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1 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Tutoris Oy on vuodesta 2003 saakka valtakunnallisesti toiminut asiatuntijayritys, joka tuottaa kuntoutus- ja 
hoivapalveluita Kelan lisäksi kunnille, kuntayhtymille, vakuutusyhtiöille, yrityksille sekä yksityisille asiakkaille. 
Etäkuntoutusta on kehitetty ja toteutettu erilaisille kohderyhmille Tutoriksessa vuodesta 2012 alkaen. 
Yrityksen perustamisesta lähtien Tutoriksen tarjoamassa kuntoutuksessa on hyödynnetty yhteisöllistä 
toimintatapaa. Tutoris oli jo vuoden 2015 aikana mukana Kelan etäkuntoutushankkeeseen liittyvässä 
tutkimusselvityksessä, jossa tarkasteltiin etäkuntoutuksen nykytilannetta Suomessa ja selvitettiin sen 
toimivuutta vaativassa kuntoutuksessa. Koska tutkittua tietoa suomalaisesta etäkuntoutuksesta oli rajallisesti 
saatavana, halusi Tutoris Oy olla mukana kehittämässä ja tutkimassa etäkuntoutusta edelleen Linnuntie-
lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen myötä.  

Linnuntie-lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää toimivia ja 
arvioituja toteutustapoja lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen. Hankkeen osatavoitteina oli 1) selvittää 
soveltuuko, ja millä edellytyksillä, etäkuntoutus 1-7 – vuotiaiden lasten kuntoutuksen toteutukseen, kun 
lapsella on a) kielellinen erityisvaikeus (SLI) tai kielellinen erityisvaikeus osana monimuotoista kehityshäiriötä 
(puheterapiapilotti) b) haasteita karkeamotorisissa ja/tai hienomotorisissa taidoissa (toimintaterapiapilotti) 
c) CP-vammaan tai muuhun liikkumisen, kehonhahmotuksen ja/tai kehonhallinnan haasteeseen liittyvä tarve 
fysioterapialle (fysioterapiapilotti) sekä 2) Kehittää lapsen osallisuutta tukevia yhteistyön toimintatapoja 
yhteisöllisessä etäkuntoutuksessa. 

Linnuntie-hankkeeseen liittyi toimintatutkimuksellinen arviointitutkimus. Arviointitutkimuksen tavoitteena 
oli saada ymmärrystä siitä, mitä edellytyksiä ja esteitä etäkuntoutuksen toteutukseen hankkeen 
kohderyhmien kuntoutuksessa on, sekä selvittää lapsen osallisuutta tukevia yhteistyön toimintatapoja 
yhteisöllisessä etäkuntoutuksessa. Visiona oli, että asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä osallistamisen sekä 
verkostoyhteistyön keinoin voitaisiin etäkuntoutuksesta luoda uusi, toimiva tapa hankkeen kohderyhmän 
kuntoutuksen toteuttamiseen. Linnuntie-hankkeella vastattiin Kelan kevään 2016 kehittämishankehaun 
pyyntöön etäkuntoutuksen ketteristä kehittämishankkeista.  
 
Kuntoutuskokeiluihin osallistui 3 – 7-vuotiaita kuntoutujia. Puheterapiapilottiin osallistui yhteensä 11 (n=11) 
5-7 -vuotiasta kuntoutujaa lähiyhteisöineen. Fysioterapiapilotissa oli mukana viisi (n=5) 3-7 -vuotiasta 
kuntoutujaa lähiyhteisöineen. Toimintaterapiapilotissa oli mukana neljä (n=4) 6-vuotiasta kuntoutujaa 
lähiyhteisöineen. Kuntoutusjaksoja keskeytyi fysioterapiapilotissa yksi, puheterapiapilotissa kolme ja 
toimintaterapiapilotissa kaksi. Edellä mainitut kuntoutusjaksojen keskeytykset eivät liittyneet 
etäkuntoutuksen soveltumattomuuteen ko. kuntoutujilla tai luotettavaa soveltuvuusarviota ei ehditty tehdä 
ennen keskeytystä.  
 
Hankkeen kokonaistoteutuksen näkökulmasta tavoitteet pääsääntöisesti saavutettiin.  Hankkeessa tehtiin 
aikataulumuutoksia, jotta Linnuntie-hankkeen ja Kelan etäkuntoutushankkeen toteutustaikataulujen väliset 
ristiriidat eivät olisi estäneet hankkeen toteutumista. Lisäksi alun perin tavoitelluista asiakasryhmistä 
jouduttiin poikkeamaan kuntoutujien rekrytoimiseen liittyvien haasteiden vuoksi. 
 
Hankkeen ja siihen liittyvän arviointitutkimuksen tuotoksena muodostettiin suositus etäkuntoutuksen 
soveltuvuudesta ja toimivista toteutustavoista hankkeen kohderyhmille. Lisäksi kuvattiin hyviä käytäntöjä 
yhteisön sitoutumisen vahvistamiseen sekä yhteisöllisessä etäkuntoutuksessa toteutettavaan yhteistyöhön.  
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2 TOTEUTTAJAT JA YHTEISTYÖTAHOT 

 
Linnuntie-lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja 
arviointitutkimuksesta vastasi Tutoris Oy:n Linnuntie-hanketyöryhmä. Linnuntie-hankkeen ohjausryhmä ja 
johtoryhmä seurasivat hankkeen edistymistä. Tärkeinä yhteistyö- ja sidosryhminä toimivat kuntoutukseen 
ohjaavat ja lähettävät tahot sekä Kela.  
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3 HANKKEEN TOTEUTUMINEN JA TULOKSET 
 

3.1. Kehittämistyö ja arviointitutkimus 

 
Linnuntie-hankkeessa toteutettiin puhe-, toiminta- ja fysioterapian etäkuntoutuspilotit, joissa testattiin ja 
kokeiltiin etäkuntoutuksen toteutustapoja lapsille, joilla oli hankkeen osatavoitteiden mukainen tarve fysio-
, puhe-, tai toimintaterapialle. Kuntoutuskokeilut toteutettiin yhteisöllisen kuntoutuksen viitekehyksestä 
siten, että kuntoutuksen oleellisena osana olivat yhteisön ohjaaminen, kannustaminen ja kuntoutukseen 
sitoutumisen tukeminen. Yhteistyön hyviä toimintatapoja kehitettiin yhdessä yhteisön kanssa jatkuvan 
yhteiskehittämisen keinoin.   
 
Hankkeen ja sen arviointitutkimuksen lähestymistavaksi valittiin toimintatutkimus (action research). 
Toimintatutkimus keskittyy prosessiin, joka tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen paremmaksi. 
Toimintatutkimuksen tärkeimpänä periaatteena on tekemällä oppiminen. Toimintatutkimuksessa keskeistä 
on pyrkimys vaikuttamiseen sekä toisaalta tutkijan osallistuminen toimintaan. Hankkeen arviointitutkimus 
toteutettiin realistisen evaluaation menetelmin integroituna ajatukseen jatkuvasta laadun parantamisesta 
Lean – ajattelun ja ketterän kehittämisen mukaisesti. Näin ollen hankkeessa toteutettavien pilottien aikana 
muokattiin toimintatapoja pitäytymällä toimivissa toteutuksen tavoissa ja hylkäämällä toimimattomat tavat. 
Toimintatutkimuksen voidaan ajatella muodostuvan sykleistä, jotka ovat suunnitelma, toteutus, havainnot ja 
reflektointi. Syklien kokonaisuus toistuu, kun muutostarpeita ilmenee (Anttila 2007; Heikkinen ym. 2007; 
Kuula 2006; Lehtonen ym. 2014; o`Brien 1998; Virtuaaliyliopisto 2006.)  Näin ollen tutkimuksessa toteutus, 
tulokset, reflektointi ja johtopäätökset ovat vahvassa vuorovaikutuksessa.  
 
Realistinen evaluaatio on holistinen, systeemiteoriaan pohjautuva ja osallistava arvioinnin toteuttamistapa. 
Realistisessa evaluaatiossa pyritään löytämään kontekstisidonnaiset tekijät, jotka tekevät interventioista 
vaikuttavia. Arvioinnissa otetaan huomioon syy-seuraussuhteiden lisäksi mielikuvien, uskomuksien ja tiedon 
yhteydet vaikutuksiin. Realistisen evaluaation tavoitteena on käytäntöjen muuttaminen ja parantaminen. 
Realistisessa evaluaatiossa ei tarkastella ainoastaan, mitä tuloksia saavutetaan, vaan miten niihin erilaisissa 
olosuhteissa päästään ja miksi tietyt toteuttamisen tavat ovat toimivia. Realistisessa prosessien evaluaatiossa 
voidaan hyödyntää niin laadullista kuin määrällistäkin tietoa mekanismien, kontekstin ja lopputulosten 
ymmärtämiseksi. (Anttila 2007; Virtuaaliammattikorkeakoulu 2012.) 
 
Linnuntie-lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke oli alkuperäisen suunnitelman mukaan 
kehittämishanke, johon liittyi arviointiosuus. Kela edellytti hankkeiden käynnistämisvaiheessa hankkeille 
tutkimuseettisen toimikunnan puoltavaa lausuntoa. Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta saadun tiedon 
mukaan eettinen toimikunta arvioi ainoastaan tutkimuksia, minkä myötä arviointisuunnitelma muokattiin 
rahoituksen saamisen jälkeen arviointitutkimussuunnitelmaksi. Kelan tutkimuseettinen toimikunta antoi 
arviointitutkimukselle puoltavan lausunnon 10/2016.  
 

3.1.1 Kehittämistyön ja arviointitutkimuksen viitekehys 
 
Tutoriksen yhteisöllisessä kuntoutuksessa on jo vuosia hyödynnetty Tutoriksessa kehitettyä yhteisöllisiin 
lähtökohtiin perustuvaa Startti-Matka-Pysäkki-mallia (SMP), joka toimi Linnuntie-hankkeessa pohjana myös 
yhteisöllisen etäkuntoutuksen yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä. SMP -malli on alun perin 
kehitetty toimintamalliksi kasvokkaiseen, kuntoutujan arkiympäristössä tapahtuvaan kuntoutukseen. Malli 
mukailee ekokulttuurista teoriaa. SMP -mallissa terapeutti ja kuntoutujan yhteisö kokoontuvat kuntoutuksen 
alussa ja päättyessä yhdessä sopimaan kuntoutukseen liittyvistä asioista. Yhdessä sovitut asiat kirjataan ylös 



 

  
 
 

 

5 
 

ja kuitataan allekirjoituksin sovituksi. Kuntoutus toteutetaan kuntoutujan omissa arjen ympäristöissä 
kuntoutujan yhteisöä osallistaen. Kuntoutuksessa lapsen toimintaympäristöstä pyritään tekemään 
kuntouttava niin, että terapiassa opittuja asioita sovelletaan myös arjessa. (Rekilä 2012, 28–29, 52–58.) 
 
Yhteisöllinen kuntoutus (community based rehabilitation, CRB) on alun perin WHO:n kehittämä 
kuntoutusmalli tai -käsite, jossa kuntoutuksen painopiste on terapiaa tarvitsevan henkilön lähiyhteisössä. 
Yhteisöllisessä kuntoutuksessa pyritään osallistamaan ja sitouttamaan koko kuntoutujan yhteisö 
kuntoutustoimintaan. Yhteisöllisellä kuntoutuksella tavoitellaan sitä, että kaikilla ihmisillä on samanvertaiset 
mahdollisuudet osallistua oman yhteisönsä ja yhteiskunnan toimintaan. (Vuoti ym. 2008, WHO 2016.)   
 
Yhteisöllisessä kuntoutuksessa pyritään vaikuttamaan ensisijaisesti lähiyhteisön vuorovaikutustapoihin, 
minkä myötä myös kuntoutujan taidot ja valmiudet karttuvat. Lähiyhteisölle tarjotaan tukea ja ohjausta 
kuntoutujan vuorovaikutustaitojen tukemiseen lähiyhteisön toiminnan keinoin. Yhteisöllisen kuntoutuksen 
toteutuminen edellyttää sitä, että lähiyhteisö näkee oman roolinsa tärkeänä kuntoutuksessa, varaa 
kuntoutukseen aikaa ja sitoutuu siihen pitkäjänteisesti. Kuntouttajan yhteisölle tarjoama ohjaus perustuu 
aina yhteisön ja kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin, ja siinä tuetaan yhteisön jäseniä ottamaan vastuuta 
muutoksesta ja löytämään itse omiin toimintatapoihinsa parhaiten soveltuvia uusia ratkaisuja. Yhteisön, 
kuntoutujan ja kuntouttajan työssä tavoitellaan dialogisuutta ja tasavertaisuutta.  (Vuoti ym. 2008, 16–23; 
Koski, K. 2014, 9.) Yhteisöperusteisessa kuntoutuksessa määritellään yhdessä kuntoutujakohtaiset 
kuntoutuksen tavoitteet sekä kartoitetaan pulmat, voimavarat ja mielenkiinnonkohteet. Lisäksi kartoitetaan 
yhteisöllisestä näkökulmasta toiminnan mahdollisuudet ja arvot sekä yhteisön resurssit, tarpeet ja toiveet. 
Tärkeää on yhteisestä työnjaosta ja menetelmistä sopiminen sekä näissä pysymisen tarkistaminen 
kuntoutusjakson aikana. (Rekilä 2012, 103, 56, 53.)  
 
Ekokulttuurisessa teoriassa kehitykselle keskeisinä tekijöinä nähdään fyysinen ja sosiaalinen kasvuympäristö 
sekä kasvuympäristön vuorovaikutussuhteet. Perheen ja kuntoutujan tukemiseksi on tärkeää ymmärtää 
lapsen ja perheen toimintaa omissa ympäristöissään ja viedä interventio osaksi perheen tavallista elämää 
sekä arkirutiineja. Kuntoutuksessa korostuvat perhelähtöisyys, moniammatillisuus, voimavara- ja 
asiakaslähtöisyys sekä kuntoutuksen toteutuminen asiakkaan omassa ympäristössä. Yhteistyöllä tähdätään 
yhteisön ja kuntoutujan valtaistumiseen siten, että terapiassa opittuja asioita voidaan soveltaa arjessa.  
(Rekilä 2012, 52.) 
 
Valtaistumisen (empowerment) käsite sisältää ajatukset muun muassa kuulluksi tulemisesta, kontrollin ja 
itsenäisyyden saavuttamisesta, vapaudesta, itsemääräämisestä, voimaantumisesta sekä yksilön 
tunnustamisesta yhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Valtaistuminen alkaa, kun yksilö tai ryhmä ymmärtää, 
että he voivat itse muuttaa tilannetta, ja alkavat tehdä töitä muutoksen eteen. Valtaistuminen on prosessi, 
joka sisältää ymmärryksen ja kapasiteetin lisääntymistä, mikä edistää osallisuutta sekä kykyä tehdä päätöksiä 
ja muutostoimenpiteitä. Valtaistumisen tukemisella voidaan saavuttaa tavoitteita ja tuoda toimintaan 
pitkäjänteisyyttä. Yhteisöllisessä kuntoutuksessa tuetaan valtaistumisprosessia edistämällä, tukemalla ja 
mahdollistamalla kuntoutujan ja perheen aktiivista osallistumista oman elämänsä asioihin.  (WHO 2010, 1-
3.)  
 
Ekokulttuurisen ja yhteisöllisen toimintatavan mukainen kuntoutujan ja perheen aktiivinen osallisuus 
edellyttää ammattilaiselta näkökulmanmuutosta: dialogisessa kuntoutuksen toteuttamisessa terapeutti ei 
ole ainoa tiedon hallitsija, vaan perhettä ja kuntoutujaa tuetaan tuottamaan tietoa itse. Ammattilaisen tulee 
kohdata kuntoutuja perinteisiin kuntoutuksen toteutustapoihin verrattuna uudella tavalla, mikä voi 
edellyttää omien ammattikäytäntöjen uudelleenarviointia ja uusia työkäytäntöjä.  (Rekilä 2012, 53–54.) 
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3.1.2 Arviointitutkimuksen kohteet ja arviointikysymykset  
 
Linnuntie- hankkeen arviointitutkimuksen kohteena olivat etäkuntoutusprosessin toimivuus ja sujuvuus 
asiakkaiden ja heidän lähiyhteisöjensä sekä terapian toteutuksesta vastaavien terapeuttien kokemana.  Siten 
tutkimuksen kohteena ei ollut esimerkiksi jo päteväksi havaittujen terapioiden vaikuttavuus tai erilaisten 
kuntoutusmenetelmien tehokkuus. 
 
