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Esipuhe

Sairastin keväällä 2007 aivoverenkiertohäiriön ja aivohalvauksen seurauksena minulta
hävisi osa näöstä näkökenttäni vasemmasta yläneljänneksestä. Yritin ennen sairaalasta
kotiutumistani tiedustella neurologiltani, voisiko havaittua näkökenttäpuutosta yrit-
tää harjoittaa jollain tapaa. Olin varsin tyrmistynyt saamastani vastauksesta, joka oli
melko selkeä ei. Lääkäri tuli kuitenkin samaisessa yhteydessä puolivahingossa paljas-
taneeksi, että Yhdysvalloissa on jonkinlainen tietokoneohjelma, jolla näköhäiriötä voi-
daan kuntouttaa, mutta se ei kuitenkaan ole täällä saatavilla. Hän yritti kuitenkin pitää
vielä jonkinlaista toivoa yllä mainitsemalla, että vastaavat häiriöt voivat parantua vie-
lä spontaanistikin kolmen kuukauden sisällä. Äänensävystä oli kuitenkin tulkittavissa,
että moinen on varmasti melko harvinaista.

Olin yrittänyt aloittaa pro gradu -työni kirjoittamisen jo useita vuosia aiemmin.
Erinäisistä aiheista huolimatta valmistelu jäi aina jossain vaiheessa kesken. Olisiko ol-
lut niin, että aiheet eivät sittenkään olleet tarpeeksi mielenkiintoisia. Itseä koskettanut
aihe eli näkökenttäpuutosten kuntouttaminen kuitenkin herätti N:nen vuoden tieto-
tekniikan opiskelijan mielenkiinnon niin voimakkaasti, että sairausloman ja sen aikana
tehdyn nettisur�ailun jälkeen pro gradu -tutkielman kolmas ja viimeinen aihe oli sel-
vä. Onnekseni aihealue tuntui sopivan sen lääketieteellisyydestä huolimatta professori
Pekka Neittaanmäellekin, joka lupautui ohjaajakseni. Kaikki lähti etenemään todel-
la nopeasti, kun toisella ohjaajallani, professori Heikki Lyytisellä, oli kontakteja nä-
köhäiriötutkimusten erikoisosaajiin. Pian olinkin jo Lea Hyvärisen ja hänen kauttaan
edelleen Antti Ranisen testattavana Agora Centerin avustamalla matkalla Helsingissä.

Haluan kiittää molempia ohjaajiani heidän antamistaan ohjeista ja tuesta. Pro gra-
du -tutkielmani ja sitä kautta myös yliopistotutkinnon saavuttaminen olisi varmasti
jäänyt jälleen puolitiehen myös ilman avopuolisoni lempeää painostusta. Lisäksi hänen
mukanaan tuoma kielentuntemus oli myös suurena apuna. Toivottavasti äitinikään ei
tarvitse enää menettää yöuniaan tutkielmani takia. Kiitos myös muille sukulaisille ja
kavereille, jotka vielä muutamia vuosia sitten jaksoivat aina silloin tällöin tiedustella,
joko olin jo valmistunut.
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1 Johdanto

Tässä tutkielmassa tarkastellaan näkökenttäpuutosten kuntouttamiseen tarkoitettuja
tietokoneohjelmia sekä esitellään niiden pohjalta kehitetty uusi kuntoutusohjelmakon-
septi. Kiinnostus aiheeseen syntyi omakohtaisten kokemusten kautta. Minulle selvisi,
ettei kunnallisella terveydenhuollolla ollut tarjota minkäänlaista kuntoutusta aivohal-
vauksen aiheuttaman näköhäiriön korjaamiseksi [1]. Liikuntaa tai puhekykyä rajoit-
taviin vikoihin ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen on tarjolla erilaisia terapioita,
mikä on luonnollisestikin hyvä asia, mutta myös näköhäiriöistä kärsivillä olisi selvä
tarve vastaavalle kuntoutukselle [30].

Tutkimusta näköhäiriöiden kuntouttamisesta on tehty jo lähes kolmenkymmenen
vuoden ajan ihmisilläkin [75], mutta sitä ovat huomattavasti jarruttaneet vanhakan-
taiset käsitykset aivojen olemattomasta uusiutumiskyvystä [30]. Nykyisten tutkimus-
tulosten [12, 35] valossa uusia aivosoluja syntyy aikuistenkin ihmisten aivoissa, ja ai-
vokuoren tarkasti rajattuna pidetyt alueet voivat jossain määrin reagoida muutoksiin
neuronien uudelleenorganisoitumisen kautta lapsuusajan kehityksen jälkeenkin [6].

Vanhentuneista käsityksistä huolimatta näköhäiriöiden kuntouttamista varten on
kuitenkin kehitetty muutamia tietokonepohjaisia kuntoutusohjelmia, joita tarkaste-
len niistä laadittujen artikkelien avulla (ks. [21, 25, 26, 28, 43, 47]). Arvioin Ranisen
et al. [47] kuntoutusohjelmaa myös omien kokemusteni perusteella. Varsinkin Kaste-
nin et al. [26, 28] ohjelman toimintaperiaatetta ja tuloksia on kritisoitu laajasti, ks.
esim. [18, 46]. Käyn tutkielmassa läpi tähän liittyvää problematiikkaa ja esitän myös
muita parannusehdotuksia, joilla kuntoutustuloksia voitaisiin mahdollisesti parantaa.

Tutkielmassa käydään aluksi läpi yleisellä tasolla näköjärjestelmän anatomiaa ja
toimintaa (luku 2). Luvussa 3 selvitetään, mitä näkökenttäpuutokset ovat, mistä ne
johtuvat ja minkälaisia kuntoutusmuotoja näkökenttäpuutoksesta kertovan diagnoo-
sin jälkeen on tarjolla. Näkökenttäpuutosten kuntouttamiseen suunniteltujen tietoko-
neohjelmien katsauksen (luku 4) perään esittelen oman konseptin muodossa luvussa 5
näkemyksen siitä, miten kyseisiä ohjelmia voisi parantaa entisestään. Yhteenvedossa
käydään läpi saavutetut tulokset ja esille nousseet jatkokehitysideat.
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2 Näköjärjestelmä

Useita vuosikymmeniä vallalla olleen käsityksen mukaan näköjärjestelmä analysoi sil-
män verkkokalvoille heijastuvan näkymän hajottamalla sen perusominaisuuksiin kuten
väriin, muotoon, liikkeeseen, syvyyteen ja tekstuuriin. Kunkin yksittäisen ominaisuu-
den käsittelyyn uskotaan olevan omat, kullekin ominaisuudelle rajatut neuronit ja ai-
voalueet [30, 51]. Seuraavaksi esittelen näköjärjestelmän osat, jotka vaikuttavat näkö-
aistimuksen muodostumiseen.

2.1 Silmät

Valo kulkeutuu silmien verkkokalvoille sarveiskalvon, linssin ja lasiaisen läpi. Myös
verkkokalvon sisempi hermosoluista koostuva kerros on edellisten tapaan läpinäkyvä.
Verkkokalvon uloimmassa kerroksessa sijaitsevat reseptorisolut: sauvat ja tapit [19, 24].

Kuva 2.1: Silmän poikkileikkaus (kuva on koostettu kahdesta eri lähteestä) [58, 60].
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Ihmisen silmän verkkokalvo sisältää noin 120 miljoonaa sauvaa ja 7 miljoonaa tap-
pia. Tarkan näön alue, joka käsittää noin asteen verran näkökentästä, koostuu pelkäs-
tään tappisoluista. Tappeja on kolmenlaisia, ja ne reagoivat valon eri aallonpituuksiin
erotellen näin väri-informaation. Sauvasolut eivät erottele värejä, mutta toimivat hei-
kossakin valossa tuottaen niin sanotun hämäränäön. Reseptorisolujen toiminta perus-
tuu valokvanttien aiheuttamiin muutoksiin näköpigmenttien kolmiulotteisissa raken-
teissa. Reseptorien kalvoissa tapahtuvien muutosten laukaisemat ärsykkeet välittyvät
edelleen horisontaali-, bipolaari-, amakriini- ja gangliosoluille. Gangliosolujen hermo-
syyt eli aksonit muodostavat näköhermon, joka kulkee silmän takaseinämän läpi edel-
leen aivoihin [24]. Kohdassa, jossa näköhermo kulkee silmän ulkopinnan läpi, ei ole
reseptorisoluja ja siitä käytetäänkin nimeä sokea piste [62].

Kuva 2.2: Verkkokalvon hermosolujen kytkennät [51, s. 22, kuva 1B.].

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että silmien nenänpuoleiset hermosyyt risteävät
optisessa kiasmassa jatkaen aivojen vastakkaisien puoliskoiden ulompiin polvitumak-
keisiin. Silmän ohimonpuoleiset aksonit jatkuvat puolestaan samalle aivopuoliskolle.
Näin näkökentän vasemmalta puolelta tuleva informaatio päätyy käsiteltäväksi aivojen
oikeaan puoliskoon ja oikealta tuleva vasempaan puoliskoon [24].
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2.2 Näköradat

Verkkokalvolta tieto kulkeutuu aivojen eri osiin kahta pääreittiä, retinokortikaalista ja
tektaalista, pitkin. Retinokortikaalinen rata, joka välittää suuremman osan verkkokal-
von signaaleista, kulkee ulomman polvitumakkeen (LGN) kautta primääriselle näkö-
aivokuorelle (V1). Sieltä viestit jakautuvat edelleen selänpuoleista (dorsaalista) rataa
pitkin päälaen aivokuorelle ja vatsanpuoleista (ventraalista) rataa pitkin ohimolohkol-
le. Tektaalinen rata kulkee nelikukkulan kautta päälaen lohkolle ja silmien liikkeitä
säätäviin keskuksiin [20, 24].

Kuva 2.3: Aivolohkot ja näköradat (kuva on koostettu useasta eri lähteestä) [20, 23,
59, 63].

