalla on usein sopeutuminen muuttuneeseen kehoon, 

itsenäinen suoriutuminen ADL-toiminnoista, tyytyväisyys toimintaan, sekä jatkaminen työroolis-

saan ja sosiaalisissa ja vapaa-ajan rooleissaan. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämänlaatu. 

(Orr, Glover & Cook 2018, 1107.) 

 Toimintakokonaisuuksien ja ympäristön arviointi 

Yläraaja-amputaatioasiakkaan arviointia voidaan tarkastella kahdessa osassa.  Ensiksi arvioinnin 

täytyy keskittyä henkilön jäljellä oleviin taitoihin ja kykyihin sekä toiminnan tasoihin ilman puuttuvaa 

yläraajan osaa. Toinen arvioinnin osa-alue koskee proteesin käyttöä, jolla korvataan osittain me-

netettyä toimintakykyä. Yläraaja-amputaation jälkeisessä arvioinnissa on otettava huomioon useita 

osa-alueita. Näitä ovat mm. ADL-toiminnot, toiminnallinen historia, mielenkiinnon kohteet, taidot, 
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arvot sekä vapaa-aika, kiinnostuksen kohteet. Myös kipua ja tuntoa olisi arvioitava. Toimintatera-

peutti arvioi mitä rajoitteita ja voimavaroja henkilö voi kohdata opetellessaan saamaan taitoja ta-

kaisin. (Reed 2001, 368-369.) 

 

Arvioinnissa toimintaterapeutti kerää aluksi tietoa ihmisen terveydellisestä historiasta, toiminnalli-

suudesta ja terapian tavoitteista. Asiakkaan ja perheenjäsenten haastattelulla saadaan tietoa asi-

akkaan rooleista, kodista, työpaikasta sekä sairautta edeltävistä kiinnostuksen kohteista. Toimin-

taterapeutti arvioi myös yläraajan liikelaajuuksia, lihasvoimaa, tuntoa, haavaa, ihon paranemista, 

turvotusta ja raajan tilavuutta. Myös aavetuntemuksia ja aavesärkyä sekä psykologista ja emotio-

naalista sopeutumista amputaatioon arvioidaan. (Orr, Glover & Cook 2018, 1086.) Toimintatera-

peutti luo toiminnallisen profiilin asiakkaasta ja analysoi toiminnallista suoriutumista määrittääkseen 

asiakkaan taidot ja kyvyt suoriutua toimintakokonaisuuksista. Arviointiprosessissa toimintatera-

peutti ottaa huomioon asiakkaan iän, diagnoosin, kehitystason, koulutuksen, sosioekonomisen sta-

tuksen, kulttuurisen taustan sekä taidot. (Clifford O´Brien 2018, 127.) 

 

Toimintaterapeutin tulisi arvioida myös työkykyä ja työhön palaamisen mahdollisuuksia tai mahdol-

lista ammatin vaihtoa, jos asiakas ei voi työskennellä enää samassa ammatissa amputaation jäl-

keen. Käynti työpaikalla on tarpeen, jotta terapeutti voi tehdä suosituksia, jotka mahdollistavat asi-

akkaan paluun työhön turvallisesti. Voi olla tarpeen myös rajoittaa työtehtäviä, esimerkiksi jos hen-

kilön täytyy nostella painavia taakkoja työssään tai kiivetä tikkaita. Toimintaterapeutin tulisi arvioida 

myös autolla ajoa. Ajokyky edistää itsenäisyyttä ja voi ylläpitää ammatillisia mahdollisuuksia. Asia-

kasta voi arvioida ja opettaa käyttämään avustavia laitteita autolla ajaessa.  (Keenen & Glover 

2006, 1118-1119.) 

 

Toimintaterapeutin arviointia ohjaa top-down lähestymistapa, joka on toimintalähtöinen lähestymis-

tapa. Se tarjoaa toimintaterapeutille tiedon ja käsityksen ymmärtämään miten hän analysoi toimin-

taa, kohdistaa interventioita ja miten arvio asiakkaansa rooleja sekä toiminnallista suoriutumista 

esimerkiksi itsestä huolehtimisessa, työssä ja vapaa-ajassa. (McMillan 2006, 255.) Toiminnan ana-

lyysi on toimintaterapeutin ammatillista ydinosaamista. Toiminnan analyysin tarkoituksena on so-

vittaa yhteen asiakkaan tai asiakasryhmän ominaisuudet ja tarpeet sekä toiminnan vaatimukset. 

Teoriasuuntautuneen toiminnan analyysin tulisi heijastaa toimintalähtöistä lähestymistapaa, jolloin 

toimintaterapeutti ottaa huomioon asiakkaan laajemmassa kontekstissa. Tämä top-down-lähesty-

mistapa tarkoittaa sitä, että toimintaterapia alkaa aina kysymällä mitä asiakas haluaa ja mitä hänen 

pitää tehdä. Toimintalähtöisessä lähestymistavassa lähdetään liikkeelle henkilön osallistumisesta 



  

24 

toimintaan ja edetään toiminnassa suoriutumiseen ja lopuksi tarkastellaan taitoja suoriutua toimin-

nasta. Tämän jälkeen selvitetään asiakkaan toimintaan liittyvät yksilölliset esteet ja ympäristöön 

liittyvät esteet sekä toimintaa tukevat tekijät. (Kielhofner & Forsyth 2009, 91-102.) Toimintalähtöistä 

mallia edustaa Inhimillisen toiminnan malli. Jotta ymmärrettäisiin ihmisen spesifiä toiminnasta suo-

riutumisen osa-aluetta, on myös tärkeä analysoida ja ymmärtää yksityiskohtaisemmin ihmisen suo-

rituskapasiteettiä esimerkiksi liikettä ja voimaa. Biomekaaninen malli tarjoaa tiedon liikkeestä, ja on 

hyödyllinen arvioitaessa ihmistä, jolla on jokin sairaus tai vamma, joka vaikuttaa liikkeeseen, lihas-

voimaan ja kestävyyteen. Biomekaanisen mallin mukaan arviointi tulisi kohdistua liikkeeseen. 

(McMillan 2006, 255.) 

 

Toimintaterapeutti voi arvioida nivelten liikkuvuutta ja lihasvoimaa, kun asiakas suorittaa tiettyä 

tehtävää. Toimintalähtöisessä arvioinnissa toimintaterapeutti arvioi asiakkaan toimintaa suoritta-

massa tiettyä tehtävää ja samalla tekee yksilöllistä toiminnan analyysia asiakkaan toiminnasta. Ha-

vainnoimalla ymmärretään asiakkaan haasteita toiminnallisessa suoriutumisessa ja kontekstissa, 

johon vaikuttaa ihminen, toiminta ja ympäristö. Kun terapeutti havainnoi esimerkiksi pukeutumista, 

hän samalla tekee havaintoja asiakkaan liikelaajuuksista, lihasvoimasta, kestävyydestä ja koordi-

naatiosta. Analysoimalla asiakkaan toimintaa tietyssä toiminnossa, terapeutti saa samalla tietoa 

asiakkaan yksilöllisestä tavasta suorittaa tehtävää. Havainnointia ja kliinistä päättelyä ohjaavat 

seuraavat kysymykset: Onko asiakkaalla riittävästi liikelaajuuksia suoriutua tehtävästä ja missä 

kohtaa liikerajoituksen esiintyvät? Onko asiakkaalla riittävästi lihasvoimaa suorittaa tehtävä? Onko 

asiakkaalla riittävästi motorista kontrollia suoriutua tehtävästä ja onko liike sujuvaa? Nivelten liike-

laajuuksien ja lihasvoiman testaamisella toimintaterapeutti saa yksityiskohtaista tietoa lihaksiin ja 

luustoon liittyvistä tekijöistä. (Phillips Killingssworth 2006, 430-431.)  

 

On olemassa useita arviointimenetelmiä, joilla voidaan arvioida liikettä, voimaa ja kestävyyttä. Ar-

viointia tehdään usein testeillä, jotka mittaavat yläraajan toimintaa ja erityisesti voimaa ja käden 

otteiden tarkkuutta. (McMillan 2006, 265.) Yleisesti liikelaajuutta voidaan arvioida goniometrin 

avulla eli nivelkulmamittarilla. Liikelaajuus käsittää liikkeen suunnan ja kulmat, joista esimerkkeinä 

fleksio, ekstensio, abduktio, adduktio ja rotaatio. (Cole & Tufano 2008, 166.) Aktiivinen liikelaajuus 

tarkoittaa liikkeen laajuutta, jonka kuntoutuja tuottaa itse käyttäen lihasvoimaa. Passiivinen liike-

laajuus tarkoittaa liikkeen laajuutta ulkoisen voiman liikuttaessa niveltä eli esimerkiksi terapeutin 

liikuttaessa kuntoutujan yläraajaa. Kehon nivelet mahdollistavat vartalon erilaiset asennot, jotka 

ovat välttämättömiä toiminnallisen suoriutumisen kannalta. Liikelaajuudet mahdollistavat mm. ke-

hon taivuttamisen, kurottamisen, vetämisen, nostamisen ja tarttumisen. (Kielhofner 2009, 67-68.) 
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Voimaa voidaan testata manuaalisella lihastestauksella, siten kuinka hyvin lihakset pystyvät työs-

kentelemään vastusta vastaan. Puristusvoimaa mitataan myös yleisesti käytetyllä puristusvoima-

mittarilla. Lihasvoimalla on tärkeä merkitys nivelten stabiloimisessa ja liikuttamisessa. Lihakset lii-

kuttavat tai stabiloivat niveltä ja tuottavat voimaa supistuessaan. Toiminnallinen suoriutuminen riip-

puu useiden lihasten yhtäaikaisesta työskentelystä monien eri nivelten liikuttamiseksi ja stabiloi-

miseksi. (Kielhofner 2009, 67-68.) Kestävyyttä voidaan mitata dynaamisesti tai staattisesti. Staatti-

sessa arvioinnissa mitataan kuinka pitkään henkilö jaksaa yhtäjaksoisesti pitää lihasta jännitty-

neenä. Kestävyyden dynaamisessa arvioinnissa määritetään kuinka henkilö jaksaa ylläpitää tois-

tuvia lihastyötä vaativia liikkeitä. Kestävyyttä arvioitaessa on huomioitava kolme tekijää, joita ovat 

intensiteetti, kesto ja tiheys. Toiminnassa ihminen käyttää kuitenkin voimaa eritavoilla kuin mittarilla 

mitattaessa. (Kielhofner 2009, 70-77.) Kestävyys liittyy kykyyn ylläpitää lihasten aktiivisuutta. Kes-

tävyyteen vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta ja sen tuoma happi ja ravintoaineet. 

Kestävyys on myös yhteydessä ihmisen yleiseen terveydentilaan. Kaikki toiminnat vaativat tietyn 

määrän kestävyyttä. Kestävyyttä on kahdentyyppistä. Lihaskestävyys viittaa lihakseen kykyyn su-

pistua toistuvasti toimintaa tehdessä. Sydän- ja verenkiertoelimistön kestävyys viittaa laajemmin 

kykyyn ylläpitää esimerkiksi juoksun tai kävelyn aikaista aktiviteettia. (Kielhofner 2009, 66-67, Cole 

& Tufano 2008, 167.) 