Arviointi kohdistui 1) hankkeen toteutukseen, tuloksiin ja juurruttamiseen sekä 2) hankkeessa toteutettavaan 
kehittämistyöhön niin kuntoutuja- kuin yhteisötasolla. Arvioinnin tuloksia hankkeen toteutuksen, tulosten ja 
juurruttamisen osalta on käsitelty luvussa 3.4 ”Kehittämisprosessin arviointi”, ja kehittämistyön tulosten 
osalta luvussa 3.3 ”Saavutetut tulokset”. Arviointikysymykset muodostettiin yhteisöllisen kuntoutuksen 
teoriaan sekä Tutoriksessa aiemmin muodostuneeseen kokemukseen ja käsitykseen siitä, mitä toimiva 
etäkuntoutuksen toteuttaminen voisi edellyttää.  
 
Arviointikysymykset: 
 

1) Hankkeen toteutus, tulokset ja juurruttaminen  
 

- Onko hanke toteutunut suunnitelman mukaisesti, jos ei niin miten? 
- Saavutettiinko hankkeen tavoitteet? 

 
2) Hankkeen kehittämistyö: Arviointikysymykset osatavoitekohtaisesti  

Kuntoutujatasolla, osatavoite 1: 
- pitääkö lapsi etäkuntoutuksesta? 
- Millaisia asiakkaiden ja yhteistyötahojen kokemukset etäkuntoutuksesta ao. asiakasryhmille ovat? 
- Millaisia haasteita etäkuntoutukseen liittyy, ja miten ne ratkaistaan? 
- Onko tarvittu kasvokkain toteutettuja käyntejä etäkäyntien lisäksi ao. asiakkaiden kanssa, kuinka 

paljon ja missä vaiheessa jaksoa? 
- Tekninen toimivuus: miten yhteydet toimivat, ja millaiset laitteet ja välineet soveltuvat 

etäkuntoutuksen toteuttamiseen? 
- Mikä on sopiva kesto etäkuntoutuskäynnille? 
- Millaiset terapiamenetelmät soveltuvat etäkuntoutukseen ja millaisin ehdoin? 

 
Yhteisötasolla, Osatavoite 2: 

- Miten lapsen osallisuutta omassa toimintaympäristössään vahvistetaan etäkuntoutuksen keinoin? 
- Miten yhteisön osallistumista, sitoutumista ja vastuunottoa vahvistetaan etäkuntoutuksessa? 
- Miten yhteistyötä yhteistyötahoihin vahvistetaan?  
- Millaista sosiaalista tai konkreettista tukea kuntoutuja tarvitsee etäkuntoutuksen onnistumiseksi? 
- Mitkä ovat edellytyksiä ja esteitä vuorovaikutuksen vahvistamiseen yhteisön ja terapeutin välillä 

etäkuntoutuksessa? 
- Mitkä ovat edellytyksiä ja esteitä kuntouttavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen yhteisön ja lapsen 

välillä? 
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3.1.3 Aineistonkeruu ja arviointimenetelmät 

 
Arviointiaineistoa hyödynnettiin niin hankkeen kehittämistyössä kuin arviointitutkimuksen toteuttamisessa. 
Hankkeen lähestymistapa ja arviointi nivottiin kiinteästi hankkeen tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen.  
Hankkeessa ja sen arvioinnissa keskeistä oli dialoginen yhteiskehittäminen ja -arviointi kuntoutujien ja heidän 
yhteisöjensä kanssa toiminnan parantamiseksi. Arviointiaineistoa kerättiin systemaattisesti hankkeen 
toimenpiteiden avulla. Arvioinnista saatuja välituloksia hyödynnettiin etäkuntoutuksen sisältöjen ja 
toteutustapojen kehittämisessä.  Arviointiprosessi tuki ja ohjasi hankkeessa tehtävää kehittämistä ja 
toimintatapojen korjaamista koko hankkeen ajan. Aineiston analysoiminen toteutettiin laadullisen 
sisällönanalyysin menetelmin.  
 
Arviointitutkimusaineisto koostui: 
 

1. etäkuntoutusta aiemmin toteuttaneille Tutoris Oy:n terapeuteille ennen kuntoutuskokeilujen 
aloittamista tehdystä avoimesta kyselystä  

2. kuntoutuskäyntien pohjalta terapeuttien kuukausittain tekemistä avoimien arviointikysymysten 
mukaisista yhteenvedoista, jotka sisältävät aineistoa kuntoutujan ja hänen lähiyhteisön kertomista 
kokemuksista kuntoutustapaamisilla sekä terapeutin kirjaamia huomioita etäkuntoutuksen 
toimivuudesta ja sujuvuudesta,  

3. Kuntoutuskokeilun päätyttyä kuntoutuskokeiluun osallistuneille lähiyhteisön jäsenille ja 
kuntouttavalle terapeutille kohdennetusta avoimesta kyselystä 

4. Dokumentoiduista etäkuntoutuksen välittömistä kustannuksista, joiksi tässä arviointitutkimuksessa 
katsotaan matkakustannukset ja matkoihin käytetyn ajan palkkakustannukset, lisenssit ja 
kuntoutusmateriaali sekä teknologia. 

 
Hankkeen alussa Tutoriksessa aiemmin etäkuntoutusta toteuttaneilta terapeuteilta kerättiin heillä jo 
olemassa olevaa etäkuntoutuksen toimivuuteen liittyvää tietoa ja kokemuksia kyselylomakkeiden avulla. 
Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä, ja siihen vastasi yhteensä viisi puheterapeuttia.  Kysely 
tarjosi tärkeää tietoa siitä, mitä jo kehittämistyön alkuvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon. Kyselyn 
keskeiset tulokset on kuvattu luvussa 3.2.1. 
 
Kuntoutusjakson aikana etäkuntoutusta ja yhteistyön hyviä toimintatapoja kehitettiin yhdessä kuntoutujien 
ja heidän yhteisöjensä kanssa jokaisella kuntoutuskäynnillä. Terapeutit kirjasivat arviointikysymysten 
mukaiset kuntoutuksessa tehdyt huomiot potilaskortistoon. Terapeuteille annettiin ohjeeksi kirjata jokaiselta 
kuntoutustapaamiselta muun muassa mitä kuntoutuskäynnillä on tehty, mitä menetelmiä on käytetty ja mikä 
on toiminut tai ei ole toiminut. Lisäksi pyydettiin kirjaamaan asiakkaalle mieluisat tai epämieluisat asiat ja 
yhteisön kokemukset sekä yhteisölle annettu ohjaus kuntoutustapaamisilla. Kasvokkain toteutuneista 
kuntoutustapaamisista kirjattiin lisäksi määrä ja syy, sekä missä jakson vaiheessa tapaamisia on tarvittu.  
 
Terapeutit kokosivat potilaskortistoon tekemiensä kirjausten pohjalta kuukausittain asiakaskohtaisen 
yhteenvedon. Kerätty aineisto vietiin nimettömänä hankerekisteriin. Yhteenvedon laatimisessa tukena 
hyödynnettiin valmista arviointikysymysten mukaisesti laadittua lomaketta. Yhteenvetojen pohjalta 
pilottitiimeissä reflektoitiin ja analysoitiin kuukausittain tehdyt huomiot toimivista ja toimimattomista 
toteutustavoista, haasteista, kehittämisen kohteista sekä löydetyistä ratkaisuista. Pilottitiimien havainnot 
käsiteltiin kuukausittain hankkeen johtoryhmässä, minkä myötä muodostettiin käsitys toimivista tavoista 
sekä päätettiin korjaavista toimenpiteistä.  
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Kuntoutuskokeiluihin osallistuvien kuntoutujien yhteisöiltä ja etäkuntoutuksen toteuttaneelta terapeutilta 
kerättiin tietoa etäkuntoutuskokemuksista lomakekyselyllä kuntoutuskokeilun päätyttyä. Kyselyyn oli 
mahdollista vastata sähköisenä webropol-kyselynä tai paperisena kyselynä. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. 
Kysely sisälsi sekä avoimia että numeraalisesti arvioitavia kysymyksiä Likert-asteikolla 1-5. Kyselylomakkeet 
numeroitiin kuntoutujakohtaisesti, jotta asiakaskohtaisten tietojen yhdistäminen anonyymisti olisi 
arviointivaiheessa mahdollista.   
 
Tulokset perustuvat kehittämistyön aikana opittuun sekä kuntoutuskokeiluihin osallistuneiden kokemuksiin 
kuntoutuskokeilun jälkeen. Kuntoutuskokeilujen päätyttyä arviointikysymykset teemoiteltiin hankkeen 
tavoitteiden mukaisiin teemoihin ”toimivuus”, ”yhteisöllisyys” ja ”soveltuvuus”. Loppukyselyvastaukset 
luokiteltiin arviointikysymysten mukaisiin luokkiin. Toimivien toteutustapojen kirjaamisessa ja kuvaamisessa 
hyödynnettiin kehittämistyönaikaisia kuukausittaisia reflektointeja sekä loppukyselyjen tuloksia liittyen 
lähikäyntien toteuttamiseen, kuntoutuskäyntien kestoon sekä muuhun toimivuuteen. Myös yhteistyön 
toimivat toteutustavat arvioitiin niin välireflektointien kuin loppukyselyjen yhteisöllisen kuntoutuksen 
toimivuuteen liittyviin kysymyksiin perustuen. Soveltuvuuden ja kuntoutusyhteistyön koettujen hyötyjen 
arvioinnissa käytettiin kuntoutuskokeiluihin osallistuneiden loppukyselyvastauksia. Lisäksi 
soveltuvuusarviointiin liittyen teknisestä toimivuudesta kerättiin tietoa terapeuttien tekemistä 
kuukausianalyyseistä. 
 
Hankkeen ja siihen liittyvät arvioinnin etenemistä seurattiin niin Linnuntie-johtoryhmän kuin ohjausryhmän 
tapaamisissa sekä Kelalle toimitettujen edistymisraporttien myötä. Projektipäällikkö valmisteli ohjausryhmän 
tapaamisiin tiedon toteutetuista toimenpiteistä, kerätystä aineistosta sekä saaduista tuloksista. 
 

3.2 Kuntoutuspilotit 
 

3.1.2 Asiakasvalinnat ja pilottiryhmien muodostaminen 
 
Kuntoutuskokeilujen osallistumiskriteereinä oli hankkeen tavoitteiden mukainen kuntoutujan diagnoosi tai 
tarve puhe-, toiminta tai fysioterapialle sekä kuntoutujan lähiyhteisön valmius ja halukkuus sitoutua 
kuntoutuskokeiluun ja arviointitutkimukseen. Kuntoutujan yhteisöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä 
kuntoutujalle arjessa läheisiä ihmisiä, kuten perhettä ja koulun tai päiväkodin henkilökuntaa. Käytännössä 
yhteisön osallistumiselta odotettiin esimerkiksi lapselle läheisen aikuisen, eAvustajan, osallistumista 
jokaiselle kuntoutuskäynnille.  
 
Hankkeen tavoitteisiin määriteltyihin diagnooseihin ja tarpeisiin päädyttiin, sillä ne ovat Tutoriksen 
kokemuksen mukaan lapsilla yleisiä syitä kuntoutukseen ohjautumiseen silloin, kun kuntoutuksen kustantaa 
Kela. Puheterapialla kuntoutettavaan kielelliseen erityisvaikeuteen (SLI) liittyy usein karkea- ja 
hienomotorista kömpelyyttä, mistä johtuen lapsi voi ohjautua myös toimintaterapiajaksolle. Tällöin 
diagnoosina voi olla F80.1 puheen tuottoon painottuva kielellinen erityisvaikeus, F80.2 puheen 
ymmärtämiseen painottuva kielellinen vaikeus tai näihin läheisesti liittyvät R62.0 viivästynyt puheenkehitys 
tai F80.8 muu puheen ja kielen kehityksen häiriö. (Käypähoito-suositus 2016.)  Toiminta- ja puheterapiaan 
ohjautuessa lapsen diagnoosina voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijaan esimerkiksi F83 monimuotoinen 
kehityshäiriö tai motorinen kehitysviive.  
 
Hankesuunnitelmaa laadittaessa oli ajateltu, että kuntoutujat rekrytoitaisiin kuntoutuskokeiluihin Tutoris 
Oy:n Kelan maksamaan kuntoutukseen ohjauduttuaan. Asiakasvalintojen helpottamiseksi Kela päätyi 
kuitenkin ratkaisuun, jossa kuntoutuskokeiluihin oli lisäksi mahdollista osallistua kenen tahansa 
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kuntoutuslähetteen (b-lausunto) saaneen, joka täytti hankkeen osallistumiskriteerit. Kuntoutuskokeiluihin 
oli lähtökohtaisesti mahdollista osallistua Kelan Oulun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin vakuutuspiireistä, jotta 
hankkeen aikana mahdollisesti tarvittavat lähikäynnit olisi realistista toteuttaa. Mikäli erikseen arvioitiin, että 
jakso voitaisiin toteuttaa kokonaan etäkäynteinä, oli kuntoutuskokeiluun mahdollista osallistua mistä päin 
Suomea tahansa. Koska asiakasvalintavaiheen alussa osoittautui, että pohjoisilta alueilta ei saataisi riittävää 
määrää kuntoutujia mukaan fysioterapiapilottiin, päädyttiin Kelan kanssa sovitusti muuttamaan 
suunnitelmaa niin, että myös eteläisestä vakuutuspiiristä oli mahdollista osallistua lähikäyntejä sisältävälle 
kuntoutusjaksolle.  
 
Asiakkaiden rekrytoiminen käynnistettiin, kun Kelan kanssa oli hankkeen alkuvaiheessa sovittu, miten fysio-, 
puhe- ja toimintaterapian kuntoutuskokeilujen asiakasvalintaprosessi toteutetaan. Lisäksi Kelan kanssa 
selvitettiin esimerkiksi kuntoutuskokeilujen vaikutuksia asiakkaalle aiemmin myönnettyyn kuntoutukseen 
sekä käytäntöjä tilanteissa, joissa kuntoutuskokeilu keskeytyisi, jotta asiakkaille voitaisiin antaa 
kokonaisinformaatio asiakasvalintoja tehtäessä.  Eettistä toimikuntaa konsultoiden Kelan 
kuntoutustyöryhmän kanssa sovittiin, että kuntoutuskokeilu ei vaikuttaisi asiakkaalle aiemmin myönnettyyn 
kuntoutukseen. Kuntoutuksen mahdollisesti keskeytyessä kuntoutus jatkuisi kasvokkaisena, mikäli se oli 
toteutunut näin ennen kuntoutuskokeilun aloittamista. Poikkeuksen muodostivat luonnollisesti tilanteet, 
joissa kuntoutus ei ollut mahdollistunut myöskään ennen etäkuntoutuskokeilua esimerkiksi pitkästä 
välimatkasta johtuen.  

 

  

Kuvio 2: Asiakasvalintaprosessi 

Asiakasvalinnoissa ja Kuntoutuskokeiluissa noudatettiin Kelan eettisen toimikunnan ohjeita. Asiakkaat 
valikoituivat kuntoutuskokeiluun ja arviointitutkimukseen huoltajan suostumuksella niin halutessaan.  

Asiakas ottaa yhteyttä Tutorikseen 
tai Linnuntie-hankkeen vastuuhlö 

ottaa yhteyden asiakkaaseen, jonka 
yhteystiedot on saanut 

kuntouttavalta terapeutilta.

Asiakkaalle esitellään hanke 
suullisesti, kysytään alustavasti 

halukkuutta osallistumiseen sekä 
arvioidaan kuntoutujan 

osallistumismahdollisuudet.

Asiakkaalle ja yhteisölle lähetetään 
kotiin tutustuttavaksi ja 

täytettäväksi palautuskuorineen 
hanketiedotteet, suostumus 
osallistumisesta sekä Kelan 
hakemuslomake (KU132).

Asiakas täyttää suostumus- ja 
hakemuslomakkeen ja lähettää 

Tutorikseen.

Tutoris lähettää hakemuksen Kelalle 
ja ilmoittaa Kelan yhteyshenkilölle 

kuntoutujien hetut käsittelyn 
nopeuttamiseksi .

Kela tekee asiakkaalle päätöksen 
hankkeeseen osallistumisesta.