Sekä retinokortikaalinen että tektaalinen rata koostuu useammasta kerroksesta.
Kerrokset ovat muodostuneet magnosellulaarisista (M) ja parvosellulaarisista (P) so-
luista. Paksut M-solut välittävät viestiä nopeammin ja vastaavat liikehavainnoista se-
kä matalista musta-valkokontrasteista. Väreihin ja korkeisiin musta-valkokontrasteihin
liittyvä tieto välittyy hitaampia P-soluja pitkin. 80% verkkokalvon hermosäikeistä yh-
distyy parvosellulaariseen rataan ja 10% magnosellulaariseen [20, 36]. Viimeisen vuo-
sikymmenen aikana M- ja P-solujen rinnalle on vähitellen hyväksytty myös koniosellu-
laariset (K) solut, mutta tietämys näistä on vielä varsin vähäistä [16, 55].
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2.3 Näköaivokuori

Silmien välittämän kuvan käsittely tapahtuu näköaivokuorella, joka on yksi aivojen
massiivisimmista järjestelmistä ja joka sijaitsee pääosin aivojen takaraivolohkossa [69].
Näköaivokuorta on pyritty jaottelemaan aikojen saatossa erilaisiin alueisiin niin bio-
logisten kuin toiminnallistenkin ominaisuuksien perusteella. Schiller [51] mainitsee ar-
tikkelissaan Brodmannin 1900-luvun alussa tekemät histologiset tutkimukset, joista
periytyvät samaa nimeä kantavat alueet. Brodmann esitti, että alueilla 17, 18 ja 19 on
kullakin omat visuaaliset toimintonsa.

Nykyisin vallalla olevan neuronien erikoistumiseen pohjaavan jaottelun mukaisesti
näköaivokuori sisältää ainakin seuraavat alueet: V1, V2, V3, V4 ja V5/MT. Monista
edellä mainituista alueista löytyy vielä erilaisia erikseen nimettyjä kerroksia. [51, 68].
Primäärinen näköaivokuori V1, joka vastaa Brodmannin aluetta 17, suorittaa näkö-
aistimuksen matalimman tason käsittelyä, joka yleisen konsensuksen mukaan koostuu
erilaisista aikaan ja paikkaan liittyvää informaatiota suodattavista toiminnoista [68].

Kuten jo edellisessä luvussa todettiin, signaalit jakautuvat primääriseltä aivokuo-
relta kahteen eri suuntaan dorsaalisena ja ventraalisena ratana. Dorsaalisen radan är-
sykkeet kulkevat alueiden V2, V3 ja V5 läpi päälaenlohkolle [65], joka on erikoistunut
liikkeen sekä itsekeskeisen (egosentrisen) ja ympäröivän (allosentrisen) tilan hahmotta-
miseen [20]. Ventraalisella radalla informaatio kulkeutuu puolestaan alueiden V2 ja V4
läpi ohimolohkolle [65], jonka korkeammat toiminnot ovat yleensä muistia vaativaa tun-
nistamista [20]. Esimerkkejä näistä ovat kasvojen ja ilmeiden tunnistaminen, muotojen
ja symbolien hahmottaminen, mittasuhteiden arvioiminen sekä värien ja yksityiskoh-
tien tunnistaminen [20] (ks. tarkemmin näköaivokuoren toiminnasta esim. Vanni [55]).

Kannattaa tässä yhteydessä tiedostaa, että monet aivojen alueista ovat retinotopi-
sia eli näkökentän eri osat ovat melko tarkasti kartoitettavissa tiettyihin neuronialuei-
siin aivoissa [24, 66]. Näkökentän tarkan näön alueen tuottaman informaation käsit-
telyyn on kuitenkin varattu suhteellisesti enemmän näköaivokuoren hermosoluja kuin
esimerkiksi vastaavankokoisen ääreisnäön alueen käsittelylle [24, 64].
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2.4 Näköhavainnot ja huomio

Näköjärjestelmän perusanatomian lisäksi lopulliseen näköaistimukseen vaikuttavat
myös näköärsykkeiden voimakkuus sekä katsojan tietoiset valinnat. Emme kykene mi-
tenkään käsittelemään kaikkea sitä informaatiota, minkä silmien kautta pystymme ha-
vainnoimaan. Niinpä pyrimme keskittymään olennaisimpaan osaan tästä tietotulvas-
ta [53].

Edellä mainittu saavutetaan huomion (attention) avulla. Lamme [31] määrittelee
Egethiä et al. [11], Desimonea et al. [9] ja Driveria et al. [10] lainaten huomion seuraa-
vasti: �Huomio on valintaprosessi, jossa osa ärsykkeistä käsitellään toisia nopeammin,
paremmin tai syvällisemmin niin, että ne omaavat paremmat mahdollisuudet tuottaa
käytöksellisiä vastineita, vaikuttaa niihin tai tulla tallennetuksi muistiin�.

Huomion kiinnittyminen voi tapahtua kahdella tapaa. Jotkin visuaaliset ärsykkeet
ovat aikaisempien näkökokemusten ja geneettisen perimän muokkaamina helpommin
käsiteltävissä kuin toiset (saliency) ja voivat herättää huomiomme (bottom-up process)
[31, 53]. Luonnollisesti voimme valita huomiomme kohteen myös tietoisesti (top-down
process). Treue [53] viittaa artikkelissaan useampiin tutkimuksiin, joiden mukaan huo-
mion on havaittu vaikuttavan näköinformaation käsittelyyn jo uloimmasta polvitumak-
keesta lähtien. Huomion vaikutus kuitenkin lisääntyy koko ajan aivojen korkeampaa
käsittelyä suorittavia alueita lähestyttäessä [53].
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3 Näkökenttäpuutokset

Näköaisti ei kuitenkaan aina toimi moitteettomasti. Tähän voivat olla syynä erilaiset
sairaudet, jotka vaikuttavat joko silmien tai aivojen toimintaan. Esimerkiksi näkökent-
täpuutokset voivat johtua aivovaurion lisäksi myös silmän tai näköhermon sairauksis-
ta [19], mutta kuten jo johdannossa (luku 1) kerroin, omakohtaiset kokemukseni liit-
tyvät aivohalvauksesta johtuvaan näkökenttäpuutokseen. Keskitynkin sen vuoksi tässä
ja tulevissa luvuissa pääasiassa kyseistä aihepiiriä läheisesti sivuaviin asiakokonaisuuk-
siin.

3.1 Aivohalvaus

Aivohalvaus on aivoissa tapahtuva toimintahäiriö. Se johtuu aivokudoksen vaurioitu-
misesta, johon on syynä aivoverenkiertohäiriö (AVH). AVH:n voi puolestaan aiheuttaa
aivoverisuonitukos tai aivoverenvuoto. Muita mahdollisia toimintahäiriön lähteitä ovat
aivovammat, -kasvaimet tai tulehdukset [1].

Pahimmassa tapauksessa aivoinfarktiin johtavat aivoverisuonitukokset syntyvät ve-
risuonten kovettumisen ja ahtautumisen seurauksena. Tukos estää verenkierron, jolloin
aivojen hermosolukolle elintärkeä hapensaanti estyy. Tällöin pysyviä vaurioita voi ai-
heutua hyvinkin lyhyessä ajassa. Aivoverenvuodossa puolestaan veri pääsee vuotamaan
verisuonen repeämästä aivoaineen sisään tai lukinkalvon alaiseen tilaan. Jälkimmäisen
syynä on usein aivovaltimon pullistuman (aneurysman) repeäminen. Vaikka hyytynyt
veri imeytyy vähitellen pois, siitä aiheutuu pysyvä kudosvaurio [1].

Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2004 julkaiseman katsauksen [70] mu-
kaan 15 miljoonaa ihmistä saa aivohalvauksen vuosittain. Viisi miljoonaa heistä kuo-
lee ja toiselle viidelle miljoonalle jää pysyviä vaurioita. Suomessa aivohalvauksen saa
14 000 henkilöä vuodessa, joista kolmannes on työikäistä väestöä [2, 3].

Pääriskitekijät AVH:lle ovat korkea verenpaine ja tupakointi. Sydänperäiset viat
kuten eteisvärinä ja sydäninfarkti kasvattavat myös riskiä huomattavasti [70]. Aivo-
halvaus- ja dysfasialiiton verkkosivuilla [1] riskitekijöiksi on lisätty vielä suomalaisten
kansalliset vaivat eli ylipaino, liiallinen alkoholinkäyttö, diabetes ja korkea kolesteroli.
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3.2 Näkökenttäpuutosten havaitseminen

Aivohalvauksen seurauksena saattaa kehittyä monenlaisia neurologisia häiriöitä, joiden
vakavuusaste riippuu aivojen kudosvaurion koosta ja sijainnista. Vauriot voivat liittyä
esimerkiksi liiketoimintoihin, tuntoon ja korkeampiin henkisiin toimintoihin [3]. Myös
näköhäiriöt ovat varsin yleisiä. Esimerkiksi Kerkho� et al. [29] viittaavat artikkelisaan
Zihliin [77] ja toteavat, että molemmissa silmissä havaittavat näkökenttäpuutokset ovat
kaikkein yleisin häiriö aivovaurion saaneilla. Yleensä potilas, näköaistin tärkeyden huo-
mioiden, havaitsee kyseisen puutoksen itsekin. Virallisen diagnoosin tekee kuitenkin sil-
mälääkäri ja tutkimuksiin käytetään tätä varten suunniteltuja menetelmiä ja laitteita
eli perimetriaa [56].

Nykyisin yleisimmin käytössä olevat perimetriat perustuvat kahteen eri periaat-
teeseen, kineettiseen ja staattiseen perimetriaan, joita voidaan käyttää myös rinnak-
kain [45]. Molemmissa tutkimuksissa potilas kiinnittää katseensa tutkimuslaitteen �k-
saatiopisteeseen, ja laite tuottaa valopisteitä, joita tutkittavan on tarkoitus havainnoi-
da. Kineettisessä periaatteessa (tunnetaan myös nimellä Goldmanin perimetria) valo-
pistettä liikutellaan eri strategioita käyttäen (esim. näkökentän äärialueilta kohti sen
keskustaa). Potilas ilmaisee havaitsemansa ärsykkeet joko testiä valvovalle henkilölle
tai suoraan automaattiselle testiohjelmalle. Havaittujen valopisteiden avulla voidaan
selvittää näkökentän rajat [56].

Staattinen perimetria (esim. Humphreyn perimetria) sen sijaan perustuu näkökent-
tään sijoitettujen pisteiden matriisiin, jonka jokaisessa yksittäisessä pisteessä määritel-
lään se valon voimakkuuden taso, jolla potilas havaitsee pisteen. Nimensä mukaisesti
tässä tutkimusmenetelmässä valopisteet eivät liiku, vaan testiohjelma rekisteröi kyn-
nysarvot, joilla tutkittava reagoi kulloiseenkin pisteeseen [56]. Staattista perimetriaa
pidetään tarkempana [56], ja sitä käytetäänkin yleensä keskeisen näön (säde 30◦) tutki-
muksissa [45]. Ääreisnäköä tutkittaessa turvaudutaan yleensä edelleen tehokkaampana
pidettyyn Goldman-perimetriaan [45, 72].