 

Toiminta tapahtuu aina tietyssä ympäristössä ja toiminta on sidonnainen ympäristössä tapahtuviin 

asioihin, joten siksi ympäristön arviointi on myös tärkeää. Inhimillisen toiminnan malli painottaa 

ihmisen sisäisten tekijöiden ja ympäristön vuorovaikutusta toimintaan. Ympäristöön kuuluvat fyysi-

set, sosiaaliset, toiminnalliset, kulttuuriset, ekonomiset ja poliittiset ulottuvuudet, jotka vaikuttavat 

ihmisen motivaatioon ja toiminnasta suoriutumiseen. Ympäristö voidaan jakaa kolmeen tasoon; 

välittömään, alueelliseen ja globaaliin tasoon. Välittömänä ympäristönä nähdään mm. koti, koulu ja 

työpaikka. Alueellinen ympäristö käsittää mm. naapuruston ja yhteisön. Globaaliin tasoon kuuluu 

yhteiskunnalliset tekijät kuten elinympäristö mahdollisuuksineen, ekonomiset tekijät, asenteet, lait 

ja määräykset. Poliittiset ja ekonomiset tekijät määrittävät millaisia resursseja ihmisellä on tehdä 

eri asioita. Kulttuuri nähdään ihmisten välisinä arvoina, uskomuksina, näkemyksinä, normeina sekä 

tapoina, joita jaetaan sukupolvelta toiselle. (Fisher, Parkinson & Haglund 2017, 93-99.) 

 

Yläraaja-amputaatio voi vaikuttaa ympäristössä toimimiseen ja ympäristö voi asettaa tiettyjä haas-

teita toiminnalle. Ympäristön esteiksi voidaan kokea palveluiden ja tuen rajoitukset. Fyysinen ym-
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päristö luo tiettyjä rajoitteita ja haasteita toiminnalla. Myös taloudellisia vaikeuksia voi esiintyä. Am-

putoitu raaja voi olla herkkä ilmaston vaihteluille. Esimerkiksi raajan hikoilu voi tehdä olosta epä-

miellyttävän ja näin vaikuttaa toimintaan osallistumista. (Gallagher, O’Donovan, Doyle & Desmond 

2011, 283, viitattu 14.1.2020.) Kulttuuriset tekijät ovat tärkeitä amputaation hyväksymisessä. Jois-

sakin kulttuureissa tai uskonnollisissa ryhmissä amputaatio voidaan nähdä rangaistuksena tai hy-

vityksenä. Tällaiset uskomukset voivat vaikuttaa myös amputoidun henkilön omaan näkemykseen 

itsestä ja amputaation syystä. Samanlaiset asenteet voivat johtaa ihmisen itsensä vähättelyyn. 

Psykososiaalinen sopeutuminen riippuu monesta tekijästä kuten henkilön luonteesta ja perusole-

muksesta, sosiaalisen tuen saatavuudesta, sosiokulttuurisista reaktioista amputaatiota kohtaan 

sekä kuntoutumisen järjestymisestä. Sosiaalinen, persoonallinen ja henkinen konteksti voi muuttua 

merkittävästi henkilöillä, joille on tehty amputaatio. (Early & Pedretti 2001, 927-928.) 

 

Proteesin käytön aloittamiseksi toimintaterapeutin täytyy tehdä huolellinen arviointi, jotta hän voi 

tehdä yksilöllisen interventiosuunnitelman asiakkaalle. Kun suunnitellaan protetisointia, toimintate-

rapeutti arvioi asiakkaan terveydellistä historiaa, kehon toimintoja, motorisia taitoja, prosessitaitoja, 

ADL- ja IADL-toimintoja, koulutusta, työtä, vapaa-aikaa ja sosiaalista osallistumista. (Keenan & 

Glover 2006, 1107.)  Terapeutti arvioi proteesia ennen kuin asiakas aloittaa sen käytön harjoittelun. 

Terapeutti arvioi proteesin käyttökelpoisuuden, proteesiholkin ja sukan sopivuuden sekä kaikkien 

komponenttien toiminnan ja proteesin ulkonäön. Proteesin käytön harjoittelun tavoitteena on pro-

teesin taitava käyttäminen päivittäisissä toiminnoissa, varsinkin kaksikätisissä toiminnoissa sekä 

toiminnasta suoriutuminen kohtuullisessa ajassa. Kun ihminen on kotiutumassa sairaalasta leik-

kauksen jälkeen, olisi tarkasteltava hänen koulutustaan, vapaa-ajan toimintoja, autolla ajoa, yleis-

ten kulkuneuvojen käyttöä, yhteisöön palaamista ja sovellettua urheilutoimintaa. Terapeutin käynti 

asiakkaansa kotona, hänen yhteisössään, työpaikalla ja koulussa on suositeltavaa, koska se antaa 

kuvan terapeutille millainen on ihmisen todellinen ympäristö.  (Mitsch ym. 2014, 1278-1285.) 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTUS 

 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa teoriaa ja rakentaa uutta teoriaa. 

Sen avulla voidaan myös arvioida teoriaa. Kirjallisuuskatsaus rakentaa tietystä asiakokonaisuu-

desta kokonaiskuvaa. Sen avulla pyritään tunnistamaan ongelmia ja se tarjoaa mahdollisuuden 

kuvata tietyn teorian kehitystä historiallisesti. Yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen pe-

rustyypeistä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Sitä luonnehditaan yleiskatsaukseksi ilman tarkkoja 

ja tiukkoja sääntöjä. Käytetyt aineistot ovat laajoja ja metodiset säännöt eivät rajaa aineiston valin-

taa. Tutkittavan ilmiön ominaisuuksia pystytään tarvittaessa luokittelemaan ja kuvaamaan laaja-

alaisesti. (Salminen 2011, viitattu 23.4.2019.) 

 

Tarkoituksena kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on etsiä vastauksia kysymyksiin, mitä ilmiöstä 

tiedetään tai mitkä ovat aiheen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. Kuvailevassa kirjalli-

suuskatsauksessa aineiston valintaa ohjaa tutkimuskysymys. Tarkoituksena on löytää olennaisia 

aineistoja tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen 

vaihe on aluksi rajatun tutkimuskysymyksen muodostaminen, joka on tarpeeksi väljä. Teoreettinen 

viitekehys liitetään osaksi tutkimuskysymystä. Tutkimuskysymys ohjaa koko prosessia. Seuraava 

vaihe on tutkimuskysymyksen ohjaama aineiston valitseminen. Kolmannessa vaiheessa rakenne-

taan tutkittavan ilmiön kuvailu, joka on käynnistynyt jo aineiston valinnan vaiheessa. Kuvailun ta-

voitteena on esitettyyn tutkimuskysymykseen vastaaminen valitun aineiston tuottamana laadulli-

sena kuvailuna. Kuvailussa luodaan aineiston sisäistä vertailua ja tehdään laajempia päätelmiä 

aineistosta. Viimeisessä tulosten tarkasteluvaiheessa keskeistä on tulosten kokoaminen. Se sisäl-

tää pohdinnan sisällöstä ja menetelmästä sekä tutkimuksen luotettavuuden ja eettisen arvioinnin. 

Tässä vaiheessa kootaan ja tiivistetään tutkimuksen keskeiset tulokset. Luotettavuuden kannalta 

keskeistä on, että tutkimuskysymys on määritelty tarkasti. (Ahonen, Jääskeläinen, Kangasniemi, 

Liikanen, Pietilä, Utriainen 2013, 294-297, viitattu 18.4.2019.) 

 

Kartoittava kirjallisuuskatsaus (Scoping review) on yksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muo-

doista. Se pyrkii luomaan ymmärryksen kohteena olevasta käsitteestä ja tutkittavasta ilmiöstä, kes-
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keisistä lähteistä sekä olemassa olevan tiedon luonteesta. Tämä katsaustyyppi pyrkii tarkastele-

maan olemassa olevia kohdealueen tutkimuksia huolimatta siitä, millaisia tutkimusasetelmia on 

käytetty. Kartoittava katsaus voi olla itsenäinen tutkimus ja erityisesti niitä tehdään silloin, kun tut-

kimuskohde on monimuotoinen ja monimutkainen tai aikaisempaa katsausta kohteesta ei ole tehty. 

(Axelin, Stolt & Suhonen 2016, 10-11.) Katsaukseen voidaan sisällyttää eri metodein tehtyjä tutki-

muksia eikä sitä ole rajoitettu ainoastaan tiettyyn tutkimustyyppiin. Tavoitteena on määritellä, mil-

laista tutkimusnäyttöä aiheesta on saatavilla ja esittää tieto kartoittamalla tai taulukoimalla. (The 

Joanna Briggs Institute 2015, 8, viitattu 30.4.2019.) Kartoittavaan katsaukseen sisältyy kuusi vai-

hetta. Ensimmäinen vaihe on tutkimuskysymyksen määritteleminen. Toisessa vaiheessa määritel-

lään relevantit, asiaankuuluvat tutkimukset. Kolmas vaihe on tutkimusten valinta käyttäen sisään-

otto ja poissulkukriteerejä. Neljännessä vaiheessa kartoitetaan tutkimuksen tieto, joka sisältää tie-

don yhdistämisen ja tulkinnan seulomalla ja lajittelemalla.  Viides vaihe on tulosten kokoaminen, 

yhteenveto ja raportointi. Kuudes vaihe on konsultaatio, joka on vaihtoehtoinen. Siinä sidosryhmän 

jäsen voi tarjota tutkimukseen uusia näkemyksiä tai lähteitä. (Arksey & O'Malley 2015, 9-20, viitattu 

30.4.2019.) Valitsimme opinnäytetyön metodiksi kartoittavan kirjallisuuskatsauksen (scoping re-

wiew), koska sen avulla voidaan saada laaja yleiskatsaus aiheesta ja tarkastella laajasti tutkimus-

aineiston sisällöstä esiin tulevaa näyttöä. Kartoittavalla kirjallisuuskatsauksella pyritään kartoitta-

maa tutkittavan aiheen keskeisiä käsitteitä sekä selkiyttämään aiheen määritelmiä ja/tai aiheen 

käsitteellisiä rajauksia.  (The Joanna Briggs Institute 2019. Why a scoping review?,viitattu 

29.6.2019.) Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata, mitä on yläraaja-amputaation kokeneen 

ihmisen toimintakyvyn arviointi toimintaterapiassa ja mitä arviointimenetelmiä käytetään.  

 

Tutkimuskysymyksemme ovat: 

Mitä on yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen toimintakyvyn arviointi toimintaterapiassa? 

Mitä arviointimenetelmiä toimintaterapeutit käyttävät? 

 

 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerien avulla määritellään, mitkä tekijät ovat määrittämässä kirjallisuuskatsauksessa 

käytettäviä lähteitä. Ne täytyy määritellä selkeästi, koska ne opastavat lukijaa ymmärtämään, mitä 

kirjallisuuskatsauksen tekijät ovat ehdottaneet. Kriteerit ovat tekijöille itselleen tärkeimpänä apuna 

rajaamaan tietoa sekä päättämään mitä lähteitä otetaan kirjallisuuskatsaukseen mukaan. Otsikon, 
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tutkimuskohteen, tutkimuskysymyksen ja sisäänottokriteerien välillä on oltava selkeä yhdenmukai-

suus. (The Joanna Briggs Institute 2019. Inclusion criteria, viitattu 29.6.2019.)  

 

Taulukossa 3 on kuvattu sisäänotto- ja poissulkukriteerit mukaan kirjallisuuskatsaukseen otettaville 

tutkimuksille. Sisäänotto ja poissulkukriteereiden määrittelemisessä ja tutkimuskysymyksen muo-

dostamisessa käytimme apuna myös PICo-mallia (taulukko 4.) PICo-malli auttaa tutkimuskysymyk-

sen asettelussa ja se auttaa hakustrategian suunnittelussa. (The Joanna Briggs Institute 2019. 

Review question, viitattu 29.7.2019.) Tärkeänä sisäänottokriteerinä oli se, että tutkimuksissa näkyi 

yhteys toimintaterapiaan ja yläraaja-amputaatioon ja että, se näkyi joko otsikossa tai abstraktissa. 

 

 

TAULUKKO 3. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

• Vuoden 1999 jälkeen julkaistut tutki-

mukset.  