Päätös saapuu Tutorikseen, minkä 
jälkeen kuntoutuskokeilun 
toteuttava terapeutti ottaa 

yhteyden kuntoutujaan.
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Vanhemmat allekirjoittivat suostumuslomakkeen hankkeeseen ja tutkimukseen osallistumisesta. 
Suostumuslomakkeella määriteltiin myös eAvustaja tai -avustajat valmiiksi. Lapsen mielipidettä ja 
suostumusta tutkimukseen osallistumisesta tiedusteltiin suullisesti. Muilta kuntoutuskokeiluun osallistuvilta 
yhteisön jäseniltä tai yhteistyötahoilta valmius ja halukkuus kuntoutuskokeiluun ja arviointitutkimukseen 
osallistumiseen kysyttiin suullisesti. Suostumus kirjattiin Tutoriksessa käytössä olevan Diarium-
potilaskortiston asiakaskohtaisiin tietoihin.   

Alkuperäisen suunnitelman mukaan tavoitteena oli saada noin 20 kuntoutujaa kuhunkin pilottiin. 
Rekrytoinnin haasteista johtuen Kelan työryhmän kanssa sovittiin, että pilotit toteutuvat, mikäli kuhunkin 
pilottiin saadaan mukaan vähintään viisi kuntoutujaa. Kuntoutuskokeiluihin saatiin lopulta mukaan yhteensä 
20 3-7 -vuotiasta kuntoutujaa. Puheterapiapilottiin osallistui yhteensä 11 (n=11) 5-7 -vuotiasta kuntoutujaa 
lähiyhteisöineen. Kuntoutustarve liittyi puheen tuottoon painottuvaan kielelliseen erityisvaikeuteen (F 80.1), 
puheen ymmärtämiseen painottuvaan kielelliseen erityisvaikeuteen (F 80.2), monimuotoiseen 
kehityshäiriöön (F83), viivästyneeseen puheen- ja kielenkehitykseen sekä kielelliseen erityisvaikeuteen. 
Fysioterapiapilotissa oli mukana viisi (n=5) 3-7 -vuotiasta kuntoutujaa lähiyhteisöineen. Näillä kuntoutujilla 
kuntoutustarve liittyi motoriikan kehityshäiriöön (F82), karkeamotorisen kehityksen viivästymään, juveniiliin 
dermatomyosiittiin (M 33.0) sekä kystiseen fibroosiin (E84). Toimintaterapiapilotissa oli mukana neljä (n=4) 
6-vuotiasta lasta lähiyhteisöineen, ja heillä toimintaterapian kuntoutustarve liittyi monimuotoiseen 
kehityshäiriöön (F83), kehitysvaiheen viivästymiseen (F80.1) ja puheen tuottoon painottuvaan 
erityisvaikeuteen (F80.1). Toimintaterapiassa mukaan lupautui alun perin viisi kuntoutujaa lähiyhteisöineen, 
mutta yksi kuntoutujista päätti jättäytyä pois ennen kuntoutuskokeilun alkamista. Vaikka 
toimintaterapiapilotissa lopulta jäätiin alle tavoitellun viiden kuntoutujan, päädyttiin yhteistyössä Kelan 
kanssa pilotti toteuttamaan muun muassa siitä syystä, että osalle kuntoutujista kuntoutus oli jo ehditty 
aloittaa.  
 

3.1.3 Kuntoutuspilottien toteuttaminen 
 
Kuntoutujat osallistuivat kuntoutuspiloteissa 3-6 kuukautta kestäviin kuntoutuskokeiluihin. Kela myönsi 
kuntoutujille kuntoutuskäyntejä 26x60 minuuttia puolen vuoden ajalle. Nämä voitiin toteuttaa erilaisina 
variaatioina niin, että yksittäisen kuntoutuskäynnin kesto oli 30–60 minuuttia ja kuntoutusta toteutettiin 1-
4 kertaa viikossa. Kuntoutuskokeiluihin pystyi osallistumaan kokonaan etänä tai sekamallin mukaisesti niin, 
että osa käynneistä toteutettiin kasvokkaisina käynteinä (enintään 30% käynneistä).  
 
Kuntoutujakohtaiset tavoitteet kuntoutusjaksoilla olivat yhteneviä perinteisesti toteutetun kuntoutuksen 
kanssa. Kuntoutuksen toteuttivat Linnuntie-hanketyöryhmän puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit. Hankkeen 
kuntoutuskokeiluissa käytettiin kunkin alan (puhe-, toiminta-, fysioterapia) hyviin käytäntöihin, 
kokemukseen ja ammattietiikkaan sekä -pätevyyteen perustuvia kuntoutusmenetelmiä.  
 
Kuntoutuksen toteuttamiseksi asiakas tarvitsi sähköpostiosoitteen sekä toimivan ja helposti liikuteltavan 
tietokoneen, jossa oli web-kamera, mikrofoni ja kaiutin sekä internetyhteys. Ennen kuntoutuskokeilun 
aloittamista kuntouttavat terapeutit selvittivät asiakkaalla jo olemassa olevat laitteet ja näiden 
käyttömahdollisuuden kuntoutuksessa. Tarvittaessa kuntoutujille lähetettiin kuntoutusta varten lisälaitteita, 
kuten web-kamera, mikrofonikaiutin tai tietokone siinä tapauksessa, että kuntoutujalla ei ollut omaa 
tietokonetta tai oman tietokoneen suorituskyky ei ollut riittävä kuntoutuksen toteuttamiseen. Lainalaitteita 
oli mahdollisuus toimittaa myös kuntoutuskokeilun aikana, mikäli myöhemmin ilmeni, että laitteet eivät 
olleet riittäviä.  
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Kuntoutuksessa käytettiin interaktiivista ja suojattua verkkoneuvotteluohjelmaa (WebEx), joka toimii 
selaimen välityksellä ja vaatii asiakkaalta kirjautumistiedot ensiasennuksen jälkeen. Tietokoneella toimiessa 
verkkoneuvotteluohjelman avulla voidaan jakaa tiedostoja ja sovelluksia yhteisesti käytettäväksi ja 
muokattavaksi tapaamiseen osallistuvien kanssa. Lisäksi ohjelmassa on niin kutsuttu valkotaulu, johon on 
mahdollisuus tehdä piirtotyökaluilla merkintöjä. WebEx-videoneuvotteluohjelma toimii myös 
mobiilitaitteissa, mutta tällöin kaikki neuvotteluun osallistujat eivät voi käyttää jaettuja sovelluksia tai tehdä 
merkintöjä tiedostoihin, jolloin osa interaktiivisista työskentelymahdollisuuksista menetetään. Tällöinkin 
voidaan kuitenkin välittää kuvaa ja ääntä sekä jakaa dokumentteja yhteisesti nähtäville. Kuntoutujat oli 
vakuutettu hankkeessa toteutettavassa etäkuntoutuksessa. Palvelun suunnittelussa huomioitiin kuntoutujien 
yksityisyys.  

Jokaiselle etäkuntoutustapaamiselle osallistui eAvustaja, jonka tehtävänä oli toimia kuntoutujan tukena ja 
lähiohjaajana. eAvustajana toimivat kuntoutujien arjen avainhenkilöt, kuten huoltaja, avustaja, 
päiväkodin/koulun opettaja, lastenhoitaja tai muu lapsen arjessa läsnä oleva yhteisön keskuudestaan 
valitsema henkilö. eAvustajan osallistumisesta sovittiin jo ennen kuntoutuskokeilun aloittamista.  

Ennen kuntoutuskokeilujen alkamista hanketyöryhmässä kirkastettiin yhteiset lähtökohdat yhteisölliseen 
kuntoutukseen ja olemassa olevaa SMP-lomakkeistoa täydennettiin etäkuntoutusta varten niin, että 
yhteisön rooli, resurssit ja sitoutuminen tulivat kirjattua entistäkin yksityiskohtaisemmin ylös. Tämän 
ajateltiin tukevan yhteisön sitoutumista etäkuntoutuksessa, jossa yhteisöllä nähtiin olevan erityisen 
merkityksellinen rooli.  

Koska ohjaamisen katsottiin lähtökohtaisesti olevan merkittävässä roolissa hankkeen kuntoutuskokeiluissa, 
valittiin ennen kuntoutuskokeilujen alkamista pidetyssä hanketyöryhmän työpajassa terapeuteille yhdeksi 
yhteiseksi ohjaus- ja vuorovaikutusmenetelmäksi motivoiva haastattelu. Motivoivan haastattelun nähtiin 
sopivan hyvin Tutoriksessa jo aiemmin käytössä olevaan yhteisölliseen toimintamalliin. Motivoivan 
haastattelun tarkoituksena on asiakkaan muutosmotivaation herättäminen sekä vahvistaminen hyvän 
vuorovaikutuksen ja kommunikaation keinoin. Motivoivassa haastattelussa pyritään siihen, että asiakas ottaa 
itse vastuuta muutoksesta. (Oksanen 2018.) Motivoivan haastattelun menetelmät täydentävät SMP-
toimintamallia niiden painottaessa vuorovaikutusta ja kuntoutukseen osallistujien vastuuta, jotka ovat 
keskiössä myös yhteisöllisessä kuntoutuksessa.  Motivoivaa haastattelua suositellaan käytettäväksi myös GAS-
menetelmän käytäntöön soveltamisessa. (Veijola 2015; Suomela-Markkanen 2017). Motivoivan haastattelun 
käyttäminen ei sulkenut pois muiden ohjauksellisten keinojen ja menetelmien hyödyntämistä terapeutin 
oman harkinnan ja yhteisön sekä kuntoutujien tarpeiden mukaisesti.  

Kehittämistyön aikana terapeutit testasivat ja kehittivät olemassa olevia etäkuntoutuksen 
terapiamenetelmiä pilotteihin osallistuvien asiakkaiden terapiassa. Lisäksi kehitettiin ja kokeiltiin uusia 
sähköiseen toteutustapaan liittyviä menetelmiä sekä testattiin etäkuntoutukseen sopivia laitteita ja välineitä. 
Kuntoutujille luotiin GAS-tavoitteet yhteistyössä kuntoutujan yhteisön kanssa. Kuntoutuskäyntien kestot 
sekä tiheys mitoitettiin kuntoutujan ja lähiyhteisön tarpeen mukaisesti. Kuntoutuspilottien aikana 
toteutettiin lähikäyntejä kuntoutujan ja lähiyhteisön yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  
 
Linnuntie-hankkeen aikana kehitettiin yhteisölliseen etäkuntoutukseen jo olemassa olevien keinojen 
etäkuntoutussovellutuksia sekä uusia toimintatapoja yhteistyön toteuttamiseen perheiden ja 
yhteistyötahojen kanssa yhteisöllisen kuntoutuksen periaatteita soveltaen. Kehittämistyön aikana terapeutit 
ohjasivat yhteisöä osallistavilla menetelmillä kuntoutujan ja lähiyhteisön yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  
 
Keskeytymättömiä kuntoutusjaksoja toteutui fysioterapiapilotissa neljä, puheterapiapilotissa kahdeksan ja 
toimintaterapiapilotissa kaksi. Kuntoutusjaksojen keskeytykset eivät liittyneet etäkuntoutuksen 
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soveltumattomuuteen ko. kuntoutujilla tai luotettavaa soveltuvuusarviota ei ehditty kuntoutusjaksolla tehdä 
ennen keskeytystä. Keskeytyksen syitä olivat esimerkiksi lähettävän tahon suositus etäkuntoutusjakson 
keskeyttämisestä, kuntoutujan siirtyminen lähikuntoutukseen tähän pidemmän aikaa jonotettuaan sekä 
perheen motivoitumishaasteet. Kaikki perheiden etäkuntoutusjakson keskeyttämisen syyt eivät ole 
kattavasti tiedossa.  
 
Syksyn 2018 aikana laadittiin hankkeen loppuraportti sekä käsikirjoitus etäkuntoutushankkeiden 
yhteisjulkaisua varten. Lisäksi hankkeen tuloksista tiedotettiin ja tuloksia juurrutettiin 
tiedottamissuunnitelman mukaisesti.  Hanke päättyi 31.10.2018. 

 

3.3 Saavutetut tulokset 

 

3.2.1 Esiselvitys etäkuntoutuksesta 
 
Linnuntie -hankkeen alkaessa toteutettiin avoin kysely Tutoriksessa etäkuntoutusta aiemmin toteuttaneille 
terapeuteille. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ennen kuntoutuskokeilujen alkamista terapeuttien 
etäkuntoutustietoutta ja kokemuksia, sillä Tutoriksessa oli toteutettu jo useita etäkuntoutusjaksoja 
erityisesti puheterapian kunta-asiakkaille. Kyselyn tavoitteena oli saada suuntaviivoja hankkeessa tehtävälle 
kehittämistyölle selvittämällä nykytilannetta sekä kartoittamalla ja tuomalla näkyväksi etäkuntoutusta 
toteuttaneiden terapeuttien hiljaista tietoa. Kysely sisälsi avoimia hankkeen arviointitutkimuksessa 
määriteltyjen arviointikysymysten mukaisia kysymyksiä etäkuntoutuksen toimivuudesta ja soveltuvuudesta 
lapsille sekä sen koetuista mahdollisuuksista, haasteista ja vaikutuksista. Kyselyaineisto luokiteltiin 
tutkimuksen arviointikysymysten ja kyselyn vastauksissa esiin tulleiden teemojen mukaisesti.  
  
Kysely toteutettiin marraskuussa 2016 sähköisesti Webropol-kyselytyökalulla. Kyselyyn vastasi viisi 
puheterapeuttia.  Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, ja tunnistetiedot poistettiin ennen aineiston 
analysoimista. Kyselyyn oli mahdollista osallistua nimettömänä. Kaikki vastaajat olivat puheterapeutteja, 
joten kartoituksen vastaukset olivat sovellettavissa erityisesti etäkuntoutukseen puheterapiassa. Toisaalta 
puheterapian etäkuntoutuskokemuksesta karttunut osaaminen ja hyväksi havaitut käytännöt saattoivat olla 
siirrettävissä myös fysio- ja toimintaterapian etäkuntoutuksen toteuttamiseen.   
 
Vastaajat näkivät etäkuntoutuksen tuovan monia mahdollisuuksia niin kuntoutuksen kehittämisen kuin 
kuntoutuksen järjestämisen näkökulmasta. Etäkuntoutuksen nähtiin voivan tarjota yhteisölle aiempaa 
toimivampia ratkaisuja osallistua kuntoutukseen muun muassa matkustamisen vähenemisen myötä. 
Etäkuntoutuksen koettiin auttavan monia lapsista keskittymään kuntoutustuokioihin paremmin, vaikkakin 
ajoittain lapsen motivoimiseen ja terapian riittävän toiminnalliseen toteutukseen oli kaivattu lisää välineitä 
ja keinoja. Etäkuntoutuksen välineet oli koettu melko hyviksi, mutta terapian toteutusmahdollisuuksien 
vahvistamiseksi kaivattiin esimerkiksi liikuteltavia kameroita ja parempia äänentoistolaitteita.   
  
Puheterapian toteutuksessa etäkuntoutuksen nähtiin soveltuvan useimmille kuntoutuksen kohderyhmille. 
Epäilyksiä etäkuntoutuksen toteutusmahdollisuuksissa herättivät kuitenkin vielä tilanteet, joissa pyritään 
vahvistamaan vuorovaikutusta, leikkiä, suun ja kehon motoriikkaa tai joissa tarvitaan runsaasti fyysistä 
palautetta. Näissä tilanteissa yhteisön ohjaamiseksi koettiin tarvittavan lähikäyntejä.   
  
Yhteisöllisen etäkuntoutuksen toteutumisessa ensiarvoisen tärkeänä pidettiin eAvustajan osallistumista 
kuntoutustapaamisiin. Kyselyyn vastanneet pitivät hyödyllisenä sitä, että kuntoutus toteutuu useammassa 
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kuin yhdessä lapsen arjen ympäristöistä. Heidän mielestään tätä tukisi, että eAvustaja on lapselle tuttu 
henkilö, ja että avustajia olisi enemmän kuin yksi. Haasteena yhteisöllisen kuntoutuksen toteutumiselle 
koettiin aikataulujen yhteensovittamisen hankaluudet ja yhteisön sitoutumattomuus.   
  
Kyselyn vastauksista oli pääteltävissä, että puheterapeuteilla oli jo runsaasti näkemystä etäkuntoutuksen 
hyvistä toimintatavoista. Yhteisöllisten toimintatapojen toteuttamista ja yhteisön sitoutumisen tukemista 
pidettiin kuitenkin vielä ajoittain haasteellisena ja siihen kaivattiin lisää keinoja. Toisaalta vastauksista oli 
nähtävissä myös se, että etäkuntoutuksessa oli aiempaakin tärkeämpää nähdä kuntoutuksen kohteena koko 
kuntoutujan yhteisö, eikä ainoastaan kuntoutuja: yhteisöä ohjaamalla ja osallistamalla voitaisiin mahdollistaa 
sellaistenkin toimintojen toteuttaminen, joiden on aiemmin nähty vaativan terapeutin läsnäoloa. Näin ollen 
etäkuntoutuksessa olisi ensiarvoisen tärkeää tunnistaa lähiavustajan ohjaamisen merkitys esimerkiksi lapsen 
motivoimisessa sekä vuorovaikutuksen tukeminen ennen kaikkea lähiavustajan tai yhteisön ja lapsen välillä 
sen sijaan, että pyritään vahvistamaan vuorovaikutusta ensisijaisesti terapeutin ja lapsen välillä.  
  
