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KATSAUS

Ilona Autti-Rämö

Kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi

Kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa on huomioitava, että kuntoutus ei pysty itsenäisesti 
aiheuttamaan kuntoutujan toimintakyvyn muutosta. Prosessi edellyttää tarkkaa kuntoutumistarpeen 
juurisyiden tunnistamista, yksilöllisten tavoitteiden määrittämistä ja kuntoutujan motivaatiota sekä 
harjoitteiden tai toimintamallin muutoksen toteutukseen sitouttavaa ammatillista ohjausta ja seurantaa. 
Kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimus edellyttää usein monimenetelmäistä lähestymistä, jossa 
huomioidaan niin kuntoutumisen mahdollistavat kuin sitä estävät tai hidastavat tekijät. Kuntoutuksen 
vaikuttavuuden arviointi kliinisessä työssä edellyttää, että kuntoutujan toimintakyky, kuntoutuksen 
yksilöllinen tavoite ja sen sisältö ovat tarkkaan kirjatut.

L ääketieteellisen hoitopäätöksen tulisi in-
tegroida paras tutkimusnäyttö, kliininen 
kokemus, potilaan arvot ja käytettävissä 

olevat voimavarat. Käytettävä menetelmä voi 
olla ehkäisevä hoito, diagnostinen menetelmä, 
lääkehoito, kirurginen hoito, kuntoutus, lääkin-
nällinen laite, apuväline tai muu oireita vähen-
tävä ja elämänlaatua parantava hoito. Kunkin 
menetelmän vaikuttavuuden arviointi voi edel-
lyttää erityisiä, menetelmäspesifisiä kriteerejä, 
ja kukin menetelmä voi olla vaikuttava itsenäi-
sesti, yhdistelmänä tai toimia vain välineenä 
vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. 

Tässä katsauksessa keskityn kuntoutuksen 
vaikuttavuuden arvioinnin erityispiirteisiin. 
Vaikuttavuudella (effectiveness) tarkoitetaan 
hoidon tai toimenpiteen vaikutusta todellisessa 
tilanteessa, terveydenhuollon arjessa. Se vas-
taa kysymyksiin, toimiiko hoito käytännössä ja 
onko vaikutus myös kliinisesti merkittävä (1).

Erilaisiin tavoitteisiin tähtääviä kuntoutuk-
sen toimintakokonaisuuksia ovat ammatillinen, 
lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus sekä 
lasten osalta pedagoginen kokonaiskuntoutus. 
Kuntoutuksen toimenpiteet sisältävät ammat-
tilaisten kanssa toteutettua vuorovaikutteista 
terapiaa, itsenäisestä tai avustettua harjoittelua, 
kuntoutujan ja hänen kanssaan toimivien hen-

kilöiden toimintakäytäntöjen muutosta arjessa, 
neuvontaa ja ohjausta sekä sopivien apuvälinei-
den käyttöönottoa ja ympäristön muutostöitä 
(2).

Kuntoutus mahdollistaa 
kuntoutumisen

Kuntoutus on prosessi, joka käynnistyy ammat-
tilaisen tunnistamasta kuntoutuksen tarpeesta 
ja sisältää tavoitteen asettamisen sekä sen saa-
vuttamiseksi järjestettävät kuntoutustoimenpi-
teet. Kuntoutumisprosessi etenee tavoitteellises-
ti. Kuntoutuja ja asiantuntijat suunnittelevat sen 
yhdessä, ja kuntoutujan oma aktiivinen rooli on 
keskeinen. Prosessin ajalliseen ja sujuvaan to-
teutumiseen vaikuttavat keskeisesti kuntoutujan 
elämään liittyvät suunnittelemattomat tekijät ja 
motivaatio sekä vuorovaikutteinen yhteistyö 
kuntoutumisen ammattilaisten kanssa ja vas-
tuullisten hallinnonalojen kesken (KUVA 1) (3).