• Englannin ja suomen kieliset tutkimuk-

set. 

• Yläraajan amputaatiot. 

• Toimintakyvyn arviointiin liittyvät tutki-

mukset toimintaterapiassa. 

• Eri metodein tehdyt tieteelliset tutki-

mukset. 

• Alan kirjat, lehdet ja tietokannat läh-

teinä. 

• Sähköiset ja manuaaliset tietokannat 

• Näkökulma jokin muu kuin toimintatera-

pian. 

• Koko tekstin saatavuutta ei ole. 

• Julkaisut yli 20 vuotta vanhoja. 

• Interventioihin keskittyvät tutkimukset. 

 

 

 

 

 

 

 



  

30 

TAULUKKO 4. PICo-strategia. (The PICo strategy for the research question construction and evi-

dence search) Mamédio da Costa Santos, Andrucioli de Mattos Pimenta, Cuce NobreI 2007, viitattu 

23.4.2019.  

 

PICo Hakukriteeri 

P=Patient, population or problem Yläraaja-amputaation kokeneet ihmiset 

I=Interest Toimintakyvyn arviointi toimintaterapiassa 

C=Context Mikä tahansa toimintakyvyn arvioinnin kon-

teksti 

O=Outcome Mitkä tahansa arviointia kuvaavat tulokset 

 

 

 Tiedonhankinnan toteutus ja aineiston valinta  

Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tiedonhaun tulisi olla mahdollisimman laaja ja kattava eri tutki-

muksista ja kirjallisuuskatsauksista ottaen kuitenkin huomioon tiedonhaun aikarajoitukset ja resurs-

sit. Tiedonhaussa hyödynnetään kolmivaiheista strategiaa. Ensimmäisessä vaiheessa on rajoitettu 

haku vähintään kahdesta eri tietokannasta. Näistä saadusta tuloksista analysoidaan hakutermejä 

ja asiasanoja, joita esiintyy tutkimusten otsikossa ja abstraktissa. Toisessa vaiheessa näitä uusia 

hakusanoja käytetään alkuperäisten hakusanojen lisäksi laajemmin useissa eri tietokannoissa. Kol-

mannessa vaiheessa hyväksyttyjen tutkimusten ja artikkeleiden lähdeluettelot käydään läpi ja etsi-

tään mahdollisia uusia mukaan otettavia tutkimuksia. (The Joanna Briggs Institute 2019. Search 

Strategy, viitattu 29.6.2019.) 

 

Aloitimme tiedonhaun toukokuussa 2019 hyödyntämällä aluksi kirjaston informaatikon apua, joka 

myös perehtyi aiheeseemme etukäteen ja teki alustavia testihakuja. Informaatikon neuvojen jäl-

keen aloitimme järjestelmällisen tiedonhaun eri tietokannoista. Käyttämiämme tietokantoja olivat 

EBSCOhost (CINAHL ja Academic search elite), Elsevier Science Direct, Wiley Online Library, 

Leevi (ulkomaiset artikkelit) ja Pubmed. Näiden lisäksi teimme testihakuja eri sanayhdistelmillä 

myös tietokantoihin OTDBASE, OTseeker, Medic ja BioMed Central, mutta näistä emme saaneet 

osumia aiheeseen liittyen. Manuaalisesti haimme myös The American Journal of Occupational 
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Therapy (AJOT) lehdestä. Tietokannat, joita hyödynsimme ovat Oulun ammattikorkeakoulussa 

käytettävissä olevia tietokantoja.  

 

Teimme hakuja tietokantoihin eri sanayhdistelmillä niin, että niissä säilyi yhteys toimintaterapiaan 

ja yläraaja-amputaatioon. Teimme hakuja englannin kielellä ja suomen kielellä. Suomenkielisiä ha-

kusanoja käytettäessä emme saaneet sopivia osumia, joten kaikki tutkimukset löysimme englan-

ninkielisiä hakusanoja käyttämällä. Suomenkielisiä hakusanoja olivat amputaatio, yläraaja, käsi, 

sormi, toimintaterapia ja arviointi. Näitä suomenkielisiä testihakuja, emme raportoineet erikseen 

taulukkoon. Taulukossa 5 on kuvattu mitkä tietokannat valikoituvat ja millä hakusanoilla teimme 

hakuja.  

 

TAULUKKO 5. Toteutunut tiedonhankinta 

 

Tietokannat Hakusanat Viitteet 

Ebscohost Cinahl 

22.5.2019 

Occupational therapy AND amputation AND assess-

ment AND upper extremity 

7 

Ebscohost Cinahl 

22.5.2019 

Occupational therapy AND amputation AND assess-

ment AND finger 

1 

Ebscohost Cinahl 

22.5.2019 

Occupational therapy AND amputation AND assess-

ment AND hand 

13 

Elsevier 

22.5.2019 

Amputation AND “occupational therapy” AND assess-

ment AND “upper extremity” 

267 

Leevi ulkomaiset e-

artikkelit 

22.5.2019 

Occupational therapy AND amputation AND upper ex-

tremity 

483 

Leevi  

24.5.2019 

Occupational therapy AND amputation AND upper ex-

tremity 

105 

Leevi  

24.5.2019 

amput* AND “occupational therap*” AND hand AND 

“upper limb” AND finger 

9 

Wiley Online Library 

24.5.2019 

“Occupational therapy” AND amputation AND hand 400 
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Pubmed  

24.5.2019 

occupational therapy AND amputation AND finger 37 

AJOT 

The American Journal 

of Occupational Ther-

apy 

24.5.2019 

amputation AND assessment 45 

 

 

Otsikkotasolla seuloimme aineistoa hakusanojen mukaan. Koska tutkimuksia löytyi paljon eri alojen 

julkaisemina ja pelkkä otsikko ei välttämättä kertonut tutkimuksen sisällöstä, jouduimme lukemaan 

jo heti alkuvaiheessa tutkimuksesta myös abstraktin. Näin varmistimme, että katsauksesta ei jäisi 

pois oleellisia tutkimuksia. Abstraktissa täytyi näkyä ainakin yksi hakusana, joka viittasi yläraajaan, 

käteen, sormiin, amputaatioon tai arviointiin toimintaterapiassa. Jätimme pois tutkimukset, jossa oli 

mainittu otsikossa sana alaraaja. Näitä tutkimuksia oli paljon, joten se karsi tutkimuksista suurim-

man osan pois jo otsikkovaiheessa. Otsikkotasolla valikoitui lopulta 55 tutkimusta. Tämän jälkeen 

luimme kaikkien tutkimusten abstraktit huolella läpi. Tässä vaiheessa karsimme pois 30 tutkimusta, 

joista osa oli dublikaatteja. Tutkimuksia lukeutui pois myös sen perusteella, että niissä ei ollut 

yhteyttä toimintaterapiaan ja tutkimukset liittyivät vain kirurgiaan tai niissä ei ollut mainintaa 

arviointiin liittyen. Abstraktien lukemisen jälkeen hyväksyimme 25 tutkimusta. Tutkimusten 

lukemisen jälkeen lopullisesta aineistosta jäi kuitenkin vielä ulkopuolelle 11 tutkimusta, jotka eivät 

vastanneet sisäänottokriteerejämme tai tutkimuskysymystämme. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 

lopulta 14 tutkimusta.  Kävimme lopuksi läpi myös valittujen tutkimusten lähdeluetteloja, mutta 

niiden perusteella emme ottaneet uusia tutkimuksia mukaan kirjallisuuskatsaukseemme. Kuviossa 

1 on kuvattu aineiston valintaprosessia. Taulukkossa 6. näkyy kaikki kirjallisuuskatsaukseen valitut 

tutkimukset. 
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KUVIO 1. Aineistonvalintaprosessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOhost web academic search elite ja CINAHL (n=21) 

Elsevier    (n=267) 

Pubmed    (n=37) 

Leevi    (n=597) 

Wiley    (n=400) 

The American Journal of Occupational Therapy (n=45) 

 

 

Otsikkotasolla seulotut tutkimukset    (n=55) 

Abstraktin perusteella hylätyt tutkimukset ja 

dublikaatit (n=30) 

Abstraktin perusteella hyväksytyt tutkimukset (n=25) 

Koko tekstin perusteella hylätyt tutkimukset 

(n=11) 

Mukaan hyväksytyt tutkimukset (n=14) 
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TAULUKKO 6. Valittu aineisto 

 

 

Tutkijat 

/vuosi/maa 

Tarkoitus Tutkimuksen kohde-

joukko ja tutkimusme-

todologia 

Julkaisu 

1. 

Smurr, Gulick, Yan-

cosek & Ganz, USA 

2008. 

 

Kuvata yläraaja-amputoidun 

ihmisen hoitoa ja kuntou-

tusta. Artikkeli kuvaa standar-

doidun, kokonaisvaltaisen vii-

sivaiheisen käytännön, joka 

on tarkoitettu taistelussa haa-

voittuneille ja yläraaja-ampu-

toiduille yksilöille.   

Taisteluissa haavoittuneita 

sotilaita. Laadullinen tutki-

mus, Artikkeli 

 

Journal of Hand Therapy 

2008, volume 21, issue 2, 

160-176. 

2. 

Naidu, Panchik & 

Chinchilli, USA 2009 

Tarkoituksena kehittää it-

searviointimenetelmä, joka 

arvio käden ja ranteen vam-

mojen aiheuttamia toiminta-

kyvyn rajoitteita sekä arvioida 

uuden menetelmän luotetta-

vuutta ja pätevyyttä.  

94 ortopedisen käsiklinikan 

potilasta, joilla käden ja ran-

teen vammoja.  Mukana pi-

lotti tutkimuksessa kaksi 

sormiamputaatiopotilasta ja 

yksi käsiamputaatiopotilas. 

Määrällinen tutkimus. 

Journal of Hand Therapy 

2009, volume 22, issue 3, 

250-257. 

3. 

Pilling & Govender 

(née Naidoo), Etelä-

Afrikka 2016 

Tarkoituksena profiloida ilotu-

litteen aiheuttamia käsivam-

moja ja tarkastella hoitoa ki-

rurgisesta ja kuntoutuksen 

näkökulmasta. 

65 osallistujaa, joilla ilotulit-

teen aiheuttamia käsivam-

moja. Tutkittu vuosina 2009-

2014. Määrällinen tutkimus 

 

South African Family 

Practice 2016, volume 58, 

issue 2, 48-53 

4. 

Hermansson, Bodin 

& Eliasson, Ruotsi 

2006 

Tarkoituksena tutkia Assess-

ment of Capacity for 

Myoelectric Control (ACMC) 

arviointimenetelmän luotetta-

vuutta. 

Lapset ja aikuiset, joilla myo-

elektrinen proteesi. 26 osal-

listujaa, joilla yläraajan 

puutoksia tai amputaatioita 

ja myoelektrinen proteesi-

käsi. 2-40-vuotiaita. Määräl-

linen tutkimus 

Journal of Rehabilitation 

Medicine 2006, volume 

38, issue 2, 118-123. 
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5.  

Hermansson, Fisher, 

Bernspång & Eli-

asson, Ruotsi 2005 

Tarkoituksena tutkia ja arvi-

oida Assessment of Capacity 

for Myoelectric Control 

(ACMC) arviointimenetelmän 

sisäisten asteikkojen päte-

vyyttä, vastausten päte-

vyyttä, erottelun luotetta-

vuutta, kohdentamista ja rea-

gointikykyä ajan myötä.  

75 osallistujaa, joilla yläraa-

jan puutos tai amputaatio ja 

myoelektrinen proteesikäsi. 

2-57-vuotiaita. Määrällinen 

tutkimus. 

 

Journal of Rehabilitation 

Medicine 2005, volume 

37, issue 3, 166-171. 

6.  