Wong et al. [72] muistuttavat omassa artikkelissaan, että perinteiset perimetriame-
netelmät eivät välttämättä paljasta näköoireiden koko kirjoa, sillä potilaalla voi olla
muita näköhäiriöitä vaikka näkökenttätutkimus ei paljastaisi mitään normaalista poik-
keavaa. Mahdollisena parempana tutkimusvälineenä esitellään lyhytaaltoinen automa-
tisoitu perimetria (short wavelength automated perimetry, SWAP).
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3.3 Näkökenttäpuutosten kuntouttaminen

Kerkho� [30] toteaa vuonna 2000 julkaistussa artikkelissa, että kielen, puheen ja mo-
toristen häiriöiden kuntoutusta on pidetty perinteisesti erittäin tärkeänä. Näköaistin
ja silmänliikkeiden häiriöiden mahdollinen vaikutus potilaan kuntoutuksen lopputulok-
seen on kuitenkin jätetty kokonaan huomiotta, vaikka yleisesti tiedetään, että puut-
teellinen näkö vaikeuttaa arkielämää huomattavasti. Näköä tarvitaan lukemiseen, liik-
kumiseen ja etenkin näkömuistin merkitys nykyisessä tietoyhteiskunnassamme on kes-
keinen. Kerkho� arvioi pääsyyn olevan vanhoissa käsityksissä siitä, että hermosolut
eivät uusiudu ja että eri toimintoja varten varatut aivoalueet ovat tarkkaan rajatut.
Käsittelen näitä kumoavia tutkimustuloksia myöhemmin tässä tutkielmassa.

Samaisessa katsauksessaan Kerkho� [30] jaottelee kyselyn avulla kokoamansa näön-
kuntoutusmenetelmien listan kolmeen kategoriaan (ks. taulukko 3.1). Palauttavissa me-
netelmissä harjoitetaan suoraan vioittunutta toimintoa. Toisessa lähestymistavassa häi-
riötä pyritään kompensoimaan erinäisillä silmien liikkeisiin liittyvillä menetelmillä ja
häiriön tiedostamisella. Kun mukaan otetaan prosteettiset laitteet tai pyritään muok-
kaamaan ympäristöä potilaalle sopivammaksi, puhutaan korvaavista menetelmistä.
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Taulukko 3.1: Kuntoutuskategoriat [30, s. 697, kuva 3.].

Kategoria Selitys Esimerkkejä
Palauttaminen
(restitution)

Vioittuneen toiminnon
suora harjoittaminen • Näkökentän harjoitta-

minen

• Kontrastiherkkyyden
harjoittaminen

Kompensointi
(compensation)

Häiriön kompensointi
säästyneellä toiminnolla • Sakkadien harjoitta-

minen

• Visuaalisten hakustra-
tegioiden harjoittami-
nen

• Silmien liikkeiden har-
joittaminen lukemisen
yhteydessä

• Metanäön kehittämi-
nen

Korvaaminen
(substitution)

Optiset tai prosteettiset
laitteet sekä ympäristön
muokkaaminen

• Prismat

• Säädettävä valaistus

• Suurentavat ohjelmat
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4 Tietokonepohjaiset kuntoutusohjelmat

Vastoin vallalla olleita käsityksiä aivovaurioiden peruuttamattomuudesta muutamat
tutkijaryhmät ovat rohkeasti ryhtyneet tutkimaan mahdollisuutta näkökenttäpuutos-
ten korjaamiseksi. Kuntoutuksen yhteydessä tapahtuva näkökentän harjoittaminen vaa-
tii valtavasti toistoja, ja tässä tietotekniikka on väsymättömänä apuna. Tähän tarkoi-
tukseen kehitettyjä lähestymistapoja ja tietokoneohjelmia on erilaisia, ja näitä käydään
läpi seuraavaksi. Tutkimuksen kantaisiä on Josef Zihl, joka yhteistyökumppaneidensa
kanssa aloitti työn näköhäiriöiden ja niiden kuntouttamisen parissa jo 1970- ja 1980-
lukujen vaihteessa [75]. Tietokonepohjaisten kuntoutusohjelmien lähempi tarkastelu
aloitetaan kuitenkin Kastenin et al. artikkelissaan kuvaamasta ohjelmasta [26].

4.1 Erich Kasten et al.

Kastenin et al. [27] lähtökohtana ovat vaurioituneen ja terveen näkökentän välissä ole-
vat nk. siirtymäalueet (transition zones). Tällä jäännösalueella (residual vision) näkö
ei toimi täydellisesti, mutta potilas pystyy silti havaitsemaan heikentyneesti kyseiselle
alueelle kohdistettuja ärsykkeitä. Myös sokeutuneen näköalueen sisällä voi olla pieniä
saarekkeita, joissa näköhavainnot onnistuvat vielä jossain määrin. Tutkijoiden teorian
mukaan tämä johtuu sitä, että osa siirtymäaluetta vastaavasta aivokudoksesta ei ole-
kaan tuhoutunut kokonaan. Kastenin et al. kuntoutusohjelmassa ärsykkeet suunnataan
juuri tälle näkökentän raja-alueelle, sillä osittain vauriolta säästyneiden neuronien us-
kotaan eläinkokeiden perusteella pystyvän toistuvan harjoittelun aktivoimana palautta-
maan näkökyvyn kyseessä olevalle alueelle. Annettavia ärsykkeitä siirretään sitä mukaa
yhä pidemmälle vaurioituneelle alueelle, kun näkökentän raja-alue kuntoutuu. Harjoi-
tusmenetelmä voidaan siis tulkita palauttavaksi Kerkho�n [30] kategorioinnissa (ks.
taulukko 3.1).

Kastenin et al. [26] tutkimuslaitteisto koostuu tietokoneesta, monitorista, leukatues-
ta ja näppäimistöstä. Katseluetäisyys on 30cm, jolla saavutetaan näkökentästä 40◦ vaa-
katasossa ja 25◦ pystytasossa. Lisäksi harjoittelussa käytetty tila on pimennetty.

Kuntoutuksen yhteydessä käytettäviä eri ohjelmia on yhteensä kahdeksan. Kolmella
niistä diagnosoidaan koehenkilön näkökentän puutoksia sekä muotojen ja värien havait-
semista. Näissä erilaiset näköärsykkeet esitetään satunnaisissa pisteissä sekä normaa-
lille että puutteelliselle alueelle. Potilas ilmaisee havaitsemansa ärsykkeen painamalla
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näppäimistöstä välilyöntipainiketta. Harjoitteluun on viisi ohjelmaa, joista neljä keskit-
tyy erityisesti normaalin ja puutteellisen näköalueen rajojen harjoittamiseen. Visure-
nimisessä ohjelmassa ärsykkeet liikkuvat normaalin näön alueelta kohti puutteellisen
näön aluetta. SeeTrain koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuntoutettavan
on tarkoitus havaita mustalla taustalla harmaasta valkoiseksi vaihtuva staattinen är-
syke. Toisessa vaiheessa tehtävänä on havaita harmaalla taustalla kasvava musta viiva.
Kaksi muuta harjoitusohjelmaa vastaa pitkälti värien ja muotojen havainnoinnin diag-
nosoinnissa käytettyjä ja viimeinen on tarkoitettu pelkkään �ksaation harjoittamiseen.
Fiksaatio eli katseen kiinnittyminen yritetään varmistaa 0,5◦ kokoisen kohdepisteen vä-
rin muutoksilla, joihin käyttäjän on reagoitava ja joita ei pitäisi pystyä huomaamaan
ilman �ksaatiota. Fiksaatiopiste voi myös olla kuvaruudun keskustan ohella lähellä
jotain ruudun nurkkaa eli näkökenttää voidaan harjoittaa neljännes kerrallaan tarkem-
malla resoluutiolla. Jokaisen harjoitussession tulokset tallennetaan mahdollista myö-
hempää analyysiä varten. Tehtäviä voidaan myös vaikeuttaa koehenkilön saavutettua
tietyn ennalta asetetun rajapyykin (90% vastauksista oikein) [26].

Potilaat harjoittelivat kotonaan tunnin päivässä kuuden kuukauden ajan (yhteensä
n. 150 tuntia). 19 potilaan koeryhmän keskimääräinen parannus oli 7,8% perinteisellä
perimetrialla mitattuna, mutta vain ryhmän 10 potilaalla oli aivohalvauksesta johtuvia
näkökenttäpuutoksia ja heidän tuloksensa olivat näkökentän osalta vain noin kolman-
neksen siitä mitä muilla. Kannattaa kuitenkin mainita, että näkökenttää kohentaneilla
potilailla parantui samalla värin ja muotojen hahmottaminen [28].

4.2 Laura Julkunen et al.

Julkunen et al. [25] käyttivät omassa tutkimuksessaan Silmäpeli -nimistä ohjelmaa, joka
hyödyntää myös Kastenin et al. [27] esittämää teoriaa normaalin ja puutteellisen näön
välisistä siirtymäalueista. Tämän myös palauttavan (ks. taulukko 3.1) ohjelman ovat
suunnitelleet yhteistyössä Turun yliopiston psykologian laitos ja Turun yliopistollisen
keskussairaalan neurologian osasto [25].

Julkunen et al. [25] eivät anna kovin tarkkaa kuvausta ohjelmasta, mutta kuntou-
tustilanteen kuvauksen perusteella on syytä olettaa, että ohjelma ja laitteisto vastaa
pitkälti Kastenin et al. [26] vastaavia sillä erotuksella, että käytössä on 17 tuuman
monitori ja katseluetäisyys on 50cm. Ärsykkeinä ovat vaaleat satunnaisesti valitulle
alueelle esitetyt vilkkuvat pisteet mustalla taustalla. Ne saattavat esiintyä harjoituksen
aikana 3�5 kertaa, mutta niiden koko pienenee alun 2 asteesta aina 0,5 asteeseen oi-
keiden havaintojen myötä. Harjoitusärsykkeet esitetään 200 millisekuntia sen jälkeen,
kun kuntoutettava on reagoinut �ksaatiopisteen muutokseen valkoisesta vilkkuvaksi
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punaiseksi. Tällä pyritään estämään täydet sakkadit eli nopeat silmien liikkeet. Fik-
saatiopisteen muutokseen on reagoitava 400�1200 millisekunnin aikana [25].

Harjoittelu suoritettiin ohjatusti tunti kerrallaan, kolme kertaa viikossa ja kolmen
kuukauden aikana. Harjoitteluun käytetty kokonaisaika oli keskimäärin 41,6 tuntia.
Lievää kohennusta havaittiin kolmen potilaan (yhteensä viisi) osalta [25].

