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Esityksen teemat
• Miksi ikääntyneiden aikuisten (older adults)
kuntoutumista pitää käsitellä erikseen
nuorempien aikuisten vastaavista palveluista?
• Ikääntyneiden kuntoutuksen tavoitteiden
asettamisen, toteutuksen ja seurannan
erityispiirteet
• Esimerkkejä ja suosituksia

12.11.2015

KANSALLINEN TASO

Käsitteitä
• Mihin ikääntyneiden kansalaisten kuntoutus
ja kuntoutuminen perustuu? (MAKROTASO)
• Ikääntyneen kuntoutujan erityisyys?
(MIKROTASO)
• Neljä käsitettä: (1) vanhuuden ikävaihe,
(2)toimintakyky /toimijuus, (3) elämänkulku
ja ajallisuus, (4) kotona asuminen
(+moniammatillinen kuntoutus ja
ohjaaminen)
http://alueuudistus.fi/etusivu

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/komitea-pohtii-kuntoutuksen-uudistamista

Sovitusti tilaajan käyttöön, lainattaessa
lähde mainittava, kiitos.©
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MAAKUNNALLINEN TASO

Elämänkulun näkökulma kuntoutukseen: JOS kuntoutus
edistää arjessa suoriutumista, ovatko kaikki 30 vuoden
elämänjaksot yhdenvertaisesti kuntoutuspalvelujen kohteena?
Vanhukset
Ikääntyneet aikuiset
Seniorit
Työikäiset

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020

Nuoret aikuiset

3/3
60-90 v.

Nuoret
2/3
30-60 v.

Koululaisuus
1/3
0-30 v.

Leikki-ikä
Vauvaikä

s. 14

Kukoistava kotihoito
Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen
tuen uudistus

MITÄ TEIDÄN MAAKUNNASSA TAPAHTUU
IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELUSSA?

TEOREETTINEN TASO

1. KÄSITE: Primäärinen ja sekundäärinen vanheneminen

IKÄÄNTYNEIDEN KANSALAISTEN KUNTOUTUSPALVELUJEN PERUSTEET
LÄÄKETIEDE
GERIATRIA/KUNTOUTUS

DIAGNOOSI JA HOITO
TOIMINTAKYKY
MONITIETEINEN
GERONTOLOGIA
-PRIMÄÄRINEN JA
SEKUNDÄÄRINEN
VANHENEMINEN

YKSILÖLLINEN
ELÄMÄNKULKU
-AUTONOMISUUS
-TOIMIJUUS

YHTEISKUNNALLINEN
TILANNE, TALOUS

IHMISLÄHTÖINEN VAIKUTTAVA
KUNTOUTUS/KUNTOUTUMINEN?

Sovitusti tilaajan käyttöön, lainattaessa
lähde mainittava, kiitos.©

PRIMÄÄRINEN VANHENEMINEN
Luonnollinen, biologisten tekijöiden
määrittämä, eri lajeille tyypillinen
vanheneminen sisältäen mm. erilaisia
fysiologisia ja fyysisiä elintoimintojen ja
motorisen suorituskyvyn muutoksia sekä
kognitiivisia tiedonkäsittelyn muutoksia.

MIHIN KUNTOUTUS
KESKITTYY? JA MIKSI?

SEKUNDÄÄRINEN VANHENEMINEN
Erilaisten ulkoisten tekijöiden kuten
sairauksien, elämäntapojen ja
elinolosuhteiden vaikutus vanhenemiseen
edellä kuvatun primäärisen vanhenemisen
rinnalla.
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2. KÄSITE: MIKÄ TOIMINTAKYKY?

Seniori- ja vanhuusvaiheen uudenlaiset jaottelut eliniän
pidentyessä?
40-60-vuotiaana uudelleen
arviointi

65-vuotiaana
vapautuminen

Uudet teoriat
vanhojen tilalle,
vrt. nykyisiin
ikääntyneisiin

70-80-vuotiaana
yhteenveto menneestä

80-100 vuotiaana
lopetuksen jälkeinen
lisäesitys 

From Cicero to Cohen: Developmental Theories of Aging, From Antiquity to the Present, (Marc E.
Agronin, MD Disclosures, Gerontologist. 2014;54(1):30-39.

VASTAAVA TERVEYSLÄHTÖINEN TOIMINTAKYVYN VIITEKEHYS
YLÖSALAISIN? Miksi ei näin?