Watve, Dodd, Mac-

Donald &Stoppard, 

UK 2011 

 

Artikkelissa kuvataan kuntou-

tuksen periaatteita ihmisillä, 

joilla on yläraajan amputaati-

oita tai synnynnäisiä puutok-

sia raajassa. Tarjoaa myös 

kuvauksen nykyisestä kliini-

sestä hoidosta UK isoim-

masta proteesien tuottajasta.  

Queen Mary-sairaalasta 

tehty artikkeli, koskien ylä-

raaja amputoituja asiak-

kaita. Artikkeli. 

Orthopedics and Trauma 

2011, volume 25, issue 2, 

135-142. 

7.  

Resnik, Borgia & 

Acluche, 2017 USA 

Tarkoituksena kehittää Ti-

med measure of activity per-

formance (T-MAP) menetel-

mää yläraaja amputoiduille 

asiakkaille sekä tutkia mene-

telmän johdonmukaisuutta ja 

testin uudelleen testausta, 

luotettavuutta ja pätevyyttä ja 

vertailla tuloksia käyttämällä 

proteesia. 

55 osallistujaa. Keskimää-

räinen osallistujien ikä 45 

vuotta. Osallistujina asiak-

kaat, joille tehty yläraaja am-

putaatio. Määrällinen tutki-

mus 

 

Journal of Hand Therapy 

2017, volume 30, issue 4, 

468-476. 

8.  

McEnerney Edmond-

son, Cancio & Yan-

cosek, 2018 USA 

Esitellä mCIMT interventio 

proteesilaitteen harjoittelemi-

seen amputaation jälkeen. 

Kotona harjoiteltu mCIMT-

ohjelmaa käyttäen kolmen 

viikon ajan, jonka jälkeen pro-

sessi on arvioitu viikoittain. 

Activities Measure for Upper 

Limb Amputees (AM-ULA) 

Kaksi case-tapausta, joilla 

yläraaja amputaatio. Laadul-

linen tutkimus 

 

Journal of Hand Therapy 

2018. (ScienceDirect) 
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9.  

Almond, 2011 USA 

Varhaisessa kuntoutusvai-

heessa kokeiltu sormenpään 

ortoosia toimintakyvyn lisää-

miseksi sekä vähentämään 

kompensaatiota amputaation 

takia.  

Kaksi case-tapausta, joilla 

digitaalinen yläraaja ampu-

taatio. Laadullinen tutkimus. 

 

Journal of Hand Therapy 

2011, volume 24, issue 1, 

62-65. 

10. Butkus, Den-

nison, Orr & St Lau-

rent, 2014 USA 

Artikkeli tarjoaa yleiskatsauk-

sen yläraaja amputoitujen so-

taveteraanien kuntoutuksen 

tilasta, hoidon vaikutuksista, 

alan edistymisestä, tutkimus-

ten tarpeesta ja aloitteista. 

Artikkeli, yleiskatsaus 

 

Current Physical Medicine 

and Rehabilitation Re-

ports 2015, volume 2, is-

sue 4, 255-262. 

11.  

Luchetti, Cutti, Verni, 

Sacchetti & Rossi, Ita-

lia 2015 

Tutkimuksen tarkoituksen 

hankkia alustavaa tutkimus-

näyttöä uuden Michelangelo-

käsiproteesin mahdollisista 

hyödyistä verrattuna perintei-

siin myoelektrisiin ratkaisui-

hin.   

Kuusi osallistujaa. Osallistu-

jilla transradiaalisia yläraaja-

amputaatioita. Laadullinen, 

pitkittäistutkimus 

 

Journal of Rehabilitation 

Research & Development 

2015, volume 52, issue 5, 

605-618.  

12.  

Resnik, Borgia, Lat-

lief, Sasson & Smurr-

Walters, USA 2014. 

Tarkoituksena tutkia ja mää-

rittää DEKA arm- proteesin 

käytön tuloksia sorminäppä-

ryyden, päivittäisistä toimin-

noista suoriutumisen sekä 

proteesin käytön taitojen 

sekä käytön oma-aloitteisuu-

den osalta. Tarkoituksena 

myös tulosten pistemäärien 

vertailu käytettäessä DEKA 

arm-proteesia ja osallistujan 

nykyistä proteesia.  

Yhteensä 75 vertailtavaa 

osallistujaa, joista 39 käytti 

Dekaarm-proteesia. Näen-

näiskoe (Quasi-experimen-

tal study). 

Määrällinen tutkimus 

 

Journal of Rehabilitation 

Research & Development 

2014, volume 51, issue 3, 

351-361.  

13.  

Chen, Palmon & 

Amini, USA 2014 

Tarkoituksena tutkia Manual 

Ability Measure–36 (MAM–

36) menetelmän reagointiky-

kyä verrattuna asiantuntijan 

suorittamaan toimintakyvyn 

arviointiin.  

46 osallistujaa, joilla erilaisia 

yläraajan sairauksia ja vam-

moja ja jotka saivat toiminta-

terapiaa israelilaisen ter-

veyskeskuksen kautta.  Vii-

dellä osallistujalla sormien 

The American Journal of 

Occupational Therapy 

2014, 68, 187-193. 
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traumavammoja (amputaa-

tio ja murskavammoja). 

Määrällinen tutkimus. 

14.  

Resnik, Adams, Bor-

gia, Delikat, Disla, Eb-

ner & Smur Waters,  

USA 2013 

Tavoitteena kehittää mittaus-

väline yläraaja-amputoiduille 

aikuisille: The Activities Mea-

sure for Upper Limp Ampu-

tees (AM-ULA) ja suorittaa 

mittausvälineen ensimmäi-

nen psykometrinen arviointi.  

52 yläraaja-amputoitua osal-

listujaa. Määrällinen kohort-

titututkimus. 

Archives of Physical Med-

icine and Rehabilitation 

2013, volume 94, issue 3, 

488-494. 

 

 Aineiston käsittely ja analysointi 

Käytimme aineiston käsittelyn ja tutkimustulosten analysoinnin apuna sisällönanalyysiä. Sisäl-

lönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka on käyttökelpoinen kaikissa laadullisen tutkimuksen 

perinteissä.  Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida kirjallisessa muodossa olevaa materiaalia 

objektiivisesti ja systemaattisesti. Sisällönanalyysin avulla pyritään luomaan kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä tiivistetyssä ja selkeässä muodossa kadottamatta sen sisällön informaatiota. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 103, 117.) 

 

Kirjallisuuskatsauksemme eteni siten, että luimme ensin valitut tutkimukset läpi ja alleviivasimme 

sisällöstä oleelliset kohdat ja lauseet, jotka vastasivat tutkimustehtäväämme. Kokosimme kaikki 

tärkeät kohdat yhteen erilliseen taulukkoon. Näistä ilmauksista teimme suomennokset samaan tau-

lukkoon. Seuraavaksi pelkistimme ilmauksia hieman, kuitenkaan muuttamatta alkuperäisilmauksen 

sanomaa. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä on taulukossa 7. 
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TAULUKKO 7. Esimerkki pelkistämisestä 

 

Alkuperäisilmaus Suomennos Pelkistetty ilmaus 

The physical components of 

this evaluation include as-

sessment of the upper quad-

rant range of motion on the 

affected and unaffected 

sides; bilateral manual mus-

cle testing; limb volume 

measurement; wound de-

scription; scar evaluation; and 

sensitivity of the residual and 

intact limb. (Smurr, Gulick, 

Yancosek & Ganz, 2008.) 

Tämän arvioinnin fyysisiin 

osiin kuuluu liikelaajuuksien 

arviointi vammautuneelta 

sekä terveeltä puolelta; bilate-

raalinen lihastestaus, raajan 

tilavuuden mittaus, haavan 

kuvailu, arven arviointi sekä 

jäljellä olevan raajan tyngän 

ja terveen raajan tunnon 

herkkyyden arviointi. 

Fyysisten osa-alueiden arvi-

ointiin kuuluu tässä liikelaa-

juuksien arviointi vammautu-

neelta ja terveeltä puolelta, 

bilateraalinen lihastestaus, 

raajan tilavuuden mittaami-

nen, haavan kuvailu, arven 

arviointi sekä tunnon herkkyy-

den arviointi.   

In conclusion, the ACMC 

seems to yield valid interval 

and reliable level measures 

that can be used to evaluate 

the capacity to control a myo-

electric prosthesis in both 

children and adults. It pre-

sents an innovative evalua-

tion method and may improve 

evaluation of the effective-

ness of rehabilitation of indi-

viduals with externally pow-

ered prostheses.  (Hermans-

son, Fisher, Bernspång & Eli-

asson, 2005.) 

Johtopäätöksenä, ACMC 

näyttää antavan pätevän ja 

luotettavan mittauksen, jota 

voi käyttää arvioimaan myo-

elektrisen proteesin kontrollin 

kapasiteettia lapsilla ja aikui-

silla. Se on uudenlainen arvi-

ointimenetelmä, ja se voi pa-

rantaa proteesia käyttävän 

henkilön arvioinnin tehok-

kuutta kuntoutuksessa. 

ACMC näyttää antavan päte-

vän ja luotettavan mittauksen, 

jota voi käyttää arvioimaan 

myoelektrisen proteesin hal-

lintaa lapsilla ja aikuisilla. Se 

on uudenlainen arviointime-

netelmä, jonka avulla voidaan 

arvioida kuntoutuksen vaikut-

tavuutta proteesia käyttävillä 

asiakkailla.  
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Seuraava vaihe on aineiston ryhmittely, jolloin aineistosta valikoidut alkuperäisilmaukset käydään 

tarkasti läpi etsimällä samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa tarkoit-

tavat käsitteet yhdistetään ja ryhmitellään eri luokiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124-126.) Pelkis-

tetyt ilmaukset ryhmittelimme niin, että samaa asiaa tarkoittavat ilmaukset muodostavat alaluokan. 

Ryhmittelimme aineiston siten, että saimme vastauksen tutkimuskysymyksiimme. Tuomen ja Sa-

rajärven (2009, 107-108) mukaan sisällön erittelyllä tarkoitetaan dokumenttien analyysia, jossa ku-

vataan määrällisesti jotakin tekstin tai dokumentin sisältöä. Erittelimme tutkimuksissa esiin tulleet 

arviointimenetelmät sen mukaan, kuinka monta mainintaa tietty menetelmä oli yhteensä saanut.  
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6 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 

 Yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen toimintakyvyn arviointi  

Elämäntilanteen selvittäminen nousi yhdeksi osa-alueeksi katsauksessamme. Kirjallisuuskat-

sauksen perusteella yläraaja-amputaation kokeneen asiakkaan toimintaterapia-arvioinnissa on 

otettava useita asioita huomioon. Kokonaisvaltainen asiakkaan huomioiminen on tärkeää, koska 

amputaatio vaikuttaa laajasti ihmisen elämään. Smurr, Gulick, Yancosek & Ganz (2008) tutkimuk-

sessaan toteavat, että toimintaterapeutin arviointi on kokonaisvaltaista tiedon keräämistä asiak-

kaan fyysisestä ja emotionaalisesta tilasta. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan nykyinen tila, 

tausta, terveydellinen historia aikaisempine vammoineen, taidot sekä tulevaisuuden tavoitteet. Ar-

vioinnissa haastatellaan asiakasta ja myös hänen perheenjäseniään, jotta voidaan tunnistaa sai-

rautta edeltävä elämäntyyli, dominoiva käsi, koulutus, ammatti ja harrastukset. Elämäntilannetta 

selvitetään, jotta saadaan käsitys perheen tuen mahdollisuudesta sekä fyysisten ja ympäristöllisten 

esteiden rajoitteista.  

