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Väestö ikääntyy ja tämä tuo haasteita sosiaali- ja terveysalan palvelurakenteeseen ja väestön
terveydentilaan. Suurin osa ikääntyneistä haluaa asua kotonaan, jonne tulee suunnata myös
kuntoutuspalveluita, kuten ja koti- ja arkikuntoutusta. Valtakunnallinen linjaus Suomessa on, että
raskaista palveluista tulisi suunnata kohti ennaltaehkäiseviä palveluita. Tämän tutkielman tarkoitus on
selvittää, eroaako arkikuntoutusta toteuttavien kuntien ikääntyneet lähtötilanteessa toimintakyvyn ja
kivun suhteen verrokkikuntien ikääntyneistä. Tällaista kuntoutukseen valikoitumista ja varhaisen
tunnistamisen asetelmaa ja sen merkitystä ei ole aiemmin tutkittu ikääntyneillä Suomessa.
Tutkielman aineisto on saatu tekeillä olevasta Satu Niskasen väitöskirjasta: Ikääntyneiden
arkikuntoutuksen vaikuttavuus kotihoidossa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kotona asuvat yli 65vuotiaat ikääntyneet, jotka ovat kotihoidossa tai joilla on riski siirtyä ympärivuorokautisen hoidon tai
kotihoidon asiakkaaksi toimintakyvyn alenemisen vuoksi. Tärkeimpänä poissulkukriteerinä olivat
ikääntyneet, joiden kognitiivinen toimintakyky oli kohtalaisesti tai vakavasti alentunut.
Arkikuntoutusaineisto on saatu yhdeksästä kunnasta Keski-Suomesta ja verrokkiaineisto on saatu
yhdestä kunnasta Länsi-Suomesta. Arkikuntoutuskuntien arkikuntoutukseen valikoituneita ikääntyneitä
(N=90) verrattiin toimintakyvyn sekä kivun suhteen verrokkikuntien kotikuntoutukseen valikoituneita
ikääntyneitä (N=28). Muuttujina olivat RAI- arvioinnista saadut ADL ja IADL – toiminnot sekä kipu.
Tämän lisäksi tutkittiin, muovaako kognitio (CPS) ja masennus (DRS) näitä yhteyksiä. Tilastollisessa
analyysissä käytettiin t-testiä sekä yhdysvaikutusta tutkittiin kovarianssianalyysillä (ANCOVA).
Tuloksissa havaittiin, että arkikuntoutusryhmällä oli tilastollisesti merkitsevästi parempi toimintakyky
päämuuttajassa IADL- toimintojen (p=0.001) suhteen verrattuna verrokki ryhmään. ADL- toiminnoissa
oli myös keskiarvollista eroa (MD 1.2), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0.259). Kivun
suhteen ryhmän eivät eronneet toisistaan (p=0.98). Kun analyysissä otetiin huomioon kovariantit CPS
ja DRS, niin huomattiin CPS:n heikentävän yhteyttä IADL- toiminnoissa (p=0.066) ja ADLtoiminnoissa (P=0.357). T-testin mukaan kognitio oli arkikuntoutustyhmässä tilastollisesti merkitsevästi
parempi (p=0.001). DRS ei vaikuttanut ryhmien välisiin eroihin ADL- tai IADL- toiminnoissa
Tulosten perusteella arkikuntoutuskunnissa kuntoutukseen valikoituu toimintakyvyltään
keskiarvollisesti hieman parempikuntoisia ikääntyneitä. Ryhmien välinen ero todellista toimintakykyä
tarkastellessa oli melko pieni. Ainoastaan kognition osalta tulos oli tilastollisesti ja kliinisesti
merkitsevä. Tulos voi olla merkityksellinen, koska tutkimusten mukaan ikääntyneiden kuntoutus on sitä
vaikuttavampaa, mitä aiemmin se aloitetaan. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta suuremmalla otoskoolla
ja kuntaotannalla sekä mikä merkitys arkikuntoutuksella todellisuudessa on kuntoutukseen
valikoitumisprosessissa.

Asiasanat: Ikääntyneet, kuntoutus, varhainen tunnistaminen, arkikuntoutus, palvelutarpeen
arviointi

ABSTRACT
Lehtiniemi, O. 2021. Identifying the need for rehabilitation of the elderly. Comparison of the two groups.
Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Jyväskylä, Master's Thesis in Sports and Exercise
Medicine, 46pp.
The population is aging, and this poses challenges to the service structure of the social and health sector
and the state of health of the population. Most elderly people want to live at home, where rehabilitation
services, such as home and reablement, should also be directed. The nationwide policy in Finland is that
heavy services should be directed towards preventive services. The purpose of this thesis is to find out
whether the elderly in the municipalities implementing reablement differ from the elderly in the control
municipalities, in terms of functional capacity and pain at baseline. Such selection for rehabilitation, the
f early identification and its significance have not been previously studied amongst the elderly in
Finland.
The material for the thesis has been obtained from Satu Niskanen's dissertation (Effectiveness of daily
rehabilitation of the elderly in home care) which is currently being worked on. The target group of the
study is elderly people over the age of 65 living at home, who are either currently in home care or who
are at risk of becoming a client of round-the-clock care or home care due to a sudden decrease in
functional capacity. The main exclusion criterion were elderly how had moderately or severely impaired
in cognitive functioning Reablement data have been obtained from nine municipalities in Central
Finland and control data have been obtained from on municipality in Western Finland. Elderly people
selected for daily rehabilitation in reablement municipalities (N = 90) were compared with elderly
people selected for home rehabilitation in control municipalities (N = 28) in terms of functional capacity
and pain. The variables were ADL and IADL functions obtained from the RAI assessment, as well as
pain. In addition, it was investigated whether cognition (CPS) and depression (DRS) shape these
connections. A t-test was used for statistical analysis and the interaction was examined by covariance
analysis (ANCOVA).
The results showed that the reablement group differed statistically significantly in the main variables in
terms of IADL functions (p = 0.001) from the control group. There was also an average difference in
ADL functions (MD 1.2), but the difference was not statistically significant (p = 0.259). In terms of
pain, the groups did not differ (p = 0.98). When the covariates CPS and DRS were taken into
consideration in the analysis, it was found that CPS weakens the association in IADL functions (p =
0.066) and ADL functions (P = 0.357). According to the T-test, cognition was statistically significantly
(p = 0.001) better in the reablement group. DRS had no interaction with any of the main variables.
Based on the results, the elderly in with slightly better functional capacity on average were selected for
rehabilitation in reablement municipalities. The difference between the groups in actual functional
capacity was quite small. Only in functional capacity the result was statistically and clinically
significant. The result may be relevant because studies show that the rehabilitation of the elderly is
more effective the earlier it is started. However, further research is needed with a larger sample size and
with more municipalities. We also have to clarify, what significance reablement actually has in
rehabilitation in the selection process.
Keywords: Elderly, rehabilitation, early identification, reablement, review of the service requirements.
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1 JOHDANTO

Väestö ikääntyy nopeasti ja yli 65- vuotiaiden osuus väestöstä on ennustettu kasvavan ainakin
vuoteen 2070 saakka (SVT 2019). Suomessa tämä väestörakenteen muutos on Euroopan
nopeinta (Vähäkangas ym. 2017). Tämän vuoksi ikääntyneiden toimintakyky ja terveys on
merkityksellinen talouden ja palvelutarpeen suuntaamisen kannalta (Sainio ym. 2013).
Useimmat näistä ikääntyneistä haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään. Edellä mainitut
yhdessä tarkoittavat, että tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän ikääntyneen itsenäistä
elämää tukevia ja ennaltaehkäiseviä palveluita (Liimatta 2019; Koskinen ym. 2008). Sosiaalija terveysministeriön (2020) linjauksen mukaan terveydenhuollon palveluita tulee siirtää
raskaista enemmän ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Ihmisen toimintakyky laskee ikääntyessä vanhenemisen ja sairauksien seurauksena (Rantanen
2013). Myös kipujen on arveltu lisääntyvän (Kalso 2018) Toimintakyvyn muutoksia ja
terveyden tilaa voidaan arvioida erilaisilla mittareilla, kuten RAI- arvioinnilla, jolla voidaan
myös arvioida ikääntyneen palvelun tarvetta (THL 2021). RAI- arvioinnissa ikääntyneiden
toimintakykyä voidaan tarkastella esimerkiksi ADL ja IADL- toimintojen avulla. Näiden
toimintojen heikkeneminen ennustaa ennenaikaista laitoshoidon tarvetta ja kuolleisuutta
(Heikkinen ym. 2013).

Toimintakyvyn laskiessa, on Pitkälän (2018) mukaan tärkeää tunnistaa ikääntyneen terveyden
ja toimintakyvyn ongelmat ajoissa. Tutkimukset korostavat, että ikääntyneiden hoito ja
kuntoutustoimenpiteiden tulisi kohdistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, riittävän
hyväkuntoisiin ikääntyneisiin (Strandberg & Tilvis 2016; Van Mulligen – Van de Belt ym.
2017; Tourigny ym. 2015; Äijö ym. 2018). Tähän varhaiseen tunnistamiseen on olemassa
erilaisia menetelmiä ja työkaluja, kuten EHKO- käynnit ikääntyneen ja CGA sekä keskitetty
asiakasohjaus. Arvioinnin jälkeen ikääntynyt voi saada hoito ja kuntoutuspalveluita, kuten kotija arkikuntoutusta. Näiden avulla pyritän parantamaan ikääntyneen elämänlaatua, osallisuutta
sekä tuoda kustannusvaikuttavuutta.
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Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, eroavatko arkikuntoutusta toteuttavien kuntien
ikääntyneet kuntoutukseen valikoitumisen jälkeen toimintakyvyn ja kivun suhteen
verrokkikuntien ikääntyneistä. Tarkasteluina olevina muuttujina ovat ADL ja IADL -toiminnot
sekä kipu. Tarkastelen myös, selittääkö masennus ja kognitio mahdollista eroa ryhmien välillä.
Ryhmien välinen ero toimintakyvyssä voi olla merkityksellinen. Tällöin pystytään
tunnistamaan ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn haasteita varhaisessa vaiheessa.
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2 VARHAINEN TUNNISTAMINEN

Ikääntyminen ja sairaudet aiheuttavat toimintakyvyn laskua ja lisäävät palvelujen tarvetta.
Toimintakyvyn muutosten ja sairauksien varhainen tunnistaminen sekä oikea aikainen tuki
tukevat ikääntyneen toimintakykyä, terveyttä ja kuntoutumista. Varhainen tunnistaminen on
ikääntyneen toimintakyvyn kannalta tärkeää, koska tällöin ikääntyneeseen voidaan kohdistaa
ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita. Riittävän aikainen ja tehokas kuntoutus
mahdollistaa ikääntyneen itsenäisen ja omatoimisen elämän (Vähäkangas ym. 2017; Pitkälä
ym. 2016). Varhaisen tunnistamisen menetelmistä, kuten CGA:sta näyttäisivät tutkimusten
mukaan parhaiten ne ikääntyneet, joilla on vielä suhteellisen hyvä toimintakyky (Van Mulligen
– Van de Belt ym. 2017; Tourigny ym. 2015; Strandberg & Pitkällä 2016). Toisaalta liian
terveitä ikääntyneitä ei kannata hoitaa, koska heillä esimerkiksi geriatrisen arvioinnin ja
kuntoutuksen hyöty on vähäinen. (Strandberg & Pitkälä 2016).