4.3 Lea Hyvärinen et al.

Tämän Helsingin yliopiston tutkijaryhmän perusolettamuksena on, että osa näköär-
sykkeistä, ja etenkin heidän harjoituksissaan hyödyntämänsä välke, päätyy ylemmän
tason käsittelylle varatuille alueille myös aiemmin esitellyn tektaalisen eli päälaenloh-
kolle kulkevan radan kautta [22]. Teoriaan liittyy olennaisesti myös ilmiö, joka tun-
netaan nimellä sokeanäkö (blindsight) [57, 61]. Sokeanäössä tutkittava ei välttämättä
havaitse tietoisesti sokealle näkökentän alueelle esitettyjä ärsykkeitä (palauttava mene-
telmä, ks. taulukko 3.1), mutta arvaamaan rohkaistuna reagoi niihin oikein useammin
kuin pelkän sattuman kautta.

Kuntoutukseen valjastettu tutkimuslaitteisto koostuu tietokoneesta, monitorista,
leukatuesta, 115cm:n säteisestä kaaresta ja siihen kiinnitetystä led-valosta, joka toi-
mii �ksaatiopisteenä. Lisäksi kokeen valvojalla on käytössä näppäimistö ja hiiri, joilla
hän syöttää kunkin testierän aloitusparametrit ja tallentaa yksittäisten testisuoritusten
oikeellisuuden tai virheellisyyden.

Yksittäinen testisuoritus voi koostua kahdesta kahden sekunnin mittaisesta ajanjak-
sosta, joista jommankumman aikana ruudun 10◦ kokoisessa näkyvillä olevassa aukossa
välkkyy pyöreä kiekko. Toisen harjoittelumuodon aikana ärsykkeet ovat yksittäisiä ruu-
dulla kahden sekunnin ajan välkkyviä kirjaimia. Muita testierän alussa määriteltäviä
parametreja ovat muun muassa välketaajuus ja alustava kontrastitaso. Ohjelma vaih-
telee kontrastitasoa testien aikana riippuen peräkkäisten oikeiden ja virheellisten vas-
tauksien määrästä. Kulloisenkin testierän aikana selvitetään koehenkilön kontrastiraja-
arvo tietyllä taajuudella ja tietystä kulmasta. Kuntoutusohjelman tuottamat äänimer-
kit antavat viitteitä siitä, milloin testattavan huomion tulisi olla kiinnitettynä ruudun
tapahtumiin ja milloin annettu vastaus on virheellinen [47].
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Hyvärisen et al. [21] ja Ranisen et al. [47] artikkeleista ei saa tarkkaa kuvaa, montako
tuntia harjoittelua kokonaisuudessaan kullekin potilaalle kertyi, mutta vuoden kestä-
neen 2 kertaa viikossa tapahtuneen harjoittelun tuloksena välkkeen havaitseminen pa-
rani kaikilla ja palasi normaalitasolle vioittuneella eli hemianopisella puolella neljällä
seitsemästä (luvut sisältävät molempien tutkimusten tulokset). Goldman-perimetriassa
ei tutkimusten aikana havaittu muutoksia. Välkeherkkyyden korjaantuminen tapahtui
ilmeisesti 4�12 kuukauden aikana.

4.4 Alidz Pambakian et al.

Pambakianin et al. [43] tutkimus perustuu näköhavaintojen yhteydessä hyödynnet-
tävien sakkadien ja näkökenttää haravoivien hakustrategioiden harjoittamiseen, joten
kyseessä niin sanottu on kompensoiva menetelmä (ks. taulukko 3.1). Potilaiden olete-
taan oppivan havainnoimaan tehokkaammin vaurioituneita näköalueita, mikä puoles-
taan auttaa heitä selviämään paremmin näköpuutostensa kanssa. Samaan aihepiiriin
ovat perehtyneet aiemmin myös Zihl et al. [78], Kerkho� et al. [29] ja Nelles et al [39].

Kuntoutus toteutettiin potilaiden kotona heidän käyttöönsä luovutettujen kannet-
tavan tietokoneen ja siihen yhdistetyn 21-tuumaisen television avulla. Heitä valvoneet
tarkkailijat ohjeistivat kuntoutettavia pitämään harjoitteluolosuhteet häiriöttöminä pi-
mennetyn ja hiljaisen ympäristön avulla. Tutkittavat tarkastelivat silmäntasolla olevaa
näyttöruutua molemmin silmin päätä liikuttamatta. Puolentoista metrin etäisyydellä
oleva televisioruutu käsitti näin näkökentästä 10◦ pysty- ja 25◦ vaakasuunnassa. Pamba-
kianin et al. mukaan näin saatiin katettua keskeisen näön alue. Erilaiset näköön liittyvät
hakutehtävät toteutettiin tätä varten suunnitellulla isor2 -nimisellä ohjelmalla. Mustal-
le taustalle hakua vaikeuttavien valkoisten elementtien sekaan sijoitettu samanvärinen
kohde vaihtoi satunnaisesti paikkaa. Kaikki näytöllä esitetyt kuviot kuuluivat yhteen
kolmesta ryhmästä: viivoihin, neliöihin tai kolmioihin. Haettava kohde erosi muista
elementeistä koon tai suunnan perusteella. Kuntoutettavien �ksaatio pyrittiin kiinnit-
tämään jokaisen hakutehtävän alussa sekunnin ajan esillä olleeseen keskipisteeseen,
jonka jälkeen potilaalla oli kolme sekuntia aikaa suorittaa haku ruudulle tuotetusta
symbolien viidakosta. Haut suoritettiin 100 tehtävän ryppäissä, ja potilaille kerrottiin
tätä ennen minkä tyyppisistä elementeistä tuleva tehtävien rypäs koostuu. Vastausten
paikkansapitävyys pyrittiin varmistamaan viidenneksen kaikista tehtävistä käsittäneil-
lä kohteettomilla hauilla (non-target trials). Potilaat ilmaisivat havaitsemansa kohteet
toisella hiiren painikkeella ja toinen painike oli varattu tilanteisiin, joissa kohdetta ei
heidän mielestään ollut [43].
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Harjoittelu suoritettiin 20:ssä 40 minuutin jaksossa kuukauden aikana, jolloin har-
joittelun kokonaisajaksi kertyi hieman reilut 13 tuntia. Kuntoutussessioiden suorituksia
arvioitiin hakutehtävien läpäisemiseen kuluneiden aikojen perusteella, jotka tallennet-
tiin myöhempää analyysiä varten. Potilaita ei opetettu käyttämään jotain ennalta mää-
rättyä hakustrategiaa, vaan he saivat mahdollisuuden kehittää tätä tarkoitusta varten
oman menetelmänsä. Kuntoutettavat vierailivat myös kolmen kuukauden aikana nel-
jä kertaa tutkijoiden järjestämissä seurantatutkimuksissa. Näiden yhteydessä potilaille
tehtiin perinteiset kineettiset ja staattiset näkökenttätutkimukset. Lisäksi näkökenttä
tutkittiin perimetrisellä menetelmällä, jossa potilaalle sallittiin normaaleista näkökent-
tätutkimuksista poiketen myös silmien liikkeiden hyödyntäminen. Kuntoutuksen mer-
kitystä arkipäiväiseen elämään arvioitiin henkilökohtaisten kyselylomakkeiden lisäksi
vierailuilla toistetuilla arkipäivää simuloivilla pienillä tehtävillä, joiden mittarina toimi
jälleen aika. Kokeiden perusteella kaikki potilaat hyötyivät kuntoutuksesta merkittä-
västi arkipäivän tehtävät silmällä pitäen, sillä niihin kuluneet ajat lyhenivät 25%. 29
potilaan keskimääräinen parannus aktiivisessa näkökentässä (visual search �eld, VSF)
oli neljä astetta. Perinteiset näkökenttätutkimukset eivät kuitenkaan ilmaisseet min-
käänlaista edistystä [43].

4.5 Omakohtaiset kokemukset

Valitettavasti en ole päässyt itse henkilökohtaisesti kokeilemaan kuin Hyvärisen et
al. [21] ja Ranisen et al. [47] artikkeleissaan esittelemää kuntoutusohjelmaa. Viimeiste-
lemätön kuvaisi tuota käyttäjäkokemusta varsin hyvin, mutta olisiko tuolta alun perin
vain tutkimusta silmällä pitäen kehitetyltä kokonaisuudelta voinut odottaakaan sen
enempää. Vahvimmin itselleni jäi mieleen se, että potilas antoi vastauksensa ohjelman
esittämiin ärsykkeisiin suullisesti ja harjoittelua valvonut Raninen rekisteröi edelleen
potilaan vastaukset ohjelmalle käyttämänsä hiiren avulla. Verenpaineeni nousi parikin
kertaa harjoittelun aikana, kun tietokone vastasi oikein havaitsemaani ja kuuluvasti oi-
kein antamaani vastaukseen virhettä merkitsevällä merkkiäänellä. Jäinkin pohtimaan,
miksi potilas ei voisi itse painella hiiren nappuloita, jolloin virhepainalluksista voisi
syyttää vain itseään. Kokeen valvoja käytti samaista hiirtä ohjelman asetusten säätä-
miseen ja vastausten satunnaisuuden tarkastamiseen. Mahdolliset ohjelman toimintaan
vaikuttavat virheelliset komennot ovat varmasti syy, miksi hiirtä ei luovutettu potilaan
käyttöön. Ei kuitenkaan olisi kovin vaikeata lisätä kokonaisuuteen laitetta, joka olisi
vain potilaan käytössä ja jolla voisi antaa ainoastaan harjoitteluun tarvittavat vas-
taukset. Toinen vaihtoehto olisi rekisteröidä potilaan antamat vastaukset puheentun-
nistuksella, mutta tuon toteuttaminen olisi kenties hieman hiiren painalluksia moni-
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mutkaisempaa ja virhemahdollisuus vastausten tulkitsemisessa kasvaisi merkittävästi.
Toisaalta suullisten vastausten yhteydessä kyllä- ja ei-vastausten sekoittaminen olisi
varmasti huomattavasti vaikeampaa kuin hiiren painikkeiden tarkoitusten ja sijaintien
sekoittaminen.