 

Pilling & Govender (2016) tarkastelivat tutkimuksessaan ilotulitteiden aiheuttamien käsivammojen 

hoitoa ja kuntoutusta. Tutkimukseen osallistujilla ilotulitteet olivat johtaneet mm. sormien amputaa-

tioon. Tutkimuksesta käy ilmi, että vammautuneen käden arviointi on suuressa osassa kuntoutus-

prosessia ja se tapahtuu usein ensimmäisellä tapaamiskerralla. Arvioinnissa otetaan huomioon 

syntyneet vammat sekä niiden toiminnalliset vaikutukset päivittäisiin toimintoihin, mikä ohjaa tera-

piaprosessia käden toiminnan palauttamiseksi. 

 

Sensomotoristen osa-alueiden arviointi kuuluu yhtenä toimintaterapeutin tekemään toimintaky-

vyn arviointiin. Smurr, Gulick, Yancosek & Ganz (2008) toteavat, että fyysisten osa-alueiden arvi-

ointiin kuuluu tässä liikelaajuuksien arviointi, bilateraalinen lihastestaus, raajan tilavuuden mittaa-

minen, haavan kuvailu, arven arviointi sekä tunnon herkkyyden arviointi. Käden otteiden arviointi 

tehdään jokaiselle kuntoutujalle, jotta voidaan määrittää jäljellä olevan raajan lähtötason toiminta, 

koska terveellä raajalla suoritetaan hienomotoriikkaa ja näppäryyttä vaativia tehtäviä. Tutkimuk-

sessa huomioitiin myös, että arviointi sisältää perusteellisen kivun sekä aavesäryn ja aavetunte-

musten määrittämisen jäljellä olevasta raajasta. Alentunut tunto tai yliherkkä tunto on huomioitava 

valmistettaessa proteesiholkkia, ja sen takia on tärkeää määrittää jäljellä olevan raajan tunto. Kun 
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asiakkaan tila muuttuu vakaaksi, on uudelleen arviointi tärkeää.  Pilling & Govender (2016) tutki-

mukseen osallistuvilta potilailta arvioitiin nivelten liikelaajuus kaikilta terapiaan osallistuneilta poti-

lailta. Lihasvoimaa arvioitiin noin puolelta potilaista. Tarttumista ja käden otteita sekä kipua arvioitiin 

41,1 prosentilta ja tuntoa arvioitiin 37,9 prosentilta osallistujista. Arpien, haavan sekä ADL-toimin-

tojen arviointi tehtiin 20,7 prosentilta osallistujista. 

 

 

Proteesin käytön arviointi on myös osa yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen toimintakyvyn 

arviointia toimintaterapiassa. Yläraaja-amputoidulle asiakkaalle usein sovitetaan proteeseja paran-

tamaan toimintakykyä ja helpottamaan suoriutumista päivittäisistä toiminnoista (Hermansson, 

Fisher, Bernspång & Eliasson 2005). Koska proteesin käytön onnistumisen määrittämisessä ote-

taan huomioon useita tekijöitä, toimintaterapeutin arviointi yläraajan proteesin käytöstä tuo esille 

ainutlaatuisia haasteita. Näihin tekijöihin vaikuttaa elämänlaatu, proteesin tarkoituksenmukainen 

liittäminen, kosmeettinen ulkonäkö, näppäryys, hallinnan tarkkuus, mukavuus ja sietokyky, sisäi-

nen palaute, vartalon asento ja käytön tiheys. Näiden tekijöiden tasapainottamisen onnistuminen 

arvioidaan tehokkaimmin laadullisella toimintaterapia arvioinnilla. Tämä on parhain tapa analysoida 

toimintakykyä. Tällä hetkellä on saatavana vain vähän standardisoituja testejä yläraajaproteesien 

suorituskyvyn arvioimiseksi. Nykyisissä standardisoiduissa toimintaterapia-arvioinneissa arvioi-

daan käden suorituskykyä, eikä niitä kaikkia ole normitettu proteesien käyttöön. Tarvitaan jatkuvaa 

tutkimusta proteesien käytön ja suorituskyvyn standardisoiduista testauksesta ja arvioinnista. Stan-

dardisoidut arviointimenetelmät voisivat varmistaa kuntoutuksen laadun, ohjaisivat terapiaa ja lo-

pulta vaikuttaisivat ihmisen elämänlaatuun. (Butkus, Dennison, Orr, & St Laurent 2014.) 

 Yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen toimintakyvyn arviointimenetelmät  

Kirjallisuuskatsauksen perusteella esiin nousi yhteensä 18 erilaista arviointimenetelmää, joista osa 

on itsearviointiin perustuvia ja osa toiminnan havainnointiin perustuvia menetelmiä. Tutkimustulok-

set on esitetty arviointimenetelmien mainintojen määrien mukaan. 

 

The Box and Blocks Test (BBT) on sorminäppäryyttä arvioiva testi. Tämä menetelmä oli mainittu 

neljässä kirjallisuuskatsaukseemme valikoidusta 18 tutkimuksesta. The Box and Blocks Test koos-

tuu väliseinällisestä puisesta laatikosta ja palikoista. Pienet puiset palikat on asetettu toiselle puo-

lelle laatikkoa ja testin suorittajaa pyydetään tarttumaan palikkaan yksi kerrallaan ja siirtämään sen 
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väliseinän toiselle puolella. Tulokseksi lasketaan palikka määrä, jonka on ehtinyt siirtämään 60 

sekunnin aikana. Testi on luotettava ja pätevä yläraaja-amputaation kokeneen asiakkaan arvioin-

tiin. (Smurr, Gulick, Yancosek & Ganz 2008; Butkus, Dennison, Orr & St Laurent 2014; Luchetti, 

Cutti, Verni, Sacchetti & Rossi 2015; Resnik, Borgia, Latlief, Sasson & Smurr-Walters 2014.) 

 

The Jebsen–Taylor Test of Hand Function (JHFT) arviointimenetelmää käytettiin kolmessa kir-

jallisuuskatsaukseen valikoidussa tutkimuksessa: Smurr, Gulick, Yancosek & Ganz (2008), Butkus, 

Dennison, Orr & St Laurent (2014) sekä Resnik, Borgia, Latlief, Sasson & Smurr-Walters (2014). 

The Jebsen–Taylor Test of Hand Function on 7-osainen sorminäppäryyttä arvioiva testi. Sen avulla 

arvioidaan aikaa, joka kuluu seitsemän tehtävän suorittamiseen. Nämä tehtävät ovat lauseen kir-

joittaminen, korttien kääntäminen, pienten esineiden poimiminen, nappuloiden pinoaminen, syömi-

sen jäljitteleminen sekä tyhjien purkkien siirtäminen ja täytettyjen purkkien siirtäminen. Tällä mene-

telmällä on tyydyttävä luotettavuus ja pätevyys. (Resnik ym. 2014.) Butkus ym. (2014) toteavat, 

että the Jebsen–Taylor Test of Hand Function ei ole standardisoitu proteeseille, mutta se on käyt-

tökelpoinen arvioimaan tehtävästä suoriutumista ja sorminäppäryyttä. 

 

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) on myös toimintaterapeuttien usein 

käyttämä itsearviointimenetelmä. Tutkijat McEnerney Edmondson, Cancio & Yancosek (2018), Al-

mond (2011) sekä  Luchetti, Cutti, Verni, Sacchetti & Rossi (2015) mainitsevat menetelmän tutki-

muksissaan. The Disabilities of the Arm, Shoulder, and hand (DASH) on 30 kohdan kyselylomake, 

jonka avulla käyttäjä arvioi suoriutumistaan päivittäisistä arkitoiminnoista. Se sisältää myös raajan 

kipua, pistelyä ja heikkoutta arvioivia kysymyksiä sekä unta ja itseluottamusta koskevia kysymyk-

siä. DASH-menetelmällä on osoitettu olevan erinomainen sisäinen johdonmukaisuus ja se on luo-

tettava tutkimuskertojen välillä. Näyttö tukee DASH:n olevan rakennevaliditeetiltaan hyvä. Mene-

telmä on suunniteltu henkilöille, joilla on tuki- ja liikuntaelinvammoja. Tutkimukset esittävät, että 

menetelmä on varteenotettava myös henkilöille, joilla on yläraajan trauma ja amputaatio. (McEner-

ney Edmondson, Cancio, Yancosek 2018.) 

 

The Nine Hole Peg Test on sormien näppäryyttä ja hienomotoriikkaa arvioiva standardisoitu testi. 

Butkus ym. (2014) mainitsevat, että se ei ole kuitenkaan standardisoitu proteesille. The Southamp-

ton Hand Assessment Procedure (SHAP) arvioi sorminäppäryyttä toiminnassa, joissa vaaditaan 

erilaisia otteita. (Butkus ym. 2014) 
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The Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC) on havainnointiin perustuva testi, 

jossa myoelektristä käsiproteesia käyttävää asiakasta havainnoidaan suorittamassa mitä tahansa 

tehtävää, jossa vaaditaan molempia käsiä. Arviointimenetelmän monipuolisuuden takia sillä voi-

daan arvioida monipuolisesti päivittäisiä toimintoja. Toimintaterapeutti arvioi myoelektrisen käsipro-

teesin käytön hallintaa ja antaa pisteet testin 30 kohtaan. Nämä ACMC:n 30 kohtaa on jaettu nel-

jään ryhmään; tarttumiseen, kiinni pitämiseen, irrottamiseen ja molempien käsien väliseen yhteis-

työhön/koordinoimiseen. (Hermansson, Bodin & Eliasson 2006.) Hermansson, Fisher, Bernspång 

ja  Eliasson (2005) toteavat tutkimuksessaan, että ACMC:llä on mahdollisuuksia auttaa terapeuttia 

ja proteesin käyttäjiä seuraamaan proteesin käytön taitojen kehitystä sekä arvioimaan terapian vai-

kutuksia. Alustavat tulokset osoittavat, että ACMC-testiä käyttämällä voi olla mahdollista syste-

maattisesti tutkia myoelektrisen proteesin hallinnan kehittymistä sekä löytää tekijöitä, jotka johtavat 

myoelektrisen proteesin hallinnan lisääntymiseen tai vähenemiseen. ACMC näyttää antavan päte-

vän ja luotettavan mittauksen, jota voi käyttää arvioimaan myoelektrisen proteesin hallintaa lapsilla 

ja aikuisilla. Se on uudenlainen arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida kuntoutuksen 

vaikuttavuutta proteesia käyttävillä asiakkailla. Hermansson ym. (2006.) mainitsevat, että tutkimuk-

sessa havaittiin arvioijien välisen luotettavuuden olevan melkein täydellinen kokeneiden arvioijien 

parissa, mutta kokemattomien arvioijien suorittamana testin luotettavuus oli riittävä. ACMC-arvioin-

tia suositellaan käytettäväksi siten, että sama arvioija suorittaisi ACMC:n uudelleenarvioinnin. Ar-

viointimenetelmä vaatii harjoittelua ja opettelua.  

 

Activities Measure for Upper Limb Amputees AM-ULA on uusi 18-osainen havainnointiin pe-

rustuva menetelmä aikuisille. Menetelmän avulla toimintaterapeutti arvioi ihmisen toiminnallista 

suoriutumista proteesin kanssa; kykyä suoriutua päivittäisistä toiminnoista, suoriutumisen no-

peutta, liikkeen laatua, proteesin käytön taitavuutta sekä itsenäisyyttä toiminnassa. Testillä on erin-

omainen luotettavuus uudelleen toistettaessa, arvioijien välinen luotettavuus, sisäinen johdonmu-

kaisuus ja pätevyys. Korkeammat AM-ULA pisteet osoittavat parempaa suorituskykyä. AM-ULA 

sopii kaikentyyppisten proteesien käyttäjille. (Resnik, Adams, Borgia, Delikat, Disla, Ebner & 

Smurr-Waters 2013.) 