2.1 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Yksi varhaisen tunnistamisen muoto on EHKO-käynnit ikääntyneiden kotona. EHKO ovat
käytössä laajalti Suomessa ja maailmalla. Käyntejä voidaan tarjota esimerkiksi kaikille alueen
80 vuotta täyttäneille ikääntyneille. Käynnin tekee yleensä yksittäinen terveydenhuollon
ammattilainen, kuten sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, mutta sen voi tehdä myös
moniammatillinen tiimi. Käynnin sisältö ei ole tarkasti määritelty. Se voi liittyä CGA:n tai se
voi olla pelkästään informaation antamista tai diagnoosiperäistä hoitoa. Käynnin tarkoitus on
ennaltaehkäisevä ja sillä pyritään estämään esimerkiksi laitoshoitoon joutumisen vaaraa
(Liimatta 2019; Tourigny ym. 2015)

Tourigny ym. (2015) systemaattisessa katsauksessa ja Mayo-Wilson ym. (2014) metaanalyysissään totesivat, että näyttö EHKO-käyntien vaikuttavuudesta on vähäistä ja
ristiriitaista. Käynnit eivät vähennä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä eikä riskiä joutua
palveluasumiseen. Ne eivät myöskään paranna ikääntyneiden itsenäisestä selviytymistä kotona.
EHKO- käynnit saattavat vähentää jonkin verran kuolleisuutta lyhyellä aika välillä, mutta
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pitkällä aika välillä tätä ei enää havaittu. Vaikka EHKO- käynnit vaihtelevat sisällöllisesti, niin
käyntien sisältöjen välillä ei havaittu vaikuttavuus eroja. Toisaalta tutkijat moittivat käyntien
sisältöjen heikkoa kuvausta. Liimatta (2019) kartoitti väitöskirjassaan laajasti EHKO- käyntien
vaikuttavuutta. Mukana olleesta 33 EHKO- käynteihin liittyvästä RCT- tutkimuksesta 25 osoitti
jonkinlaista vaikuttavuutta osaan muuttujista, vastaavasti kahdeksan tutkimuksista ei osoittanut
minkäänlaista vaikuttavuutta. Liimatta toteaa, että vaikka näyttö on vaatimatonta, niin EHKO
käynneissä voi olla potentiaalia vaikuttaa suotuisasti ikääntyneiden toimintakykyyn,
hyvinvointiin, kuolleisuuteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Huomion arvoista
oli myös se, että jos EHKO- käynnit kohdistuivat nuorempaan ikäryhmään (77 vuotta täyttäneet
ja sitä nuoremmat), tuottivat ne merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kuolleisuuteen (OR = 0,74,
95% CI, 0,58-0,94) ja hidastivat toimintakyvyn heikentymistä ikääntyessä. Edellytyksenä tässä
oli, että EHKO- käynnit sisälsivät kliinisen tutkimisen alkuvaiheessa ja seurannan (Huss ym.
2008).
Liimatta (2019) tutki väitöskirjassaan Suomessa toteutuneiden EHKO- käyntien vaikuttavuutta.
Tutkimus kohdistui yli 75- vuotiaisiin (N=422) hyvinkääläisiin, jotka asuivat omassa kodissaan
ilman kotiapua tai kotihoitoa. Interventioryhmälle tehtiin kolme kattavaa ennaltaehkäisevää
geriatrista arviointia sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja sosiaalityöntekijän toimesta.
Interventioryhmän

saaman

palvelun

vaikuttavuutta

terveyteen

mitattiin

15D

elämänlaatumittarilla. Elämänlaatu oli laskenut seurannassa interventioryhmällä tilastollisesti
merkitsevästi hitaammin (p = 0.028) kuin verrokkiryhmällä. Ero oli kuitenkin pienentynyt

kahden vuoden tarkasteluvälillä. Kuolleisuudessa ryhmien välillä ei ollut eroa.
Kustannusvaikuttavuudessa, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä ryhmien välillä ei
havaittu eroja.
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2.2 Laajalainen geriatrinen arviointi

Yksi käytetyimmistä ikääntyneen palvelutarpeen arvioinnin ja varhaisen tunnistamisen
työkaluista on laaja-alainen geriatrinen arviointi, CGA. CGA:lla tarkoitetaan moniulotteista ja
monialaista prosessia, jolla yritetään tunnistaa ikääntyneen lääketieteelliset, sosiaaliset ja
toiminnalliset haasteet. CGA:ssa asiakkaan palvelun tarvetta arvioidaan moniammatillisen
työryhmän avulla (Soobiah ym. 2017). CGA sisältää sekä diagnostisen, että hoidollisen
osuuden, ja sillä pyritään tunnistamaan myös ikääntyneen piilevät sairaudet (Finne-Soveri
2019). CGA:n tavoitteena on näin ollen muodostaa käsitys ikääntyneen hoidon ja
palvelutarpeen syistä ja korjata toiminnan vajauksen aiheuttama tila tai sairaus (Graham ym.
2011). Kuntoutussuunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tunnistamisen
perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma toimintakyvyn palauttamiseksi (Finne-Soveri
2019).

CGA:ta on tutkittu laajasti, mutta tutkimus on kohdistunut pääosin osastopotilaisiin ja CGA:n
erikoistuneisiin yksiköihin. Van Graen ym. (2010) ja Ellis ym. (2011) meta-analyyseissä
huomattiin, että CGA:n piirissä olevilla ikääntyneillä oli vähemmän toimintakyvyn laskua ja he
joutuivat epätodennäköisemmin laitoshoitoon vuoden sisällä kotiutumisen jälkeen verrokkeihin
verrattuna. He myös elivät pidempään ja CGA:n todettiin olevan todennäköisesti myös
kustannusvaikuttavaa. Vaikuttavuus todettiin etenkin CGA:n erikoistuneissa yksiköissä. Van
Mulligen – Van de Belt ym. (2017) kirjallisuuskatsauksen mukaan myös kotiolosuhteissa tehty
CGA voi olla vaikuttavaa. Tutkimukseen valikoituneesta kuudesta RCT- tutkimuksessa
kolmessa havaittiin CGA:lla olevan positiivisia vaikutuksia ikääntyneen toimintakykyyn.
Kahdessa neljästä tutkimuksessa havaittiin positiivinen yhteys myös elämänlaatuun.
Tutkimuksissa ei havaittu vaikutusta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön, kuolleisuuteen
tai laitoshoitoon joutumisen riskiin.
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2.3 Muita tunnistamisen keinoja

Gerastenia ennustaa ikääntyneellä toimintakyvyn (ADL ja IADL- toiminnot) heikentymistä.
Aiemmin Suomessa tilaa kutsuttiin HRO:ksi eli hauraus-raihnaus-oireyhtymäksi. Maailmalla
tilaa kutsuttiin, ja kutsutaan osittain vieläkin nimellä frailty (Strandberg 2016). Gerastenia
tarkoittaa nykykäsityksen mukaan ikääntynyttä, jonka yleinen terveydentila on heikko, mutta
hänellä ei ole siihen liittyvää diagnosoitua sairautta.

Gerastenia johtuu elimistön

heikkenemisestä eri alueilla koska elimistön stressin sietokyky on ikääntyessä heikentynyt.
Käytännössä

gerastenia

voi

ilmetä

esimerkiksi

sarkopeniana,

osteoporoosina,

ruokahaluttomuutena sekä väsymisherkkyytenä. Gerastenian hoito ja ennaltaehkäisy
edellyttävät, että gerastenia tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, ja etenkin koti- ja sairaanhoito
on tässä avainasemassa (Strandberg 2016; Vermeulen ym. 2011). Gerastenian arviointiin voi
osallistua lääkärin lisäksi fysio- ja/tai toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä sekä hoitoalan
edustaja.

Asiakkaan

tarpeen

mukaan

tiimiä

voidaan

täydentää

esimerkiksi

ravitsemusterapeutilla tai jalkahoitajalla. Gerastenian tunnistamiseen on kehitetty kymmeniä
eri sovelluksia ja seulontamenetelmiä (Chera-Lopez ym. 2019). Oviedo-Briones ym. (2021)
arvioi (FRAILTOOL- study) yleisimpiä gerastenian tunnistamiseen käytettyjä työkaluja. He
totesivat, että suurin osa työkaluista tunnisti melko hyvin gerastenian.

Suomessa kehitettiin hallituksen kärkihankkeena vuosina 2016-2019 alueellista keskitettyä
asiakas- ja palveluohjausta ikääntyneille (KAAPO). Hankkeen ydinideana oli kehittää matalan
kynnyksen palvelu, joka tarjoaa ikääntyneelle tietoa lähipalveluista ja käynnistää tarvittaessa
palvelutarpeen arviointiprosessin. Palvelussa yksi yhteydenotto yhteen palvelunumeroon
riittää. Ikääntynyt voi myös käyttää palvelun chattia tai käydä lähipalvelupisteellä. Palvelun
neuvonta

voi

olla

tietoa

palveluiden

saamisesta

kotiin

tai

tietoa

esimerkiksi

harrastustoiminnasta tai ravitsemuksesta. Jos pelkkä neuvonta ei riitä, asiakasohjaaja voi
käynnistää palvelutarpeen arvioinnin (THL 2020: keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus).

On myös muita, ei systemaattisia tapoja tunnistaa ikääntyvän terveyden ja toimintakyvyn
ongelmat ajoissa. Suomessa on erilaisia yhdistyksiä ja kolmannen sektorin palveluita, joissa
ikääntynyt voi saada ainakin tietoa terveydestä ja palveluista. Suomessa, Siun Sotessa, on
6

käytössä niin sanottua etsivätoimintaa, joissa yritetään löytää palvelujen tarpeessa olevat
ikääntyneet. Useissa kunnissa Suomessa on myös käytössä huoli-ilmoitus, jossa omainen tai
tuttu voi ottaa asiakasohjaukseen yhteyttä, jos on huolissaan jonkun ikääntyneen terveydestä,
toimintakyvystä tai muusta oleellisesta ikääntyneen asiasta.
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3 IKÄÄNTYNEIDEN TOIMINTAKYKY

THL:n (2019) mukaan toimintakyky voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen (kognitiiviseen) ja
sosiaaliseen toimintakyyn. Toisinaan kognitiivinen toimintakyky luetaan omaksi osa-alueeksi.
WHO:n (World Health Organization) toimintakykyluokitus ICF kuvaa toimintakykyä
elinjärjestelmien toimintoina, niiden tekeminä suorituksina ja tämän mahdollistamana
osallistumisena yhteisön elämään (Sainio ym. 2013; Ollila ym. 2020). Pikkaraisen (2013)
mukaan toimintakykyä voidaan tarkastella objektiivisena, mitattava ominaisuutena tai
subjektiivisena, koettuna toimintakykynä. Toimintakyky on suorituksen tasolla esimerkiksi
liikkumista ja harrastamista sekä osallistumisen tasolla esimerkiksi teatteriin menemistä (Sainio
2016). Toimintakyky on kontekstuaalista, jolloin siihen vaikuttaa ympäristön kielteiset tai
myönteiset tekijät. Yksilötasolla toimintakyky muodostuu terveydentilasta, yksilöllisisistä
ominaisuuksista sekä ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena (Sainio ym. 2013). Ikääntyneen
toimintakykyä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavasti: fyysistä toimintakykyä ikääntyvä
tarvitsee ulkona liikkumiseen ja selviytymiseen kotiaskareistaan. Psyykkistä ja kognitiivista
toimintakykyä ikääntyvä tarvitsee suoriutuakseen esimerkiksi mielen hyvinvointiin sekä
muistamiseen ja tietojen käsittelyyn liittyvissä arjen toiminnoissa. Sosiaalista toimintakykyä
ikääntynyt tarvitsee yksinäisyyden ehkäisyyn ja sosiaalisten tarpeidensa tyydyttämiseen
(Pitkälä ym. 2016).

Toimintakyvyn eri osa-alueita on lähes mahdoton erottaa toisistaan, mutta tarkastelun
painopiste tässä tutkielmassa on pääosin ikääntyneen fyysisessä toimintakyvyssä. Fyysisellä
toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä mahdollisuuksia selviytyä hänelle tärkeistä arjen
toiminnoista. Fyysiseen toimintakykyyn liittyy muun muassa ihmisen aistit, lihakset ja
hermomotorinen järjestelmä. Siihen katsotaan kuuluvat myös fysiologisia ominaisuuksia, kuten
lihasvoima- ja kestävyys, nivelten liikkuvuus ja kehon hallinta (THL 2019). Fyysinen
toimintakyky ilmenee näin ollen kykynä liikkua ja liikutella itseään, mutta myös
mahdollisuutena aistia, kuten nähdä ja kuulla. Näiden ominaisuuksia lisäksi fyysiseen
toimintakykyyn vaikuttavat ihmisen yksilölliset ominaisuutensa ja ympäristötekijät (Sainio ym.
2013). Fyysinen toimintakyky on keskeinen asia ikääntyvän terveydessä (Rantanen 2013). Se
mahdollistaa ikääntyneen itsenäisen kotona asumisen sekä osallistumisen mielekkäisiin
toimintoihin, jota kautta se vaikuttaa myös ikääntyneen elämänlaatuun (Sainio ym. 2018).
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Ikääntynyt itse määrittää toimintakykynsä selviytymisenä omassa elinympäristössään
päivittäisissä toiminnoissa. Se on myös omien asioiden hoitamista ja osallistumista
yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena jäsenenä (Pikkarainen ym. 2013).