Toinen mieleeni jäänyt seikka oli se, että harjoittelun kesto oli varsin pitkälti kiin-
ni kuntoutettavan ja valvojan vireystilasta sekä valvojan kärsivällisyydestä. Harjoitte-
lu vaatii potilaalta varsin paljon keskittymistä ja rasittaa näin ollen tätä henkisesti.
Väsymyksen ja varmasti myös harjoitusten yksitoikkoisuuden myötä kuntoutettavan
vireystila alkaa laskea melko pian. Eräällä kerralla suorittamamme puolentoista tun-
nin lähes yhtäjaksoinen harjoittelu oli mielestäni jo ehdottomasti liikaa. Vielä uuvut-
tavampaa tuon voisi kuvitella olevan kokeen valvojalle. Uupumuksen myötä ainakin
oma nopeuteni vastausten antamisessa tuntui hidastuvan jonkin verran, ja kun valvo-
ja odottaa vastausta kärsivällisesti, alkaa suoritusten kesto venyä harjoittelun loppua
kohti. Tähänkin ongelmaan voisi tuoda ratkaisun se, että suoritusten tahditus siirret-
täisiin kokeen valvojalta kuntoutusohjelmalle. Tälle voitaisiin määritellä, missä ajas-
sa vastaus pitäisi antaa ja tämän kuluttua umpeen ohjelma voisi esimerkiksi siirtyä
vain kylmästi seuraavaan suoritukseen. Potilaan luulisi yrittävän parantaa suoritus-
taan ainakin ensimmäisten liian pitkiksi venyneiden vastausten jälkeen, kun ohjelma
vain jatkaa eteenpäin. Ohjelmahan voisi myös päättää harjoittelun ennenaikaisesti, jos
vastaukset jäävät uupumaan toistuvasti. Tuon voisi tulkita siis merkitsevän sitä, että
kuntoutettavan mielenkiinto ei enää pysy harjoituksessa ja tällöin olisi varmasti hyvä
pitää jonkinlainen tauko.

Ihmisen kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta oli huomattavissa tietenkin myös
omat etunsa. Harjoittelun kulku ja potilaalta vaadittavat toiminnot tulivat sisäistetyk-
si varmasti helpommin ja lyhyemmässä ajassa kuin mitä niiden ymmärtämiseen olisi
kulunut esimerkiksi tekstiin perustuvan käyttäjäoppaan kautta. Lisäksi harjoittelun ai-
kana esille nousseisiin kysymyksiin sai vastauksen välittömästi ja vaikka harjoittelun
jatkuessa. Edellä mainitut ominaisuudet ovat varsin vaikeita toteuttaa tietokonepoh-
jaisesti.

4.6 Ohjelmien yhteenveto

Kastenin et al. ohjelma sisältää muutamia hyviä ominaisuuksia ja oivalluksia. Esimer-
kiksi siirtämällä �ksaatiopisteen sijaintia ruudun nurkkia kohti vapautuu suurempi alue
viallisen alueen harjoittamiseen. Lisäksi harjoittelusta tallennettava loki on apuna mo-
nella tapaa. Oikein suunniteltuna sillä voidaan kerätä arvokasta tutkimusmateriaalia.
Lisäksi harjoituksista levykkeille tallennettu loki mahdollisti etäharjoittelun jo 1990-
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luvun puolivälissä. Potilaan yksin kotonaan suorittama etäharjoittelu helpottaa mel-
koisesti harjoitusten sovittamista arjen rutiinien sekaan. Loki auttaa myös potilaiden
edistymisen ja harjoitteluahkeruuden tarkkailussa. Tämän informaation avulla voidaan
esimerkiksi motivoida potilasta tarvittaessa.

Aina löytyy kuitenkin jotain parantamisen varaa. Muun muassa Kastenin et al. oh-
jelmaa ja tutkimuksia on kritisoitu kovasti siitä, että �ksaatiota ei varmisteta tarpeeksi
hyvin harjoittelun ja erityisesti tulokset varmistavan perimetrian aikana [18, 46]. Tie-
tokoneohjelmassa �ksaatio on pyritty varmistamaan siten, että �ksaatiopisteessä ta-
pahtuu pieniä muutoksia, jotka Kastenin et al. mukaan eivät pitäisi olla havaittavissa
ääreisnäöllä [26]. Plant [46] on asiasta eri mieltä ja Horton [18] olettaa, että potilaat
ovat voineet oppia tekemään tulosten parantumisena havaitun astemäärän kokoisia
sakkadeja harjoitettavan alueen suuntaan ilman, että näitä on kuitenkaan havaittu
valvonnassa. Samaan katseen keskittämiseen liittyvään ongelmaan on törmätty jo ai-
emmin, sillä kantaisänä toiminutta Zihliä et al. kritisoitiin aikoinaan aivan samasta
aiheesta [76]. Myöskään Julkusen et al. artikkeleista ei ilmene, että �ksaatiota olisi
varmistettu sen paremmin harjoitusten kuin näkökenttätutkimustenkaan aikana. Kas-
ten et al. ilmeisesti suorittivat ensimmäisissä tutkimuksissaan perimetrian myös tuolla
omalla ohjelmallaan ja heidän tuloksensa on kyseenalaistettu myös tuolta osalta [18].

Reinhard et al. [49] julkaisivat kuitenkin vuonna 2005 tutkimustulokset, joissa kun-
toutusta edeltävät ja seuranneet näkökenttätutkimukset oli suoritettu SLO-mikroperi-
metrialla (scanning laser ophthalmoscope, SLO). Tuossa käytetty laite varmistaa �k-
saation tutkimusten aikana tarkkailemalla laserin avulla tarkan näön aluetta silmän
verkkokalvolla. Tulokset eivät kuitenkaan olleet kuntoutusohjelman suunnittelijoiden
kannalta kovinkaan mairittelevat. Vain yhdellä potilaalla havaittiin pientä parannus-
ta ja sekin vain toisen silmän osalta. Nyttemmin epäsuotuisien tulosten tahraamaa
mainetta on yritetty paikata toiminnallisesta magneettipohjaisesta aivokuvantamisesta
(functional magnetic resonance imaging, fMRI) saavutetuilla tutkimustuloksilla, joissa
kuntoutuksella todettiin olevan vaikutusta aivojen toimintaan [34]. Edellä mainittujen
seikkojen perusteella mahdollisissa tulevissa kuntoutusohjelmissa soisi yhtenä ensim-
mäisistä vaatimuksista olevan sen, että �ksaatio varmistetaan kunnolla, eikä luoteta
vain potilaiden rehellisyyteen ja näkökenttätutkimuksia suorittavien ammattilaisten
erehtymättömyyteen �ksaation varmistamisessa.

En kuitenkaan pitäisi Kastenin et al. ja � toisaalta ohjelmiston samankaltaisuuden
myötä myös � Julkusen et al. tuloksia aivan merkityksettöminä. Jonkinlaista kuntou-
tumista saatiin aikaiseksi, mutta edellä mainitun mikroperimetriatutkimuksen tulos-
ten myötä kyseisten tutkijoiden kuntoutusmenetelmä voitaisiinkin luokitella enemmän
kompensoivaksi kuin palauttavaksi (ks. taulukko 3.1). Toisaalta samaiseen kompensoi-
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vaan kategoriaan laskettavan Pambakianin et al. [43] kuntoutusohjelma antoi vastaavaa
luokkaa olevat tulokset lyhyemmässä ajassa. Heidän artikkelissaan mainitsemat Kerk-
ho�n et al. [29] tulokset olivat vielä huomattavasti paremmat aktiivisen näkökentän
(VSF) suhteellista laajentumista tarkasteltaessa. Pambakian et al. [43] pitävät kuiten-
kin kyseisiä tuloksia epäilyttävän hyvinä.

Jos tyytyisimme pelkkään näköhäiriöiden kompensointiin, kannattaisi jatkokehitys
varmasti suunnata enemmän silmän sakkadien ja hakustrategioiden kehittämiseen, ku-
ten hollantilaisten tutkijoiden katsauksessakin todettiin [4]. Tässä lähestymistavassa
on kuitenkin omat haasteensa. Voidaan olettaa, että useat potilaat olisivat mieluum-
min kiinnostuneita korjaamaan näköhäiriönsä, jos se vain olisi mahdollista. Vähemmän
houkutteleva vaihtoehto sen sijaan olisi se, että he opettelisivat erikseen elämään sen
kanssa.

Rohkaisevimmat tulokset saatiin Hyvärisen et al. ohjelmalla, joka voidaan myös
määritellä palauttavaksi terapian muodoksi. Heidänkään ohjelmalla ei tosin ollut juu-
ri vaikutusta näkökenttäpuutoksia tarkasteltaessa. Kuten aiemmin selvisi, perusidea-
na oli, että näkösignaalit saavuttavatkin korkeammat aivoalueet päälaenlohkon kautta
kulkevan tektaalisen radan kautta. Tämän kuntoutusmuodon mahdollisuuksia kannat-
taisi kenties selvittää lisää, että selviäisi, voiko siitä olla hyötyä näkökenttäpuutosten
kuntouttamisessa laajemminkin.

Eräs huomio kaikkien edellä käsiteltyjen kuntoutusohjelmien yhteydessä oli niihin
tarvittava aika. Taulukkoon 4.1 on koottu eri tutkijaryhmien kuntoutusten yhteydessä
käytetyt pitkät harjoitusajat. Taulukon perusteella voidaan todeta, että harjoittelu
vaatii potilailta melkoista sitoutumista. Kuntoutusohjelmaa saatetaan hyödyntää jopa
päivittäin. Näin ollen olisi hyvä, jos harjoitusohjelma olisi mielekäs. Tällöin harjoituksia
jaksaisi toistaa useammin ja pidempään.

Taulukko 4.1: Kuntouttamisessa käytetyt ajat [25, 28, 43, 47].

Tutkimusryhmä Kuntoutuksen ohjelma Keskimääräinen
harjoittelu tuntei-
na

Kasten et al. 1h päivässä, 6kk 150h
Julkunen et al. 1h, 3 kertaa viikossa, 3kk 41,6h
Hyvärinen et al. 1�2h päivässä, 2 kertaa vii-

kossa, 1v
>100h

Pambakian et al. 40min, 20 kertaa, 1kk >13h
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5 Oma konsepti

Oma kuntoutusohjelmakonseptini yhdistäisi Hyvärisen et al. ja Kastenin et al. ohjel-
mien hyviä ominaisuuksia. Varteenotettava ajatus olisi myös yhdistää ohjelmaan ele-
menttejä, jotka ottavat mukaan näön lisäksi muutkin aistit. Viimeaikaisten moniaisti-
tutkimusten yhteydessä on saatu varsin rohkaisevia tuloksia, joita käsittelen hieman
perusteellisemmin myöhemmin.