On keskeistä ymmärtää, että kuntoutustoi-
menpide itsessään ei riitä vaikuttavuuden eli 
kuntoutumisen aikaansaamiseksi. Kuntoutu-
misen toteutumiseen sisältyy myös kuntoutuk-
sen ammattilaisten oppimisvaihe, joka käsittää 
menetelmän käytön ja sen yksilöllisen sovel-
tamisen taidon. Kuntoutumisen tulokset ovat 
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riippuvaisia myös ammattilaisen kyvystä luoda 
kuntoutujaan luottamuksellinen, sitoutumista 
ja tavoitteellista motivoitumista kannatteleva 
suhde ja tunnistaa kunkin yksilön tilanteeseen 
vaikuttavat menetelmät, jotka mahdollistavat 
kuntoutujan tavoitteeseen pääsemisen.

Vaikuttavan kuntoutuksen 
osatekijät

Ongelman syiden tunnistaminen. Kuntou-
tuksen tarve voi syntyä sellaisten kehon tason, 
suoritusten tai osallistumisen ongelmien tai oi-
reiden ilmaantuessa, jotka vaikuttavat henkilön 
työ- tai toimintakykyyn. ICF-luokittelu (inter-
national classification of function) mahdollis-
taa ihmisen elämänlaatuun keskeisesti vaikut-
tavien osatekijöiden tunnistamisen (KUVA 2) 
(4). Kuntoutus toimii parhaiten silloin, kun sen 
tarpeeseen vaikuttavat juurisyyt ja toimintaky-
kyyn vaikuttavat biopsykososiaaliset tekijät on 
tunnistettu mahdollisimman hyvin (5). Tämä 
periaate on keskeinen kaikissa kuntoutuksen 
muodoissa.

Menetelmän teoreettinen perusta. Kun-
toutuksella pyritään vaikuttamaan paitsi kehon 

rakenteisiin ja toimintaan myös ihmisen omaan 
toimintaan sekä osallistumisen mahdollisuuk-
siin. Lääkkeen vaikuttavuus perustuu farmo-
kologisiin ominaisuuksiin ja kuntoutuksen 
vaikuttavuus menetelmän biopsykososiaalisiin 
ominaisuuksiin. Sairastuminen ja vammautu-
minen vaikuttavat kehon rakenteisiin ja toimin-
taan mutta toimintakyvyn menetys – suuruu-
destaan ja kestostaan riippumatta – aina myös 
ihmisen mielenmaisemaan ja siihen, miten 
hän pystyy ympäristössään toimimaan ja mil-
laista apua ja ympäristön asennemuutosta hän 
tarvitsee. Kuntoutuksen – niin lääkinnällisen, 
ammatillisen, sosiaalisen kuin lasten pedagogi-
sen kokonaiskuntoutuksenkin – tavoitteen saa-
vuttamiseen vaikuttavat paitsi itse interventio 
myös yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet 
ja ympäristön mahdollistavat tai estävät tekijät. 
On aina pystyttävä määrittämään, mihin teo-
reettiseen perustaan kuntoutuksen suunnittelu 
ja toteutus perustuu (6).

Motivaatio. Kuntoutus ilman kuntoutujan 
motivaatiota ei tuota muutosta (7). Kuntoutus 
muuttuu tällöin hoivaksi, jolla pyritään ylläpi-
tämään muutoksen mahdollisuutta. Passiivisel-
la kuntoutuksella voidaan ylläpitää esimerkiksi 

KUVA 1. Kuntoutumisprosessi on tavoitteellisesti etenevä, kuntoutujan ja asiantuntijoiden yhdessä suunnittele-
ma. Kuntoutujan oma aktiivinen rooli on keskeinen (3).