Toimintakyky heikkenee ikääntyessä. Päivittäisistä toiminnoista selviytyminen alkaa selvästi
heikentyä noin 70-75 vuoden iässä. Tähän vaikuttavat vanheneminen itsessään sekä elimistöä
rappeuttavat pitkäaikaissairaudet (Sainio ym. 2018). Ikääntyneiden toimintakykyä alentavat
esimerkiksi alzhaimerin tauti, sydänsairaudet, aivohalvauksen jälkitilat sekä nivelrikko.
Ikääntyessä myös nivelten liikelaajuuksien kaventuminen ja lihasten voimatasojen alentuminen
voivat

vaikuttaa

merkittävästi

ikääntyneen

toimintakykyyn.

Harvinaisempia,

mutta

voimakkaasti toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia ovat esimerkiksi Parkinsonin tauti ja
keuhkojen toimintaan vaikuttavat sairaudet, kuten keuhkoahtaumatauti. Muistisairaudet ovat
tärkein yksittäinen sairaus, jotka heikentävät toimintakykyä ja johtavat ennen aikaiseen
laitoshoitoon (Sulkava 2016; Pitkälä 2016). Strandbergin & Tilviksen (2016) mukaan
ikääntyneen toimintakyky voi heiketä myös harjoituksen puutteesta. Myös epäsopiva ympäristö
ja asunto voi vaikeuttaa arkiselviytymistä toimintakyvyn rajoittuessa. Ikääntyneiden
toimintakykyä voidaan palauttaa kirjoittajien mukaan lähinnä toiminnan harjoitteiden kautta ja
tämä edellyttää taustalla olevien sairauksien hoitoa. Kykyyn suoriutua päivittäisistä
toiminnoista vaikuttaa myös sosiaalinen ympäristö, jossa ikääntynyt elää (Strandbergin &
Tilvis 2016; Pitkälä ym. 2016). Fyysinen toimintakyky heikkenee ikääntyessä naisilla miehiä
enemmän (Pitkälä ym. 2016; Sainio ym. 2018). Vanhenemisesta tai sairaudesta johtuvaa
toimintakyvyn heikentymää kutsutaan toiminnan vajauksiksi. Toiminnan vajaus määritellään
vaikeudeksi päivittäisissä toiminnoissa, joihin saatetaan tarvita ulkopuolista apua. Englanniksi
ikääntyneen toimintakyvyn rajoitteet ilmaistaan usein sanalla disability, jolla tarkoitetaan
vaikeuksia suoriutua arkielämän toiminnoista millä elämän osa-alueella tahansa, kuten
henkilökohtaisen hygienian hoidossa, harrastuksissa, asioiden hoitamisessa (Lisko ym. 2020).

Ensimmäisenä ikääntyneen toimintakyvyssä heikkenevät vaativammat AADL- toiminnot
(Advanced Activities of Daily Living). Näitä toimintoja ovat esimerkiksi osallistuminen
aktiiviseen liikuntaan, harrastuksiin ja järjestötoimintaan (Heikkinen ym. 2013; Pitkälä ym.
2016; Tilvis 2016). Seuraavaksi heikkenevät IADL toiminnot, kuten esimerkiksi ruuanlaitto ja
viimeisenä ADL- toiminnot, joita ovat esimerkiksi peseytyminen ja pukeutuminen (Pitkälä ym.
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2016; Laukkanen & Pekkonen 2013). Päivittäisissä toiminnoissa selviytymisessä on kuitenkin
suuria yksilöllisiä eroja (Koskinen 2008). Esimerkiksi yli 80 vuotiaista moni kokee olevansa
vielä täysin toimintakykyinen. Naisilla toimintakyky heikkenee yleisesti hieman miehiä
aiemmin. (Sainio ym. 2018).

Edellä kuvattu gerastenia on yksi ikääntyneen toimintakyvyn laskua ennustava tekijä
(Vermeulen ym. 2011). Gerastenia lisää ennen aikaisen kuolemisen riskiä (OR 2.34), joutua
sairaalahoitoon (OR 1.82), vaikeuksiin päivittäisten toimintojen suorittamisessa (OR 2.05)
(Vermeiren ym. 2016). Ikääntyneellä on gerasteniassa lisääntynyt alttius esimerkiksi toiminnan
vajeille, kaatuilulle, lisääntyneeseen vammautumisriskiin, sairaala- ja pitkäaikaishoidolle sekä
ennen aikaiselle kuolemalle (Cicutto 2018). Jos ikääntyneen kävelynopeus, puristusvoima,
tasapaino ja alaraajojen toiminta ovat testituloksiltaan heikkoja, ennustaa se ADL -toimintojen
heikkenemistä tulevaisuudessa. Merkityksellisempiä näistä ovat etenkin hidas kävelynopeus ja
yleinen alhainen aktiivisuustaso. Gerastenian tärkeimmät lääkkeettömät hoitomuodot ovat
ravitsemuksen ja lihaskunnon korjaaminen ja ylläpito (Strandberg 2016). Chou ym. (2018)
meta-analyysin mukaan liikuntaharjoittelulla voidaan parantaa ikääntyneen toimintakykyä ja
selviytymistä ADL- toiminnoista.

Vaikka toimintakyky heikkenee ihmisellä ikääntyessä, niin väestötasolla ikääntyneiden
toimintakyky on parantunut vuosien 1970-2011 tarkasteluvälillä. Esimerkiksi vuonna 2000 yli
85 vuotiasta miehistä 83,7% ilmoitti, että hänellä on vaikeuksia suoriutua puolen kilometrin
kävelystä, kun vastaava prosentti vuonna 2011 oli 57.9 (Sainio ym. 2013). Hyvä kehitys koski
etenkin eläkeikäistä väestöä. Tuoreemmat tiedot ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn
kehityksestä ovat ristiriitaisia; itseraportoitu liikkumiskykyä on heikentynyt, mutta mitatuissa
suorituskykytesteissä on tapahtunut hienoista paranemisesta. Väestön fyysisen toimintakyvyn
positiivinen kehitys näyttäisi olevan hiipumassa, mutta sen suuntaa ja suuruutta ei vielä osata
arvioida (Sainio ym. 2018).
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4 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

Jos ikääntyneen toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia, voidaan hänelle tehdä palvelutarpeen
arviointi. Ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnista säädetään vanhuspalvelulaissa (980/2012)
ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja siihen niihin liittyvissä laatusuosituksissa (Finne-Soveri
ym. 2019; Pikkarainen 2016). Palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä asiakas- ja
palveluohjaus ovat siirtymissä SOTE- uudistuksen myötä kunnilta maakunnille (Vähäkangas
ym. 2017). Palvelutarpeen selvittäminen tehdään silloin, kun ikääntynyt ei enää selviä arjestaan
itsenäisesti tai tällainen tilanne on odotettavissa. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään
ikääntyneen terveys, toimintakyky ja itsenäinen selviytyminen kokonaisvaltaisessa prosessissa.
Palvelutarpeen arvio tehdään yhteistyössä ikääntyneen ja palvelutarvetta arvioivan
ammattilaisen kanssa. Omaiset voivat osallistua palvelutarpeen arviointiin ikääntyneen niin
halutessa ja/tai kun se on mahdollista ja tarpeellista (Finne-Soveri ym. 2020). Oikea-aikainen
palvelutarpeen arviointi lyhentää myös palvelun todettua tarvetta ja vähentää päällekkäistä
työtä. Vaikutus perustuu nopeaan ja monitoimijaiseen arviointiin jo asiakkuuden alussa
varhaisessa vaiheessa. Palvelutarpeen arvioinnissa sairauksien tunnistaminen, ehkäisy ja
kuntoutuminen on jäänyt vähemmälle huomiolle (Finne-Soveri ym. 2019; STM 2018).
Palvelutarpeen arvioinnissa voidaan käyttää eri mittareita ja työkaluja, kuten myöhemmin
kuvattua

RAI-

arviointia.

Palvelutarpeen

arvioinnin

jälkeen

seuraa

palveluiden

myöntämisprosessi. Jos palvelu myönnetään, se voi olla tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista
Myönnetty palvelu voi olla sisällöltään hyvin vaihtelevaa. Se voi olla esimerkiksi
peseytymisapua, ruokapalvelua, kuljetuspalvelua tai haavanhoitoa (Vähäkangas ym. 2017).

4.1 RAI- arviointi

Yksi Suomessa käytetyimmistä palvelutarpeen arvioinnin arviointimenetelmäistä on RAIarviointi. Se on standartoitu tiedonkeräämisen ja havainnoinnin järjestelmä, joka soveltuu hyvin
ikääntyneen

toimintakyvyn

kuntoutussuunnitelman

arviointiin.

laatimisessa.

Se

on

Järjestelmälllä

hyödyllinen
saadaan

myös

esimerkiksi

yhdenmukaisuutta

ja

monipuolisuutta asiakkaan palvelutarpeeen selvittämiseen. RAI- arvionnista on useita eri
versioita, joista yksi, RAI HC (home care) on tarkoitettu kotihoitoon. Kotihoidossa RAI11

arviointi tehdään yleensä ennen kotiohoidon aloittamista tai heti sen aloituksen jälkeen.
Palvelutarpeen arviointiin RAI- mittareista löytyy myös CA, HELSA ja Oulu Screener (THL
2021, Tietoa RAI järjestelmästä; THL 2021 palvelutarpeen arvionti RAI- järjestelmällä). Laki
ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa sekä ikääntyneen sosiaali- ja terveyspalveluissa
velvoittaa kuntia käyttämään ikääntyneen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa RAIarviointia. Siirtymäaika RAI:n käyttöönottoon kunnilla loppuu 1.4.2023 (THL 2021,
Palvelutarpeen arviointi RAI- järjestelmällä). Seuraavissa alakappaleissa käydään läpi tämän
tutkielman RAI- arvioinnissa saatujen muuttujien teoriataustaa: ADL- IADL toiminnot, kipu,
kognitio (CPS) sekä masennus (DRS).

4.2.1 ADL- ja IADL -toiminnot

ADL ja IADL -toiminnoilla voidaan kuvata ikääntyneen arkitoiminnoista selviytymistä. ADLtoiminnoilla tarkoitetaan päivittäisistä toiminnoista selviytymistä, jotka ovat käytännössä
esimerkiksi syömistä, peseytymistä, pukemista ja ulkona liikkumista (Laukkanen & Pekkonen
2013). ADL- toiminnoista selviytyminen ikääntyneelle on tärkeää monesta syystä. Vaikeudet
ADL- toiminnoissa heikentävät elämänlaatua, vähentävät itsenäistä elämää ja altistavat
tapaturmille. IADL, eli välineellisillä toiminnoilla tarkoitetaan asioiden hoitamista, kuten
kaupassa käyntiä, puhelimen käyttöä, raha- ja lääkeasioista huolehtimista ja ruuanlaittoa
(Heikkinen ym. 2013; Rosenwall 2016). Heikko ALD ja IADL -toimintakyky ennustaa
esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä, lisää laitoshoitoon joutumisen riskiä sekä
vähentää eliniän odotetta (Heikkinen ym. 2013; Sainio & Koskinen 2018).

4.2.2 Kipu

RAI- arvioinnilla voidaan tarkastella myös ikääntyneen kokemaa kipua. Ikääntyneen kivun
määrää ja laatua ei kuvata kirjallisuudessa johdonmukaisesti. Kalson (2018) ja Finne-Soverin
(2008) mukaan ikääntyneillä on erilaisia kroonisia sairauksia ja niistä johtuvien
komplikaatioiden vuoksi enemmän kipuja kuin nuoremmilla ja jatkuvan ja päivittäisen kivun
ilmaantuvuuden on todettu lisääntyvän iän myötä. Tilviksen (2016) mukaan vanhuutta ei
kuitenkaan pidetä erityisen kivuliaana aikana verrattuna esimerkiksi keski-ikään. Ikääntyneet
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kokevat kivun eri tavalla kuin nuoremmat, koska vanhetessa hermoston toiminta heikkenee.
Myös dementia muuttaa kivun kokemista (Kalso 2018). Kipu on aina subjektiivinen kokemus,
jonka arviointi voi erityisesti ikääntyneen kohdalla voi olla haastavaa (Finne-Soveri 2008).
Kipuja aiheuttavat erilaiset sairaudet kuten nivelrikot, reumataudit, diabetes sekä syövät. Monet
näistä sairauksista lisääntyvät voimakkaasti iän myötä. Päivittäisestä ja jatkuvasta kivusta
kärsivät 50-54 vuotiaista 20%, kun vastaava prosenttiosuus 70-74 vuotiailla on 30.
Ikääntyneillä kipua lisäävät etenkin postherpeettiset neuralgiat ja erilaiset syövät nuorempiin
verrattuna (Tilvis 2016).