   

The Hand Assessment Tool (HAT) on itsearviointiin perustuva arviointimenetelmä käden ja ran-

teen vammoihin. HAT-menetelmän tarkoitus on mitata toiminnan rajoitteita ilman mitään apukei-

noja. HAT perustuu vertaamaan suoritusta ilman kompensaatiokeinoja ja apuvälineitä. Tutkimuk-

sen tulokset osoittavat HAT-menetelmän olevan luotettava ja pätevä käden ja ranteen vammojen 

toiminnan rajoitteiden arvioimiseksi. HAT on sisäisesti johdonmukainen ja luotettava aluekohtainen 
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arviointimenetelmä mittaamaan ranne- tai käsivammojen aiheuttamia rajoitteita. HAT kyselyloma-

ketta voidaan käyttää tutkimaan terapeuttisten interventioiden vaikutuksia sekä käden ja ranteen 

sairauksien vaikutuksia. (Naidu, Panchik & Chinchilli 2009.) 

 

Pilling ja Govender  (2016) kuvasivat tutkimuksessaan ilotulitteen aiheuttamien vammojen hoitoa 

kirurgian ja kuntoutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa käden vamman vaikutusta arvioitiin käyt-

tämällä yhtenä menetelmänä the Hand Injury Severity Scoring (HISS) scale- arviointia. Tämä 

luokitus- ja pisteytysjärjestelmä ottaa huomioon käden ihon, luuston, lihaksiston ja neurovaskulaa-

riset osa-alueet sekä niiden vaurioiden asteet. HISS-luokittelujärjestelmässä on neljä asteikkoa, 

jotka liittyvät läheisesti toisiinsa ja korreloivat mahdollisten toiminnallisten vaikutusten kanssa ja 

myös potilaan palaamiseen työelämään. Neljä vakavuusastetta on lievä, kohtalainen, suuri ja va-

kava. HISS on yksityiskohtainen ja täsmällinen jokaisen potilaan vamman arvioinnissa. Käden alu-

eista ihoa, luustoa, motorisia osa-alueita sekä neurovaskulaarisia osa-alueita arvioidaan erikseen. 

Näiden osa-alueiden yhteispistemäärästä saadaan kokonaispistemäärä, joka kertoo vaurion vaka-

vuuden.  

 

Timed measure of activity performance, T-MAP on uusi menetelmä päivittäisten toimintojen ar-

viointiin. Menetelmä ottaa huomioon suoriutumisessa käytetyn ajan. T-MAP koostuu viidestä toi-

minnosta, jotka ovat juominen, kasvojen pesu, ruuan valmistaminen, syöminen ja pukeutuminen. 

Kokonaispistemäärään vaikuttaa se, kuinka itsenäisesti tehtävästä suoriutuu ja se, kuinka kauan 

suoriutuminen kestää.  T-MAP on luotettava ja rakenteeltaan validi yläraaja amputoitujen henkilöi-

den arviointiin. Tutkimuksessa suositellaan, että tätä mittaria täydennetään esimerkiksi itsearvioin-

nilla, jotta saadaan henkilön oma näkemys toiminnan rajoitteista. T-MAP-arvioinnin etuna on sen 

helppo toteutus ja pisteytys. Lisäksi sitä voidaan käyttää henkilöille riippumatta siitä, onko heillä 

käytössä proteesi vai ei. (Resnik, Borgia, Acluche 2017.) 

 

Luchetti, Cutti, Verni, Saccetti ja Rossi (2015) tutkimuksessa mainitaan Minnesota Manual Dex-

terity Test (MMDT) yhtenä menetelmänä Michelangelo-proteesin käytön arvioimisessa. Testi 

koostuu 60 palikasta ja rei´itetystä levystä. Palikat upotetaan reikiin ja mitataan siihen käytetty aika. 

Testi on tarkoitettu silmän ja käden yhteistyön arviointiin sekä sorminäppäryyden arvioimiseen. 

(The Minnesota Dexterity test, Examiner´s Manual 1998, viitattu 3.11.2019).  Smurr ym. (2008) 

toteavat tutkimuksessaan, että yksi yleisesti käytettävä arviointimenetelmä on myös Minnesota 

Rate of manipulation test (MRMT). Luchetti ym. (2015) tutkimuksessa oli käytetty myös The Ort-

hotics and Prosthetics User Survey-Upper Extremity Functional Status module (OPUS-
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UEFS) menetelmää, joka on 23-osainen itsearviointikysely, joka mittaa ADL-toiminnoista suoriutu-

mista.  

 

The University of New Brunswick Test of Prosthetic Function for Unilateral Amptees (UNB) 

osatestiä, joka on suunniteltu 11-13-vuotiaille, käytetttin Resnik ym. (2014) tutkimuksessa, jossa 

arvioitiin DEKA-arm proteesin käyttöä. Se sisältää 10 toimintoa, joita ovat esimerkiksi: paketin kää-

riminen, napin ompelu, lihan leikkaaminen, tiskien kuivaaminen ja lattioiden lakaiseminen. Osates-

tillä on tyydyttävä sisäinen johdonmukaisuus, uudelleen testauksen luotettavuus ja testaajien väli-

nen luotettavuus. Testillä on alustavaa näyttöä pätevyydestä. Tutkimuksessa oli arviointimenetel-

mänä myös the Upper-Extermity Functional Scale (UEFS), joka on itsearviointi menetelmä arvi-

oimaan suoriutumisen helppoutta 23 toiminnassa, mukaan lukien IADL ja ADL-toiminnot. Toimin-

toja ovat muun muassa kasvojen pesu, paidan napittaminen, kengännauhojen sitominen, haarukan 

tai lusikan käyttäminen ja nimenkirjoitus sekä proteesin pukeminen ja pois ottaminen. Samaisessa 

tutkimuksessa mainittiin Patient-Spesific Functional Scale (PSFS), joka on itsearviointimene-

telmä.  Henkilön pitää tunnistaa viisi toimintoa, joista hänellä on vaikeuksia suoriutua. Sen jälkeen 

henkilö pisteyttää rajoituksen tasonsa asteikolla 0-10. Aikaisemmissa analyyseissä on näyttöä sen 

pätevyydestä yläraaja-amputaatio henkilöillä.  

 

Chen, Palmon ja Amini (2014) tutkivat Manual Ability Measure (MAM-36) arviointimenetelmän 

ominaisuuksia tutkimuksessaan. MAM-36 on toimintalähtöinen itsearviointiin perustuva mene-

telmä. Se on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe sisältää esitiedot ja kliinisen tiedon. Toisessa 

vaiheessa henkilö arvioi 36 päivittäisen tehtävän suoriutumista sekä arvioi tehtävät vaikeasta help-

poon, pisteillä 1-4.  Tehtäviä ovat mm. lihan leikkaaminen lautasella, tavaroiden ottaminen lompa-

kosta ja lääkepurkin avaaminen. Toimintoja arvioidaan riippumatta siitä, kumpaa kättä käytetään 

sekä ilman apuvälineiden käyttämistä.  Tutkimuksen tulokset osoittavat, että MAM 36 pystyy ha-

vaitsemaan muutosta käden toiminnassa. Samaisessa tutkimuksessa käytettiin toisella verrokki-

ryhmällä The Smith Hand Function test (SHFT) arviointimenetelmää. SHFT on havainnointiin 

perustuva testi käden toiminnan arvioimiseen erilaisten tehtävien kautta. Testissä arvioidaan tai-

toja, joissa nopeus ja puristusvoima ovat oleellisia. Se sisältää neljä osatestiä: tarttuminen ja irrot-

taminen yhdellä kädellä, kaksikätisesti suoritettavat tehtävät, kirjoittaminen ja puristusvoiman mit-

taaminen.  
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7 KESKEISTEN TULOSTEN TARKASTELU 

Amputaatio on jokaiselle yksilöllinen ja subjektiivinen kokemus, joka vaikuttaa jokaisen elämään eri 

lailla. Amputaatio tuo mukanaan toiminnallisia rajoituksia ja ne vaikuttavat ihmisen toimintakoko-

naisuuksiin. Yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen kuntoutuksessa on mukana moniammatilli-

nen tiimi. Kuntoutus ja toimintaterapiaprosessi alkaa aina huolellisella toimintakyvyn arvioinnilla, 

joka on pohja jatkokuntoutuksen suunnittelulle. Arvioinnista saaduilla tuloksilla voidaan kohdentaa 

kuntoutusta ja seurata kuntoutumisen edistymistä. Arviointimenetelmillä toimintaterapeutti saa mo-

nipuolista tietoa yläraaja-amputaation kokeneen henkilön toimintakyvystä ja siihen vaikuttavista te-

kijöistä. 

 

Arvioinnissa toimintaterapeutin tulisi kerätä tietoa ihmisen terveydellisestä ja toiminnallisesta histo-

riasta. Arviointi tulisi kohdistaa ihmisen toimintakokonaisuuksiin kuten ADL- ja IADL-toimintoihin, 

työhön, sosiaaliseen osallistumiseen ja vapaa-aikaan. Toimintaterapeutin tulisi arvioida asiakkaan 

rooleja, kotia, työpaikkaa sekä vammaa edeltäviä kiinnostuksenkohteita. Toimintaterapeutti arvio 

myös yläraajan liikelaajuuksia, lihasvoimaa, tuntoa, haavaa, ihon paranemista, turvotusta ja raajan 

tilavuutta. Myös aavetuntemuksia ja aavesärkyä sekä psykologista ja emotionaalista sopeutumista 

amputaatioon. (Orr, Glover & Cook 2018,1107; Clifford O´Brien 2018, 127.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen toimintakyvyn 

arviointi toimintaterapiassa painottuu paljon sensomotoristen valmiuksien arviointiin. Tuloksissa 

eniten käytetyksi ja tutkituksi arviointimenetelmäksi nousi esiin The Box and Blocks Test (BBT), 

seuraavaksi eniten tutkimuksissa tuli vastaan arviointimenetelmä The Jebsen–Taylor Test of Hand 

Function (JHFT). Osassa tutkimuksista oli mainittu, että arvioinnissa olisi hyvä arvioida toimintaky-

kyä holistisella lähestymistavalla, mutta tutkimuksista ei käynyt ilmi millaisia menetelmiä tulisi käyt-

tää huomioidessa ihmisen toimintaa ja ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Aineistossamme neljässä 

tutkimuksessa oli kuvattu arvioinnin sisältöä hieman laajemmin, josta saimme kuvauksen mitä osa-

alueita yleisesti arvioidaan.  

 

Proteesin käytön arvioinnissa oli nimetty arviointimenetelmät erikseen. Näitä olivat ACMC ja AM-

ULA-menetelmät. Kirjallisuuskatsauksen perusteella yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen toi-

mintakyvyn arvioinnissa käytetään useita erilaisia arviointimenetelmiä. Kirjallisuuskatsauksen pe-
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rusteella esiin nousi yhteensä 18 erilaista arviointimenetelmää, joista osa on itsearviointiin perus-

tuvia ja osa toiminnan havainnointiin perustuvia menetelmiä. Osa menetelmistä oli tiettyä osa-alu-

etta, esimerkiksi sorminäppäryyttä arvioivia testejä. Arviointimenetelmät voivat perustua havain-

nointiin tai asiakkaan itsearviointiin. Itsearviointimenetelmien osuus oli mielestämme laaja. Näissä 

itsearviointimenetelmissä on huomioitu ihmisen toimintakokonaisuuksia laajemmin. Osa tutkimuk-

sista oli arviointimenetelmän luotettavuuden ja pätevyyden tutkimuksia. Näitä olivat tutkimukset 

menetelmistä ACMC, MAM-36, AM-ULA ja T-MAP. 