Kyselyn vastausten perusteella Linnuntie-hankkeessa ryhdyttiin toimenpiteisiin jo ennen 
kuntoutuskokeilujen alkamista. Näitä toimenpiteitä olivat ensisijaisesti työpajat yhteisöllisistä 
toimintatavoista etäkuntoutuksessa hankkeen työryhmälle sekä laitehankinnat.  Hankesuunnitelmassa oli jo 
otettu huomioon kyselyvastauksissa esille tulleet mahdollisten lähikäyntien toteuttaminen sekä hyvien 
käytäntöjen kehittäminen sekä auki kirjaaminen.  
 

 
 

Kuvio 3: Esiselvityksen ja teorian perusteella luotu visio; toimiva etäkuntoutus 

 

 

3.2.2 Yhteisöllisen etäkuntoutuksen toimivat toteutustavat 
 
Etäkuntoutuksen toimivissa toteutustavoissa kuvataan pilottien käytännön toteutuksen tuloksia sekä 
arviointitutkimuksessa tehtyjä havaintoja ja johtopäätöksiä siitä, millaisten etäkuntoutuksen periaatteiden ja 
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toteutustapojen Linnuntie-hankkeen kehittämistyön aikana on havaittu olevan toimivia niin terapeuttien, 
eAvustajien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Kaikkien kolmen etäkuntoutuspilotin kuntoutusjaksoilla 
pyrittiin tunnistamaan haasteita ja ratkaisemaan niitä aktiivisesti, jotta etäkuntoutus mahdollistuisi ja siitä 
saataisiin mahdollisimman toimivaa.  
 
Linnuntie-hankkeessa toteutettujen fysio-, puhe- ja toimintaterapiapilottien myötä havaittiin, että kaikkien 
näiden kuntoutusmuotojen etäterapiassa on runsaasti yhteneviä toimivia toteutustapoja, mutta myös omat 
ominaispiirteensä. Hankkeen aikana toteutetuissa piloteissa kohdatut haasteet liittyivät erityisesti 
teknologisiin edellytyksiin sekä etäkuntoutuksen yhteisölliseen toimintatapaan. Teknologisia edellytyksiä 
sekä kunkin terapiamuodon erityispiirteitä on käsitelty luvussa 3.2.2.1 ”Yhteisöllisen etäkuntoutuksen 
käytännöt”. Yhteisöllisen toimintatavan ratkaisuja ja toimivia toteutustapoja on käsitelty luvussa ”3.2.2.2 
Kuntoutujan osallisuutta tukeva yhteistyö”. 
 
Yhteisöllisen etäkuntoutuksen käytäntöjen kuvauksessa vastataan kysymyksiin siitä, millaisia ratkaisuja 
etäkuntoutuksen toteuttamiseen on löydetty, onko etäkuntoutuksen tueksi tarvittu lähikäyntejä, mikä on 
ollut sopiva kesto etäkuntoutuskäynnille, miten yhteydet ovat toimineet sekä millaisia laitteita ja välineitä 
etäkuntoutuksen toteuttamiseen on tarvittu. Lisäksi kuvataan, millaisten terapiamenetelmien koettiin 
soveltuvan etäkuntoutuksen toteuttamiseen.  
 
Kuntoutujan osallisuutta tukevan yhteistyön kuvauksessa on pyritty vastaamaan yhteisöllisen kuntoutuksen 
teoriaa mukaileviin kysymyksiin siitä, miten yhteisön osallistumista, sitoutumista ja vastuunottoa on 
vahvistettu etäkuntoutuksessa, mitkä ovat olleet edellytyksiä vuorovaikutuksen vahvistamiseen yhteisön ja 
terapeutin sekä yhteisön ja lapsen välillä etäkuntoutuksessa, miten lapsen osallisuutta omassa 
toimintaympäristössään on vahvistettu etäkuntoutuksen keinoin sekä miten yhteistyötä yhteistyötahoihin 
on vahvistettu. 
 
Kuntoutuskokeiluissa havaittiin, että on ensiarvoisen tärkeää ennen kuntoutuskokeilujen alkamista 
perehdyttää yhteisö laitteiden käyttämiseen, etäkuntoutuksen käytäntöihin ja yhteisöllisen etäkuntoutuksen 
toimintatapoihin. Myös etäkuntoutuksen mahdollisuudet on tärkeää käydä läpi, jotta yhteisö tietää 
etäkuntoutuksen erilaisista toteutusmahdollisuuksista. Edellä mainittuihin asioihin on hyvä palata myös 
kuntoutusjakson aikana, jotta yhteinen päämäärä pysyy mielessä ja kuntoutukseen osallistujien osaaminen 
yhteisöllisissä toimintatavoissa vahvistuu. Oppimiseen ja perehtymiseen tulee varata reilusti aikaa. 
Kuntoutuskokeilut tarjosivatkin ymmärrystä siitä, että keskeisiä tekijöitä yhteisön motivoitumisessa ja 
muutoksen aikaansaamisessa on yhteisön ymmärrys niin kuntoutustoiminnan merkityksestä, kuntoutujan 
mahdollisuuksista kuin yhteisöllisen kuntoutuksen ajatuksista. Yhteisön aiempaa vastuullisemman roolin 
lisäksi myös terapeutin rooli oli monin tavoin aiemmasta poikkeava, koska eAvustaja oli ensisijainen henkilö, 
jonka kanssa kuntoutuja oli vuorovaikutuksessa.  Näin ollen yhteisöllinen ote asetti terapeuteillekin vaateen 
oman ammatillisuuden kehittämisestä, rajaamisesta sekä osin uudelleen määrittelemisestä.  Terapeutilla 
tulikin olla vankka osaaminen niin yhteisöllisissä toimintatavoissa kuin yhteisön ohjaamisessa.  
  

 

3.2.2.1 Yhteisöllisen etäkuntoutuksen käytännöt 
 

Etäfysioterapia 
 
Etäfysioterapiaa toteutettiin kahden kuntoutujan kohdalla sekä kotona että päiväkodissa, yhden kuntoutujan 
kohdalla ainoastaan päiväkodissa, yhden kuntoutujan kohdalla ainoastaan kotona sekä yhden kuntoutujan 
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kohdalla sekä kotona että perheen lomamatkalla. Kuntoutujan eAvustajina toimivat vanhemmat ja/tai 
erityislastentarhanopettaja, esikoulun opettaja tai lastenhoitaja. Avustajan rooli koettiin hyvin 
merkitykselliseksi etenkin pienimpien kuntoutujien kohdalla.  
 
Fysioterapiapilotissa kuntoutuskokeilut kestivät 3-6 kuukautta. Pilotin kuntoutuskokeiluista yksi keskeytyi 
kuntoutuskokeilun kestettyä kaksi kuukautta, koska perhe päätyi vaihtamaan kuntoutujalle myönnettyyn 
lähiterapiaan. Etäkuntoutuksen toimivuuteen liittyvissä tuloksissa on hyödynnetty myös keskeytyneillä 
kuntoutusjaksoilla tehtyjä havaintoja soveltuvilta osin. 
 
Pilotissa kuntoutusta toteutettiin enimmillään 120 min viikossa. Yksittäisten kuntoutuskäyntien kestot olivat 
30–60 minuuttia. Kuntoutuskäyntejä oli joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaisesti 1-3 kertaa viikossa. 
Kuntoutusaikataulun valintaan vaikuttivat tarve intensiteetin lisäämiseen, kuntoutujan kuntoutustuokiossa 
jaksaminen, kuntoutujan ikä sekä perheen aikataulut. Loppukyselyvastauksista heijastuukin 
kuntoutusaikataulun yksilöllisen suunnittelun tärkeys, sillä niin 30 minuutin, 45 minuutin kuin 60 minuutinkin 
terapialle koettiin olevan tarvetta. Loppukyselyssä 12:sta kuntoutuskäynnin sopivaa kestoa arvioineesta 
vastaajasta kaksi piti sopivana käynnin kestona 30 minuuttia, kuusi 45 minuutin käyntiä ja kolme 60 minuutin 
käyntiä. Erityisesti pienemmille kuntoutujille 30–45 minuuttia koettiin sopivaksi kuntoutustuokion kestoksi. 
Lisäksi yksi vastaajista piti toimivimpana mahdollisuutta valita toteutusaika 30–75 minuutin välillä. Joustavaa 
kuntoutusaikataulun suunnittelua pidettiin etäfysioterapiassa asiakaslähtöisyyttä edistävänä tekijänä. 
 
Etäfysioterapiassa korostui lähikäyntien merkitys, ja näin ollen toimivimmaksi toteutustavaksi koettiin etä- ja 
lähikäyntejä yhdistelevä hybridimuotoinen toteutus yksilöllisesti suunniteltuna. Fysioterapiapilotissa 
lähikäyntejä toteutettiin asiakasta kohden 2-7 käyntiä noin 26:sta kuntoutusjakson terapiakäynnistä. Pilotissa 
havaittiin, että jokaisen fysioterapia-asiakkaan kanssa ensimmäinen kuntoutuskäynti oli syytä toteuttaa 
kasvotusten. Toimivaksi koettiin, että kuntoutusjakson alussa lähikäynnillä kartoitettiin asiakkaan ympäristö, 
arvioitiin manuaalisesti lapsen fyysinen toimintakyky, tutustuttiin asiakkaaseen ja hänen lähiyhteisöönsä 
sekä autettiin tarvittaessa laitteiston asentamisessa. Muutoin lähikäyntejä toteutettiin asiakkaan ja yhteisön 
tarpeen mukaan erikseen arvioidusta syystä. 
 
Syitä ensimmäisen kuntoutuskäynnin jälkeen toteutettuihin lähikäynteihin olivat muun muassa asiakkaan 
toimintakyvyn väli- tai loppuarviointi ja mittaaminen, asiakkaan motivoiminen, yhteisön ohjaaminen tai 
havainnointi sekä eAvustajan sairastuminen. Pilotissa havaittiin, että lähikäyntien tarve oli hyvin yksilöllinen 
ja persoonakohtainen – toiset lapset suhtautuvat tietokoneella terapeutin kanssa etänä työskentelyyn 
reippaasti ja ennakkoluulottomasti, toiset taas kaipaavat runsaammin kasvokkaisia tapaamisia, jotta 
terapeutti tulee tutuksi, luottamus rakentuu ja yhteinen työskentely pääsee sujuvasti käyntiin. 
Loppukyselyvastauksista kävi ilmi, että niin terapeutit kuin kuntoutujat kokivat lähikäynnit tarpeellisiksi ja 
välttämättömiksikin, sillä lähikäynneillä terapeutti pystyi toteuttamaan kuntoutujan kanssa harjoitteita, joita 
etäkäynneillä ei olisi pystytty toteuttamaan tai joihin tarvittiin alussa konkreettinen terapeutin esimerkki. 
Myös manuaalisen arvioimisen ja mittaamisen koettiin edellyttävän lähikontaktia. Osa lähiyhteisöistä koki 
kasvokkaisen kontaktin olevan tärkeä myös terapeuttiin tutustumisen kannalta. Lähikäynnit toivat 
kuntoutukseen lisäksi monipuolisuutta ja vaihtelua.  
 
Fysioterapiapilotissa arkiympäristön kartoittamista lähikäynnillä pidettiin etäkäyntiä toimivampana tapana, 
sillä tällöin terapeutille tarjoutuu mahdollisuus havainnoida ympäristöstä asioita, joita muutoin ei tulisi 
kysyneeksi tai yhteisö kertoneeksi. Ympäristön kartoittamisen myötä terapian toteutuksen paikaksi voitiin 
valita mahdollisimman hyvin lapsen kuntoutustavoitteita tukeva ympäristö. Etäterapiaa varten tarvittiin 
riittävät tilat toimintojen toteuttamiseen sekä riittävän etäisyyden saamiseksi kuntoutujan ja kameran välille 
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tehtävissä, joissa koko vartalon tuli näkyä kuvaruudulla. Asiakkaan ympäristön kartoitus voitiin toteuttaa 
haastatellen ja havainnoiden. 

Kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta ajatellen huomattiin tärkeäksi kartoittaa lapsen arkiympäristön 
lisäksi käytettävissä olevat välineet. Fysioterapiapilotissa havaittiin, että terapeutilla oli hyvä olla 
kuntoutushetkessä samat välineet kuin kuntoutujalla, jotta ohjaaminen onnistui sujuvasti. Kuntoutuksessa 
hyödynnettiin mahdollisimman paljon kuntoutujan omasta ympäristöstä löytyviä materiaaleja. 
Kuntoutuksen toteuttaminen päiväkodin tai koulun tiloissa mahdollisti monipuolisempien 
kuntoutusvälineiden, kuten puolapuiden, trampoliinin ja renkaiden käyttämisen.  Etäkuntoutuksessa 
kuntoutuksen toteutukseen saatiin monipuolisuutta myös tietokoneella toteutettavilla tehtävillä ja 
ohjeistuksilla sekä peleillä, joissa hyödynnettiin muun muassa power point -tiedostoja, kuvakortteja ja 
sähköistä aineistoa. Monipuolisen materiaalin avulla voitiin motivoida lasta ja tukea keskittymistä. Koska 
etäkuntoutusta on kehitetty ja toteutettu verrattain vähän aikaa, eikä kaikkea materiaalia ole valmiiksi 
saatavilla, vaativat materiaalien etsiminen ja valmistaminen oman aikansa.  

Ennen kuntoutuskokeilujen alkamista oletettiin, että terapia painottuisi kohderyhmä huomioon ottaen 
erityisesti yhteisön ohjaamiseen. Kuntoutuskokeilujen aikana havaittiin kuitenkin, että terapiaa voitiin 
toteuttaa etäkäynneillä perinteisemmillä tavoilla kuin alun perin oli ajateltu. Menetelminä pilotissa 
hyödynnettiin pääsääntöisesti pilotin asiakasryhmälle soveltuvia perinteisiä fysioterapian 
kuntoutusmenetelmiä, kuten perusliikkumista, tasapainoharjoittelua, lihasvoimaharjoituksia, aerobista 
liikuntaa, venyttelyjä ja hengitysharjoituksia. Kuntoutuksessa tietokoneen välityksellä toimivaksi todettiin 
mielikuvien ja kuvien käyttö. Perinteisten kuntoutusmenetelmien todettiin soveltuvan hyvin 
etäkuntoutuksen toteuttamiseen. Perinteisempien kuntoutustapojen lisäksi etäkuntoutus mahdollistaa 
fysioterapian toteuttamisen uusilla, joustavilla tavoilla eri arjen ympäristöissä.  

Etäpuheterapia 
 
Etäpuheterapia toteutettiin viiden kuntoutujan kohdalla ainoastaan kotona, viidellä kuntoutujalla sekä 
kotona että päiväkodissa ja yhden kuntoutujan kohdalla vanhemman työpaikalla. eAvustajina toimivat lapsen 
äiti tai isä, lastentarhanopettaja, hoitaja ja/tai avustaja. Kahdella kuntoutujista päiväkodista oli nimetty kaksi 
eri avustajaa, jotka vuorottelivat avustustehtävässä.  
 
Puheterapiapilotissa kuntoutusjaksot kestivät 3-6 kuukautta. Kuudella osallistujista jakson pituus oli 5-6 
kuukautta, viidellä 3-4 kuukautta. Pilotissa kolme 11 kuntoutuskokeilusta keskeytyi. Yhtä näistä jaksoista 
ehdittiin toteuttaa kolme kuukautta, mutta kuntoutustyöryhmä näki etäkuntoutuksen lapselle 
toimimattomaksi tavaksi toteuttaa kuntoutusta. Kahdessa keskeytyneistä jaksoista kuntoutuskokeilua 
ehdittiin toteuttaa viisi kuukautta, mutta perhe päätyi vaihtamaan kuntoutujalle myönnettyyn lähiterapiaan 
ennen kuntoutuskokeilun päättymistä. Etäkuntoutuksen toimivuuteen liittyvissä tuloksissa on hyödynnetty 
myös keskeytyneillä kuntoutusjaksoilla tehtyjä havaintoja soveltuvilta osin. 
 