Kipua kokevat ikääntyneet arvioivat yleisen toimintakykynsä kivuttomia heikommaksi. Kivun
kesto näyttäisi olevan kivun voimakkuutta merkityksellisempi iäkkään toimintakykyyn (Pereira
ym. 2014). Etenkin kroonisen kivun seurauksena liikkuminen vähenee ja fyysinen
toimintakyky heikkenee (Kalso 2018; Pereira ym. 2014). Kroonisesta kivusta raportoineista
ikääntyneistä 17 % ilmoitti kivun vaikuttavan ainakin kohtalaisesti päivittäisistä toiminnoista
suoriutumiseen. Krooninen ja voimakas kipu heikentää suoriutumista ADL ja IADL toiminnoista. Ilmiö on nähtävissä etenkin ikääntyvillä miehillä. Kivusta kärsivillä esiintyy
enemmän kaatumisia kuin kivuttomilla ikääntyneillä (Pereira ym. 2014). Kivuliailla
ikääntyneillä on myös enemmän väsymystä, yksinäisyyttä, vihaa ja turhautuneisuutta. Kivuliaat
kokevat enemmän masennusta ja he kokevat elämänlaatunsa heikommaksi kuin kivuttomat
ikääntyneet (Rapo-Pylkkö ym. 2016; Tilvis 2016; Kalso 2018; Finne-Soveri 2008). Kipu voi
myös lisätä unettomuutta ja heikentää kognitiivisia toimintoja sekä lisätä terveyspalveluiden
käyttöä. Kokonaisuudessaan on arvioitu, että joka toinen ikääntynyt kärsii toimintakykyä
alentavista kivuista (Tilvis 2016). Kipu voi vanhentaa ihmistä. Jos ihmiselle tulee varhaisessa
vaiheessa kroonisia kipua, hänelle tulee ikääntymiselle tyypillisiä toimintakyvyn rajoitteita
(Pereira ym. 2014). Lääkkeettömistä hoidoista yhteisöllisyyden ja fyysisen aktiivisuuden
lisääminen ikääntyneillä voi lievittää kipua ja sen kokemista (Kalso 2018).
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4.2.3 Kognitio

Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn ja varastointiin
liittyviä toimintoja (Hänninen 2013). Niitä ovat esimerkiksi havaitseminen, ajattelu ja
muistaminen. Kognitiiviset toiminnot alkavat heikentyä jo keski-iässä (Vuoksimaa 2019).
Ikääntyneen aivoja tarkasteltaessa voidaan havaita hermosolujen vähentymistä ja niiden
tilavuuden pienentymistä. Nämä muutokset painottuvat aivojen etulohkoihin, joka on
yhteydessä aivojen toiminnanohjaukseen sekä työmuistiin. Ikääntyessä tiedon käsittelyprosessi
hidastuu, jolla voi olla vaikutuksia esimerkiksi havainnointinopeuteen. Kognitiivisella
ikääntymisellä tarkoitetaan edellä mainittujen toimintojen heikentymistä, jota ei kuitenkaan
tapahdu normaalissa ikääntymisessä (Hänninen 2013). Kognitiivinen ikääntyminen on hyvin
yksilöllistä, eli toisille sillä on suurempi merkitys toimintakykyyn kuin toisille. Kognitiivisen
ikääntymisen voimakkuuteen vaikuttaa ainakin sosioekonominen asema, genetiikka, yleinen
terveydentila, elämäntavat sekä asenteelliset ja emotionaaliset tekijät (Blazer ym. 2015).
Muistisairaudet heikentävät ikääntyneen toimintakykyä laaja-alaisesti (Muistiliitto 2021; Gerec
2004). Hyvin vanhoilla ihmisillä muistisairaus on ylivoimaisesti tärkein kognitiivista
toimintakykyä alentava tekijä (Pitkälä ym. 2016). Muir ym. (2012) meta-analyysin mukaan
kognition heikkenemisellä on vahva yhteys ikääntyneen kaatumisriskiin. Ikääntyneen
kognitiivisia toimintoja voidaan tukea lisäämällä kognitiivista ja sosiaalista aktiivisuutta ja
tukemalla fyysistä terveyttä (Hänninen 2013). Suomalaisen Finger- tutkimuksen mukaan
monitekijäinen interventio voi ehkäistä kognition heikentymistä riskiväestössä. Interventioon
kuuluu muun muassa ravitsemusneuvontaa, fyysisiä harjoitteita, kognitiivisia harjoitteita sekä
terveydellisten riskitekijöiden hoitoa (Pitkälä 2016).

4.2.4 Masennus

Masennusta pidetään depression yhtenä käsitteenä (Käypähoito 2021). Masennuksella
tarkoitetaan tilaa, jossa mieliala on masentunut, energiataso alentunut sekä mielihyvän ja
kiinnostuksen tunne vähentynyt. Näiden pääoireiden lisäksi voi esiintyä esimerkiksi
unettomuutta, keskittymiskyvyn puutetta, arvottomuuden tunnetta sekä ruokahaluttomuutta
(Gerec 2004). Masennuksen oirekuva voi kuitenkin olla hyvin yksilöllinen. Lievässä
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masennuksessa se ilmetä alakulona ja itkuherkkyytenä. Vaikeammassa masennuksessa ihmisen
toimintakyky voi olla selvästi laskenut (Käypähoito 2021). Masennus aiheuttaa yksilölle
kärsimystä ja on kansaterveyden kannalta keskeisiä sairauksia. Masennuksen vuotuinen
esiintyvyys maailmanlaajuisesti on 5 % luokkaa. Terveys 2000- tutkimuksen mukaan Suomessa
masennuksen vuotuinen esiintyvyys on 5.9 % väestöstä (Markkula & Suvisaari 2017).

Masennus on ikääntyneen yleisin mielenterveyden häiriö. Ikääntyvällä masennus voi oireilla
edellä mainittujen oireiden lisäksi esimerkiksi kipuina, somaattisten oireiden valittamisena ja
väsymyksenä. Masennus heikentää ikääntyneen toimintakykyä ja elämänlaatua, lisää
terveyspalveluiden käyttöä sekä lisää laitostumisen ja itsemurhan riskiä. Ikääntyneellä on
monia

masennukselle

altistavia

riskitekijöitä,

kuten

leskeksi

joutuminen,

kivut,

hyödyttömyyden kokemukset ja yksinäisyys (Gerec 2004). Krooniset sairaudet ja
monisairastavuus on itsenäinen vahva riskitekijä ikääntyneen masennukselle. Samoin itse
raportoitu huono terveydentila lisää tutkimusten mukaan masennuksen riskiä (Huang ym.
2010). Masennus saattaa johtua myös ikääntymistä johtuvista toimintakyvyn rajoituksista ja
toisaalta masennus voi myös aiheuttaa niitä (Gerec 2004). Masennuksen esiintyvyys
ikääntyneillä vaihtelee eri lähteiden mukaan. Arvioiden mukaan masennusta esiintyvyys yli 65
vuotiailla noin 2- 5 % väestössä. On kuitenkin ajateltu, että puolet ikääntyneiden masennuksesta
jää terveydenhuollossa tunnistamatta, koska oireet saatetaan liittää ikääntymiseen, menetyksiin
tai sekoittaa alkavaan muistisairauteen. Ikääntyneillä naisilla masennus on ikääntyneitä miehiä
yleisempää (Saarenheimo & Peitilä 2011). Ikääntyneiden masennusta hoidetaan yleisesti
masennuslääkkeillä (Leinonen & Koponen 2016).
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5 IKÄÄNTYNEET JA KUNTOUTUS

5.1 Kuntoutus käsitteenä

STM:n (2021) mukaan kuntoutuksen tavoitteena on edistää yksilön toimintakykyä ja itsenäistä
selviytymistä. Kuntoutus on suunnitelmallinen jakso, joka lähtee yksilön omista tarpeista ja
tavoitteista. Keskiössä on kuntoutuja itse, jonka aktiivisuutta ja omatoimisuutta tuetaan
ammattilaisten avulla. Kuntoutuksessa myös kuntoutujan lähipiiriä tukeminen on tärkeää.
Springer & Casey (2013) mukaan kuntoutus on laaja- ja monialaista toimintaa.
Kuntoutustiimiin voi kuulua esimerkiksi fysio- ja/tai toimintaterapeutti, puheterapeutti,
sosiaalityöntekijä, eri alojen lääkäreitä sekä psykologi. Pitkälä (2016) toteaa, että perinteisesti
kuntoutus on määritelty toimenpiteiksi, jotka tähtäävät viasta tai vammasta johtuvan haitan
korjaamiseen, lievittämiseen, kompensoitiin tai ennaltaehkäisyyn. Usein tuloksia mitataan
objektiivisesti ja kuntoutusta on arvosteltu liian mekaaniseksi. Viime aikoina on alettu
kiinnittämään enemmän huomiota myös sosiaaliseen ja psyykkiseen puoleen kuntoutuksessa.
Kuntoutusjärjestelmä moititaan Suomessa laajaksi ja pirstaleiseksi. Kuntoutusta ohjaavat
lukuisat lait ja toimintaa on hajautettu eri organisaatioiden välille, joiden yhteistoimintaa on
kritisoitu heikoksi (Lönnroos 2008).

5.2 Ikääntyneiden kuntoutus

Vaikka ikääntyminen ei itsessään aiheuta suurta toimintakyvyn laskua, niin usein heillä on jokin
haitta tai toiminnan vajaus, jolloin he tarvitsevat kuntoutuspalveluita (Bottomley & Lewis
2019). Ikääntyneiden kuntoutuksen toteutukseen vaikuttavat primaariset ja sekundaariset
vanhenemismuutokset sekä hänen yksilölliset kuntoutumistarpeensa ja elämäntilanteensa.
Ikääntyneen kuntoutusta ei ohjaa ainoastaan diagnoosi, vaan myös ikääntyneen elämän kulun
ja toimijuuden näkökulma (Pikkarainen ym. 2016). Yksi mahdollisuus tarkastella
ikääntyneiden kuntoutusta on myös gerontologisen ja geriatrisen kuntoutuksen käsitteiden
kautta.

Gerontologisella

kuntoutuksella

tarkoitetaan

ikääntyneen

tukemista

omassa

yhteisössään sekä voimaantumiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka voivat sisältää esimerkiksi
fyysisiä harjoitteita. Geriatrisella kuntoutuksella tarkoitetaan vastaavasti moniammatillista
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kuntoutusta, jolla pyritään vaikuttamaan ikääntymisestä tai sairastumisesta johtuviin
muutoksiin. Toimintakykyä geriatrisessa kuntoutuksessa pyritään palauttamaan diagnostiikan
ja hoidon keinoin. Geriatrinen kuntoutus tapahtuu pääosin laitosolosuhteissa (Halminen 2014).