3. KÄSITE: Elämänkulun aikana syntynyt

toimijuus (Hitlin & Elder 2007, Vähälakka-Ruoho 2014)
Yksilölliset tekijät

Osallistuminen

Ympäristötekijät

• Ihmisenä kehittyminen on jatkuvaa
elämänmittaista toimintaa
• Ihmiset rakentavat elämänkulkuun tehden
valintoja ja toimien historian ja yhteiskunnan
luomien mahdollisuuksien ja rajojen puitteissa,
tietoisesti ja tiedostamatta.
• Aika ja paikka vaikuttavat jokaisen
elämänkulkuun
• Elämänkulun erilaiset tapahtumat (siirtymät)
vaikuttavat koko elämään, riippuen mihin
kohtaan se osuvat.
• Jokaisen elämä on kytkeytynyt monien muiden
elämiin = linkitetyt elämät
= emme hoida /kuntouta yksilöä vaan häntä ja
hänen verkostostoaan

Kehon/ruumiin
rakenteet ja toiminnot

SUORITUKSET

TERVEYDENTILA

Elämäkulun toimijuus ilmenee:

…millaista toimijuutta on löydetty?

Kapasiteettina eli kykynä toimia
omien arvojen ja yksilöllisten
päämäärien suunnassa = looginen
ja ymmärrettävä MINÄ =
toimijuus
identiteettisitoumuksena.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dynaamiset sisäiset prosessit
Haavoittunut ja kärsivä toimijuus
Pieni, arkinen toimijuus
Marginaalinen toimijuus
Vastarintatoimijuus
Tekemättä jättäminen –toimijuus
Vetäytymisen toimijuus
Odottamaan jäämisen toimijuus

Aktiivinen määritelmä

Passiivinen
toimijuuden
määritelmä = on myös
vahvaa toimijuutta

IHMISEN TOIMINNALLA ON AINA LOGIIKKA, EIKÄ HÄN TOIMI OMAA LUONTOAAN
VASTAAN?
Hitlin & Elder 2007

Sovitusti tilaajan käyttöön, lainattaessa
lähde mainittava, kiitos.©

3

Aila Pikkarainen

27.3.2017

KOMPENSAATIO:

4. KÄSITE: KOTONA ASUMINEN:
MITEN TEIDÄN KUNNASSA TUETAAN AIDOSTI
IKÄÄNTYNEIDEN KOTONA ASUMISTA? (ENTÄ
PALVELUASUMISESSA, YMPÄRIVUOROKAUTEISESSA
HOIVASSA?

(A) RAKENTAMALLA?
(B) PALVELUINA?
(C) TEKNOLOGIALLA?

Ikääntyminen ja
asuminen

(D) KUNTOUTUKSELLA
(E) ERI YHDISTELMINÄ?

D. OMAN
IKÄPOLVEN YHTEIS- C. ELÄMÄNKULUN
KUNNALLINEN
AIKAINEN TOIMIJUUS
TILANNE JA
HISTORIALLINEN
AJANKOHTA

B. TOIMINTAKYKY

Potentiaalinen
asuminen =
asumisen
mahdollisuudet

(A) TERVEYDENTILA

Asukkaan
yksilöllinen,
todentuva
asuminen

?
Asukas ei käytä
eikä tarvitse
kaikkia tiloja; tai
hän ei enää niihin
pääse tai hänen ei
anneta mennä
näihin tiloihin

MILLÄ PAINOTUKSELLA TARKASTELEN VANHAA IHMISTÄ?
MIHIN KUNTOUTUS JA SEN TOIMENPITEET PAINOTTUVAT?

Asukkaan
tarpeet, jotka
eivät todennu
tässä asunnossa
tai ympäristössä

Mukaillen Jyrkämä 2007/Pikkarainen 2007

MITEN JYVÄSKYLÄSSÄ TUETAAN AIDOSTI IKÄÄNTYNEIDEN KOTONA ASUMISTA?

Ikääntyneen ihmisen näkökulma omaan tekemiseensä
Kotona asumisen
edistäminen ?