Puheterapiapilotissa kuntoutusta toteutettiin kuntoutujan tarpeiden mukaan enimmillään 120 minuuttia 
viikossa. Kuntoutuskäyntien kestot olivat 30–60 minuuttia, 1-2 kertaa viikossa. Kuntoutusaikataulun 
valintaan vaikuttivat lapsen ikä, perheen aikataulut, intensiteetin lisäämisen tarve ja kuntoutujan 
kuntoutustuokiossa jaksaminen. Loppukyselyvastauksissa kuntoutuskäynnin sopivaa kestoa arvioineesta 21 
vastaajasta suurin osa, 16 vastaajaa, piti sopivimpana kestona etäkuntoutuskäynnille 45 minuuttia. 
Keskeytyneiden kuntoutuskokeilujen osalta vastaajat (3 vastaajaa) arvioivat sopivaksi kestoksi 30 minuuttia. 
Yksi vastaajista koki 60 minuuttia sopivaksi kestoksi, ja yksi vastaajista toivoi toteutukseen liukuvaa aikaa 46–
60 minuutin välillä. Kuntoutujien lähiyhteisöt kokivat kuntoutusaikataulujen suunnittelussa erityisesti 
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siirtymien poisjäämisen tuovan helpotusta arkeen ja mahdollistavan kuntoutuksen tilanteissa, joissa sen 
saaminen olisi muuten edellyttänyt 100 kilometrin ajomatkaa.  
 
Pilotin kaikki osallistujat olivat pitkien välimatkojen päässä suhteessa kuntoutuskokeiluja toteuttaviin 
terapeutteihin, minkä vuoksi kaikki kuntoutuskäynnit toteutettiin etänä. Alustava arvio kokonaan 
etäkuntoutuksena toteutuvan terapian toteutumismahdollisuudesta tehtiin kunkin kuntoutujan kohdalla jo 
asiakasvalintavaiheessa. Kokonaan etänä toteutuva reaaliaikainen puheterapia todettiin pilotin aikana 
toimivaksi etäkuntoutuksen toteutustavaksi hankkeen kohderyhmälle, eikä tarvetta tai toiveita 
lähikäynteihin ilmennyt.  
 
Etäpuheterapiassa hyödynnettiin monipuolisesti niin WebEx-verkkoneuvotteluohjelman eri toimintoja kuin 
kameran kautta toteutettuja harjoitteita tietokoneen äärellä. WebExin valkotaulun avulla toteutettiin 
esimerkiksi ohjeen mukaan piirtämistä, piirrä ja arvaa -tehtäviä sekä luki-harjoituksia muun muassa ohjeen 
ymmärtämisen ja antamisen, kerronnan, nimeämisen, päättelyn ja viittomataitojen tukemiseksi. Internet-
materiaalia hyödynnettiin jaetun näkymän keinoin. Terapeutin koneelta jaettiin sähköiseen muotoon 
siirrettyjä perinteisiä tehtäviä ja pelejä esimerkiksi äänteiden, käsitteiden, kerronnan, nimeämisen, 
luokittelun, kuullun ymmärtämisen ja kielellisen tietoisuuden harjoittelemiseksi. Lisäksi käytettiin asiakkaan 
tavoitteiden mukaisia tietokoneelle ladattuja pelisovelluksia. Suoraan kameran kautta tehtiin terapeutin 
mallin mukaan oraalimotoriikan ja viittomien harjoituksia, joissa harjoitusvälineinä hyödynnettiin esimerkiksi 
pillejä ja muroja. Käytetyt menetelmät koettiin puheterapian toteutuksessa hyvin toimiviksi ja lasta 
motivoiviksi. Lapsille mieluisia tehtäviä olivat esimerkiksi tietokoneella toteutettavat muistipelit, erilaiset 
noppapelit, piirustustehtävät, pelilliset tehtävät ja kilpailut. Tietokoneella toimiminen mahdollisti myös 
lapsen aktiivisen osallistumisen esimerkiksi hiirtä käyttämällä.  

Kuntoutushetkissä kuntoutujalla itsellään oli välineinä oma noppa, kynä, paperia tai muita ennalta sovittuja 
materiaaleja. Lisäksi terapeutti on lähetti kuntoutujalle postitse tai sähköpostitse tulostettavaa kirjallista 
materiaalia, kuten kynätehtäviä tai kuvatauluja sekä oraalimotorisiin harjoituksiin tarvittavia materiaaleja ja 
välineitä. Sähköisen materiaalin etuna koettiin, että materiaali on tietokoneella helposti saatavilla ja 
jaettavissa lapselle heti tarpeen vaatiessa. Lapselle voitiin näin tarjota sopivantasoisia tehtäviä, ja tämän 
myötä onnistumiskokemuksia aiempaa helpommin. 

Etätoimintaterapia 
 
Etätoimintaterapiaa toteutettiin kolmen kuntoutujan kohdalla kotiympäristössä ja yhden kuntoutujan 
kohdalla isovanhempien luona. Kaikilla kuntoutujilla eAvustajana toimi äiti tai isä. Etätoimintaterapian 
kokeilujaksot kestivät 2-5 kuukautta. Kaksi jaksoista keskeytyi kaksi kuukautta kuntoutuskokeilun 
aloittamisen jälkeen kuntoutujien yhteisöjen toiveesta. Keskeytysten pääasiallisina syinä olivat lähettävän 
tahon suositus lapsen siirtymisestä lähikuntoutukseen sekä perheen kokemukset etäkuntoutuksen 
sitovuudesta. Näiden lasten kohdalla arviota etäkuntoutuksen soveltuvuudesta ei ehditty tehdä. 
Etäkuntoutuksen toimivuuteen liittyvissä tuloksissa on hyödynnetty myös keskeytyneillä kuntoutusjaksoilla 
tehtyjä havaintoja soveltuvilta osin. 
 
Toimintaterapiapilotissa kuntoutusaikataulujen valintaan vaikuttivat lapsen jaksaminen, yhteisön 
ohjaamiseen tarvittu aika sekä perheen ja terapeutin aikataulut. Kuntoutusta toteutettiin enimmillään 120 
minuuttia viikossa, kuntoutuskäyntejä oli 1-2 kertaa viikossa. Yksittäisten kuntoutuskäyntien kestot olivat 60 
minuuttia. Erään kuntoutujan kohdalla terapeutti näki toimivammaksi 30 minuutin kuntoutuskäynnit kaksi 
kertaa viikossa kuntoutujan keskittymisen, tarkkaavuuden ja jaksamisen tukemiseksi, mutta kuntoutujan 
perhe ei kyennyt sitoutumaan tähän kuntoutusaikatauluun. Kyseisen asiakkaan kohdalla ratkaisuksi löytyi 60 
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minuutin kuntoutuskäynneillä intensiivisempi 30 minuutin työskentelyvaihe, minkä jälkeen keskityttiin 
yhteisön ohjaamiseen ja terapeutin valitsemiin vähemmän kuormittaviin tehtäviin. Kuntoutuskäynnit 
pidettiin pääsääntöisesti iltapäivisin kuntoutujien esikoulupäivien jälkeen. Perheet eivät halunneet virka-ajan 
ulkopuolella olevia kuntoutusaikoja. Loppukyselyvastauksissa kuntoutuskäynnin sopivaa kestoa arvioineesta 
viidestä vastaajasta neljä piti sopivana kuntoutuskäynnin kestona 60 minuutin käyntejä, yksi 30 minuutin 
käyntejä.   
 
Toimintaterapiapilotissa terapian toteutuminen vähintään kerran viikossa koettiin toimivaksi, mutta yli kahta 
terapiakertaa viikossa pidettiin tarpeettoman tiheänä, sillä tällöin lapsi olisi voinut kokea terapian liian 
kuormittavaksi, eikä kotiharjoituksille kuntoutuskäyntien välissä olisi jäänyt terapeuttien kokemusten 
mukaan riittävästi aikaa. Vaikka etäkuntoutus tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia aikataulujen 
suunnitteluun, edellytti aikataulujen sopiminen joustavuutta niin kuntoutujan lähiyhteisöltä kuin 
terapeutiltakin. Toisaalta etäkuntoutuksessa peruutusten tai unohdusten sattuessa terapeutin oli helpompi 
siirtyä joustavasti muihin työtehtäviin sen sijaan, että olisi ajanut turhaan pitkän matkan. Siirtymisten 
poisjäämisen itsessään koettiin tuovan runsaasti joustavuutta aikataulun suunnitteluun ja toisaalta 
etäkäyntien koettiin madaltavan kynnystä vanhempien osallistumiseen jo siitä syystä, että joillekin 
terapeutin kotiin kutsuminen saattaa tuntua epämukavalta.   
 
Toimintaterapiajaksot toteutuivat kokonaan etäkäynteinä, sillä asiakkaiden asuinpaikat sijaitsivat pitkien 
välimatkojen päässä suhteessa terapeuttien työskentelyalueeseen. Mahdollisuus kokonaan etänä 
toteutuvaan terapiaan arvioitiin alustavasti jo asiakasvalintavaiheessa. Yhden keskeytyneen kuntoutujakson 
kohdalla kuntoutusjakson päätyttyä terapeutin reflektiossa syntyi ajatus, että etäkuntoutus olisi voinut 
mahdollistua, mikäli terapiatilanteissa omaehtoisesti käyttäytyvälle kuntoutujalle ja haastaviin tilanteisiin 
turhautuvalle eAvustajalle olisi voitu toteuttaa lähikäynti jakson keskellä. Lähikäynnin tavoitteena olisi ollut 
motivoida ja ohjata perhettä, tutustua kuntoutujaan paremmin ja arvioida fyysinen ympäristö tarkemmin.  
 
Toimintaterapian etätoteutuksessa tärkeäksi havaittiin ympäristön ja käytettävissä olevien välineiden sekä 
materiaalin kartoittaminen. Kartoittaminen tehtiin haastatellen.  Ympäristön kartoittamisella tähdättiin 
ergonomisen työtason ja istumapaikan löytymiseen sekä toiminnallisten tehtävien toteuttamiseen riittävän 
suuressa tilassa. Mikäli samassa tilassa ei voitu tehdä sekä pöytätasolla tapahtuvia että liikkuvampia tehtäviä 
ja toimintoja, havaittiin toimivaksi näiden jakaminen eri kerroille, jotta kesken terapiatuokion ei tarvinnut 
siirtyä toiseen tilaan. Etätoimintaterapian toteutuksessa oli tärkeää, että terapiatila oli rauhallinen ja 
mahdollisimman häiriötön. 
 
Etäkuntoutuksen etuna nähtiin mahdollisuus toimia kotiympäristössä ja hyödyntää arkiympäristöstä löytyvää 
materiaalia. Tuttu ja valmiiksi kotona oleva materiaali oli terapeuttien kokemusten mukaan helpompi ottaa 
kuntoutumista tukevaan käyttöön arjessa terapiakäyntien ulkopuolella. Toisaalta huomattiin myös, että 
kaikissa tapauksissa terapiaan tarvittavia perusvälineitä ei kuntoutujien ympäristöstä valmiiksi löytynyt. 
Tämän myötä otettiin käyttöön niin kutsuttu ”starttipaketti”, joka lähetettiin kuntoutujan kotiin. 
Starttipaketti sisälsi muovailuvahaa, helmiä, lankaa, kolmiovärikynät, kolmiolyijykynän, lapsen kätisyyteen 
sopivat sakset, liimaa, vesivärit, siveltimet sekä kartonkia. Starttipaketin koettiin tuovan runsaasti 
monipuolisuutta ja motivoivan kuntoutujaa. Starttipaketin lisäksi kuntoutujille lähetettiin tarvittaessa 
tulostettuja kynätehtäviä.  
 
Etätoimintaterapian toteutuksessa perinteiset kuntoutusmenetelmät koettiin hyvin toimiviksi 
videoyhteyden sekä eAvustajan osallistumisen ansiosta. Lisäksi käytettiin uusia tietokoneella toteutettavia 
pelejä ja tehtäviä. Hienomotoriikan tukemisessa hyödynnettiin kynänkäytön harjoituksia, kuten sokkelo- ja 
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väritystehtäviä, sormijumppaa, muovailuvahalla muovailua, legorakenteluja, maalaamista, askartelua ja 
saksitehtäviä. Lisäksi tietokonetyöskentely mahdollisti kädenkäytön harjoitukset tietokoneen hiirellä.  
Karkeamotoriikan tukemisessa hyödynnettiin esimerkiksi motoriikka- ja tasapainoratoja, pelejä, tanssimista, 
satujumppaa ja pallottelua. Lisäksi terapeutit suunnittelivat tietokoneen WebEx-ohjelman valkotaulun ja 
jaettavien tiedostojen sekä nettipelien ja -materiaalin avulla toteutettavia tehtäviä, joissa jo olemassa olevaa 
materiaalia siirrettiin sähköiseen muotoon sekä luotiin uutta, aiempaan terapiatietoon perustuvaa 
materiaalia. Materiaalin käyttämisessä pyrittiin siihen, että lähiyhteisö hyödyntäisi arjessa terapiakäynneillä 
jo tutuksi tullutta materiaalia.  
 
Toimintaterapian toteuttamisessa korostui ennakoiminen, etukäteen tehty huolellinen toimintojen 
analysoiminen ja niiden muokkaaminen etätoteutukseen sopivaksi. Etätoimintaterapiassa sähköisen 
materiaalin koettiin helpottavan toimintojen porrastamista: verkkoympäristössä on saatavilla helposti ja 
nopeasti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaista materiaalia.  Tärkeää kuitenkin on, että terapeutin lisäksi 
eAvustaja ymmärtää porrastamisen merkityksen ja avustaa toimintojen porrastamisessa.  Terapiahetkissä 
käytettiin toiminnan tukena kuvaohjausta ja kuvallisia harjoituksia tietokoneen välityksellä. Tämän terapeutit 
kokivat erityisen toimivaksi, sillä näin mahdollistui usean eri aistikanavan hyödyntäminen ohjeiden 
antamisessa ja toiminnan eteenpäin viemisessä.  Reaaliaikainen videoyhteys tarjosi myös mahdollisuuden 
ohjata ja mallintaa tehtäviä niin, että lapsi toimii vaihe vaiheelta terapeutin mallin mukaan. Terapeutit 
kokivat, että kun terapeutilla on avoin mieli sekä mielikuvitusta ja eAvustajalla halu heittäytyä toimintaan, 
on hyvin monenlaisia menetelmiä ja harjoitteita mahdollista toteuttaa etänä.  
 

Etäkuntoutuksen toimiva tekninen toteutus 
 
Ennen kuntoutuskokeilujen aloittamista tiedettiin, että kuntoutuksen toteuttamiseksi asiakas tarvitsee 
toimivan ja helposti liikuteltavan tietokoneen, internetyhteyden sekä sähköpostiosoitteen. 
Videoneuvottelun onnistumiseksi tarvittiin lisäksi web-kamera, mikrofoni ja kaiutin. Ennen 
kuntoutuskokeilun aloittamista kuntouttavat terapeutit selvittivät asiakkaalla jo olemassa olevat laitteet ja 
näiden käyttömahdollisuuden kuntoutuksessa. Tarvittaessa kuntoutujille lähetettiin kuntoutusta varten 
lisälaitteita, kuten web-kamera, mikrofonikaiutin tai tietokone siinä tapauksessa, että kuntoutujalla ei ollut 
omaa tietokonetta tai oman tietokoneen suorituskyky ei ollut riittävä kuntoutuksen toteuttamiseen. 
Lainalaitteita oli mahdollisuus toimittaa myös kuntoutuskokeilun aikana, mikäli ilmeni, että alun perin 
ajatellut laitteet eivät olleet riittäviä. Lainalaitteista laadittiin kirjallinen käyttösopimus laitteen 
vastaanottajan kanssa. IT-asiantuntijapalvelut ostettiin alihankintana Linnuntie-hankkeen aikana.  
 