Pitkälän ym. (2016) mukaan ikääntyneiden kuntoutuksella pyritään parantamaan ikääntyneen
toimintakykyä ja edistämään terveyttä sekä tuomaan voimavaroja arkielämään, jossa
tavoitteena on hyvinvoinnin ja omatoimisuuden maksimointi. Kuntoutuksessa ikääntynyt itse
on aktiivinen toimija (Pitkälä ym. 2016). Valvanteen (2020) mukaan ikääntyneiden kuntoutus
on ikäihmisen ja hänen läheisensä tukemista optimaaliseen itsenäisyyteen. Kuntoutuksella
yritetään tukea ikääntyvän yhteiskuntaan osallistumista ja arjessa selviytymistä. Keskiössä on
kuntoutujan osallisuus ja hänen ympäristöönsä vaikuttaminen esimerkiksi apuvälineillä ja/tai
kodinmuutostöillä. Koskisen (2008) mukaan kuntoutus voi olla fyysisistä, psyykkistä
(kognitiivista) tai sosiaalista. Perinteisesti ikääntyneiden kuntoutus on keskittynyt fyysiseen
kuntoutukseen, mutta myös sosiaalisen ja psyykkisen kuntouksen tärkeyteen on alettu
kiinnittämään enemmän huomiota. Laaja-alaisessa näkökulmassa kuntoutuksella pyritään
tukemaan ikääntyneen vahvuuksia ja voimavaroja, eikä nähdä vanhuutta heikkoutena. Pitkälän
ym. (2016) mukaan kuntoutus voi kohdistua akuuttiin traumaan, kuten lonkkamurtumaan, tai
hitaaseen haurastumiseen, kuten gerasteniaan. Etenkin gerastenian kuntoutuksessa korostuu
ikääntyneen oma rooli. Vastaavasti sairauksien tai muiden akuuttien tapahtumien jälkeen
ammattilasten antama kuntoutus ja kuntouttava hoitotyö on tärkeää, jolla pyritään estämään
pysyvää toimintakyvyn laskun noidankehää. Edellä lueteltuun kuntoutustiimiin voi ikääntyvillä
kuulua myös esimerkiksi jalkojenhoitaja, puheterapeutti, neuropsykologi, ravitsemusterapeutti
sekä

farmaseutti.

Ikääntyneiden

kuntoutus

on

ajateltu

olevan

sekundaari-

tai

tertiääripreventiota, mutta kuntoutus voi olla myös ennaltaehkäisevää (Koskinen ym. 2008;
Pitkälä ym. 2016).

Vakuuttavin näyttö ikääntyneiden kuntoutuksesta on saatu akuutisti sairauden, lonkkamurtuma
ja aivohalvauspotilaiden osalta (Pitkälä 2016). Koskisen (2008) mukaan ikääntyneiden
kuntoutus on vaikuttavaa sekä toimintakyvyn aleneman korjaamisessa ja ennaltaehkäisyssä.
Ikääntyneiden kuntoutus on todennäköisesti myös kustannusvaikuttavaa. Liskon ym. (2020)
mukaan ikääntyneiden kuntoutus on kaikkein tehokkainta silloin, kun se kohdistuu ikääntyneen
useisiin terveyden ja toimintakyvyn riskitekijöihin samanaikaisesti.
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Ikääntyneiden kuntoutusta on kritisoitu siitä, että se ei toteudu tasalaatuisesti, kattavasti ja
systemaattisesti. Lisäksi se kohdistuu pääosin yli 75 vuotiasiin, jolloin voi olla jo liian
myöhäistä. Esimerkiksi akuutteihin sairastumisiin ja tapaturmiin osataan reagoida, mutta ei
hitaisiin toimintakyvyn muutoksiin (Äijö ym. 2018). Myös Pikkaraisen ym. (2013) mukaan
ikääntyneiden kuntoutus käytännöt ovat epäyhteneväisiä. Kuntoutus jää usein irralliseksi osaksi
muusta terveydenhuollon toimenpiteistä, ja sitä on laiminlyöty. Ongelmana on myös yhteisen
teoriapohjan puuttuminen. Ikääntyneen kuntoutusasiakkuus on epäselvä ja määrittelemätön.
Subjektiivinen kuntoutuksen palveluoikeus ei toteudu ikääntyneellä. He ohjautuvat tiukemmilla
kriteereillä esimerkiksi lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, vaikka heillä olisi siihen sama
oikeus. Moni ikääntynyt täyttäisi myös vaikeavammaisen kriteerit. Ikääntyneelle ei kuitenkaan
myönnetä automaattisesti vaikeavammaiselle kuuluvia palveluita, kuten asunnonmuutostöitä
tai henkilökohtaista avustajaa. Kunnat ovat vastuussa ikääntyneiden kuntoutuksesta, mutta
niillä ei ole varaa toteuttaa sitä (Autti-Rämö & Salminen 2016, Koskinen 2008).

5.2.1 Ikääntynyt kuntoutujana

Kuntoutujana ikääntynyt on erityinen. Elämää on enemmän takana kuin edessä (Koskinen ym.
2008). Onkin tärkeää pysähtyä tarkastelemaan taakse jäänyttä elämää; miten tähän on tultu?
Toisaalta katse pitää suunnata myös tulevaisuuteen ja määritellä omia tarpeita ja kuntoutuksen
tavoitteita (Pikkarainen ym. 2013). Ikääntynyt on tehnyt elämänsä aikana useita valintoja.
Hänen omakohtaiset kokemuksensa, menetykset ja muistot tuovat omat haasteensa
kuntoutuksen viitekehykseen, jotka kuntoutuksessa on tärkeää ottaa huomioon. Ikääntyneiden
kuntoutukseen onkin pitkään peräänkuulutettu kuntoutujakeskeistä toimintamalli, jossa
kuntoutuja on subjekti ja toimija, jolla on voimavaroja ja vahvuuksia. Voimavaralähtöisessä
ajattelussa ikääntynyt on tasavertainen kansalainen, joka määrittelee itse tilanteensa ja
tavoitteensa. Kuntoutussuunnitelman tulee olla neuvoteltu lopputulos. Ikääntyneet eivät ole
myöskään yhtenäinen massa, vaan moninainen joukko. Tällöin kuntoutustoimenpiteet tulee olla
yksilöllisiä ja tarkoituksen mukaisia (Koskinen ym. 2008). Kuntoutujan kannustaminen
aktiivisuusteen edistää elämänhallinnan tunnetta ja siten kuntoutusta. Kuntoutuksessa tulisi
myös ylläpitää myönteistä ilmapiiriä ja luoda mahdollisuuksia. Konkreettisiin ja täsmällisiin
tavoitteisiin kannattaa pyrkiä välitavoitteiden kautta, esimerkiksi ensin harjoitellaan kerrostalon
rapuissa kulkemista, sitten ulkoilua (Pitkälä ym. 2016).
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Esimerkiksi kognitiivisista haasteista johtuen kuntoutujana ikääntynyt voi olla kärsimätön,
häpeilevä ja tyytymätön. Myös aikakäsityksen ja elämänrytmin muuttuminen tuo osaltaan
haasteita kuntoutukselle. Ikääntynyt kuntoutuja voi tarvita enemmän aikaa kuntoutuksen aikana
ja kuntoutustyöntekijältä malttia (Koskinen 2008). Pitkälän ym. (2016) mukaan ikääntyneiden
kuntoutus onkin pitkäjänteinen prosessi, ei niinkään yksinkertainen poishoidettava ongelma.
Edellä

mainituista

asioista

johtuen

kuntoutussuunnitelmasta

tulee

helposti

kuntoutustyöntekijälähtöinen. Ikääntyminen voi myös pitää kuntoutusta täysin tarpeettomana,
korkean ikänsä ja kuoleman läheisyyden takia. Ikääntyneiden kuntoutuksessa myös etiikka ja
eettinen työskentely korostuvat, jos esimerkiksi muistisairaan kohdalla kuntoutustyöntekijä ei
oleta saavansa palautetta kuntoutuksesta (Koskinen 2008). Yhtenä haasteena on myös tulosten
mittaamisen vaikeus ikääntyneiden kuntoutuksessa. Jos kuntoutuksen tavoitteena on
lihasvoiman lisääminen, ei saavutettu parantunut lihasvoima välttämättä näy arjentoiminnoissa,
kuten parantuneena kävelynopeutena (toiminnan vajaus). Tätä selittävät sekoittavat tekijät,
kuten kävelyn kohdalla ikääntymisestä tai sairauksista johtuvat elinjärjestelmän vauriot,
kognitiiviset kyvyt sekä motivaatio. Parantunut lihasvoima ei täten välttämättä näy perinteisiä
ADL- mittareita käytettäessä, joka voi turhauttaa ikääntynyttä ja kuntouttajaa (Pitkälä ym.
2016).

5.2.2 Kotihoito ja kotikuntoutus

Ikääntyneiden kotona asumista on yhteiskunnan kannalta järkevää tukea mahdollisimman
pitkään. Tätä voidaan tukea kotihoitopalveluilla. (THL 2020. Kotihoito; STM 2020. Kotihoito
ja kotipalvelut). Myös suuri osa ikääntyvistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman
kauan (Langland ym. 2019). WHO:n (2008) mukaan kotihoidon tehtävä on tyydyttää ihmisten
sosiaaliset ja terveydelliset tarpeet erilaisilla sosiaali- ja terveysalan palveluilla. Näiden kotiin
tuotavien palveluiden tulee olla laadukkaista, edullisia ja tekniikka hyödyntäviä. Suomessa
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on vastuussa kotihoitolaista, sen suunnittelusta ja
sisällöstä. Kotihoidon järjestäminen on puolestaan kunnan vastuulla. Kunta voi yhdistää
kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kotihoidoksi (STM 2020. Kotihoito ja kotipalvelut).
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Kotihoitoa voivat saada esimerkiksi vammaiset ja ikääntyneet, joiden toimintakyky on laskenut
väliaikaisesti tai pysyvästi. Kotihoito voi auttaa esimerkiksi päivittäisen askareiden hoidossa,
hygieniassa sekä lääkkeiden ottamisessa. Kotihoidossa työskentelee pääasiassa lähihoitajia ja
muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuten esimerkiksi sairaanhoitajia, fysio- ja
toimintaterapeutteja sekä asiakasohjaajia. Kotihoitoa voivat antaa yksityiset tai julkiset
palveluntarjoajat. Kotihoitoa saavat entistä huonokuntoisemmat ja vanhemmat ikäihmiset ja
kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvussa (THL 2020. Kotihoito).

Kotikuntoutus on käsitteenä määrittelemätön ja sen sisältö käsite vaihtelee maiden ja jopa
kuntien välillä (Suomen fysioterapeutit 2021). Sille on vaikeaa löytää hyvää virallista
sisällöllistä ja käsitteellistä määritelmää kirjallisuudesta. Kansainvälisesti kotikuntoutus
kääntyy esimerkiksi nimelle restorative home care, mutta englanninkielinen nimi voi vaihdella
maittain. Pikkarainen (2016) määrittelee kotikuntoutuksen olevan vastakkaista laitoksessa
tapahtuvalle kuntoutukselle. Se on nimensä puolesta yhdistettävissä helposti kotihoitoon tai
sairaanhoitoon. Se voi olla määräaikaista kuntoutuksen erityisasiantuntijan antamaa
kuntoutusta esimerkiksi osastolta kotiutumisen jälkeen. Suomen fysioterapeuttien (2021)
mukaan kotikuntoutuksen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä,
elämänlaatua ja turvallisuuden tunnetta. Nämä mahdollistavat ikääntyneiden kotona asumisen
mahdollisimman pitkään. Kotikuntoutuksella pyritään myös vähentämään sosiaali- ja
terveysalan

palveluiden

tarvetta

sekä

viivästyttämään

ikääntyneen

joutumista

ympärivuorokautiseen hoivaan. Kohderyhmänä ovat uudet kotihoidon asiakkaat, sairaalasta
kotiutuneet tai ikääntyneet, joiden palvelun tarve on syystä tai toisesta lisääntynyt.

Kotikuntoutusta voi antaa erilaiset ammattihenkilöt, joiden koulutustausta vaihtelee (SimsGould ym. 2016). Suomessa kotikuntoutuksesta vastaa yleensä moniammatillinen ryhmä, johon
kuuluu fysio- ja/tai toimintaterapeutti sekä hoitoalan ammattilainen. Mukana voi olla tarpeen
mukaan myös muita kuntoutuksen ammattilaisia. Kuntoutustyöntekijät koordinoivat
kotikuntoutusta ja mukana voivat olla myös ikääntyneen omaiset. Kotikuntoutusjakso koostuu
alku- ja loppuarvioinnissa, tavoitteiden asettamisesta, kuntoutussuunnitelman tekemisestä ja
sen toteuttamisesta. Yleensä kotikuntoutus jakso kestää 4-6 viikkoa. Kotikuntoutus voi olla
esimerkiksi alaraajojen lihasvoiman tai tasapainon ja arjen toimintojen harjoittelua.
Kotikuntoutusta toteutetaan suurimmassa osassa Suomen kuntia (Suomen fysioterapeutit
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2021). Kotikuntoutuksen sisältö mukailee gerontologisen fysioterapian pääpiirteitä. Siinä
keskeisiä tavoitteita on ikääntyneen toimintakyvyn, terveyden ja elämänlaadun tukeminen
fysio- ja toimintaterapian keinoin. Gerontologisessa fysioterapiassa pääpaino on ikääntyneen
fyysisen toimintakyvyn tukemisessa, mutta siinä voidaan harjoitella esimerkiksi yksinkertaisia
vuoteesta

ylösnousemisia

(ADL-

toimintoja)

tai

ruuanlaittoa

(IADL-

toimintoja)

toimintaterapian keinoin (Sipilä 2013).