ASUMINEN OMASSA KODISSA:
Ikääntyneiden ihmisten asumisen
keston myönteisiä piirteitä

Missä vaiheessa ja missä paikassa
tehokas kuntoutus kannattaa loppujen
lopuksi toteuttaa?
Ikääntynyt ihminen saa

1. Pysyvyys
2. Ennustettavuus
3. Varmuus

kokemuksen omasta
pätevyydestään ja
selviytymisestään, jolloin

4. Yksiselitteisyys
5. Järjestys

hänen kontrollin tunteensa
elämästä lisääntyy ja

Elämänkulun aikana syntynyt tapa toimia, kuvata ja kertoa omasta tilanteesta ja
asioista; erilaiset asiakkuushistoriat ja niihin liittyvät valmiudet ja taidot (pelot,
ennakkoluulot, käsitykset)
Prosessimainen omien tarpeiden kuvaaminen ja kuntoutustavoitteiden
asteittainen löytäminen ja niistä päättäminen, vaihtuvat tavoitteet ja päämäärät
Kokonaisvaltainen toimintakyvyn (toimijuuden), elämänlaadun ja hyvinvoinnin käsitys
ja kuvaus, rajattu tai niukka käsitteistö kuvata omaa tilannetta
Tilannekohtaisesti, hetkellisesti muuttuva toimintakyky, aaltoilevat oireet ja niiden
vaihteleva kuvaus kuntoutustilanteissa
Useita diagnooseja sekä ilman diagnoosia olevia oireita ja sairauksia sekä niiden
esiasteita, jotka ikääntyneelle ihmiselle ovat jopa ensisijaisia (unettomuus, levottomuus,
pelot, ruokahaluttomuus, erilaiset puutostilat)
Koettu aktiivisuus ja osallistuminen -näkemys rakentuu aikaisemman
elämänkulun näkökulmasta, sisäisesti ja hetkellisesti muuttuva aktivisuuskäsitys,
aktiivisuus on tekojen, toimintojen sarjoja, ketjuja ja ryppäitä
Metakognitiivisten taitojen käyttö oman vanhenemisprosessin ymmärtämisessä,
ongelmien ratkaisussa ja päätösten tekemisessä; kuntoutus oppimisena

toiminta arjessa jatkuu

6. Jatkuvuus
Soveltaen Rowland 2013

Mitä tämä kaikki edellinen tarkoittaa
ikääntyneen kuntoutuksen /
kuntoutumisen kannalta?
• Arviointi ja arvioinnin tulokset suhteessa tavoitteiden asettamiseen?
• Miten arjen tarpeet saadaan esille ja tavoitteiden asettamisen
pohjaksi?
• Miten ilmaistuista tarpeista saadaan muotoiltua konkreettisia
tavoitteita?
• Tavoitteiden tulee olla kaikkien tiedossa: asiakas, läheiset ja
työntekijät?
• Tavoitteisiin pyritään tekemään yhteisiä päätöksiä ja sitoutumalla
niihin päätöksiin…
• ENNEN KAIKKEA YHTEISTÄ SITOUTUMISTA….JA PITKÄJÄNTEISYYTTÄ.

Sovitusti tilaajan käyttöön, lainattaessa
lähde mainittava, kiitos.©

1.

Kuntoutuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu paitsi
kuntoutuksen aito vaikutus ja hyöty ikääntyneen
omaan yksilölliseen arkielämään, myös
kuntoutuksen yhteiskunnallinen hyödyllisyys ja
vaikuttavuus.

2.

Eli mitä kuntoutuksessa asetetun tavoitteen
saavuttaminen vaatii, ja mitä se maksaa
yhteiskunnan kannalta (ja myös itse
kuntoutujalta)

3.

Ikääntynyt tarvitsee kuntoutukseen
valmistautumisaikaa = rehabilitation readiness.

4.

Asiakaslähtöisen tavoitteen laatiminen näyttäisi
olevan helpompaa ja luontevampaa siinä
ympäristössä jossa asiakas/kuntoutuja elää.

YLEISIÄ
PERIAATTEITA

Kuva: Seniorilehti 2/2015
WWW.VIVIUM.NL/HOGEWEY

(soveltaen Levack 2009)
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KONKREETTINEN TASO

KONKREETTISIA ESIMERKKEJÄ
KUNTOUTTAVAAN TYÖHÖN –
PALVELUPOLUN ERI VAIHEISIIN

Pikkarainen 2016, 33

http://www.varityskuvia.org/ihmiset-ja-aktiviteetit/vanhukset/9

Pikkarainen 2016, 42.

Pikkarainen 2016, 35.