Linnuntie-hankkeen kuntoutuskokeilujen aikana kuntoutus toteutettiin pääsääntöisesti kuntoutujien omilla 
tietokoneilla: 20 kuntoutuskokeiluihin osallistujasta lainatietokone lähetettiin neljälle. Kuntoutuskokeilujen 
aikana terapeutit kuitenkin kokivat, että teknisiä pulmia olisi kohdattu huomattavasti vähemmän, mikäli 
kaikille kuntoutujille olisi lähetetty lainatietokone. Lainatietokonetta käytettäessä pystyttiin jo etukäteen 
varmistumaan siitä, että tietokone on sopiva verkkoneuvotteluohjelman käyttämistä varten, eivätkä koneen 
toimintaa kuormita esimerkiksi ylimääräiset sovellukset. Lisäksi lainatietokoneella pystyttäisiin 
muodostamaan suora etäyhteys IT-tukeen.  Tietokonetta yleisemmin lainattavia laitteita pilottien aikana 
olivat mikrofonikaiutin, hiiri sekä kuntoutujan tarpeisiin soveltuva web-kamera. Kehittämistyön aikana 
muodostettiin käsitys etäkuntoutuksen toimivasta teknisestä toteutuksesta: 
 

o Kehittämistyön aikana havaittiin, että ennen etäkuntoutustoiminnan aloittamista on tärkeää 
selvittää yhteistyössä IT-tuen kanssa, mikä sovellus palvelee aiottua kuntoutustarkoitusta parhaiten, 
mitkä laitteet ja sovellukset sopivat parhaiten yhteen, sekä mitä edellytyksiä sovelluksella on 
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esimerkiksi koneen kapasiteetin ja nettiyhteyden suhteen. IT-tuen osaamisesta juuri kyseisten 
laitteiden ja sovellusten ongelmien ratkaisemisessa on hyvä varmistua etukäteen. Lisäksi 
terapeuttien tulee olla huolellisesti perehtyneitä laitteiden ja verkkoneuvotteluohjelman 
käyttämiseen.  

 
o Kuntoutuskokeiluissa huomattiin, että ennen kuntoutusjakson aloittamista on erityisen tärkeää 

selvittää kuntoutujien laitetilanne ja laitetarpeet sekä sähköpostiosoite ja varmistua riittävän hyvästä 
nettiyhteydestä. Kuntoutukseen osallistujille tulee lähettää selkeä tieto ja ohjeet etäkuntoutuksessa 
käytettävistä laitevaatimuksista ja ohjelman käyttämisestä. Lisäksi osallistujille annetaan tietoa 
tietoturva- ja suojausasioista. Esimerkiksi kunnan tiloihin, kuten kouluun tai päiväkotiin, 
etäkuntoutusta toteuttaessa on hyödyllistä selvittää ennakkoon, voidaanko kunnan laitteita käyttää 
etäkuntoutuksen toteuttamiseen ja hoitaa kunnan laiteasiat tarvittaessa kunnan IT-tuen avustuksella 
kuntoon. Mahdollisia haasteita kunnan laitteita käyttäessä voivat olla esimerkiksi esteet 
videoneuvotteluohjelman lataamisessa ja vahva tietosuojaus. Tällaisissa tilanteissa voi olla tarpeen 
pohtia lainatietokoneen lähettämistä.  Laitteiden lainaamiseen tarvitaan selkeä prosessi, jotta 
kuntoutus päästään käynnistämään jouhevasti. 

o Kuntoutuskokeiluissa kävi ilmi, että ennen ensimmäistä kuntoutuskertaa on tärkeää ottaa testiyhteys, 
jotta voidaan varmistua laitteiden toimivuudesta ja valmiudesta etäkuntoutusta varten. Lisäksi 
testiyhteyden aikana käydään perusasiat verkkoneuvotteluohjelman ja muiden 
etäkuntoutusvälineiden toiminnassa läpi. Näin edesautetaan toiminnan sujuvuutta varsinaisen 
etäkuntoutuksen alkaessa. Kuntoutujan eAvustajien tekninen osaaminen voi olla vaihtelevaa, joten 
terapeutin täytyy osata perehdyttää osallistujat tietokoneenkäytön perusasioihin tai varmistua 
etukäteen, että eAvustajalla on tietokoneen peruskäyttötaidot olemassa. Näitä taitoja ovat muun 
muassa tietokoneelle kirjautuminen, sähköpostiin kirjautuminen ja internetin käyttäminen. 
Terapeutilla on tärkeää olla tiedossa laitteiden toimivuuden suhteen yleisimmät pulmatilanteet ja 
vinkit näiden ratkaisemiseen, jotta pulmat olisivat jouhevasti ratkaistavissa.  Mikäli testiyhteyden 
aikana havaitaan ongelmia, joita terapeutti ei osaa ratkaista, on IT-tuen tärkeää olla helposti 
saatavilla.  

o Kehittämistyön aikana havaittiin, että etäkuntoutusjakson aikana voi tulla vastaan teknisiä ongelmia 
esimerkiksi sovelluksen toimintaan tai internetyhteyteen liittyen. Tällöinkin on tärkeää, että IT-tuki on 
käytettävissä välittömästi kuntoutuskäynnin aikana, jotta pulmat saadaan nopeasti ratkaistua, eivätkä 
ne vaikuta merkittävästi kuntoutuksen toteuttamiseen. Joskus kuntoutuksen aikana internetyhteys 
saattaa toimia huonosti, eikä tilanteelle kyseisellä käynnillä kyetä löytämään ratkaisua. Ennen 
kuntoutuksen aloittamista onkin hyvä sopia, miten toimitaan tilanteissa, joissa internetyhteys ei toimi 
kunnolla. Tilanteet, joissa huono internetyhteys estäisi kuntoutuskerran toteuttamiseen kokonaan, 
ovat harvinaisia, mutta erityisesti asiakkaan kannalta hyvin harmillisia. Jos yhteys katkeaa, voidaan 
testata yhteyden jakamista puhelimella. Mikäli tämäkään ei tuo tilanteeseen ratkaisua, on tärkeää 
selvittää tapahtunut puhelimitse. Menetetty aika voidaan tarvittaessa korvata toisen terapiakäynnin 
yhteydessä. Kuntoutusjakson aikana niin terapeutilla kuin kuntoutujalla tulee olla etäkuntoutukseen 
soveltuvat välineet, jotka valitaan kunkin kuntoutusmuodon erityispiirteet ja kuntoutujan tarpeet 
huomioiden. 

Lähtökohta-ajatuksena kuntoutuskokeiluja aloittaessa oli, että kuntoutusjaksoilla kuntoutujilla on 
käytössään kannettava tietokone, jossa on kamera ja mikrofoni. Puhe- ja toimintaterapiapilotissa osalle 
osallistujista em. välineistö oli riittävä, mutta osa tarvitsi myös lisävälineistöä. Fysioterapiakokeiluissa 
jokaisen asiakkaan kohdalla tarvittiin lisävälineistöä. Erityisesti fysioterapiapilotissa korostui, että laitteiden 
soveltuvuus ja toimivuus kuntoutuksen toteuttamiseen tulee suunnitella tarkkaan.   
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Etäfysioterapian toteuttamiseen riittävän laadukkaan kuvan saamiseksi tarvittiin erillinen kaukosäätimellä 
säädettävä kamera, jonka avulla saatiin aikaiseksi hyvä näkyvyys, laaja kuvakulma ja terapeutti pystyi 
ohjaamaan liikkeitä sekä näki kuntoutujan liikkumisen hyvin esimerkiksi trampoliinilla pomppiessa. Kameran 
kuvaa tuli voida liikuttaa, lähentää sekä loitontaa laadukkaasti. Kameran tuli olla tukevasti ja helposti 
kiinnitettävä, jotta se pysyi paikallaan ja sitä voitiin siirtää nopeastikin liikkuvammissa tehtävissä.  Kameran 
sijoittamisessa ja liikuttamisessa hyödynnettiin eAvustajan apua. Jotkut lapsista osasivat käyttää 
kaukosäädintä soveltuvissa tilanteissa itsekin.  Myös terapeutti tarvitsi taitoa käyttää kameraa oman 
ilmaisunsa tukena esimerkiksi lähentämällä kameran kuva ainoastaan kasvoihin, kun kuntoutujaan haluttiin 
saada vahva kontakti ja terapeutin läsnäolon tunne. Kuntoutuskokeilujen aikana toimivin ratkaisu olisi 
terapeuttien mielestä ollut etäohjattava kamera, johon terapeutilla olisi ollut etäkäyttöoikeudet.  Tähän 
tarkoitukseen ei kuitenkaan löydetty toimivaa, tietoturvallista ja kuntoutujan yksityisyyden suojaa 
kunnioittavaa ratkaisua IT-tuen avustuksella hankkeen aikana.  
 
Fysioterapiassa erityisesti tehtävissä, joissa siirryttiin kauemmas koneesta tai läsnä oli useampi osallistuja, 
tuli äänen kuulumiseen kiinnittää erityistä huomiota.  Tällaisissa tilanteissa hyödynnettiin tietokoneen oman 
kaiuttimen ja mikrofonin sijaan erillistä kaiutinmikrofonia, jonka avulla ääni saatiin kuulumaan laajemmalle 
alueelle. Terapeutilla toimivaksi todettiin langaton kuulokemikrofoni, jotta terapeutin ääni kuuluu 
mahdollisimman hyvin kuntoutujalle, mutta johdot eivät vaikeuta liikkuvien tehtävien toteuttamista.  
 
Fysioterapiapilotissa havaittiin, että mikäli terapiassa ei kaivata verkkoneuvotteluohjelman jakamis- ja 
työskentelyominaisuuksia, voit terapian toteuttaminen esimerkiksi liikkuvissa tehtävissä olla toimivampaa 
tabletin tai älypuhelimen välityksellä.  Älylaitteen etuna oli helppo liikuteltavuus sekä etu- ja takakameran 
käyttömahdollisuus, jolloin eAvustaja pystyi seuraamaan lapsen liikkumista esimerkiksi lapsen perässä 
kävellen.  
 
Etäpuheterapiapilotissa useissa tapauksissa kaiuttimen, kameran ja mikrofonin sisältävä kannettava 
tietokone koettiin riittäväksi. Laitevaatimuksiin vaikuttivat kuitenkin kuntoutujan tarpeet ja tavoitteet sekä 
toteutettavat toiminnot. Esimerkiksi viittomien harjoittelemiseen tarvittiin kamera, jossa oli lähennys- ja 
loitonnusominaisuudet riittävän laajan ja tarkan kuvakulman saamiseksi. Tarvittaessa myös oraalimotoriikan 
harjoituksissa voitiin hyödyntää lisäkameraa. Mikäli tietokoneen hiiren käyttäminen oli kuntoutujalle 
haasteellista, voitiin hänelle lähettää erillinen hiiri. Tietokoneen käyttämisessä hyödynnettiin tarvittaessa 
eAvustajan apua. 

Etätoimintaterapiapilotissa teknisen toimivuuden osalta terapeutit korostivat hyvien laitteiden ja 
mahdollisimman toimivan nettiyhteyden tärkeyttä. WebEx-verkkoneuvotteluohjelma koettiin erityisen hyvin 
toimivaksi – ohjelman käytön opetteleminen sujui yhteisöiltä ja kuntoutujilta nopeasti, ohjelma oli 
pääsääntöisesti toimintavarma ja sen ominaisuudet mahdollistivat vuorovaikutteisuuden tiedostojen, 
sovellusten ja käyttöoikeuden jakamisen avulla.  
 
Toimintaterapiapilotissa useimpien perheiden omat tietokoneet osoittautuivat riittämättömiksi. Terapeutit 
kokivat, että lainatietokoneiden avulla tekniset ongelmat saatiin minimoitua, koska tietokoneissa oli valmiiksi 
riittävä kapasiteetti ja ominaisuudet etäkuntoutuksen toteuttamiseen. Lisäksi havaittiin, että asiakkaiden 
omissakin koneissa lainakamera saattoi olla tarpeen mahdollisimman hyvän videokivan laadun 
varmistamiseksi. Terapeutit huomasivat myös, että kannettavan tietokoneen oman hiiren käyttäminen oli 
kuntoutujille haasteellista, minkä myötä etätoimintaterapiassa erillisen hiiren käyttäminen koettiin 
suositeltavammaksi.  
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3.2.2.2 Kuntoutujan osallisuutta tukeva yhteistyö  

 

Yhteisön osallistumisen tukeminen 
 
Yhteisöllisessä etäkuntoutuksessa on tärkeää, että lapselle arjessa läheiset avainhenkilöt osallistuvat ja 
sitoutuvat kuntoutukseen pitkäjänteisesti. Yhteisön sitoutuminen ja mahdollisuus osallistua 
kuntoutuskäynneille varmistettiin jo pilottien asiakasvalintavaiheessa ennen etäkuntoutuksen aloittamista 
niin, että eAvustajat määriteltiin etukäteen. Avustajan tuli olla lapselle arjessa läheinen ihminen. Avustajan 
osallistumisesta sopimista etukäteen pidettiin tärkeänä, jotta kaikki jaksolle osallistuvat eAvustajat ja muut 
läheiset ovat yhdessä laatimassa jakson tavoitteita, sopimassa yhteistyöstä ja työnjaosta sekä perehtymässä 
yhteistyön tapoihin.  

 
Kuntoutuskokeilujen aikana havaittiin, että eAvustajan läsnäolo on keskeisin edellytys yhteisöllisen 
kuntoutuksen onnistumiseen ja yhteisön osallistumisen tukemiseen. Kuntoutuskäynneillä eAvustaja toimi 
niin sosiaalisena kuin konkreettisena tukena lapselle. Avustajan osallistuminen jokaiselle kuntoutuskäynnille 
tarjosi mahdollisuuden tukea ja ohjata lapsen kanssa arjessa toimivaa aikuista säännöllisesti. Tutun aikuisen 
läsnäolo etäkuntoutuksessa oli tärkeää siitäkin syystä, että hän toimi linkkinä harjoitteiden siirtämisessä arjen 
toimintoihin ja sitoi näin yhteisön kuntoutukseen. Avustajan mukanaolon koettiin lisäävän myös 
kuntoutuksen intensiteettiä erityisesti toimintaterapiapilotissa: kuntoutuksen tiiviimmälle toteutukselle ei 
ollut niin suurta tarvetta, koska eAvustajalla oli taito toteuttaa kotiharjoituksia kuntoutujan kanssa 
terapiakertojen välissä. 
 
Kuntoutuskokeiluja toteuttaneet terapeutit kokivat, että kasvokkaisessa kuntoutuksessa yhteisön mukaan 
saaminen on usein haastavaa. Kuntoutusyhteistyön aloittamisen koettiin olevan aiempaa helpompaa, kun 
eAvustajan osallistumisesta oli sovittu etukäteen. Joissakin tilanteissa eAvustajia oli hankala löytää, koska 
teknologian käyttäminen näyttäytyi suurena kynnyksenä etäkuntoutukseen osallistumiseen. Terapeutit 
havaitsivat, että teknologian käyttäminen opittiin kuitenkin nopeasti, minkä myötä pidettiin tärkeänä, että 
lähiyhteisöä kannustetaan osallistumaan, vaikka aiempaa kokemuksesta etävälineiden käytöstä ei olisikaan.  
Terapeutit pitivät tärkeänä, että eAvustajin toimisi mahdollisimman moni kuntoutujan arjen 
avainhenkilöistä, jotta jatkuvuus sekä kuntoutustiedon välittyminen voitaisiin varmistaa myös yllättävissä 
tilanteissa. Tärkeänä näkökohtana terapeutit pitivät sitä, että useampien eAvustajien jaksolle osallistuminen 
vaatii myös terapeutilta enemmän aikaa yhteisön perehdyttämiseen ja ohjaamiseen. Tästä syystä jakson 
keskellä tapahtuvia eAvustajavaihdoksia tulisi välttää.  
 
Etäkuntoutukseen osallistuminen tarjosi eAvustajalle monenlaisia oppimismahdollisuuksia. 
Kuntoutuskäynneillä eAvustaja pääsi aktiivisena toimijana harjoittelemaan lapsen ohjaustaitoja ja 
osallistumaan terapiakerran toimintoihin terapeutin ohjauksessa. Lisäksi seuraamalla terapeutin ja lapsen 
välisiä harjoitteita eAvustajan oli mahdollista oppia mallista lapsen kanssa toimimista ja saada esimerkki 
harjoitteiden toteuttamiseen. Toimintaan osallistumalla ja sitä seuraamalla eAvustajalle tarjoutui 
mahdollisuus saavuttaa realistinen käsitys lapsen toimintakyvystä sekä mahdollisuuksista ja vaatimuksista 
tavoitteisiin pääsemisessä. Kuntoutuskäynneillä eAvustajalla oli tärkeä rooli myös terapeutin 
yhteistyökumppanina toimimisessa. Hän avusti kameran ja muiden välineiden käytössä sekä säädöissä niin, 
että terapeutti näki kuntoutujan toiminnan etänä hyvin. Avustajan tehtävänä oli myös kertoa omista 
havainnoistaan terapeutille etenkin tilanteissa, joissa terapeutti ei itse nähnyt tilannetta täydellisesti.  
 