Sims-Gould ym. (2016) tutkivat systemaattisessa katsauksessaan eri kotikuntoutusmuotojen
vaikuttavuutta. Katsauksessa oli 15 laadukasta satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa
lähestymistapa oli yksilöllinen, ajallisesti rajattu kotikuntoutusinterventio. Katsaus kattoi
ikääntyneiden kotiutumisvaiheen kuntoutuksen sairaalan osastoilta sekä tavanomaisen
kotikuntoutuksen kotihoidon asiakkaille. Katsauksen mukaan kotikuntoutuksella voidaan
parantaa

ikääntyneiden

toimintakykyä

sekä

tyytyväisyyttä

omaan

selviytymiseen

arjentoiminnoista. Kotikuntoutuksella ei todettu vaikutusta elämänlaatuun, mielialaan ja
koettuun terveyteen. Katsauksen mukaan kotikuntoutus saattaa vähentää ikääntyneiden
palveluiden käyttöä ja olisi tätä kautta kustannusvaikuttavaa. Tutkijoiden mukaan haasteita on
ainakin tulosten yleistettävyydestä, koska kotikuntoutuksen käytännöt ovat eri maissa erilaisia.
Myös intervention sisällöt olivat puutteellisia ja kotikuntoutusta antavien henkilöiden
koulutuksesta ei ollut aina tietoa saatavilla. Stolee ym. (2011) vertailivat systemaattisessa
katsauksessaan kotikuntoutuksen ja sairaalassa tapahtuneen kuntoutuksen eroja ikääntyneillä,
joilla oli tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Katsauksessa todettiin kotikuntoutuksen olleen
vähintään yhtä vaikuttavaa toimintakyvyn, kognition ja elämänlaadun suhteen verrattuna
sairaalassa tapahtuneeseen kuntoutukseen.

5.2.3 Arkikuntoutus
Arkikuntoutus (maailmalla yleisesti reablement, restorative care) voidaan katsoa yhdeksi
kotikuntoutuksen muodoksi (Kjerstad & Tuntland 2016; Langeland ym. 2019). Käsitteenä se
on sosiaali- ja terveyshuollossa uusi, eikä arkikuntoutusta tunneta Suomessa kovin hyvin
(Niskanen ym. 2021). Arkikuntoutus on tuoreessa arkikuntoutuksen määritelmää kartoittavassa
kansainvälisessä tutkimuksessa (Metzelthin ym. 2020) määritelty seuraavasti: se on
yksilökeskeinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa, jonka tarkoituksena on parantaa yksilön
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toimintakykyä. Arkikuntoutuksella pyritään lisäämään tai säilyttämään ikääntyneen
itsenäisyyttä

hänen

omassa

asuinympäristössään

hänelle

mielekkäällä

tavalla.

Arkikuntoutuksen tarkoitus on myös vähentää laitoshoidon tarvetta. Arkikuntoutukseen kuuluu
arviointikäynti sekä seurantakäynnit, seurantakäynneillä tarpeen mukaan uudelleen arvioidaan
tilannetta. Ikääntyneen toimintakykyä voidaan tukea myös apuvälineiden ja kodin
muutostöiden avulla. Arkikuntoutuksen yksi tavoite on myös tukea ikääntyneen mahdollisuutta
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Langeland ym. (2019) mukaan arkikuntoutus on suunnattu
ikääntyneille, joiden toimintakyky on vaarassa laskea ikääntymisen, sairauden tai tapaturman
jälkeen. Kuntoutujalla voi olla myös jokin toimintakyvyn vajaus, joka vaikeuttaa arjessa
selviytymistä. Metzelthin ym. 2020 puolestaan toteaa, että arkikuntoutus on osallistava
lähestymistapa, riippumatta iästä, diagnoosista ja lähtötilanteesta. Arkikuntoutuksella voidaan
tavoitella esimerkiksi

itsenäisyyttä ja aktiivisuutta pukeutumisessa, ruokailussa ja

peseytymisessä.
Yksilöllinen kuntoutuksen toteutus on keskeistä arkikuntoutuksessa. Asiakkaan yksilöllisten
tavoitteiden laatimisessa hyödynnetään COPM- mittaria (Canadian Occupational Performance
Measure). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja se voi sisältää esimerkiksi
fyysisiä harjoitteita, kuten lihasvoima- ja tasapainoharjoitteita. Tavoitteet ja harjoitteet voivat
liittyä myös vapaa-aikaan ja sosiaalisuuteen, kuten vierailuihin ystävien luona (Niskanen ym.
2021). Arkikuntoutus tapahtuu koti- tai yhteisöympäristössä ja sen kesto on tyypillisesti 4-12
viikkoa. Arkikuntoutus on moniammatillista työskentelyä (Langeland ym. 2019). Pikkaraisen
(2016) mukaan arkikuntouksen tarkoituksena on vahvistaa ikääntyvän mahdollisuuksia
turvalliseen arkeen. Ikääntyneen tekemät kaikki mahdolliset arkiset askareet ovat mahdollisuus
lisätä aktiivisuutta (Niskanen ym. 2021).
Yksikään arkikuntoutustutkimus ei ole keskittynyt pelkästään ikääntyneen fyysiseen
toimintakykyyn. Tutkimukset keskittyvät pääosin arkikuntoutuksen vaikuttavuuteen ja
kustannusvaikuttavuuteen (Kjerstad ym. 2015; Lewin ym. 2013; Langeland ym. 2016). Vaikka
arkikuntoutusta on tutkittu melko paljon, sen tutkimusnäyttö on osittain heikkolaatuista ja
ristiriitaista ja lisätutkimuksia tarvitaan (Cochrane ym. 2016; Langeland ym. 2016).
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Langeland ym. (2016) tutkimuksessa Norjassa oli mukana 47 kuntaa (n=707). Ikääntyneiden
toimintakykyä mitattiin elämälaatumittari EQ-5D:n avulla sekä COPM- toimintakykymittarilla,
jossa kysytään ikääntyneeltä itseltään suoriutumista päivittäisistä toiminnoista. EQ-5D mittarin
mukaan liikkumisessa oli tutkimusryhmässä tilastollisesti merkitsevä ero 10vk ja 6kk kohdalla
verrokkiryhmään verrattuna. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu enää 12kk kohdalla.
COPM- mittarin mukaan päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen oli parempi tilastollisesti
merkitsevästi vielä 12kk kohdallakin. Tutkimuksessa mitattiin myös fyysistä toimintakykyä
SPPB (Short Physical Performance Battery) mittarin avulla. Interventioryhmässä kävelyssä ja
tasapainossa oli tilastollisesti merkitsevä ero vielä 10vk ja 6kk kohdalla, mutta ei enää 12kk
kohdalla. Viiden kerran ylösnousutestissä tuolilta sekä yhteispisteissä interventioryhmässä
tilastollisesti merkitsevä ero verrokkiryhmään säilyi aina 12kk asti.
Kjerstad & Tundlandin (2016) arkikuntoutuksen vaikuttavuus tutkimuksessa ikääntyneen
arkisuoriutumista mitattiin COPM- toimintakykymittarilla. Tutkimuksessa verrokkiryhmä sai
tavanomaista kotihoitoa, joka sisälsi hoitajien ja mahdollisesti kuntoutusammattilaisten
käyntejä kunnasta riippuen. Kolmen kuukauden seurannassa interventioryhmän toimintakyky
oli tilastollisesti merkitsevästi (p=0.043) parempi verrokkiryhmään verrattuna. Tutkijoiden
mukaan tulosten luotettavuutta heikentää melko suuri tutkimusten lopettaneiden osuus (25 %).
Lopulliseen analyysiin osallistui vain 25 ikääntynyttä arkikuntoutusryhmään ja 21
osallistujaa jäi kontrolliryhmään.
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6

TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eroavat arkikuntoutusta toteuttavien kuntien
kuntoutukseen valikoituneet ikääntyvät toimintakyvyltään (ALD- ja IADL toiminnot) ja
kivultaan vertailukunnista, joissa toteutetaan tavanomaista kotikuntoutusta. Tavanomaisessa
kotikuntoutuktsessa kotihoidon työntekijät ottavat yhteyttä fysioterapeuttiin, jos näkevät
ikääntyneellä esimerkiksi tarvetta apuvälineisiin tai toivovat hänelle fyysistä toimintakykyä
tukevia harjoitteita (Niskanen 2019). Tarkoituksena on myös selvittää, että vaikuttaako kognitio
(CPS) tai kipu (DRS) tähän yhteyteen ryhmien välillä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
tietoa, jonka avulla kunnat voisivat tehostaan ja parantaa ikääntyneiden valikoitumista koti- ja
arkikuntoutukseen

sekä

tietoa

voidaan

hyödyntää

kuntoutuksen

ammattilaisten

kouluttamisessa.

Tutkimuskysymykset
1. Onko ADL- toiminnoissa ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa?
2. Onko IADL- toiminnoissa ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa?
3. Onko kivun kokemisessa ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa?
4. Selittääkö masennus ryhmien välistä eroa?
5. Selittääkö kognitiivinen toimintakyky ryhmien välisiä eroja?
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

7.1 Tutkimusaineisto ja menetelmät

Kuvio 1. Tutkimuksen aineistonkeruu. Mukaeltu Niskanen (2019).
*Riskinarviointi perustuu asiakkaan haastatteluun, jossa kartoitetaan toimintakyvyssä tapahtuneet
muutokset. **Interventiokunnissa kotiutustiimi arvioi ja vertailukunnissa toimintaterapeuttiopiskelija
arvioi.
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Tämän tutkielman aineisto on saatu TtM Satu Niskasen väitöskirjan (Ikääntyneiden
arkikuntoutuksen vaikuttavuus kotihoidossa) aineistosta. Tutkimuksen aineisto on kerätty
1/2019 – 6/2020 välisenä aikana. Interventioryhmän aineisto on (N=90) on saatu Keski-Suomen
kunnista ja verrokkiryhmän vertailuaineisto (N=28) on saatu yhdestä Länsi-Suomen kunnasta.
Vertailukunnat oli valittu seuraavin kriteerein: kunnan kotihoidon asiakkaita oli yli 150, kunnan
väkiluku on yli 20 000, kunnan terveyspalvelut eivät ole kokonaisulkoistettu yksityiselle
palveluntuottajalle ja kunta halusi osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuneet ovat yli
65–vuotiaita ikääntyneitä, jotka ovat kotihoidossa tai joilla on riski joutua ympärivuorokautisen
hoidon

tai

kotihoidon

asiakkaaksi

toimintakyvyn

äkillisen

alenemisen

vuoksi.

Poissulkukriteerinä olivat ikääntyneet, joiden kognitiivinen toimintakyky oli kohtalaisesti tai
vakavasti alentunut, ikääntyneet jotka olivat terminaalivaiheessa, ikääntyneet jotka odottavat
laitoshoitopaikkaa tai asuvat ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasunnossa tai jos
ikääntyneellä on akuutti mielenterveys- tai päihdeongelma. Kuviossa 1 on nähtävissä
tutkimukseen valikoituminen sisään- ja poissulkukriteereineen. Arkikuntoutuskunnissa
ikääntyneet ohjautuvat palvelutarpeen arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden
kautta. Ikääntyneet valikoituvat arkikuntoutukseen kotiutusohjaajan, -hoitajan, palveluohjaajan
sekä kotihoidon henkilökunnan kautta. Tämän lisäksi ikääntyneitä voi tulla vuodeosastoilta,
erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskuksesta lääkärien, sairaanhoitajien sekä fysioterapeuttien
ohjaamana. Vertailu kunnissa ikääntyneet ohjautuvat kotikuntoutukseen lähinnä kotihoidon
kautta tai satunnaisesti asiakasohjaajien kautta.