Oman suunnitteluni apuna toimii aiempien tutkimusten pohjalta laatimani lista
vaatimuksista mahdolliselle tulevalle kuntoutusohjelmalle:

• harjoittelun pitää olla mielekästä ja/eli palkitsevaa

• �ksaatiota kontrolloidaan kunnolla

• harjoittelu pitää sisällään myös tunto- ja/tai kuuloaistin hyödyntämistä

• käyttöliittymän tulee olla helposti muokattavissa laitteistoon liittyvien rajoitus-
ten perusteella

• toteutus saisi olla kohtuullisen ympäristöriippumaton

• kuntoutusohjelman tulisi olla ladattavissa verkon kautta

• mahdollisuus määritellä näköhäiriön sijainti itse tai suorittamalla ohjelmiston
diagnosoiva osuus

• mahdollisuus määritellä ja käyttää erilaisia harjoittelustrategioita

• mahdollisuus tuoda pari edellä mainittua ulkopuolisista lähteistä

• loki harjoittelusta:

� harjoitteluun käytetystä ajasta pidetään kirjaa

� harjoittelussa käytettyjen ärsykkeiden määrästä ja sijainneista pidetään kir-
jaa (voi tosin olla vaikeaa määritellä, mitä yksittäinen ärsyke tarkoittaa)

• loki ja osa asetuksista tallennetaan verkkopalvelimelle
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Osa vaatimuksista periytyy siis edellä esiteltyjen ohjelmien heikkouksista ja puut-
teista. Mielestäni näiden tekijöiden huomioonottamisella ja korjaamisella voitaisiin
mahdollisesti saavuttaa sekä tehokkaampia kuntoutustuloksia että luoda toimivampi
ja nykyajan teknisiä mahdollisuuksia paremmin hyödyntävä kuntoutusohjelma.

5.1 Taustaidea

Kuten edellä voitiin havaita, minkäänlaisten merkittävämpien tulosten saavuttamiseen
tarvittavan harjoittelun määrä oli todella suuri kaikissa ohjelmissa. Lisäksi kuntou-
tustilanteiden kuvausten perusteella harjoittelu kuulostaa objektiivisestikin arvioituna
varsin yksitoikkoiselta. Ohjelmien toiminta näet perustuu pitkälti siihen, että samo-
ja paria nappia painellaan havaittujen ärsykkeiden rekisteröimiseksi toinen toisensa
jälkeen.

Tietenkin puutteellisen näön korjautumisessa voisi kuvitella olevan motivaatiota
aivan tarpeeksi, mutta uskoisin, että ainakin itsestäni moinen saattaisi tuntua mel-
ko puuduttavalta jo muutaman päivän jälkeen. Palkinnon tietää kyllä periaatteessa
odottavan jossain tulevaisuudessa, mutta hitaasti saavutettavat tulokset saattaisivat
merkittävästi heikentää kuntoutettavan motivaatiota, sillä kuntoutusta on jatkettava
puolikin vuotta.

Mielenkiintoinen kysymys onkin, voisiko harjoittelu tapahtua hieman leikin varjol-
la. Näin harjoittelu voisi olla mielekästä ja hieman välittömämmin palkitsevaa. Entä jos
harjoittelu saataisiin yhdistettyä johonkin peliin kuten esimerkiksi Jyväskylän yliopis-
ton lukihäiriöiden korjaamiseen suunniteltu Ekapeli [33]? Periaatteessahan kuntoutus-
ohjelman takaa löytyvä peli voisi olla lähes mikä tahansa, jos siitä voidaan erottaa kaksi
erillistä kokonaisuutta. Toinen informaation palanen tulisi olla sellainen, että pelaajan
katse on suurimman osan ajasta fokusoituna siihen ja että pelaaminen olisi kutakuin-
kin mahdotonta ilman sitä. Lautapelien tapauksessa tämä voisi olla osa pelilautaa. Fik-
saation on tarkoitus pysyä kiinnitettynä koko harjoittelun ajan käyttöliittymän tähän
osaan.

Toinen osa voisi pitää sisällään jonkin pelin kannalta olennaisen toiminnallisuuden.
Tämän osakokonaisuuden tulisi kuitenkin olla sen verran yksinkertainen, että siihen
ei tarvittaisi tarkan näön aluetta ja näin ollen ei myöskään suoraa katseen kohdista-
mista. Tämän � pelin kannalta kenties sekundäärisen, mutta kuntoutuksen kannalta
primäärisen � osan sijainti käyttöliittymässä mahdollisesti vaihtelisi hieman erilaisten
kuntoutusstrategioiden mukaan keskittyen kuitenkin näkökentän puutoskohtien raja-
alueiden läheisyyteen.
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Käyttäkäämme esimerkkinä pari kolme vuotta sitten suurta suosiota nauttinutta
sudokua. Fiksaatiolle varatussa osassa (ks. kuva 5.1) voitaisiin esittää yksi perintei-
sen yhdeksän kertaa yhdeksän sudoku-ruudukon kolme kertaa kolme solua käsittävä
lohko. Lohkon kautta esimerkiksi yksittäisen solun eri mahdollisuuksien väliaikainen
ylösmerkitseminen, selvitetyn solun arvon vahvistaminen ja muut sudoku-ruudukon
ratkaisemiseen liittyvät tapahtumat mahdollistettaisiin pelaajalle. Tämä katseen ole-
tettu keskipiste sijoitettaisiin ruudulle niin, että mahdollisen harjoittelustrategian mu-
kaan valittu ja �ksaatiopisteen suhteen määritelty näkökenttäpuutoksen alue saataisiin
mahdutettua myös samanaikaisesti käyttäjän näkymään.

Kuva 5.1: Sudoku-ruudukon täyttöalue ja �ksaation kohde.

Harjoitettavan näkökentän alueen kohdalla esitettäisiin hieman kooltaan pienennet-
ty, ratkaistavana oleva kokonainen sudoku-ruudukko. Fiksaatiopisteessä hieman suu-
rennettuna esitettävän valitun lohkon sijainti koko ruudukolla voitaisiin ilmaista jol-
lain tavalla korostettuna puutteellisen alueen pikkuruudukossa. Tätä korostettua efek-
tiä siirtämällä voitaisiin vaihtaa täydennettävänä olevaa lohkoa fokusalueen sisällä (ks.
kuva 5.2).

Edellä mainittu efekti voisi olla sellainen, että se tuottaisi samalla näön harjoit-
tamiseen tarvittavat ärsykkeet. Fokusalueen sijaintia ruudukolla voisi havainnollistaa
esimerkiksi lasista linssiä muistuttavalla elementillä. Linssi voitaisiin määritellä Hyvä-
risen et al. tulosten rohkaisemana välkkymään jollain tietyllä tai miksei vaikka sykli-
sesti vaihtelevalla taajuudella harjoittelustrategian mukaan. Linssin sijainnin muutok-
set synnyttäisivät samalla lähes automaattisesti liikeärsykkeitä, jotka ovat myös yksi
voimakkaimmista ärsykkeiden muodoista. Liikkeen tuntu vahvistuisi vielä entisestään
linssin aiheuttaman vääristymän myötä. Myös erilaiset viivat toimivat vahvoina ärsyk-
keinä, joten itse sudoku-ruudukkokin toimisi jonkinlaisena ärsykkeenä.
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Kuva 5.2: Pieni sudoku-ruudukko ja linssiefekti.
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5.2 Katseen �ksaatio

Monen edellä käsitellyn tutkimuksen kritiikin kohteena on ollut katseen keskittämi-
sen varmistaminen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että potilaan katse tulisi olla harjoitus-
suorituksen aikana kiinnitettynä tälle varattuun kohteeseen. Eräs yksinkertaisimmista
menetelmistä �ksaation kohteen määrittämiseen on kuvata silmiä kameran avulla so-
pivalla näytteenottotaajuudella ja tulkita kuvasta, mihin katse on suunnattu. Kamera
voi yleensä tällöin olla hieman etäämmällä valvottavasta kohteesta. On myös olemassa
ns. häiritseviä (intrusive) menetelmiä, joissa joku tutkimuslaitteiston osa, kuten eri-
koisvalmisteinen piilolinssi, kiinnitetään suoraan tutkimuskohteeseen. Tällä menetel-
mällä saavutetaan yleensä hieman parempi tarkkuus, mutta ne saattavat myös tuntua
epämiellyttäviltä itse tutkittavasta [37]. Koska tavoitteenani on suunnitella kuntoutus-
ohjelma, joka olisi käytettävissä kotioloissakin, keskityn jatkossa tarkemmin kamera-
pohjaisiin menetelmiin.

Fiksaation varmistamiseen liittyvät olennaisesti myös aiemmin mainitut sakkadit.
Ne ovat siis silmien liikkeitä, jotka tapahtuvat esimerkiksi eri kohteisiin suunnattujen
�ksaatioiden välissä. Muutaman asteen suuruiset sakkadit ovat Ojanpään [42] viittaa-
man Ciu�redan ja Tannenin [8] mukaan kestoltaan luokkaa 35�50 millisekuntia. Kun
katse on keskitetty haluttuun kohteeseen, aivoihin saapuvan informaation käsittely kes-
tää Hoogen et al. [17] useammista tutkimuksista johtamien keskiarvojen mukaan noin
100�300 millisekuntia silmän pysyessä paikallaan keskimäärin 200�500 millisekuntia.
Kun tarkastellaan �ksaatioiden ja sakkadien minimikestoja, voidaan olettaa, että noin
10 kertaa sekunnissa tai sitä useammin silmän liikkeistä otetut näytteet riittäisivät
havaitsemaan �ksaatiopisteestä poikkeavat katselinjat.

Näytteenottotaajuuden lisäksi näönkeskittämisen valvomiseen vaikuttaa myös sii-
hen käytetyn kokonaisuuden tarkkuus. Tähän vaikuttavat mm. hyödynnettävien ka-
meroiden resoluutio [41], valaistusolosuhteet [74] ja algoritmeissa sovellettujen lasken-
nallisten mallien erot [32, 44, 73]. Lisäksi kuntoutettavan fyysiset ominaisuudet kuten
pupillien koko sekä silmiä osittain peittävät silmäluomet saattavat omalta osaltaan vai-
keuttaa katseen valvontaa [52]. Omassa tapauksessani näköhäiriöni on suhteellisen kau-
kana periferiassa, joten sen kattamiseen vaadittavat sakkaditkin ovat isot. Tämä puo-
lestaan tarkoittaisi sitä, että silmien liikkeitä valvovan järjestelmän ei tarvitsisi omalla
kohdallani pystyä kuin muutaman asteen tarkkuuteen. Muilla potilailla viallisen alu-
een raja voi kuitenkin olla lähempänä näön keskialuetta, jolloin valvontajärjestelmän
tarkkuuteen liittyvät vaatimukset olisivat hieman tiukemmat. Uskoisin asteen luokkaa
olevan tarkkuuden riittävän tässäkin tapauksessa.
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Katseen kohteen paikallistamiseen liittyvää tutkimusta ja siihen tarkoitettuja al-
goritmeja löytyy viimeiseltä vuosikymmeneltä todella runsaasti. Morimoton et al. [37]
vuoden 2005 katsauksessa esitellään useampikin kamerapohjainen menetelmä, joilla oli
jo tuolloin saavutettu noin yhden asteen virhemarginaali. Esimerkiksi Böhme et al. [7]
sekä Ohno et al. [41] väittävät menetelmiensä pystyvän samaan tarkkuuteen sallimalla
samalla jopa pienet pään liikkeet. Jälkimmäisen kokonaisuuden yhteydessä näytteen-
ottotaajuudeksi mainittiin 30 kuvaa sekunnissa, mikä on kolme kertaa parempi kuin
edellä johdettu minimitaso.