 

Toimintaterapeutin tekemään toimintakyvyn arviointiin kuuluu monipuolinen tiedon kerääminen asi-

akkaan toimintakyvystä ja elämäntilanteesta. Tutkimuksissa ilmeni, että toimintaterapeutin tulisi ar-

vioida asiakkaan toiminnallista historiaa, nykyistä tilaa ja tulevaisuuden tavoitteita sekä taitoja, elä-

mäntyyliä, ammattia ja harrastuksia. Tutkimustulosten perusteella toimintaterapeutin tulisi käyttää 

useampia arviointimenetelmiä arvioidessaan yläraaja-amputoidun henkilön toimintakykyä, koska 

yhdellä arviointimenetelmällä ei saada tarpeeksi kattavaa kokonaiskuvaa ihmisen toimintakyvystä.  

Saatujen tulosten perusteella toimintaterapeuteille on olemassa useita arviointimenetelmiä, joita 

voidaan käyttää yläraaja amputoidun kuntoutujan toimintakyvyn arvioinnissa. Eniten tutkimuksissa 

saivat mainintoja arviointimenetelmät, jotka mittaavat sorminäppäryyttä.  

 

Toimintakyvyn arviointimenetelmät auttavat toimintaterapeuttia arvioimaan asiakkaan edistymistä 

tavoitteitaan kohti sekä vahvistamaan toteutuneen terapian hyötyä. Tutkimuksissa kävi ilmi mo-

niammatillinen yhteistyö. Tiimiin kuului mm. lääkäri, psykologi, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. 

Moniammatillisen viitekehyksen hyödyntäminen olisi siis tarkoituksenmukaista. Moniammatilli-

sessa ICF-luokituksessa amputaatio on vamma, joka ulottuu ruumiin/kehon toimintoihin sekä ruu-

miinrakenteisiin. Vamman aiheuttamat rajoitteet ruumiin ja kehon toiminnoissa vaikuttavat myös 

suuresti osallistumisen ja suoriutumisen alueella. Kirjallisuuskatsauksessa saatujen tulosten pe-

rusteella arviointia tehdään ICF-luokituksen usealle osa-alueille. Yksilötekijöistä toimintaterapia-

arvioinnissa arvioidaan mm. henkilön taustaa, terveydellistä historiaa aikaisempine vammoineen, 

taitoja, elämäntyyliä sekä tulevaisuuden tavoitteita. Yläraaja-amputaation kokeneella henkilöillä 

ruumiin rakenteet kuten amputaatiotaso ja jäljellä olevan raajan kunto, vaikuttavat paljon toimin-

takykyyn. Ruumiin/kehon toimintojen alueella yläraaja-amputaation kokeneen asiakkaan toimin-

takyvyn arvioinnissa toimintaterapeutti arvioi yläraajan liikelaajuuksia, lihasvoimaa, kipua, tuntoa ja 

aavesärkyä sekä haavaa ja arpea. Amputaatio vaikuttaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen 

kokonaisvaltaisesti ja vaikuttaa näin myös suoriutumisen ja osallistumisen osa-alueelle. Arviointi 
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sisältää kirjallisuuskatsauksen perusteella käden otteiden arvioinnin, tehtävistä suoriutumisen ar-

vioinnin, käden ja käsivarren käyttämisen sekä käden hienomotoriikan arvioimisen. Arviointiin kuu-

luu myös itsestä huolehtimisen arviointi ja kotielämäntoimintojen arviointi sekä psykologinen arvi-

ointi. Keskeisiä elämän alueita, kuten työtä, opiskelua ja vapaa-aikaa selvitetään myös arviointiti-

lanteessa. Toimintaterapeutti arvioi myös ympäristötekijöitä. Elämäntilannetta selvittäessään, toi-

mintaterapeutti arvioi mm. asiakkaan ihmissuhteita ja perheen tuen mahdollisuutta. Toimintatera-

peutti arvioi myös fyysisten ja ympäristöllisten esteiden rajoittavuutta asiakkaan elämään. Yläraaja-

amputoidulle asiakkaalle pyritään aina valmistamaan proteeseja parantamaan asiakkaan toiminta-

kykyä, joten proteesin käytön arvioiminen on tärkeässä osassa. Proteesin käytön arviointi kuuluu 

ICF-luokituksessa ympäristötekijöiden pääluokkaan tuotteet ja teknologiat. 

 

Tutkimuksissa ei kerrottu itse toimintaterapeutin työstä vaan ainoastaan tutkimuksissa käytetyistä 

arviointimenetelmistä ja arvioitavista osa-alueista.  Käyttäjäkokemuksia arvioinnista tutkimuksissa 

ei ollut ollenkaan. Arviointimenetelmiä oli aika paljon ja osa oli jopa samantyyppisiä, silti arvioinnin 

rinnalle tarvittiin myös jokin itsearviointimenetelmä. Joissain tutkimuksissa mainittiin, että kipua ja 

tuntoa arvioidaan, mutta tutkimuksista ei selvinnyt tarkemmin millä menetelmin näitä asioita on 

mitattu. Myöskään puristusvoiman mittaamisesta ei missään valitsemassamme tutkimuksessa il-

mennyt tarkempia kuvauksia. Tarttuminen ja käden otteet olivat myös yksi arviointialue, mutta tä-

mäkin jäi pintapuoliseksi tiedoksi. Nivelten liikelaajuuksien mittaamisesta ei ollut tarkempia kuvauk-

sia. Tutkimuksista ei selvinnyt myöskään missä ympäristössä toimintakyvyn arviointi on tehty. Tul-

kintamme mukaan arviointi tapahtui toimintaterapeutin vastaanotolla tai sairaalassa. Missään tut-

kimuksessa ei tullut ilmi, että arviointia olisi suoritettu asiakkaan omassa ympäristössä esimerkiksi 

kotona tai työpaikalla, vaikka toimintaterapeutin tulisi arvioida myös työkykyä ja vierailla työpaikalla, 

jotta terapeutti voi tehdä suosituksia, jotka mahdollistavat asiakkaan paluun työhön turvallisesti. 

Myöskään autolla ajamista tai muilla kulkuvälineillä liikkumista ei arvioitu näissä tutkimuksissa. 

Näitä asioita olisi kuitenkin hyvä arvioida (Keenan & Klower, 2006, 1118-119.)  

 

Kirjallisuuskatsaukseemme valikoiduissa tutkimuksissa ADL-toimintoja arvioidaan usein menetel-

min, jotka vain simuloivat oikeita ADL-toimintoja. Odotimme, että tutkimuksista olisi löytynyt enem-

män tietoa arvioinnista asiakkaan arjen toiminnoista todellisissa tilanteissa. Oikeiden toimintojen 

havainnointi omassa ympäristössä antaisi paljon arvokasta tietoa siitä, miten asiakas tulee pärjää-

mään arjessaan itselle merkityksellisissä toiminnoissa. Ympäristön arvioinnin tulisi kuulua osaksi 

arviointia, mutta tutkimukset eivät sitä tarkemmin avanneet. Tutkimuksissa ei käynyt ilmi millaisia 

viitekehyksiä toimintaterapeutit käyttävät tehdessään toimintakyvyn arviointia yläraaja-amputaation 
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kokeneelle henkilölle. Toimintaterapian ydintä on toimintalähtöisyys, mutta tutkimustulokset osoit-

tivat, että arviointi näiden tutkimusten osalta oli suurelta osin valmiuslähtöistä arviointia. 
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8 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tutkijan valintojen ja raportoinnin eettisyys korostuvat koko tutkimusprosessin ajan. Luotettavuus 

ja eettisyys ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. (Ahonen ym. 2013, 297, viitattu 26.11.2019.) Laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuuden arvioimisessa ei ole yksiselitteisiä ohjeita eikä yhtenäisiä käsitteitä. 

Tutkimusta arvioidaan yleensä kuitenkin kokonaisuutena painottaen sen sisäistä johdonmukai-

suutta. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin 

osa-alueisiin: tutkimuksen kohde ja tarkoitus, tutkijoiden omat sitoumukset, aineiston keruu, tutki-

muksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, tutkimuk-

sen luotettavuus ja tutkimuksen raportointi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 158, 163-164.)  

 

Kirjallisuuskatsauksemme tutkimuksen kohteena oli yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen toi-

mintakyvyn arviointi toimintaterapiassa. Tutkimuksen aiheen valintaan vaikutti tekijöiden oma kiin-

nostus aiheeseen. Tavoitteenamme oli edistää toimintaterapeuttien työtä jakamalla tietoa yläraaja-

amputoidun asiakkaan toimintakyvyn arvioinnista. Aineistonkeruumenetelmänä teimme tiedon-

haun Oulun ammattikorkeakoulun käytettävissä olevista tietokannoista, sekä käytimme kirjaston 

informaatikon ammattitaitoa tiedonhaun aloituksessa. Opinnäytetyössämme ei ollut yhteistyökump-

pania, koska päädyimme yhdessä opinnäytetyön ohjaavan opettajan kanssa tekemään kirjallisuus-

katsauksen kyseisestä aiheesta. Kirjallisuuskatsauksen tiedonhankinnan toteutus ja tutkimusten 

valinta tapahtui molempien tekijöiden toimesta toukokuun ja syyskuun 2019 välisenä aikana. Ai-

neistoa hakiessamme jouduimme pidentämään tutkimusten julkaisuajankohtaa 5 vuodesta 20 vuo-

teen, koska aiheemme tarkkarajaisuus vaikutti löytyneiden tutkimusten määrään.  Uudempia tutki-

muksia aiheesta ei löytynyt kovinkaan paljoa ja jäimme kaipaamaan uusia tutkimustuloksia ai-

heesta. Tutkimuksia alaraajojen amputaatioista sekä proteesien käytön arvioinnista löytyi enem-

män. Aiheesta näyttää olevan vielä aika suppeasti tietoa.  

 

Tutkimuksen eettiset ratkaisut ja uskottavuus ovat erottamattomia. Uskottavuus perustuu tutkijoi-

den hyviin tieteellisiin käytäntöihin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 150.) Olemme noudattaneet yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta opinnäytetyötä tehdessä. Osallistuimme opinnäytetyön työpajoihin, 

joista saimme tietoa tutkimusprosessin etenemiseen liittyvistä asioista. Hyödynsimme myös kirjas-

ton informaatikon ammattitaitoa tiedon haun aloituksessa. Hakutermien valinnassa saimme oh-

jausta opinnäytetyön ohjaavalta opettajalta. Käytimme useita erilaisia englanninkielisiä sanayhdis-
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telmiä, jotta saisimme mahdollisimman laajasti tutkimuksia yläraaja-amputaatioon liittyen. Löy-

simme paljon samoja tutkimuksia eri tietokannoista ja joillakin sanayhdistelmillä ei löytynyt juuri 

mitään. Toimintaterapian omat tietokannat OTDBASE - Occupational Therapy Journal Literature 

Search Service ja OTseeker antoivat suppean hakutuloksen, joten niistä ei ollut opinnäytetyös-

sämme hyötyä. Tutkimusten valinta eteni siten, että ensin valitsimme otsikkotasolla sekä abstrak-

teja silmäilemällä tutkimukset ja sen jälkeen luimme abstraktit huolella, joista valikoitui kirjallisuus-

katsaukseen sopivat tutkimukset. Luimme tutkimukset läpi ensin erikseen, jonka jälkeen pää-

dyimme yhteistuumin 14 tutkimuksen valintaan. Alleviivasimme sisällöstä oleelliset kohdat ja lau-

seet toimintakyvyn arviointiin ja arviointimenetelmiin liittyen, jotka vastasivat tutkimustehtäväämme. 

Kokosimme kaikki tärkeät kohdat yhteen erilliseen taulukkoon. Näistä ilmauksista teimme suomen-

nokset samaan taulukkoon. Seuraavaksi pelkistimme ilmauksia hieman, kuitenkaan muuttamatta 

alkuperäisilmausta. Valitsemamme tutkimusartikkelit ovat julkaistu alan tieteellisissä julkaisuissa. 