Koska eAvustajalla oli tärkeä rooli kuntoutuksen toteuttamisessa, havaittiin, että myös hänen valmiutensa 
eAvustajana toimimiseen oli arvioitava etukäteen. Oli tärkeää, että eAvustajat voivat sitoutua 
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kuntoutukseen, ja varata siihen riittävästi aikaa. Terapeutit kokivat tärkeänä, että eAvustaja tai eAvustajat jo 
lähtökohtaisesti ymmärtävät oman roolinsa lapsen kuntoutumisen tukemisessa sekä ovat psyykkisesti ja 
fyysisesti kykeneväisiä osallistumaan lapsen kuntoutukseen ja arjen tukemiseen: yhteisöllisessä 
kuntoutuksessa pyritään vahvistamaan kuntoutujan ja läheisen aikuisen välistä vuorovaikutussuhdetta. 
Tämän myötä vuorovaikutuksen ei tarvitse olla haasteetonta ennen kuntoutuksen aloittamista – on kuitenkin 
tärkeää, että kuntoutukseen osallistuva aikuinen on motivoitunut hyvän vuorovaikutuksen saavuttamiseen 
ja ylläpitämiseen. Kuntoutuskokeilujen aikana eAvustajat oppivat etäkuntoutussovelluksen ja -laitteiden 
käytön nopeasti, joten tämän ei koettu edellyttävän erityistaitoja. 
 
eAvustajan läsnäolon havaittiin voivan olla myös lapsen kuntoutumista estävä tekijä. Avustajan ja 
kuntoutujan välisen vuorovaikutuksen haasteet ja eAvustajan turhautuminen saattoivat tehdä kuntoutuksen 
toteuttamisesta vaikeaa – jos eAvustaja hermostuu, on hänen haastavaa ohjata kuntoutujaa rauhallisesti ja 
motivoivalla tavalla. Lisäksi havaittavissa oli, että joskus tutun aikuisen läsnäolo sai lapsen herkemmin 
tuomaan esille turhautumisen ja kiukun. Tutulta aikuiselta kuntoutujan saattoi olla myös haasteellisempaa 
ottaa ohjausta vastaan. Tällaisessa tilanteessa oli keskeistä arvioida kuntoutustoiminnan prioriteetit, ja 
pohtia, voisiko osan kuntoutuskäynneistä toteuttaa eri eAvustajan kanssa. Mikäli esimerkiksi oman 
vanhemman kanssa terapian toteuttaminen ei onnistunut, voi vanhempi kuitenkin etänä seurata terapian 
toteutusta vaikkapa omalta työpaikaltaan. Toisaalta tilanteissa, joissa lapsi kykeni toimimaan itsenäisesti 
terapeutin kanssa, ei eAvustajan jatkuvaa läsnäoloa koettu tai tunnistettu niin merkitykselliseksi.  
 
Yhteisön osallistumista pyrittiin tukemaan aktiivisesti koko kuntoutusjakson ajan. Kuntoutusjakson alussa 
määriteltiin yhteisessä aloituspalaverissa kuntoutujan tavoitteet, kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet sekä 
kuntoutukseen osallistuvien työnjako ja menetelmät. Edellä mainittujen asioiden kartoittamiseen 
hyödynnettiin Tutoriksessa kehitettyä yhteisöllisiin lähtökohtiin perustuvaa startti-matka-pysäkki- 
lomakkeistoa. Alussa sovittuihin asioihin palattiin ja niitä arvioitiin yhteistyössä kuntoutusjakson aikana sekä 
kuntoutusjakson lopussa.   
 
Kehittämistyön aikana terapeutit kokivat, että SMP-lomake toimi hyvänä pohjana starttipalaverissa. 
Lomakkeen avulla käytiin kattavasti läpi lapsen toimintakykyyn, vahvuuksiin ja haasteisiin liittyvät asiat. SMP-
lomakkeen hyödyntäminen tuki yhteisöä ymmärtämään, että kuntoutus ei rajoitu ainoastaan 
kuntoutustuokioihin, vaan vaatii koko yhteisön sitoutumista sekä kuntoutumista tukevien toimintatapojen 
lisäämistä arkeen. Selkeät, konkreettiset kysymykset eri osapuolten rooleista, ajankäytöstä ja menetelmistä 
kuntoutuksen tukemiseksi koettiin toimiviksi ja helpottivat yhteisön sitouttamista. Yhteinen asioiden 
kirjaaminen toimi hyvänä pohjana keskustelulle ja selkeytti yhteistyötä. Startti- ja pysäkkipalaverien lisäksi 
yhteisölle tarjottiin vaikutusmahdollisuuksia koko kuntoutusjakson ajan: vanhemmilla oli koko matkan ajan 
mahdollisuus vaikuttaa terapiaan ja sen sisältöön. Lisäksi kuntoutuskäynneillä käytiin keskusteluja siitä, mikä 
on mennyt hyvin ja mitä asioita vanhemmat haluaisivat, että terapiassa harjoitellaan.  
 
Etäkuntoutuksessa yhteisön osallistumista tuettiin myös joustavilla aikatauluilla, sillä etäkuntoutuksen 
koettiin tarjoavan aiempaa paremmat mahdollisuudet aikataulujen joustavaan suunnitteluun 
matkustamisen jäädessä pois. Terapeutit pyrkivät sopimaan aikataulut perheen ja yhteisöjen ehtojen 
mukaan, jotta kuntoutus pystyttiin toteuttamaan joustavasti kuntoutujan etua ajatellen. Kaikkia 
aikataulupulmia ei kuitenkaan pystytty ratkaisemaan, sillä usein perheille olisivat sopineet parhaiten ilta-ajat, 
mutta nämä toivat haasteen lapsen jaksamiseen sekä terapeutin työaikaan.  
 
Lapsen arjen osallisuus kasvaa, kun yhteisö saa välineitä lapsen kanssa toimimiseen. Startti-matka-pysäkki 
toimintamallin etäkuntoutukseen soveltamisen ja yhteisölle vaikutusmahdollisuuksien tarjoamisen, 
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eAvustajan osallistumisen sekä aikataulujen joustavuuden lisäksi yhteisön osallistumista ja lapsen 
osallisuutta tuettiin seuraavassa luvussa kuvattavien vuorovaikutuksen ja ohjaamisen, osallisuutta tukevien 
ympäristöjen rakentamisen sekä yhteistyön vahvistamisen keinoin. 

Sosiaalinen ympäristö: Vuorovaikutus ja ohjaaminen 
 
Ennen kuntoutuskokeilujen alkamista yhdeksi terapeuteille yhteiseksi ohjaus- ja vuorovaikutusmenetelmäksi 
valittiin motivoiva haastattelu. Linnuntie-hankkeen työryhmässä motivoiva haastattelu koettiin toimivaksi 
tavaksi olla vuorovaikutuksessa kuntoutujan ja yhteisön kanssa sekä tukea heidän sitoutumistaan 
kuntoutukseen. Tärkeinä seikkoina motivoivan haastattelun hyödyntämisessä työryhmä piti sitä, että sen 
keinoin yhteisö ja kuntoutuja saivat tuotua esille omia ideoita ja niihin tartuttiin välittömästi. Keskeisenä 
työryhmässä pidettiin sitä, että perheille voitiin osoittaa heiltä löytyvän jo monia ratkaisuja haasteisiin, ja 
terapeutin roolin olevan lisävinkkien ja -näkökulmien tuoja: motivoivan haastattelun hyödyntämisen myötä 
perheille tarjoutui mahdollisuus ymmärtää, että kuntoutus on osa arkea, eivätkä haasteiden ratkaisut vaadi 
”terapeutin ihmeellisiä temppuja”. Yhteisön läsnäolossa ja vuorovaikutuksessa merkityksellisenä työryhmä 
koki, että yhteisöllä on mahdollisuus purkaa arjen tilanteita, jolloin terapeutille tarjoutuu mahdollisuus 
ymmärtää haasteita paremmin, ja pyrkiä ratkaisemaan näitä kuntoutuksen keinoin. Ohjaamisessa ja 
motivoimisessa pidettiin tärkeänä empatian osoittamista, terapian mahdollisten positiivisten vaikutusten 
pohtimista sekä muutosmahdollisuuksien näkyväksi tuomista: ”tilanne on nyt tämä – kun teette näin – 
tavoitteena on, että tilanne on kohta joku muu”. 
 
Vuorovaikutus ja ohjaaminen niin terapeutin, kuntoutujan ja lähiyhteisön kesken, kuin yhteisön ja 
kuntoutujankin välillä olivat tärkeitä edellytyksiä yhteisöllisen kuntoutuksen toteutumiselle.  
Etäkuntoutuskokeiluissa havaittiin, että yhteisön sitoutumisen ja vastuunoton tukemiseksi terapeutin on 
tärkeää tarjota vinkkejä arkeen sanallisesti ohjaten ja mallittaen sekä tarjota konkreettista vastuuta 
yhteisölle. Lisäksi kuntoutuksessa erityisen tärkeitä ovat toimiva dialogi sekä kuntoutuksen toteutuksesta 
yhdessä sopiminen. Yhteisöllinen ote ja eAvustajan ohjaaminen etäkuntoutuksessa saattoivat edellyttää 
terapeutiltakin uudenlaista roolia kuntoutuksessa, minkä myötä terapeutilla tuli olla vankka osaaminen niin 
yhteisöllisissä toimintatavoissa kuin yhteisön ohjaamisessa.  

Etäkuntoutuksessa terapeutti ohjasi sanallisesti eAvustajaa, jotta eAvustaja tuli tietoiseksi kuntoutujaa 
tukevista terapeuttisista lähestymistavoista ja oppi hyödyntämään näitä lasta ohjatessaan. Tämän myötä 
eAvustajalle tarjoutui mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan esimerkiksi lapsen kiukun ja 
keskittymättömyyden sietämisessä, jolloin arjessa toimiminen voi helpottua.  Toisaalta terapeutti pystyi 
näyttämään etäyhteyden välityksellä kuntoutujalle ja eAvustajalla konkreettisesti mallia ja esimerkkiä 
tehtävien sekä toimintojen toteuttamiseen. Lisäksi etäkuntoutus tarjosi terapeutille mahdollisuuden 
havainnoida kuntoutujan ja eAvustajan välistä työskentelyä, ja tarjota ohjausta sekä vinkkejä havaintoihinsa 
perustuen. Koska etäkuntoutuksessa eAvustaja oli jokaisella kuntoutuskäynnillä läsnä ja näki terapian 
toteutuksen itse, oli kuntouttavat tavat helpompi siirtää osaksi arkea. Ohjaamisessa oli tärkeää huomioida, 
että tämäkin tapahtuu porrastaen: ensin käydään läpi roolit ja yhteiset toimintatavat ja kuntoutuksen alussa 
ohjataan kiinteästi avustajaa. Avustajan osaamisen karttuessa ohjausvastuuta voitiin siirtää enemmän 
eAvustajalle, jolloin terapeutin roolissa korostuivat havainnoiminen ja neuvominen. 
 
Terapeutit tarjosivat kuntoutuskokeilujen aikana eAvustajalle vastuuta monilla eri tavoilla. Kuntoutujalle 
annettiin kotitehtäviä, jotka kuntoutuja ja lähiyhteisö toteuttivat yhdessä arjessa kuntoutuskäyntien 
ulkopuolella. Avustaja ja kuntoutuja saivat selkeät, ytimekkäät ja huolelliset ohjeet sekä mallin harjoitusten 
toteuttamiseen kuntoutuskäynneillä. Kotitehtävät pyrittiin suunnittelemaan niin, että ne oli helppo ottaa 
osaksi arkea ja toteuttaa arjen toimintojen lomassa. Kotitehtävissä hyödynnettiin kuntoutujan omista arjen 



 

  
 
 

 

25 
 

ympäristöistä löytyviä materiaaleja ja tiloja.  Kuntoutuja ja eAvustaja kirjoittivat harjoitteita mahdollisuuksien 
mukaan ylös myös itse, jolloin harjoitteiden muistamisen ja sisäistämisen koettiin helpottuvan. 
Kuntoutuskäyntien välisenä aikana tehty harjoittelu ja sen onnistuminen käytiin läpi yhdessä 
kuntoutuskäynneillä.  
 
Kuntoutuksen toteutuksesta sovittiin kuntoutujan ja yhteisön kanssa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Kuntoutuskäyntien toimintoja suunniteltiin yhdessä niin, että kuntoutuja ja eAvustaja huolehtivat 
seuraavalla kerralla tarvittavat välineet mukaan kuntoutuskäynnille. Kuntoutujan ohjausvastuu siirrettiin 
eAvustajalle aina, kun se oli mahdollista. Näin eAvustaja pääsi harjoittelemaan kuntoutujan ohjaamista, jotta 
ohjaaminen myös arjessa olisi helpompaa. Harjoitteita ja toimintoja suunniteltiin niin, että eAvustaja 
osallistui toimintoihin aktiivisesti ja pääsi oppimaan toiminnan kautta. Avustajan osallistumista kaikkiin 
toteutettuihin harjoitteisiin ja toimintoihin pidettiin tärkeänä siitäkin syystä, että näin toimiminen teki 
tilanteista lapselle luontavampaa, mielekkäämpää ja motivoivempaa kuin eAvustajan passiivisempi läsnäolo.  
Toimintojen yhteinen määrittely teki myös toiminnan sopivan haastavaksi suunnittelemisesta ja 
toteutuksesta helpompaa, kun kuntoutuja ja kuntoutujalle läheinen henkilö kertoivat aktiivisesti omia 
ajatuksiaan ja toiveitaan terapeutille. Etätoteutuksen ja sähköisen materiaalin avulla terapeutti pystyi 
tuomaan kuntoutushetkeen välittömästi palautteen mukaisia harjoitteita. Toimintojen toteuttamisessa 
korostui terapeutin ohjaava rooli sekä toimintojen suunnitteleminen yhdessä kuntoutujan ja hänen 
lähiyhteisönsä kanssa yhteisöllisen kuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Etäkuntoutustapaamisilla terapeutit pitivät keskeisen tärkeänä avointa keskustelua ja luottamusta 
kuntoutukseen osallistujien kesken, jotta tärkeät asiat uskallettiin nostaa esille ja käydä läpi yhdessä. 
Haastavissa tilanteissa etsittiin ratkaisuja keskustelun keinoin voimavarakeskeisesti heti pulmien tullessa. 
Terapeutit kokivat, että vuorovaikutuksen ollessa positiivista ja kannustavaa, voitiin keskusteluun nostaa 
avoimesti niin kuntoutujan ohjaamiseen ja kuntouttaviin toimintatapoihin kuin esimerkiksi yhteisön 
sitoutumiseen ja käytännön asioihinkin liittyvät seikat. Etäkuntoutuksessa erityisesti roolien selkeyttäminen 
nousi ensiarvoiseksi: eAvustajan ja terapeutin on tärkeää sopia rooleistaan ja työnjaostaan, jotta toiminta ei 
näyttäydy kuntoutujalle ristiriitaisena ja toiminta on käytännössäkin mahdollisimman sujuvaa.  
 
Terapeutit pitivät toimivana yhteistä keskustelua kuntoutujan ja eAvustajan kanssa jokaisen terapiakerran 
lopussa. Yhteisessä keskustelussa annettiin positiivista ja rakentavaa palautetta, ja tuettiin yhteisöä 
näkemään omat voimavaransa sekä käytiin läpi kuntoutuskäynnillä mieltä askarruttamaan jääneet tai 
haastavat asiat. Lisäksi kuntoutuskertojen päätteeksi tehtiin yhdessä suunnitelma seuraavalle kerralle ja 
käytiin läpi kotitehtävät.  
 
Etäkuntoutuskäynneillä eAvustajan ja kuntoutujan vuorovaikutuksen laatu korostui. Avustajan 
perehdyttäminen positiivisen vuorovaikutuksen ja kuntouttaviin lähestymistapoihin oli erityisen 
merkityksellistä kuntoutuksen onnistumiseksi etänä. Tärkeänä terapeutit kokivat esimerkiksi sen, että 
eAvustaja ymmärsi ajatuksen taitojen ja valmiuksien kehittymisestä, onnistumiskokemusten 
muodostumisesta sekä toimintojen sopivan haastavaksi tekemisestä ja muokkaamisesta kuntoutujan 
tarpeita vastaavaksi sen sijaan, että eAvustaja vaikkapa tekisi tehtävät kuntoutujan puolesta. Avustajalla tuli 
olla osaamista kuntoutujan kannustamiseen sitkeyttä vaativissa tilanteissa sekä kykyä toimia doalogissa niin 
terapeutin kuin kuntoutujan kanssa. Terapeutilla taas tuli olla kykyä tukea eAvustajan ohjaamistaitojen 
vahvistumista sekä kykyä ohjata lasta etänä.  
 