Mahdollisen kuntoutusohjelman ja sen käyttäjien kannalta ongelmaksi voi kuitenkin
muodostua se, että edellä mainituissa tutkimuksissa, joissa silmien liikkeitä valvovis-
sa kokoonpanoissa päästiin parhaisiin tuloksiin, laitteistoon kuului lähes poikkeuksetta
useampia kameroita sekä niiden kanssa synkronoidusti toimivia valonlähteitä. Kyseiset
komponentit eivät välttämättä olisi kustannuksiltaan kovin kalliita, mutta niitä ei ole
nykyisellään saatavilla valmiina kokonaisuuksina suoraan kaupan hyllyltä. Jos �ksaatio
siis halutaan varmistaa teknisin apuvälinein, kuntoutussovellusta varten voisi valmistaa
esimerkiksi LED-tekniikkaan perustuvista valoista ja web-kameroista valmiiksi kootun
paketin, jonka potilas voisi helposti asentaa käyttämälleen tietokoneelle. Muutoin po-
tilaalta vaadittaisiin melkoista teknistä osaamista, että itse rakennetut valonlähteet ja
hankitut kamerat saataisiin toimimaan yhdessä.

5.3 Moniaistisuus

Viime aikoina tehtyjen useampien aistien yhtäaikaiseen hyödyntämiseen liittyvien tut-
kimusten yhteydessä on saatu varsin kiinnostavia tuloksia, joilla voisi olla myös jonkin-
laista merkitystä näkökenttäpuutosten kuntoutusta suunniteltaessa. Esimerkiksi erään
aivoperäisestä näkökenttäpuutoksesta kärsineen potilaan todettiin parantaneen näkö-
havaintojaan näkökentän puutteellisella alueella, kun hän piti näöllisesti rajoittuneen
puoleisen kätensä ojennettuna kohti puutosalueelle suunnattuja ärsykkeitä. Mikä vielä
erikoisempaa, sama ilmiö saatiin toistettua myös hieman kauempaa kädessä pidettyä
tennismailaa apuna käyttäen [50]. Kohentuneiden havaintojen taustalla saattaisi olla
Reedin et al. [48] samankaltaisen tutkimuksensa yhteydessä esittämä teoria siitä, että
käsien sijainnit vaikuttavat huomioon. Käsien välittömästä läheisyydestä kumpuavat
ärsykkeet varaavat osan huomiosta ja tulevat näin käsitellyiksi korkeammalla prioritee-
tilla kuin käden ulottumattomissa olevat ärsykkeet.

Tuntoaistin lisäksi myös kuuloaistilla on havaittu olevan näköaistimuksia vaurioitu-
neella alueella kohentavia vaikutuksia. Frassinetti et al. [15] asettivat kokeissaan valo-
ja äänilähteiden yhdistelmiä sivusuunnassa eriasteisiin silmäntason sijainteihin. Aivo-
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peräistä näkökenttäpuutosta poteville koehenkilöille tuotettiin ääneen perustuva vih-
je ennen valoärsykkeen antamista. Kun ääni ja valopiste olivat peräisin samasta tai
läheisistä sijainneista, paranivat testattavien henkilöiden havainnot näkökentän puut-
teellisella alueella. Samaa ei voitu todeta, kun ääni- ja valoärsyke annettiin selvästi
toisistaan poikkeavista sijainneista.

Myös molempien yllä mainittujen aistien, tunnon sekä kuulon, hyödyntämiseksi
mahdollisen kuntoutusohjelman yhteydessä on kuntoutuslaitteiston kokoonpanoon li-
sättävä uusia laitteita. Kosketusnäytöllä voidaan rekisteröidä potilaan sormillaan tuot-
tamat kuntoutusohjelman ohjaamiseen liittyvät syötteet. Kuuloärsykkeiden tuottami-
seen tarvittaisiin puolestaan stereokuulokkeet tai erilliset kaiuttimet. Jälkimmäiset ei-
vät varmasti aiheuttaisi potilaalle kovin suurta kuluerää, koska ne löytyvät suurimmal-
ta osalta jo entuudestaan, mutta kosketusnäytöt ovat edelleen tavallisten tietokoneiden
yhteydessä melko harvinaisia ja maksavat jo hieman enemmän.

5.4 Esitysgra�ikka

Näkökenttätutkimusten yhteydessä häiriöiden sijainnit ja koot ilmoitetaan yleensä as-
teina. Myös oma ohjelmani voisi käsitellä kaiken sijainteihin ja mittasuhteisiin liittyvän
informaation sisäisesti asteiden kautta. Lopulliset pikselien määrät ja sijainnit voisivat
määräytyä vasta gra�ikkaa tuotettaessa kuntoutuslaitteiston näytön koon ja kuntou-
tettavan potilaan silmien etäisyyden perusteella. Vektorigra�ikka olisi tässä yhteydessä
yksi varteenotettavimmista vaihtoehdoista.

Eräs mahdollinen tapa ohjelman toteuttamiseksi vektorigra�ikalla olisi skaalautuva
vektorigra�ikka (scalable vector graphics, SVG). Se on W3C:n valvoma avoin standar-
di, joten se voisi olla sopivin valinta esimerkiksi ympäristöriippumattomuuden saa-
vuttamiseksi. SVG:n määrittelyyn kuuluu osana muun muassa se, että varsinaisella
piirtoalueella voi olla oma koordinaatistonsa ja käyttäjän � tässä yhteydessä sovel-
luksen � tiedoilla omansa. SVG:n toteutuksen tehtävänä on muuttaa mahdollisessa
toisessa koordinaatistossa ja eri yksiköissä (kuten asteina) ilmoitetut koot ja sijain-
nit näytön koordinaatistoon ja yksiköihin (kuten pikseleihin) mahdollisten eri resoluu-
tioiden vaikutukset huomioiden [71]. Vektorigra�ikalle on toki olemassa myös muita
varteenotettavia toteutuksia, mutta ne ovat jossain määrin sidoksissa muihin ohjel-
miin tai käyttöjärjestelmiin. XAML on kehitetty .Net-arkkitehtuurin pohjalta [40] ja
XUL:lla määritellyt graa�set elementit ovat pääasiassa katseltavissa Mozillan Gecko-
ulkoasumoottoria (layout engine) hyödyntävillä selaimilla [38].
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Lienee myös syytä huomioida tässä yhteydessä, että potilaan katseluetäisyydellä
voisi periaatteessa olla jonkinlainen merkitys ääreisalueilla esitettävien asioiden mit-
tasuhteille. Mitä lähempänä katsoja on ja mitä kauempana katseen keskipisteestä ha-
vainnoitava kohde sijaitsee, sitä vääristyneemmät mittasuhteet se katsojan silmissä saa
litteälle pinnalle projisoituna. Kyseiseen seikkaan olisi varmasti kiinnitetty jo huomiota
aikaisempia käyttöliittymiäkin suunniteltaessa, jos sillä olisi koettu olevan mainittavaa
merkitystä, sillä aikaisemmin yleisesti käytössä olleilla kuperilla näyttöputkilla ongel-
man olisi voinut kuvitella korostuneen vielä entisestään. Lisäksi tarkoituksena on pitää
potilas käden mitan päässä näytöstä, jolloin vääristymää tuskin pystyy edes havaitse-
maan. Jos kyseinen asia kuitenkin koettaisiin häiritseväksi, vektorigra�ikan mukanaan
tuomien erilaisten muunnosten avulla tasoprojektiot voitaisiin suorittaa niin, että vää-
ristymät saataisiin korjattua.

Kannattaa myös tiedostaa, että suurin osa erinäisiin tarkkuuksiin vaikuttavista sei-
koista on kuitenkin viime kädessä vahvimmin kiinni käyttäjän halusta ja taidosta nou-
dattaa kuntoutuslaitteiston kokoonpanoon annettuja ohjeita. Tämän takia käyttäjälle
suunnattujen ohjeiden pitäisikin olla mahdollisimman helpot ja yksiselitteiset, ettei
niitä pystyisi tulkitsemaan väärin.

5.5 Verkkosovellus ja verkkopalvelu

Oman sovellukseni käyttöönottoa ja levikkiä voitaisiin helpottaa tekemällä siitä verk-
kosovellus, joka tunnetaan myös Adoben lanseeraamalla termillä Rich Internet Applica-
tion (RIA) [5]. Kyseisen sovelluksen etuna on, että potilaat voisivat periaatteessa käyt-
tää kuntoutusohjelmaa millä tahansa tietokoneella, joka on verkkoyhteydessä. Jos so-
vellus suunniteltaisiin oikein, saataisiin se toimimaan suoraan useimmista selaimista
eikä potentiaalisten käyttäjien tietokoneille tarvitsisi asentaa erikseen omaa sovellusta.
Eri tarkoituksiin suunnitellut lisälaitteet tosin vaikeuttavat siirrettävyyttä huomatta-
vasti käytännössä. Lisäksi verkkosovellusten suoritus tapahtuu yleensä nk. hiekkalaa-
tikon sisällä, joka tarkoittaa sitä, että sovelluksella on vain tarkoin rajatut tietoko-
neen resurssit käytössään [67]. Tämä voisi mahdollisesti vaikuttaa häiritsevästi sovel-
luksen ja joidenkin lisälaitteiden väliseen kommunikaatioon. Osassa verkkosovelluksia
kyseiset rajoitukset ohitetaan selaimen pluginien avulla, jolloin verkkosovelluksella on
käytössään kaikki selaimellekin sallitut resurssit. Myös erilaiset laiteajurit voivat mo-
nimutkaistaa tilannetta. Kuitenkin esimerkiksi suurin osa uusimpien web-kameroiden
liitännöistä on toteutettu USB-videolaitteiden luokan määrittelyn pohjalta (USB vi-
deo device class, UVC), jolloin kameraa voi ohjata yleisesti luokan laitteille käytössä
olevilla laiteajureilla [54].
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Kuntoutusohjelman yhteyteen voitaisiin kehittää myös oma verkkopalvelu. Kun-
toutussovelluksen käyttäjäkohtaiset tiedot, kuten esimerkiksi näkökenttäpuutoksen si-
jainti, käytetty harjoittelustrategia ja ratkaistavana oleva sudoku-ruudukko statistiik-
koineen, voisivat olla tallennettuina verkkopalvelimen tietokannassa. Näin harjoittelun
jatkamiseksi tarvittava informaatio saataisiin ladattua kulloisellekin harjoittelualustal-
le, joka siis voisi olla tyystin eri tietokone kuin aikaisemmalla kerralla käytetty.