Aineiston tilastoanalyysi suoritettiin IBM SPSS statistics 26 – ohjelmalla. Päämuuttujina olivat
interRAI HC- arvioinnin ADL ja IADL mittareita. Mukana oli ADL toiminnoista ADL-L,
arkisuoriutuminen (perustoiminnot, laaja). Se voi saada arvot 0-28, nolla (0) tarkoittaa, että
henkilö on täysin itsenäinen. IADL mittarina on IADLP, arkitoiminnot (välinetoiminnot,
suoriutuminen). Se voi saada arvot 0-48, nolla (0) tarkoittaa, että henkilö on täysin itsenäinen.
Kipu mitattiin RAI- arvioinnin MDS Pain Scale- mittarilla. Se voi saada arvot 0-3, nolla (0)
tarkoittaa vähäistä kipuongelmaa. (THL, 2020. RAI- järjestelmän mittareita). Taustamuuttujina
ovat kognitio (CPS) sekä masennus (DRS). DRS voi saada arvot 0-14. Nolla (0) tarkoittaa, ettei
masennusoireita ole. Kognitiota arvioiva CPS voi saada arvot 0-6. Nolla (0) tarkoittaa hyvää
kognitiota. Tämän tutkielman tulosten kannalta oleellisimpien mittareiden kuvaukset löytyvät
liitteistä 2 ja 3. Ne on saatu interRAI HS mittarikäsikirjasta (ei julkinen). CPS:n ja DRS:n
26

yhdysvaikutusta päämuuttujiin ryhmien välillä tutkittiin kovarianssianalyysillä (ANCOVA).
Ryhmien välistä eroa ADL ja IADL- toimintojen sekä kivun suhteen tutkittiin T- testin avulla
(independent samples t-test).
7.2 Eettiset luvat ja toimintaperiaatteet

Tutkimus

tehtiin

hyviä

tutkimuseettisiä

periaatteita

noudattaen

(Tutkimuseettinen

neuvottelukunta 2009). Tutkimukseen osallistumisesta pyydetään kirjallinen suostumus.
Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistumisen pystyi
keskeyttämään halutessaan milloin tahansa. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta
jättäminen ei vaikuttanut ikääntyneen mahdollisuuteen saada sosiaali- ja terveyspalveluita
jatkossa. Koko tutkimusprosessin ajan kiinnitettiin huomiota ikääntyneen kunnioittavaan ja
luottamukselliseen kohtaamiseen. Tutkimusainestoa säilytetään tietosuojalainsäädännön
mukaisesti. Aineisto anonymoitiin identiteettitunnusten avulla. Tutkimuseettisesti tässä tärkeitä
kysymyksiä ovat tutkittavien sisään- ja poissulkukriteerien määrittely, jakaminen interventio ja
verrokkiryhmään sekä arviointien ja intervention toteutus. Tutkimuksen toteuttamiselle on
saatu kirjalliset luvat tutkimukseen osallistuvilta kunnilta. Tutkimuksella on saatu eettinen
lausunto Helsingin yliopistollisen sairaalan eettiseltä toimikunnalta.
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8 TULOKSET
Interventioryhmän ikääntyneet suoriutuivat keskimäärin paremmin ALD- toiminnoissa (M=
1.84, SD 3.06) kuin verrokkiryhmän ikääntyneet (M= 3.04, SD = 5.28) sekä IADLtoiminnoissa (M = 9.60, SD= 4.56) kuin verrokkiryhmän ikääntyneet (M= 12.44, SD= 3.09).
Kipujen kokemisessa ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa (interventio M=1.49, SD= 1.08
ja verrokki M=1.50 ja SD= 0.92) (taulukko 1). Keskiarvojen erojen tilastollisen merkitsevyyden
testaamiseksi suoritettiin riippumattomien otosten t-testi.
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TAULUKKO 1. Ryhmien väliset keskiarvo- ja tilastolliset erot päämuuttujissa ja kognitiossa
Testi

Ryhmä

N

M

SD

t-testi (p-arvo)

df

luottamusväli

ADL - toiminnot

Interventio

90

1.84

3.06

0.259

32.96

-0.92 – 3.30

Verrokki

28

3.04

5.28

Interventio

90

9.60

4.56

0.001

66.88

1.37 – 4.38

Verrokki

28

12.44

3.09

Interventio

89

1.49

1.08

0.98

52.20

-0.41 – 0.42

Verrokki

28

1.50

0.92

Interventio

90

0.58

0.78

0.001

43.28

0.39 – 1.10

Verrokki

28

1.32

0.82

IADL - toiminnot
KIPU
CPS
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Taulukosta 1 on nähtävissä, että T-testin mukaan ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevää
ero päämuuttujassa IADL-toiminnoissa (p=0.001, lv. 1.37;4.38) sekä alamuuttujassa
kognitiossa CPS:ssa (p=0.001, lv. 0.39;1.10). Kun analyyseissä otettiin huomioon kognition
vaikutus (CPS), niin ryhmien välinen ero ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä IADL toiminnoissa (P=0.066). ADL- toiminnoissa (p=0.259, lv. -0.92 – 3.30) ja kivun kokemisessa
(p=0.98, lv. -0.41; 0.42) ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (taulukko 2).
Kognitio (CPS) muovasi yhteyttä myös ADL- toimintojen osalta (P=0.357), heikentäen
yhteyttä jonkin verran, mutta alkujaankaan ADL- toimintojen ero ryhmien välillä ei ollut
tilastollisesti merkitsevä. Masennuksella (DRS) ei ollut selittävää vaikutusta ADL tai IADLtoimintoihin.

TAULUKKO 2. Kognition (CPS) yhdysvaikutus päämuuttujiin.
ADL- toiminnot

MD

p-arvo

Vakioimaton t-testi

1.19

0.259

- 0.92 – 3.30

CPS mukana

0.79

0.357

- 0.90 – 2.49

IADL- toiminnot

MD

p-arvo

Vakioimaton t-testi

2.84

0.001

1.37 – 4.38

CPS mukana

1.79

0.066

- 0.12 – 3.70
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Luottamusväli

Luottamusväli

9 POHDINTA
Tämän pro- gradututkielman tarkoituksena oli selvittää, onko arkikuntoutuskunnissa
kuntoutukseen valikoituneilla ikääntyneillä eroa toimintakyvyssä ja kivussa verrattuna
verrokkikuntiin. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, miten kognitiiviset toiminnot ja masennus
vaikuttavat mitattuun toimintakykyyn näiden ryhmien välillä. Tulokset osoittivat, että
arkikuntoutuskunnissa kuntoutukseen valikoituu toimintakyvyltään (ADL ja IADL -toiminnot
sekä kognitio) keskiarvollisesti hieman parempikuntoisia ikääntyneitä. Interventioryhmäläiset
olivat IADL- toiminnoissa ja kognitiossa (CPS) tilastollisesti merkitsevästi parempikuntoisia
kuin verrokkiryhmäläiset. Tutkielmassa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien
välillä kivun kokemisessa eikä masennuksessa. Masennuksella (DRS) ei havaittu
yhdysvaikutusta ADL tai IADL -toimintoihin ryhmien välillä. Sen sijaan kognitio muovasi
yhteyttä. Kun kognitio otettiin huomioon, niin tilastollisesti merkitsevä yhteys ryhmien välillä
heikkeni etenkin IADL -toimintojen osalta. Interventioryhmän parempi kognitio näin ollen
selitti ryhmän välisiä eroja toimintakyvyssä.
Tutkielman tulos IADL- toimintojen osalta ei ole kliinisesti merkittävä. Ikääntynyt voi saada
mittarista arvot väliltä 0-48, jolloin ryhmien välinen keskiarvojen ero (2.84) ei ole todellisen
kovin toimintakyvyn kannalta merkityksellinen. Liitteessä 2 on kerrottu tarkemmin mittarin
sisällöstä ja arvioinnin perusteista. Mittarin eri arvoille välillä 0-48 ei ole määritelty raja-arvoja
ja selitteitä, ainoastaan mitä suuremman arvon ikääntynyt saa testistä, sitä enemmän hänellä on
avun tarvetta välineellisissä toiminnoissa. Tällöin ei ole esimerkiksi selvillä, vaikuttaako
ryhmien välinen ero todellisen avuntarpeen määrään. Todennäköisesti näin pienellä erolla ei
ole merkitystä. Kognition (CPS) osalta ryhmien välinen ero todellisessa toimintakyvyssä
(arkikuntoutuskunnat ka. 0.58, verrokkikunnat ka. 1.32) on todennäköisesti merkityksellinen.
Liitteessä 3 on selvennetty kognitiomittarin arviointiperusteita ja tuloksen arvon
muodostamisesta. Tulos nolla (0) tarkoittaa, että ikääntyneellä ei ole kognitiivista häiriötä, tulos
yksi (1) tarkoittaa, että ikääntyneellä on rajatilainen kognitiivinen häiriö. Tulos yksi (2)
tarkoittaa, että ikääntyneellä on kognition lievää heikkenemistä.
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Näyttäisi kuitenkin siltä, että arkikuntoutuskuntiin valikoituu kokonaisuudessaan (ADL ja
IADL -toiminnot sekä kognitio) jonkin verran parempikuntoisia ikääntyneitä. Tutkielman on
sikäli merkityksellinen, koska tutkimusten mukaan ikääntyneisiin tulisi kohdistaa hoito- ja
kuntoutustoimenpiteitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Van Mulligen – Van de Belt
ym. 2017; Tourigny ym. 2015; Äijö ym. 2018). Liskon ym. (2020) mukaan ikääntyneiden
lievätkin toiminnan vajaukset ennustavat vakavampia toimintakyvyn menetyksiä myöhemmin.
Siksi heikentyneen toimintakyvyn tunnistaminen on erittäin tärkeä ennaltaehkäisyn kohde
ikääntyneillä. Tämän tutkielman tulosta ei voi verrata aiempiin tutkimustuloksiin, koska
vastaavaa ei ole aiemmin Suomessa juurikaan tutkittu.
9.1 Ikääntyneiden terveyden ennaltaehkäisystä

Pitkälän & Strandbergin (2018) mukaan sairauksien ehkäisy ja kuntoutus kannattaa iästä
riippumatta. Vaikka ikääntyneiden sekundaari- ja tertiääripreventio on keskeisessä asemassa
ikääntyessä, niin primaaripreventiollakin heidän mukaansa on paikkansa. Edellä on kuvattu,
että kuntoutuksesta hyötyy parhaiten melko hyväkuntoiset ikääntyneet. Tämän tutkielman
perusteella näyttäisi siltä, että arkikuntoutuskunnissa tavoitetaan hieman parempikuntoisia
ikääntyneitä kuin verrokkikunnissa. Ensimmäisenä ikääntyneellä heikkenee AADL- toiminnot,
sitten IADL- toiminnot ja vasta tämän jälkeen ADL- toiminnot. Jos ikääntyneeseen kuntoutus
päästään aloittamaan riittävän ajoissa, voidaan itsenäisen elämisen kannalta tärkeitä ADLtoimintojen heikentymistä mahdollisesti siirtää myöhemmäksi. Heikko ALD ja IADLtoimintakyky ennustaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä, lisää laitoshoitoon joutumisen
riskiä sekä vähentää eliniän odotetta (Heikkinen ym. 2013; Sainio & Koskinen 2018). Kuva 1
havainnollistaa varhaisen tunnistamisen merkitystä ja sen ajoitusta, mutta se ei ole suoraan
verrannollinen mihinkään aiemmin viitattuun tutkimustulokseen tai tämän tutkielman tuloksiin.
Voidaan kuitenkin ajatella, että ikääntyneiden kuntoutus ja ennaltaehkäisevät interventiot tulisi
kohdistaa vanhusryhmään B, kun se perinteisessä, tavanomaisessa kotikuntoutuksessa
kohdistetaan ryhmään C, kun ikääntyneet ovat jo kotihoidon piirissä ja heikkokuntoisia. Tämän
olen myös itse todennut omalla yli 10 vuotta kestäneellä urallani ikääntyneiden kuntoutuksen
parissa ja kotihoidon fysioterapeuttina.
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Koti ja arkikuntoutuksessa yksi keskeisistä tavoitteista on suoraan tai välillisesti tapahtuva
liikunnan lisääminen (Niskanen ym. 2021). Liikunnan lisäämisestä hyötyy tutkimusten mukaan
kaikki toimintakykyluokat A-D, ja näyttö liikunnan hyödyistä poikkeuksellisen vahvaa (Pitkälä
& Strandberg 2018). Varhaisella tunnistamisella, ja esimerkiksi arkikuntoutuksella voidaan
mahdollisesti vaikuttaa myös luokan B ikääntyneiden riskitekijöihin, kuten gerasteniaan,
yksinäisyyteen

(toimijuuden

vahvistaminen),

toiminnan

vajauksiin

ja

kaatumisen

riskitekijöihin. Näihin riskitekijöihin vaikuttaminen voi siirtää esimerkiksi toiminnan vajauksia
myöhemmälle iälle. Seurantatutkimukset ovat osoittaneet, että ikääntyneen pienikin
toimintakyvyn heikentymä pahenee nopeasti. Tällöin ikääntyneet, joilla on alkava
toimintakyvyn häiriö ovat keskeinen interventioiden kohde (Strandberg & Tilvis 2016). Kuvan
ikäryhmät ovat viitteelliset, koska saman ikäiset ikääntyneet ovat heterogeeninen ryhmä, joiden
toimintakyky voi vaihdella huomattavasti. Koti- ja arkikuntoutus ei välttämättä itsessään pysty
ratkaisemaan ikääntyneen kaikkia haasteita, vaan voidaan tarvita myös laaja-alaisempaa ja
monitekijäisempää väliintuloa, kuten laaja-alaista geriatrista arviointia.