Yhteistyöhön ja järjestäytymiseen liittyvät haasteet, edellytykset ja viipeet

Yksilön elämäntilanteeseen ja elinympäristöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat kuntoutujan
motivaatioon, sitoutumiseen sekä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuuksiin
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liikelaajuuksia mutta ei lihasvoimaa. Apuväline 
ei tuota lisähyötyä, jos kuntoutuja ei sitoudu 
sen tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Amma-
tillinen kuntoutus ei johda työssä jatkamiseen, 
jos ajatukset ovat jo siirtyneet eläkkeelle siir-
tymiseen. Pedagoginen kokonaiskuntoutus ei 
toteudu, jos koulussa ei tueta lapsen aktiivista 
uusien toimintamallien harjoittelua.

Motivaatio on vaikuttavan kuntoutuksen pe-
ruskivi. Jotta se säilyy, on tärkeää, että kuntou-
tuksella on realistinen ja kuntoutujalle mielekäs 
tavoite, jonka suuntaan eteneminen on tunnis-
tettavissa. Motivaatio voi olla sisäsyntyistä tai 
ulkosyntyisistä, sisäinen motivaatio on aina 
vahvempi muutoksen ajuri kuin ulkoinen palk-
kio. Motivaation ylläpitäminen on koetuksella, 
jos muutosta ei tapahdu tai esimerkiksi yllät-
tävän sairastumisen tai muun elämäntilanteen 
vuoksi jo saavutettu menetetään. Ammattilai-
sen rooli näissä tilanteissa on aivan keskeinen 
kuntoutujan pystyvyyden tunteen vahvistami-
seksi. Ihmisen on uskottava pystyvyyteensä, 
jotta hän jaksaa ponnistella tavoitteensa saavut-
tamiseksi.

Tavoitteen asettaminen. Vaikuttavassa kun-
toutuksessa keskeistä on, että sille on asetettu 
tavoite, joka on kuntoutujalle itselleen merki-
tyksellinen ja tavoittelemisen arvoinen. Pienet-

kin muutokset tavoitteen suuntaan vahvistavat 
motivaatiota ja sitoutumista päivittäiseen har-
joitteluun. Kun kuntoutujalle merkitykselliset 
tavoitteet on tunnistettu, ne voidaan tarkem-
min määrittää SMART-periaatteen mukaisesti: 
S (spesific) eli spesifinen, M (measurable) eli 
mitattavissa oleva, A (achievable) eli saavutet-
tavissa oleva, R (relevant) eli kuntoutustoimin 
saavutettavissa oleva tavoite ja T (timed) eli 
aikataulutettu (8,9). Jokainen ”kirjain” on yhtä 
tärkeä, jotta kuntoutumisen polku saa etenemi-
sen aikataulun.

Sitoutuminen. Kuntoutumisen tavoitteena 
on parantaa arjen toimintakykyä, joten muu-
tokseen tähtäävän harjoittelun tulee myös 
tapahtua arjessa. Terapeutin kanssa etsitään 
harjoituksia, jotka kuntoutuja pystyy itsenäi-
sesti tai avustetusti tekemään omassa elinym-
päristössään. Vaihtoehtoisesti muokataan ym-
päristöä niin, että hän pystyy siinä paremmin 
toimimaan. 

Päivittäiset toistot mahdollistavat uusien 
taitojen juurtumisen arkitoimintaan ja edistä-
vät tavoitteen saavuttamista. Kuntoutus, joka 
tapahtuu vain terapeutin vastaanotolla eikä 
kuntoutujan arkitilanteissa, ei useinkaan joh-
da toimintamallien pysyvään muutokseen ja 
siten parempaan toimintakykyyn. Sosiaalisessa 
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KUVA 2. Esimerkki ICF-viitekehyksen (international classification of function) hyödyntämisestä sen havainnollis-
tamiseksi, miten yksilötekijät eli henkilökohtaiset ominaisuudet ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa selkäkivun 
kokemiseen ja seurauksiin joko kielteisesti (−, esimerkiksi pelko lisävammasta ja kivun kokemuksen välttäminen, 
aikaisemmat vastoinkäymiset elämässä, kielteiset tai vähättelevät asenteet työpaikalla, liiallinen auttaminen) tai 
myönteisesti (+, esimerkiksi mielekäs ja toivottu työnkuvan muutos, työyhteisön tuki).

Kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi
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kuntoutuksessa oleellista voi olla elinympäris-
tön laajentuminen ja yhteisölliseen toimintaan 
osallistuminen, mikä edellyttää muun muassa 
sitoutumista sovittuihin aikatauluihin.

Seuranta. Vain harva pystyy kuntoutumaan 
yksin, ja seuranta on kuntoutumisprosessin kes-
keinen osa. Ammattilainen arvioi, onko kun-
toutuja tehnyt harjoitukset oikein tai osallis-
tunut säännöllisesti suunniteltuun toimintaan, 
onko saavutettu tuloksia ja miten esimerkiksi 
harjoitusohjelmaa on mahdollisesti muutetta-
va. Sairastuminen, yllättävät elämäntilanteet 
ja muut vastaavat muutokset voivat horjuttaa 
kuntoutumisen etenemistä tai toimintakyky voi 
jopa taantua, mikä heikentää motivaatiota sekä 
sitoutumista sovittuihin harjoitteisiin, aikatau-
luihin ja yhteistyöhön. 

Säännöllinen ammattilaisen seuranta mah-
dollistaa tarvittavat muutokset kuntoutuspro-
sessiin, esimerkiksi sen sisältöön, intensiivisyy-
teen, toteutukseen tai yhteistyöhön, ja tukee 
kuntoutujan muutosprosessia. Kuntoutujan 
toimintakyvyn ylläpitämisen seuraaminen har-
vakseltaan saattaa olla tarpeen kuntoutumista-
voitteiden saavuttamisen jälkeenkin.

Kuntoutuksen vaikuttavuuden 
tutkimus ja tutkimusten arviointi

Kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimusta 
suunniteltaessa ja arvioitaessa on oleellista sel-
vittää, mihin pyritään vaikuttamaan ja mihin 
kysymykseen halutaan tutkimuksella vastaus 
(TAULUKKO 1) (10). Satunnaistetut tutkimus-
asetelmat soveltuvat ensisijaisesti tilanteisiin, 
joissa kuntoutustoimenpide on tarkkaan mää-
ritetty, ajallisesti rajattu ja tavoite on kaikkien 
kuntoutujien kannalta sama. 

Monivammaisen henkilön toimintaedelly-
tysten parantaminen edellyttää niin yksilöön 
kuin ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä. 
Monimuotoisiin ongelmiin vastataan usein 
moniammatillisesti ja yhteistyössä eri tahojen 
kanssa, jolloin myös vaikuttavuutta on tutkit-
tava useilla menetelmillä. Kuntoutuksen pää-
temuuttujia voi sen moniulotteisuuden vuoksi 
olla useita, esimerkiksi saavutettu toiminta- tai 
työkyvyn paraneminen, kivun väheneminen, 
osallistumisen ja elämänlaadun parantuminen 
sekä muuttunut sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden tarve. Oleellista on, että muutos 

Ydinasiat
 8 Kuntoutuminen mahdollistuu, kun kun-

toutustarpeen syyt on laaja-alaisesti tun-
nistettu ja kuntoutus käynnistyy oikea-
aikaisesti, on motivoivaa ja tavoitteeltaan 
realistinen.

 8 Kuntoutustutkimuksessa tarvitaan useim-
miten monimenetelmäisiä tutkimusase-
telmia.

 8 Kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnis-
sa on tunnistettava ihmiselle merkityksel-
liset toimintakyvyn muutokset.

TAULUKKO 1. Esimerkkejä mahdollisista tutkimusasetelmista erilaisissa tilanteissa (10).