Kuntoutuksen onnistumisen kannalta olisi turvallisinta, että näkökenttäpuutoksen
sijainti ja harjoittelustrategia olisivat jonkun ammattimaisen henkilön, kuten lääkärin,
verkkopalvelimelle määrittelemät. Toisena vaihtoehtona voisi kuitenkin olla myös se,
että potilas suorittaa verkkosovelluksella jonkintasoisen näkökenttätutkimuksen, jolla
puutteellisen alueen sijainti kartoitettaisiin ohjelman ja potilaan itsensä toimesta. Sa-
mainen diagnostiikkaohjelma voisi olla joka tapauksessa osana verkkosovellusta, sillä
suorittamalla se ajoittain uudelleen saataisiin apua potilaan mahdollisen kehityksen
seuraamiseen. Suoritettujen näkökenttätutkimusten historia voitaisiin säilyttää myös
verkkopalvelimella, jolloin esimerkiksi lääkäri voisi milloin tahansa käydä tarkistamas-
sa kuntoutettavan kehityksen ja tehdä tulosten pohjalta mahdollisia muutoksia har-
joittelustrategioihin. Luonnollisesti kun sovellusten välillä liikkuu luottamuksellisia po-
tilastietoja, tietoturvaan pitäisi kiinnittää runsaasti huomiota.

Harjoittelussa hyödynnettävät sudoku-ruudukot voisivat olla peräisin verkkopalve-
limelle tuotetusta joukosta. Käyttäjä voisi määritellä verkkosovelluksessa haluamansa
vaikeustason, jota verkkopalvelusta ladattavat ruudukot olisivat. Toki vaikeustasoa voi-
taisiin säädellä myös sovelluksen toimesta automaattisesti, jos käyttäjä niin haluaisi.
Vaikeustason lisäksi ruudukoiden yhteydessä voisi siirtyä myös mm. muiden palvelun
käyttäjien samaiseen ruudukkoon käyttämistä kokonaisajoista ja heidän ratkaisemiseen
käyttämiensä vihjeiden määrä. Näin mukaan saataisiin liitettyä myös eräiden käyttä-
jien voimakas kilpailuvietti. Heikommalla kilpailuvietillä varustetut potilaat voisivat
halutessaan poistaa vastaavan informaation kokonaan omasta sovellusnäkymästään.

Entä kuinka käyttäjää varoitetaan �ksaation puuttumisesta? Omassa konseptissani
poistaisin näytöltä kaiken peliin liittyvän informaation, jolloin pelaaminen ei yksinker-
taisesti voisi jatkua ennen kuin katse olisi taas sille tarkoitetussa kohteessa. Näin �ksaa-
tio varmistettaisiin erittäin tehokkaasti eikä potilas pystyisi niin sanotusti huijaamaan
kuntoutustilanteessa.
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6 Yhteenveto

Kuten aivoperäisten näkökenttäpuutosten kuntouttamiseen suunniteltujen tietokone-
ohjelmien katsauksesta havaittiin, tarvitaan näköhäiriöiden kuntouttamiseen valtava
määrä harjoittelua. Lisäksi harjoittelu vaikuttaa todella yksitoikkoiselta ja puudut-
tavalta käsitellyissä menetelmissä. Oma ohjelmakonseptini tekisi kuntoutuksesta poti-
laan kannalta mieluisamman tarjoamalla hänelle välittömämpää palkintoa. Kuntoutus-
menetelmän taustalle valittavalla pelillä on kuitenkin suuri merkitys kuntoutettavien
viihtyvyyteen ja olisi hyvä, jos se tuntuisi innostavalta mahdollisimman suuresta osasta
kohderyhmää. Potentiaalisten käyttäjien ryhmä on kuitenkin varsin heterogeeninen, jo-
ten esim. sudoku ei välttämättä miellyttäisi kaikkia, vaikka sillä saattaisi olla muitakin
hyötyjä esimerkiksi vanhenevan väestön aivotoimintojen ylläpitämisessä. Eräs lähesty-
mistapa tähän ongelmaan olisi se, että kuntoutussovelluksen arkkitehtuuri suunnitel-
taisiin sen verran joustavaksi, että siinä hyödynnettävän pelin vaihtaminen onnistuisi
suhteellisen pienellä työmäärällä. Uusien pelien lisääminen valikoimaan helpottuisi en-
tisestään, jos sovellus toteutettaisiin avoimeen lähdekoodiin perustuen.

Viime vuosina tutkimuksissa on tarkasteltu jonkin verran myös useampien aistien
yhtäaikaista hyödyntämistä. Näistä on saatu varsin rohkaisevia tuloksia yhdistämällä
näön harjoittamiseen tunto- ja kuuloaisti. Ehkäpä näiden aistien mukaan integroimi-
nen parantaisi kuntoutuksenkin lopputulosta. Niinpä myös omassa konseptissani hyö-
dynnetään näitä aisteja kosketusnäytön ja kuulokkeiden avulla. On kuitenkin syytä
huomata, että aiheesta tarvittaisiin vielä lisää lääketieteellistä tutkimusta, että saa-
taisiin kattavampaa tietoa tulosten paranemisesta kuntoutuksen myötä. Lisäksi pitäisi
tarkastella sitä, ovatko saavutetut tulokset pysyviä kuten tässä tutkielmassa tarkastel-
luissa tutkimuksissa. Tietotekniikan avulla eri aistien yhdistäminen on joka tapaukses-
sa helppo toteuttaa erilaisten lisälaitteiden avulla. Lisälaitteista voi kuitenkin koitua
myös ongelmia, sillä ne vaikeuttavat esimerkiksi kuntoutussovelluksen omaksumiseen
laajempaan käyttöön. Potilaat joutuisivat hankkimaan nykyisellään kenties kalliita-
kin laitteita. Tekniikka kuitenkin kehittyy jatkuvasti, joten jo lähivuosina sovelluksen
käyttöön vaadittavat välineet voivat olla lähes jokaisen ulottuvilla. On myös mahdollis-
ta, että ne löytyvät valmiina tulevista tietokoneiden kokoonpanoista, sillä esimerkiksi
katseen kohteen tunnistaminen, jota hyödynnetään muihinkin tarkoituksiin, yleistynee
lähitulevaisuudessa kotikoneissakin.
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Oman konseptini heikkoudeksi on myös laskettava se, ettei itselläni ole lääketieteen
tuntemusta, joten ohjelman vaikutus kuntoutustuloksiin on epäselvä. Olen toki koetta-
nut hyödyntää omissa suunnitelmissani aiemmissa tutkimuksissakin hyviksi havaittuja
ärsykkeitä kuten välkettä ja liikettä, mutta suunnitteluun voisi osallistua myös lääketie-
teen asiantuntija, joka vastaisi vaikutusmekanismien teoriaperustasta. Tähän aiheeseen
liittyen olisi hyvä saada lisätietoa esimerkiksi siitä, vaikuttavatko ne ärsykkeet, joihin
ei kiinnitetä aktiivisesti huomiota, kuntoutustuloksiin.

Jos ohjelmakonseptistani alettaisiin kehittää kaupallista versiota, kannattaisi tutus-
tua tarkemmin Bernhard Sabelin ja NovaVision Inc. -yhtiön rekisteröimiin patentteihin,
joita löytyy yhteensä tusinan verran [13]. Kyseiset patentit saattaisivat pahimmassa ta-
pauksessa rajoittaa merkittävästi suunnittelemani ohjelman kaupallista hyödyntämis-
tä niin Euroopassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, sillä Sabel on patentoinut muun
muassa varsin yleiseltä kuulostavan menetelmän eli käyttäjän harjoittamisen tieto-
koneen avulla [14]. Tämän tutkielman puitteissa patenttikysymykset eivät kuitenkaan
nousseet keskeisiksi, sillä ohjelmaa ei ole vielä toteutettu käytännössä. Tutkimusproses-
sin aikana kokeilin toteuttaa demoversion ohjelmasta JavaFX:n avulla, mutta kyseinen
ohjelmointikieli vaikutti vielä hieman epäkypsältä, sillä dokumentaatiota oli saatavil-
la varsin niukasti. Kenties olisi paikallaan tehdä lisää tutkimusta siitä, miten erilaiset
verkkosovellusten toteuttamiseen tarkoitetut kielet soveltuisivat konseptini toteuttami-
seen.

Tutkielmani perusteella voidaan todeta, että näkökentän puutosten kuntouttami-
seen on menetelmiä ja ohjelmia, mutta niiden tekniset toteutukset vaikuttavat mel-
ko alkeellisilta. Tärkeää uuden ohjelman kehittämisessä olisi se, että kuntouttamiseen
suunnitellulla ohjelmalla saadut tulokset voitaisiin todentaa �ksaation riittävällä var-
mistamisella. Tällä tavoin voitaisiin vastata yhä esiintyvään skeptisyyteen koko näön
kuntouttamisen mahdollisuudesta sekä viedä tutkimusta omalta osaltaan eteenpäin,
kun kriitikot eivät voisi enää kyseenalaistaa tuloksia vetoamalla jo perinteiseksi muo-
dostuneeseen argumenttiin siitä, ettei �ksaatiota ole kunnolla varmistettu tutkimuksis-
sa. Toinen keskeinen huomioni oli se, että kuntoutuksesta tulisi tehdä potilaalle mielek-
käämpää, että hän jaksaisi toistaa vaadittavia harjoitteita yhä uudestaan ja uudestaan.
Näiden kahden havainnon pohjalta olisi mahdollista toteuttaa kuntoutusohjelma, jo-
ka ei olisi aivan puuduttavan yksitoikkoinen, ja jonka mahdollisia tuloksia ei voitaisi
kyseenalaistaa samalla argumentilla kuin edeltävissä ohjelmissa.

Ohjelmakonseptini hyvät ja huonot puolet huomioon ottaen, onnistuin tässä tut-
kielmassa mielestäni määrittelemään kuntoutusohjelman tekniset vaatimukset pääpiir-
teissään. Vaikka ohjelman toteutus ja kuntoutustehokkuuden arviointi jäivätkin tule-
vaisuuteen, uskon edelleen vahvasti, että vastaavalla ohjelmalla voitaisiin auttaa nä-
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kökenttäpuutosten kuntouttamista aiempaa paremmin. Kenties ohjelmalla voitaisiin
pienen jatkokehittelyn jälkeen jopa paikata kunnallisesta terveydenhuollosta löytyvä
aukko kyseisellä saralla. Tällöin myös aivoperäisistä näköhäiriöistä kärsivillä potilail-
la olisi mahdollisuudet samantapaiseen terapiaan kuin mitä nykyään on tarjolla muun
muassa liike- ja puhehäiriöistä kärsiville.
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