KUVA 1. Heterogeeniset vanhusryhmät, ryhmien riskit ja näyttöön perustuvat ehkäiseviä
interventiot (Pitkälä & Strandberg 2018).
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Arkikuntoutuskuntien

ikääntyneet

olivat

kognitioltaan

tilastollisesti

merkitsevästi

verrokkikuntia parempia, ja ero on todennäköisesti merkityksellinen myös todellisessa
kognitiivisessa toimintakyvyssä. Kognitio myös selitti ryhmien välistä eroa toimintakyvyssä,
etenkin IADL -toiminnoissa. Tämän tutkielman perusteella näyttäisikin siltä, että kuntoutus
tulisi kohdistaa henkilöihin, joilla on vielä riittävän hyvä kognitio. Väestön ikääntyminen ja
väestön kasvu yhdessä ovat johtaneet kognitiivisten häiriöiden selvään lisääntymiseen
väestössä. Ikääntyneiden toimintakykyä heikentävä suurin yksittäinen tekijä on kognition
heikentyminen ja dementia. Muir ym. (2012) meta-analyysin mukaan pienetkin kognitiivisen
toimintakyvyn häiriöt lisäävät esimerkiksi kaatumisen riskiä iäkkäillä (OR = 2.13 (1,56, 2,90)).
Kognitiiviset häiriöt ennustavat ikääntyneillä myös kuoleman riskiä ja ADL ja IADLtoimintojen heikentymistä (Millán-Calenti ym. 2012; Sachs ym. 2011). Kognitiivisten
toimintojen heikentymistä voidaan ehkäistä koko elämän ajan, myös iäkkäillä, elämäntapoihin
ja verisuonitautien riskitekijöiden vaikuttamalla (Lisko ym. 2020; Pitkälä & Strandberg 2018).
Myös Suomalainen Finger- tutkimus (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive
Impairment) osoitti, että monialainen elämäntapoihin perustuva interventio voi estää kognition
ja toimintakyvyn heikentymistä iäkkäilläkin (Ngandu ym. 2015). Arkikuntoutuskunnissa
kognition heikkenemisen tuoma toimintakyvyn lasku ei mahdollisesti ole vaikuttanut
toimintakykyyn ja terveyteen merkittävästi, jolloin kognition heikkenemisen riskitekijöihin
voidaan kohdistaa toimenpiteitä kuntoutuksen ja hoidon avulla. Kognitiivisen toimintakyvyn
heikentyminen tuo haasteita myös itse kuntoutusprosessin onnistumiselle. Jos kognitio
ikääntyneellä on heikentynyt, jää kuntoutuksen keskiössä oleva omaehtoinen harjoittelu
vähemmälle tai kokonaan toteutumatta. Kognitioltaan heikentyneen ikääntyneen voi olla myös
vaikeuksia asettaa kuntoutukselle tärkeitä henkilökohtaisia tavoitteita.
Edellä on kuvattu, että Suomessa ikääntyneet ovat kuntoutukseen pääsyssä eriarvoisessa
asemassa,

käytännössä

ikääntyneiden

kuntoutukseen

pääsy

on

vaikeaa.

Koska

arkikuntoutuskunnissa ikääntyneet pääsevät kuntoutukseen mahdollisesti hieman aiemmin ja
parempikuntoisina, on sillä myös inhimillinen merkitys. Kotikuntoutuksella, kuten
arkikuntoutuksella voidaan ajoissa tukea ikääntyneiden itsenäisestä selviytymistä. Tämä voi
lisätä ikääntyneen toimijuutta ja elämänlaatua. Ikääntynyt voi kuntoutuksen tuella osallistua
paremmin elämänsä osa-alueisiin haluamallaan tasolla. Viimeisten elinvuosien elämänlaadun
parantumisella on suuri inhimillinen merkitys, jota me kaikki todennäköisesti toivomme.
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9.2 Tutkielman rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet

On hyvä muistaa, että hyväkuntoisia ikääntyneitä voidaan tavoittaa monella muullakin tapaa,
kuten esimerkiksi ennaltaehkäisevien kotikäyntien yhteydessä 80 vuotta täyttäneille
ikääntyneille. Myös yksittäinen valveutunut terveydenhuollon ammattilainen voi huomata
ikääntyneen hoidon tai kuntoutuksen tarpeen. Etuna tämän tutkielman asetelmassa on se, että
nämä ikääntyneet ovat jo laaja-alaisessa palvelutarpeen arvioinnin prosessissa, jolloin heihin
voidaan kohdistaa tarvittavia hoito- ja kuntoutustoimenpiteitä. Ei ole kuitenkaan tiedossa, miten
arkikuntoutus

itsessään

vaikuttaa

kuntoutukseen

valikoitumiseen.

interventiokuntien

Arkikuntoutus

ei

palvelutarpeen

välttämättä

ole

arviointiin
edellytys

ja
tälle

valikoitumiselle. Voi kuitenkin olla, että arkikuntoutuskunnissa tiedostetaan hyväksi havaitun
kuntoutusjärjestelmän olemassaolo terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa, ja tällöin
esimerkiksi terveyskeskuslääkäri voi lähettää helpommin ikääntyneen arkikuntoutukseen.
Vertailukunnissa vastaavasti tavanomaista kotikuntoutusta saa ikääntynyt, joka jo on
pääsääntöisesti kotihoidon piirissä.
Tutkielman lopputulos on merkityksellinen molemmissa tapauksissa, koska jos kuntoutukseen
valikoitumisen erot tulevat kuntien palvelutarpeen arvioinnin eroista itsessään, niin niihin tulee
kiinnittää huomiota. Jatkossa olisi tärkeää selvittää, onko kuntien välillä eroa kuntoutukseen
valikoitumisessa valtakunnallisesti ja kuinka suuri mahdollinen ero todellisuudessa on, ja onko
erolla kuinka suuri merkitys todelliseen toimintakykyyn. Silloin myös tämän tutkielman tulos
saataisiin omaan viitekehykseensä. Jos kuntien välillä havaitaan eroja kuntoutukseen
valikoitumisessa, olisi selvitettävä, mistä nämä erot johtuvat. Toisaalta tämän tutkielman tulosta
voidaan pitää odotettuna, koska Suomessa kotikuntoutukseen pääsyyn ei ole omassa
valtakunnallisia

yhtenäisiä

kriteereitä.

Valtakunnallisen,

optimaalisen

kuntoutukseen

valikoitumisen mallin luominen toisi todennäköisesti kustannussäästöjä kunnille tai tuleville
sote-keskuksille, unohtamatta inhimillistä puolta, kun ikääntyneet pääsevät kuntoutuksen
piiriin ajoissa.
Tutkielmassa käytetty data on saatu Satu Niskasen väitöskirja aineistosta. Tutkimuksessa
käytettyä RAI- arviointia pidetään luotettavana, ja sen toistettavuutta sekä käyttöä on tutkittu
kansanvälisesti (Finne-Soveri ym. 2020). RAI -arvioinnin aineiston keruun ovat toteuttaneet
ammattilaiset, joilla on rutiini kyseisen järjestelmän käytöstä. Ei ole kuitenkaan tiedossa,
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esimerkiksi missä IADL- mittarin osioissa erot ryhmien välille ovat todellisuudessa tulleet, kun
ikääntyneet tulos testistä ilmoitetaan kokonaispisteillä 0-48 väliltä. Verrokkiryhmän
otantajoukko

(N=28)

oli

verrattain

pieni,

tämä

saattoi

tuoda

epäluotettavuutta

tutkimustuloksiin. Interventiokunnan aineisto on saatu useammasta kunnasta, kun
verrokkiaineisto on saatu vain yhdestä kunnasta. Tämä saattaa tehdä vinoumaa
vertailuaineistoon. Toisesta vertailukunnasta ei saatu pyynnöstä huolimatta aineistoa
määräajassa. Jatkotutkimuksia tarvitaan näin ollen isommalla otantajoukolla ja useamman
kunnan otannalla. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytetyn T- testin mukaan aineisto ei ollut
normaalisti jakautunut, joten kaikki riippumattoman otoksen T- testin oletukset eivät olleet
voimassa. Analysoinnissa tehtiin varmuudeksi myös Mann-Whitney’n U-testi, joka antoi samat
tulokset. Tämän tutkielman otantajoukon ikääntyneitä ei ole vakioitu iän ja sukupuolen
mukaan, koska

tarvittava

tutkimusmateriaali

saatiin

niin

myöhään,

ja

resursseja

taustamuuttujien yhdistämiseen testituloksiin ei enää siinä vaiheessa ollut. Näin ollen ei ole
tiedossa, olivatko arkikuntoutuskuntien ikääntyneet esimerkiksi nuorempia tai vanhempia, joka
saattoi vaikuttaa tulokseen. Kummankaan ryhmän sukupuolijakaumasta ei myöskään ole tietoa.
Nämä seikat heikentävät tulosten yleistettävyyttä.
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10

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkielman tulosten perusteella näyttää siltä, että kunnissa, joissa toteutetaan arkikuntoutusta,
valikoituu kuntoutukseen RAI- arvioinnin perusteella toimintakyvyltään keskiarvollisesti
hieman parempikuntoisia ikääntyneitä. Ryhmien välinen ero todellisessa toimintakyvyssä oli
kuitenkin melko pieni, vaikkakin IADL -toiminnoissa ryhmien välinen ero näyttäytyi
tilastollisesti merkitsevänä. Tulos oli tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevä ainoastaan kognition
(CPS) osalta. Kognitio myös selitti päämuuttujien, ADL ja IADL -toimintojen testitulosten eroa
ryhmien välillä.
Suoria kausaalisia johtopäätöksiä tuloksesta ei voida tehdä. Tarvitaan lisätutkimuksia
suuremmalla otoskoolla ja useamman kunnan asetelmalla. Jatkossa tulee myös selvittää, miten
arkikuntoutus todellisuudessa vaikuttaa palvelutarpeen arviointiin ja varhaiseen tunnistamiseen
kunnissa, joissa arkikuntoutusta toteutetaan. Tutkielma kuitenkin osoitti, että ikääntyneiden
valikoituminen kotikuntoutukseen eroaa kuntakohtaisesti. Tällä voi olla taloudellinen ja
inhimillinen merkitys. Tähän pitää tulevaisuudessa kiinnittää huomiota ja jatkotutkimuksia
tämän suhteen tarvitaan.
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LIITTEET
Liite 1
Mittari Arvioinnin kohde

Mittayksikkö

Tiedon
luokittelu

RAI

IADL

Arkisuoriutuminen,
välinetoiminnot

0-21; 0= Itsenäinen, 21=Täysin
autettava

Päämuuttuja

ADLlaaja

Arkisuoriutuminen

0-28; 0=Itsenäinen, 28=Täysin
autettava

Päämuuttuja

CPS

Kognitio

0-6; 0= Ei kognitiivista häiriötä, 6=
Kognition erittäin vaikea
heikkeneminen

Taustamuuttuja

Pain

Kipu

0-3; 0=Ei kipuja, 3=Ajoittain vaikea
kipu päivittäin

Päämuuttuja

DSR

Mieliala, masennus

0-14; 0=Ei masennusepäilyä,
14=masennusepäily, runsaasti oireita

Taustamuuttuja
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LIITE 2

LIITE 3