Tutkimuksen tavoite tai kohderyhmä Esimerkki Mahdollisia tutkimusasetelmia

Ajallisesti rajattu, spesifinen menetel-
mä, tarkka kohderyhmä

Kahden eri menetelmän tai saman 
menetelmän erilaisten toteutustapojen 
vertailu

Satunnaistettu kliininen koe

Ajallisesti rajattu, moniammatillinen ja 
yksilölliset tarpeet huomioiva kuntou-
tus, jossa tavoite sama

Lonkkamurtuman jälkeinen kuntoutus Satunnaistettu kliininen koe, kahden 
sairaanhoitopiirin toimintamallin 
vertailu

Moniammatillinen, yksilöllisesti rää-
tälöity kuntoutus, jonka tavoitekin 
yksilöllinen

Äkillisen vammautumisen tai sairastu-
misen (esimerkiksi aivoinfarkti) jälkei-
nen moniammatillinen, pitkäkestoinen 
kuntoutus

Kohorttitutkimus, kontrolloitu ennen-
jälkeen, tapaus-verrokki, aikasarja-ana-
lyysit, laadullinen tutkimus

Monialainen kuntoutus Sairauden jälkeinen lääkinnällisen, so-
siaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen 
samanaikainen tarve
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päätemuuttujissa on myös kuntoutujalle mer-
kityksellinen.

Koska kuntoutustoimenpide itsessään ei 
johda muutokseen, on sekä tutkimusten suun-
nittelussa että niiden arvioinnissa huomioitava 
edellä esitetyt kuntoutumista tukevat osateki-
jät. Mikä on menetelmän teoreettinen perus-
ta ja miten kuntoutuksen biopsykososiaaliset 
ulottuvuudet on siinä huomioitu? Miten kun-
toutumisen tavoitteet on asetettu, ja ovatko ne 
kuntoutujalle merkityksellisiä? Miten kuntou-
tuksen on tarkoitus siirtyä arkeen? Miten mo-
tivaatiota ylläpidetään ja muutosta seurataan? 
Onko ympäristön kuntoutumisen mahdollis-
tavat ja estävät tekijät tunnistettu ja tarvittavat 
toimenpiteet esteiden poistamiseksi tehty?

Kuntoutuksen tutkimus on jatkuvasti lisään-
tynyt ja monimuotoistunut, jotta se pystyy 
paremmin vastaamaan terveydenhuollon tar-
peisiin. Siihen liittyy kuitenkin aina käytännön 
arkeen siirrettävyyden haasteita. Tutkimuksissa 
on vaikea huomioida kuntoutujan yksilöllisiä 
tarpeita, tavoitteita ja sitoutumista, moniam-
matillisen prosessin kunkin osatekijän itsenäi-
siä vaikutuksia sekä reaalimaailman tekijöitä, 
kuten alueellisia eroja resursseissa, yhteistyössä 
ja osaamisessa. Kuntoutuksen tutkimuksessa 
onkin lisääntynyt myös vaikuttavien kuntou-
tusmenetelmien käyttöönottoon ja käyttöön 
liittyvä tutkimus (11). Tällaisten tutkimusten 
tarkoituksena on esimerkiksi selvittää, voidaan-
ko uusi menetelmä ottaa käyttöön sellaisenaan 
vai edellyttääkö arkivaikuttavuuden saavutta-
minen lisätoimia.

Kuntoutuksen tarpeen ja 
vaikuttavuuden arviointi kliinisessä 
työssä

Kuntoutuksen tarpeen ja vaikuttavuuden ar-
viointi kliinisessä työssä edellyttää, että henki-
lön toimintakyvystä on tehty huolellinen arvio, 
asetettu kuntoutukselle yksilölliset ja realistiset 
tavoitteet ja toimintakyky on kirjattu asiakir-
joihin strukturoidusti, validoituja arviointime-
netelmiä käyttäen (12). Mittarit tulee valita 
kohderyhmä ja kuntoutuksen tavoitteet huo-
mioiden (13). On tärkeää, että käytetään myös 
potilaalle merkityksellisiä (PROM = patient 

rated outcomes that matter) arviointimenetel-
miä, jotka ovat myös muutosherkkiä (14,15). 
Validoidut PREM-mittarit (patient reported 
experience measures) puolestaan kertovat pait-
si kuntoutujan kokemuksesta myös kuntoutu-
misprosessiin vaikuttavista tekijöistä (15).