Sovitusti tilaajan käyttöön, lainattaessa
lähde mainittava, kiitos.©
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Pikkarainen 2016, 61.

Pikkarainen 2016, 63.

Pikkarainen 2016, 62

SUOSITUS

Pikkarainen 2016, 70

Sovitusti tilaajan käyttöön, lainattaessa
lähde mainittava, kiitos.©
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SUOSITUS

SUOSITUS

Pikkarainen 2016, 70

Apukysymyksiä, joilla voit haastaa ikääntynyttä kuntoutujaa (Vanhustyö 6, 42-44, 2015,
Pikkarainen)
Pohdi, valitse, ilmaise oma mielipiteesi ja kerro se muille
Missä toiminnoissa haluat säilyttää mahdollisimman pitkään itsenäisyytesi ja
autonomisuutesi?

Pikkarainen 2016, 71

Kuva 1. IKKU-hankkeessa käytössä ollut kuntoutustavoitteiden
arviointiväline GAS-menetelmän tukena (Härmän Kuntoutus Oy / Pirjo
Mantila, kuva Aila Pikkarainen).

Haluatko olla itsenäinen näissä toiminnoissa toisen ihmisen avulla, teknologian avulla vai
miten?
Mistä itsenäisestä tekemisestä olet valmis luopumaan ensimmäisenä, jos taitosi tai
voimasi eivät enää riitä kaikkeen?
Mihin toimintoihin haluat käyttää eniten aikaa ohjattuna tai avustettuna, jos sinun pitää
valita?
Mitä toimintaa et haluaa missään vaiheessa toteuttaa teknologian avulla? Missä
toiminnoissa haluat teknologian kaikki mahdollisuuden käyttöösi?

KÄYTÄ ERILAISIA
TUKIMENETELMIÄ, JOTKA
AUTTAVAT
VALMISTAUTUMISEEN,
SAAVUTETTUJEN TULOSTEN
ARVIOINTIIN.

Missä ympäristöissä, paikoissa ja tiloissa sekä mihin aikaan ja missä järjestyksessä haluat
näitä itsellesi tärkeitä toimintoja toteuttaa?

SUOSITUKSIA
• Kuntoutus voi olla vaikuttavaa, vaikka asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu.
• Tavoitteista keskustelu jo sinällään on ikääntyneelle vaikuttava
kuntoutusinterventio… hyödynnä keskustelun ja luottamuksen rakentamisen
pohjana.
• Riittävän ajan antaminen = kuunteleminen ja keskustelu on vaikuttavaa oikeaa
kuntoutustyötä
• Ikääntyneiden kuntoutustavoitteiden tulisi liittyä jotenkin kuntoutujan
elämänkulun tavoitteisiin = sitoutuminen ja vaikuttavuus paranevat
• Ikääntyneet yleensä priorisoivat tavoitteita, jos niitä on useita tai niiden kesken
on ristiriitaa esim. ajan käytössä, saavutettavuudessa ja/tai merkityksissä
• Tavoitteiden asettamiseen tulee käyttää aikaa, jotta ikääntyneellä on aikaa
pohtia kuntoutuksen mahdollisuuksia omaan elämäänsä
• Ikääntyneet näyttäisivät hyötyvän muiden ikääntyneiden kanssa yhdessä
tehdyistä tavoitteiden pohdinnasta, jolloin he saavat oman kohorttinsa
(ikäryhmänsä) erilaisia näkemyksiä esille, joihin he voivat verrata omia
tarpeitaan muiden ajatuksiin = löytyy uusia sanoja ja käsitteitä sisäisille
ajatuksille, jotka tuodaan esille yksilöllisissä GAS-keskusteluissa.

Sovitusti tilaajan käyttöön, lainattaessa
lähde mainittava, kiitos.©

KUNTOUTUMINEN –KIRJA ILMESTYNYT 11/2016 =
KS. SISÄLLYSLUETTELO = TÄMÄN PÄIVÄN TEEMAT
ON SIELLÄ…

http://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKinjulkaisut/Julkaisuja/jamkjulkaisuja159-Gerontologisen-kuntoutuksen-kasikirja--Osa-I/
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Lähteitä
Lopuksi:
Miten tästä eteenpäin?
Mitä voisimme tehdä seuraavaksi?

Sovitusti tilaajan käyttöön, lainattaessa
lähde mainittava, kiitos.©
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