Olemme raportoineet tutkimustulokset mahdollisimman selkeästi ja johdonmukaisesti sekä merkin-

neet lähdeviittaukset, jotka ovat peräisin toisen laatimasta aineistosta. Olisimme voineet tehdä tie-

donhakua vielä laajemmin eri maiden toimintaterapian lehtiin. Myös hakusanoja olisimme voineet 

käyttää vielä monipuolisemmin ja eri yhdistelmin.  

 

Aineiston analysoinnin menetelmän käytimme aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jonka avulla voi-

daan analysoida kirjallisessa muodossa olevaa materiaalia objektiivisesti ja systemaattisesti. Sisäl-

lönanalyysi on toteutettu mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja järjestelmällisesti. Osassa tutkimuk-

sista aineisto oli melko suppea, mutta ne päätettiin ottaa silti mukaan kirjallisuuskatsaukseen arvi-

ointimenetelmien vuoksi. Tulosten esitysmuotoon saimme apua opinnäytetyön ohjaavalta opetta-

jalta. Opinnäytetyön raportoinnissa olemme kiinnittäneet huomiota tiedonhaun jäljitettävyyteen ra-

portoimalla selkeästi kaikki aineiston kokoamisen eri vaiheet. Kokosimme aluksi tutkimustuloksia 

taulukkoon, jotta saimme ryhmiteltyä aineistoa, ja sen jälkeen avasimme tulokset luettavaan kirjal-

liseen muotoon.  
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9 POHDINTA 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla, millaista on yläraaja amputoidun hen-

kilön toimintakyvyn arviointi sekä millaisia arviointimenetelmiä toimintaterapiassa käytetään. Aihe 

oli mielestämme mielenkiintoinen sekä ajankohtainen. Aiheesta ei ole paljoa uusia tutkimuksia, 

joten apuvälineiden, kuten proteesien kehittyessä tarvitaan lisää uutta tietoa yläraaja-amputaation 

kuntoutuksesta sekä amputaation vaikutuksista toimintakykyyn. Opinnäytetyö voi kannustaa poh-

timaan uusien arviointimenetelmien käyttöä sekä pohtimaan omaa ammatillisuutta asiakas- ja toi-

mintalähtöisyyden näkökulmasta.  

 

Tietoperustaosuudessa perehdyimme useisiin lähteisiin, jotka käsittelivät amputaatioita ja sen kun-

toutusta. Käytössämme oli useita toimintaterapian lähteitä sekä muiden alojen julkaisuja. Huoma-

simme, että esimerkiksi käden otteista ei tahtonut löytyä yhtenäisiä määritelmiä. Eri lähteissä oli 

erilaisia kuvauksia amputaatiotasoista sekä käden otteista. Käden otteita oli kuvattu eri nimillä, jo-

ten oli haastavaa löytää luotettavaa lähdekirjallisuutta käden otteisiin. Tietoperustaa tehdessämme 

meille oli haasteellista löytää joillekin englanninkielisille sanoille suomenkielinen vastine. Opinnäy-

tetyön haasteena oli uusien tutkimusten vähyys. Aiheesta on tehty vähän tutkimuksia, ja tieto on 

hajanaista eri alojen tutkimusartikkeleissa. Interventioista arvioinnin jälkeen oli kerrottu laajemmin 

kuin itse arviointiprosessista. Alaraaja-amputaatiosta vaikuttaa löytyvän tietoa, ja sitä aihetta on 

tutkittu laajemmin. Jouduimme etsimään vanhempia tutkimuksia kuin mitä oli alun perin tarkoitus. 

Löysimme kuitenkin lopulta tutkimuksia ihan hyvin, kun otimme mukaan tutkimuksia hieman laa-

jemmilla hakukriteereillä. Otimme katsaukseemme myös tutkimuksia, missä oli kerrottu arvioinnista 

vain parilla lauseella, koska muuten tutkimuksia olisi ollut liian vähän luotettavan kuvan saamisen 

kannalta. Meillä oli käytössämme tutkimusartikkelit. Tutkimuksista löysimme 18 erilaista arviointi-

menetelmää, jotka pohjautuivat sensomotoristen valmiuksien testaamiseen, asiakkaan itsearvioin-

tiin ja toiminnan havainnointiin. Tutkimustuloksissa painottui sensomotoristen valmiuksien arviointi. 

Esimerkiksi sorminäppäryystestejä oli käytetty usein, ja useassa tutkimuksessa oli käytetty The 

Box and Blocks -menetelmää. Tutkimuksissa ei tullut ilmi, mikä viitekehys olisi ohjannut toiminta-

terapeutin arvioita, mutta tulosten perusteella voimme olettaa, että taustalla on ollut biomekaanisen 

mallin hyödyntäminen. 
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Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella itsearviointimenetelmillä voidaan saada tärkeää tietoa 

amputaation vaikutuksesta arjessa pärjäämisessä ja henkilön omasta kokemuksesta.  Arviointime-

netelmiä on useita, mikä voi vaikeuttaa tarkoituksenmukaisen menetelmän valitsemista. Suomen-

kielisen version puuttuminen kaventaa myös varsinkin itsearviointimenetelmän valintaa. Toiminta-

terapeutin on arvioitava menetelmän käyttötarkoitusta ja sen käyttökelpoisuutta asiakkaalle. Asiak-

kaan toimintakyky määrittää, millainen arviointimenetelmä on tarkoituksenmukainen. Arviointime-

netelmän käytön esteenä voi olla, ettei niitä kaikkia ole käännetty suomeksi. Tutkimuksissa ei käy-

nyt selville kovinkaan monen menetelmän kohdalla olivatko ne valideja ja reliaabeleja. Katsauk-

semme tarkoituksena ei ollut arvioida menetelmien luotettavuutta, vaan kartoittaa mitä menetelmiä 

maailmalla yleisesti käytetään kyseessä olevan asiakasryhmän toimintakyvyn arvioinnissa. Kirja-

simme tutkimustuloksiin, jos menetelmä oli todettu luotettavaksi. Toimintaterapeutin kannattaa pe-

rehtyä menetelmiin ennen niiden käyttämistä.  

 

Saamiemme tulosten perusteella toimintakyvyn arviointi ei toimintakokonaisuuksien osalta ole niin 

kattavaa kuin sen tietoperustaan peilaten pitäisi olla. Tutkimuksissa ei tullut ilmi, että toimintatera-

peutti olisi esimerkiksi käynyt asiakkaan kotona tai työpaikalla, joka olisi tärkeä osa arviointia. 

Saimme tietoa monista eri arviointimenetelmistä, mutta mielestämme tieto jäi melko pintapuo-

liseksi. Monessa tutkimuksessa oli tutkittu uutta arviointimenetelmää, mutta sen soveltaminen käy-

täntöön vielä puuttui. Tutkimuksissa ei ollut kerrottu tarkemmin esimerkiksi pienapuvälinetarpeen 

arvioinnista tai työkyvyn tai muun palvelutarpeen arvioinnista. Koska toimintaterapiassa painote-

taan kokonaisvaltaista arviointia, jäimme kaipaamaan syvällisempää tietoa, miten tämä näkyy ar-

viointimenetelmiä käytettäessä. Tutkimuksia aiheesta tarvittaisiin mielestämme vielä enemmän.  

 

Ammatillinen kehittyminen on kasvanut opinnäytetyötä tehdessä. Syventyminen tarkkarajaiseen 

aiheeseen on kehittänyt osaamistamme entisestään. Opinnäytetyötä tehdessämme olemme oppi-

neet paljon yläraaja-amputaation kuntoutuksesta ja arviointiprosessista. Olemme saaneet paljon 

tietoa amputaation vaikutuksista ihmisen toimintakykyyn. Olemme kehittyneet opinnäytetyömme 

myötä huomaamaan arvioinnin tärkeyden. On tärkeää tehdä huolellinen toimintakyvyn arviointi oi-

kea aikaisesti ja valita luotettava arviointimenetelmä, joka on pätevä mittaamaan haluttua ilmiötä. 

Arvioinnin tulosten perusteella toimintaterapeutti voi suunnitella asiakkaan jatkointerventioita toi-

mintaterapiassa ja muun kuntoutuksen tarvetta. Arviointimenetelmiä käyttämällä voidaan seurata 

interventioiden vaikutusta ja asiakaan kuntoutumisen etenemistä. Opimme paljon tutkimuskäytän-

nöstä ja periaatteista.  Opimme myös tarkastelemaan lähteitä kriittisesti. Opimme tarkastelemaan 
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toimintakykyä paremmin inhimillisen toiminnan mallin ja biomekaanisen mallin mukaan. Tieto mal-

lien soveltamisesta käytäntöön lisääntyi. Opinnäytetyön aikana opimme myös ICF:n merkityksen 

paremmin. ICF on hyvä käytännön työkalu moniammatilliseen työskentelyyn ja toimintakyvyn ku-

vaukseen. Opinnäytetyön tuloksena löysimme meille uusia arviointimenetelmiä, joita voimme itse 

mahdollisesti hyödyntää omassa työssämme. Opinnäytetyön aihe valikoitui molempien tekijöiden 

kiinnostuksesta aiheeseen. Opinnäytetyön tekeminen yhdessä on ollut välillä ajanpuutteen takia 

vaikeaa, koska olemme molemmat perheellisiä ja yhteistä aikaa on ollut vaikea löytää. Haasteena 

on ollut opinnäytetyön tekemisen sovittaminen muihin opintoihin ja työharjoittelujaksoihin.  Yhteis-

työmme on sujunut vaivattomasti ja kumpikin on tehnyt omalta osaltaan sen missä on ollut hyvä. 

Parityöskentelystä olemme saaneet tukea toisiltamme ja voineet yhdessä ratkoa vastaan tulevia 

ongelmia. Kumpikaan meistä ei ole tällaista työtä aiemmin tehnyt, silti koemme, että olemme teh-

neet parhaamme ja onnistuneet valitsemaan meille mielenkiintoisen aiheen ja kokoamaan aiheesta 

kattavasti tietoa. Ohjaavat opettajat ovat luottaneet meihin sekä osanneet ohjata opinnäytetyön 

etenemistä meille sopivalla tavalla. Tiedonhaun avulla olemme saaneet kattavasti tietoa arvioinnin 

toteutuksesta, ja siitä millainen kattavan toimintakyvyn arvioinnin tulisi olla. Kehityimme paljon näyt-

töön perustuvan tiedon etsimisessä ja sen analysoimisessa.  

 

Kartoittava kirjallisuuskatsaus osoittautui tehokkaaksi menetelmäksi tuomaan esiin tutkimustulok-

sia ja kokoamaan uutta tietoa sovellettavaksi toimintaterapeuttien käytännön työhön. Toimintatera-

peutin asema yläraaja-amputaation kokeneen ihmisen kuntoutuksessa on merkittävä, jotta ihminen 

voi palata amputaation normaaliin arkeen ja toimia mahdollisimman itsenäisesti hänelle merkityk-

sellisissä toimintakokonaisuuksissa.  Opinnäytetyöllämme voimme tarjota työkaluja käytännön ar-

viointityöhön. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää toimintaterapeutin työssä helpottamaan arvioin-

timenetelmien valintaa ja ohjaamaan arvioinnissa huomioon otettavia asioita. Jatkotutkimusaiheina 

kirjallisuuskatsaukselle voisi olla esimerkiksi minkälaisia interventioita toimintaterapeutit toteuttavat 

yläraaja-amputaatiokuntoutuksessa ja millaiset interventiot ovat vaikuttavia. Mielestämme yläraaja-

amputaation kuntoutuksesta tarvitaan vielä lisää uutta tietoa. 
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