Jos kuntoutukselle ei ole asetettu ennalta 
tavoitetta ja sisältöä, on mahdotonta arvioida, 
onko kuntoutus ollut vaikuttavaa, onko sen 
”annos” oikea, onko kotiharjoittelu toteutettu 
oikein ja mahdolliset muutokset elinympäris-
tössä toteutettu. Strukturoitu, ICF:n mukaisesti 
kuntoutumisen esteet ja mahdollistajat tunnis-
tanut kuntoutussuunnitelma on keskeinen väli-
ne paitsi kuntoutumisen toteutumiseksi myös 
sen vaikuttavuuden arvioimiseksi (KUVA 2).

TAULUKOSSA 2 kuvataan keskeisiä ajatusvi-
noumia, jotka vaikeuttavat kliinisessä työssä 
niin kuntoutuksen tarpeen kuin sen vaikutta-
vuudenkin arviointia. Yhtenäinen toimintaky-
vyn arviointi selkeyttää kuntoutuksen suunnit-
telua ja sen vaikutusten arviointia. Kansallisesti 
validoituja toimintakykymittareita kerätään 
TOIMIA-tietokantaan (16).

Lopuksi

Kuntoutuksen tarpeen oikea-aikaisessa tunnis-
tamisessa ja järjestämisessä on suuria alueellisia 
ja erikoisalakohtaisia eroja. Mitä varhaisemmin 
kuntoutuksen tarve tunnistetaan, sitä helpompi 
on aikaansaada muutos ihmisen omassa toi-
minnassa ja ympäristön asenteissa. Vaikka kun-

TAULUKKO 2. Kuntoutuksen tarpeen ja vaikuttavuuden 
objektiivista arviointia sekoittavat tekijät.

Tiedon-
saanti

Asiantuntijat saavat erilaista tietoa – kysyvät eri 
asioita eri aikoina ja kirjaavat sairaskertomuk-
siin eri asioita.

Tulkinta Asiantuntijat tulkitsevat eri tavoin löydösten 
ja kuntoutujan kokemusten merkitystä ja sitä, 
miten esimerkiksi muutokset toimintakyvyssä 
vaikuttavat jäljellä olevaan työkykyyn suhtees-
sa työn vaatimuksiin.

Arvotus Erot omassa arvoasteikossa sen osalta, millaista 
toimintakykyä tai suoriutumista voidaan odot-
taa. Eroja eri ammattilaisten kesken sekä am-
mattilaisen ja kuntoutujan välillä.

Kriteerit Asiantuntijat käyttävät erilaisia kriteereitä sa-
man tiedon jäsentämiseen ja lain tulkintaan.

Kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi
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toutumisessa on kyse ihmisen oman toiminnan 
muutoksesta, edellyttää sen tarpeen tunnista-
minen ja toteutuminen osaavia kuntoutuksen 
ammattilaisia. He auttavat kuntoutujaa tunnis-
tamaan realistisen tavoitteen ja sen saavuttami-
sen edellyttämät strategiat, mahdollistavat oi-

kein toteutetun harjoittelun ja toimintamallien 
muutokset, kannattelevat kuntoutujan motivaa-
tiota ja sitoutumista sekä varmistavat sujuvan, 
usein yhteistyötä edellyttävän kuntoutumispro-
sessin eri toimijoiden välillä. ■

ILONA AUTTI-RÄMÖ, lastenneurologian erikoislääkäri, 
dosentti
Helsingin yliopisto
@IlonaAutti
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