Vuorovaikutusta etänä pidettiin toimivana kaikissa kolmessa pilotissa. Vuorovaikutuksessa koettiin kuitenkin 
olevan eroavaisuuksia kasvokkain toteutettuun terapiaan, sillä videoyhteyden kautta eleitä, ilmeitä ja 
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liikkeitä oli lähikontaktia haastavampaa tulkita. Myös katsekontakti oli erilainen videoyhteydessä kuin 
kasvokkain. Etäyhteydellä toimiessa oli näin ollen tärkeää, että terapeutti osasi luoda vuorovaikutusta, 
kommunikoida ja ohjata kameran välityksellä. Lapsen kanssa toimiessa oli tärkeää pyrkiä aktiivisesti luomaan 
tilanteesta mielenkiintoinen. Myös eAvustajan hyvät ohjaustaidot edistivät kuntoutujan toimimista ja 
toimivaa vuorovaikutusta. Vuorovaikutusta etäkuntoutuksessa tukivat lisäksi tarkoituksenmukaiset laitteet, 
kun kamera, kaiutin ja mikrofoni. Yhteisöllisessä kuntoutuksessa havaittiin olevan keskeisen tärkeää, että 
yhteisö ymmärsi vuorovaikutuksen pääpainon olevan kuntoutujan ja eAvustajan välillä kuntoutujan ja 
terapeutin vuorovaikutussuhteeseen keskittymisen sijaan. 
 
Etäkuntoutus tarjosi runsaasti mahdollisuuksia vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja ohjaamiseen.  Niin 
mallittaminen, neuvominen kuin ohjaaminen onnistuivat yhtä hyvin kuin kasvokkaisessa kuntoutuksessa. 
Toisaalta esimerkiksi vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoiminen ja ohjauksen 
tarjoaminen onnistuivat etäkuntoutuksessa terapeuttien kokemusten mukaan jopa paremmin kuin 
kasvokkaisessa kuntoutuksessa. Tämä johtui osin jo siitäkin, että kasvokkaisessa kuntoutuksessa vanhempia 
oli ollut usein haasteellisempaa saada mukaan kuntoutuskäynneille. Vanhemman ollessa mukana 
kuntoutuskäynnillä, mahdollistui vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoiminen ja tässä 
ohjauksen antaminen. Kun eAvustaja ja kuntoutuja toteuttivat harjoitusta, näki terapeutti suoriutumisen 
välittömästi ja kykeni näin antamaan tarvittaessa myös jatko-ohjeita.  
 

Osallisuutta tukevat toimintaympäristöt 
 
Etäkuntoutus tarjosi mahdollisuuden kuntoutuksen toteuttamiseen eri paikoissa ja yhteistyötä kuntoutujan 
lähiyhteisön kanssa voitiin toteuttaa paikasta riippumatta. Kuntoutuskokeilujen aikana nähtiin erityisen 
tärkeänä se, että kuntoutustietoa saatiin vietyä mahdollisimman moniin kuntoutujan arjen 
toimintaympäristöihin. Tämän mahdollisti erityisen hyvin kuntoutuksen toteuttaminen sekä kotona että 
päiväkodissa tai koulussa. Kuntoutuksen arkeen siirtymistä heikentävänä tekijänä taas nähtiin, mikäli 
kuntoutus saatiin toteutettua ainoastaan yhteen arjen ympäristöistä, kuten kotiin tai päiväkotiin. 
Etäkuntoutuksen toteutuminen useissa paikoissa ja eAvustajan osallistuminen jokaiselle kuntoutuskäynnille 
mahdollistavat kuntoutustiedon ja -ohjauksen viemisen kodin ja päiväkodin arkeen sekä esimerkiksi koko 
päiväkotiryhmän toimintaan, minkä myötä arkeen saatiin lisää harjoituskertoja.  
 
Erityisesti fysioterapiapilotissa testattiin erilaisia etäkuntoutuksen toteutuspaikkoja ja -tapoja. 
Fysioterapiassa löydettyjen uusien toteutustapojen nähtiin soveltuvan hyvin myös muiden terapiamuotojen 
toteuttamiseen. Lapsen osallisuutta tukevia erilaisissa ympäristöissä tapahtuvia toteutustapoja 
etäkuntoutuksessa olivat esimerkiksi:  

• Terapeutin etänä ohjaama terapia lapselle ja kaverille 

• Terapeutin etänä ohjaama terapia koko perheelle lomamatkalla 

• Terapeutin etänä ohjaama (liikunta)tuokio isommalle ryhmälle 

• Terapeutin etänä ohjaama terapia päiväkodissa, vanhempi seuraa tuokiota kotoa tai työpaikalta 

• Vanhemman omalta työpaikaltaan seuraama etäkuntoutustuokio, eAvustaja ja lapsi päiväkodilla 

• Terapeutin etänä seuraama (liikunta)tuokio eAvustajan ohjaamana 2-3 lapselle 

• Terapeutin etänä ohjaama terapia vain lapselle (eAvustajalla vaihteleva rooli) 
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• Terapeutin etänä seuraama koko pk-ryhmän (liikunta)tuokio 

 

Etäkuntoutuksen tarjoamien aiempaa monipuolisempien toteutustapojen koettiin edistävän niin lapsen 
motivoitumista, yhteisön kuntoutukseen osallistumista ja kuntoutujan osallisuutta kuin terapeutin 
työskentelyäkin. Motivoitumiseen auttoi esimerkiksi kaverin terapiatuokion harjoitteisiin mukaan 
ottaminen. Koko päiväkotiryhmän toimintoihin kuntoutuja pääsi osallistumaan aiempaa paremmin, kun 
terapeutti ohjasi tietokoneen välityksellä koko ryhmälle liikuntatuokioin, jossa oli huomioitu kuntoutujan 
tarpeet. Tällöin myös kotitehtävät pystyttiin antamaan vaikka koko ryhmälle yhteiseksi puuhaksi ja useampi 
ryhmän aikuinen sai ohjausta samaan aikaan. Lisäksi etäyhteys mahdollisti vanhemmalle terapiatuokion 
seuraamisen esimerkiksi tilanteessa, jossa terapian toteuttaminen ei onnistunut kotona, eikä vanhempi 
voinut olla lapsen kanssa läsnä terapiahetkessä. Toisaalta esimerkiksi ryhmän toiminnan havainnoiminen 
etänä toteutui hyvin huomaamatta tietokoneyhteyden avulla terapeutin konkreettisen läsnäolon sijaan. 
Tämä tuo etuja niin kuntoutujalle, kuntoutujan ryhmälle kuin terapeutille: terapeutin läsnäolo ei häiritse 
ryhmää ja terapeutti saa autenttista tietoa ryhmän toiminnasta. Etäkuntoutuksen avulla terapiaan tuotiin 
myös jatkuvuutta toteuttamalla terapiaa perheen lomamatkalla, jolloin terapia jatkui tauotta ja perhe pääsi 
kiinteästi mukaan kuntoutukseen. 
 
Tutuissa arjen ympäristöissä toteutuva terapia saattoi tarjota kuntoutujalle matalamman kynnyksen 
kuntoutukseen osallistumiseen sekä toisaalta avaimet osallistumisen lisääntymiseen arjessa muutoinkin. 
Sopiva kuntoutusympäristö koettiin hyvin yksilöllisesti: toisille kuntoutujista koti oli toimintaa tukeva 
rauhallinen ympäristö ja terapiaan voitiin sitoa kuntoutujalle tuttuja arkisia asioita. Toisilla taas 
päiväkotiympäristö ja ryhmässä toteutetut toiminnot tukivat paremmin motivoitumista ja osallistumista. 
Molemmissa ympäristöissä koettiin, että kaverin mukaan ottaminen kuntoutuskäynneille tuki lapsen 
osallistumista. 
 
Etäkuntoutuskokeilujen aikana terapeutit kokivat, että kotona toteutuva terapia tuki erityisesti lapsia, jotka 
uuteen tilanteeseen tullessaan olisivat muutoin tarvinneet runsaasti sopeutumisaikaa. Kotona kuntoutusta 
toteuttaessa oli kuitenkin tärkeää huomioida ja arvioida kuntoutuksen toteuttamiseen vaikuttavat seikat, 
kuten tilan vastaaminen kuntoutuksen vaatimuksiin, perheen säännöt sekä muiden henkilöiden ja 
lemmikkien läsnäolo. Mikäli kotona esimerkiksi tilat eivät soveltuneet kuntoutuksen toteuttamiseen, voitiin 
kuntoutusta toteuttaa ulkona, päiväkodissa tai koulussa.  
 

Yhteistyö kuntoutuksen yhteistyötahojen kanssa 
 
Kuntoutuksen yhteistyötahoilla tarkoitetaan Linnuntie-hankkeen yhteydessä kuntoutukseen ohjaavien ja 
lähettävien tahojen kuntoutustyöryhmiä sekä lapsen arjessa läsnä olevia tahoja, kuten koulua ja päiväkotia. 
Näin ollen hankkeen kuntoutuskokeiluissa toteutuneen kuntoutuksen yhteistyötahot käsittivät osin sekä 
lapsen lähiyhteisöön kuuluvia arjen ihmisiä että henkilöitä, joita lapsi tapasi harvoin tai kertaluontoisesti.  
 
Etäkuntoutuksessa mahdollisuudet yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa olivat hyvät. Toimivimmiksi 
yhteistyön tukemisen tavoiksi kuntoutuskokeilujen aikana koettiin päiväkodin työntekijöiden osallistuminen 
kuntoutukseen eAvustajana toimimisen tai kuntoutuksen koko päiväkoti- tai kouluryhmälle toteuttamisen 
kautta.  Päiväkotien työntekijöiden osallistuessa terapiaan kuntoutustieto ja ohjaustaidot siirtyvät suoraan 
päiväkodin henkilökunnalle, ja tämän myötä lapsen arkeen. Niin päiväkodissa kuin koulussa toteutuessaan 
etäkuntoutuksessa voitiin antaa kuntoutujaa tukevia vinkkejä, joita opettaja hyödynsi koko ryhmän kanssa 
toimiessaan. Kuntoutuskäynneillä terapeutin ja päiväkodin työntekijän yhteistyössä tapahtuvaa kuntoutujan 
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ohjaamista pidettiin hyvänä tapana toimia. Lisäksi hyödyllisinä koettiin tilanteet, joissa terapeutti ohjasi 
päiväkodin työntekijöitä ja tämän jälkeen havainnoi toimintaa. 
 
Jotta etäkuntoutus saatiin toteutettua päiväkodissa, tarvittiin kuntoutukseen mukaan vähintään yksi, mutta 
mielellään useampikin eAvustaja päiväkodin henkilökunnasta. Terapeutit kuitenkin kokivat, että useamman 
eAvustajan keinoin voitaisiin varmistaa kuntoutuksen jatkuvuus myös tilanteissa, joissa henkilökunta 
sairastaa tai henkilöstö päiväkodissa vaihtuu. Hankkeen aikana havaittiin, että päiväkotien tarkasti mitoitetut 
resurssit toivat joidenkin kuntoutujien kohdalla merkittävän haasteen päiväkotien kuntoutukseen 
osallistumiseen ja sitoutumiseen. Päiväkotien rajallinen osallistuminen tai kokonaan osallistumatta 
jättäminen siirsivät kuntoutusvastuun yksin perheelle.  
 
Mikäli päiväkoti tai koulu ei päässyt osallistumaan kuntoutukseen kiinteästi, pyrittiin yhteistyötä 
rakentamaan muilla keinoin. Näitä keinoja olivat muun muassa aloitus- ja lopetuspalaverin pitäminen etänä 
niin, että lapselle arjessa läheiset aikuiset osallistuvat tavoitteen asetteluun ja kuntoutuksen seurantaan, 
vaikka eivät muutoin voisi olla kuntoutuksessa läsnä. Lisäksi kuntoutujan perhe vei tietoa päiväkodin tai 
koulun henkilöstölle terapeutin ohjauksen mukaisesti.  
 
Päiväkotien henkilökunnan osallistumista havaittiin estävän myös epävarma suhtautuminen tekniikkaan tai 
henkilökunnan kokemus omista riittämättömistä ATK-taidoistaan. Toisaalta kohdattiin tilanteita, joissa 
kuntoutujan vanhemmat eivät halunneet päiväkotia mukaan kuntoutukseen.  Terapeutit pitivätkin, tärkeänä 
tukea perheen ymmärrystä koko lapsen yhteisön osallistumisen merkityksestä. Päiväkotien henkilökunta 
tarvitsi tietoa ja kannustusta laitteiden käyttöön. Fysioterapiapilotissa havaittiin, että lähikäynnillä pystyttiin 
liennyttämään henkilökunnan epävarmuutta etäkuntoutusta ja teknologiaa kohtaan. Päiväkodin 
henkilökunnan sitoutumisen havaittiin vahvistuvan sen myötä, kun he uskaltautuivat mukaan kuntoutukseen 
ja huomasivat etäkuntoutuksen toimivuuden ja mahdollisuudet.  
 
Yhteistyön vahvistamisessa päiväkotien ja koulujen kanssa havaittiin keskeiseksi oikea-aikaisen ja riittävän 
tiedon merkitys. Päiväkodeille ja kouluille nähtiin tärkeänä tarjota tietoa etäkuntoutuksesta – sen 
edellytyksistä ja mahdollisuuksista – jo ennen kuntoutuksen alkamista, jotta päiväkoti ja koulu saataisiin 
sitoutumaan kuntoutukseen mukaan. Toisaalta terapeutit pitivät tärkeänä, että esimerkiksi kuntoutujan 
siirtyessä esikoulusta kouluun tieto kuntoutuksesta viedään hyvissä ajoin siirtymäpaikkaan. Terapeutit 
korostivat, että yhteistyön rakentaminen ja tiedon vieminen vie terapeutilta runsaasti aikaa myös 
varsinaisten terapiakäyntien ulkopuolella. 
 
Etäkuntoutuskokeilujen aikana yhteistyö lähettävien tahojen kanssa oli työlään oloista. Heikon lähettävien 
tahojen kanssa toteutuneen yhteistyön havaittiin olevan yhteydessä kuntoutujien lähiyhteisöjen 
sitoutumiseen: muutamat etäkuntoutuskokeiluista keskeytyivät lähettävän tahon suosituksesta, vaikka 
perhe ei varsinaista tarvetta itse tälle nähnyt tai kyennyt nimeämään. Toisaalta lähettävien tahojen 
varauksellisen suhtautumisen havaittiin aiheuttavan myös perheessä epäilevää suhtautumista 
etäkuntoutuskokeiluun, minkä myötä halu yhteistyöhön ja kuntoutukseen sitoutumiseen vaikutti laskevan. 
Näin ollen etäkuntoutuksen toimivan toteuttamisen havaittiin edellyttävän myös lähettävien tahojen 
etäkuntoutusmyönteisyyttä. Etäkuntoutus olisi hanketyöryhmän kokemusten mukaan voinut tarjota keinoja 
yhteistyön toteuttamiseen esimerkiksi niin, että yhteistyöpalavereja olisi toteutettu etäneuvotteluina tai 
lähettävän tahon terapeutti olisi osallistunut verkkoneuvottelun kautta kuntoutujan kuntoutuskäynnille 
tutustumis-, seuranta- tai havainnointitarkoituksessa.  
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Kuvio 4: Toimiva etäkuntoutusprosessi Linnuntie-hankkeessa 

 

3.2.3 Yhteisöllisen etäkuntoutuksen soveltuvuus hankkeen kohderyhmille 
 
Etäkuntoutuksen soveltuvuutta hankkeen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapilottien kohderyhmille arvioitiin 
kuntoutujien lähiyhteisöiltä ja terapeuteilta kuntoutuskokeilujen jälkeen kerättyjen kokemusten perusteella. 
Yhteisöllisen etäkuntoutuksen soveltuvuutta arvioitiin kartoittamalla kyselyn avulla kuntoutujien ja 
terapeuttien kokemuksia etäkuntoutuksesta sekä kuntoutujan toiminnassa kuntoutusjakson aikana 
havaittuja muutoksia. Lisäksi kartoitettiin, mitä yhteisölliseen etäkuntoutukseen osallistuminen edellytti 
yhteisöltä.  
 
Kuntoutujien yhteisöt osallistuivat etäkuntoutuksen kehittämiseen tiiviisti kuntoutuskokeilujen aikana, 
mutta loppukyselyihin saatiin vastauksia hyvin vaihtelevasti. Loppukyselyihin vastaaminen oli vapaaehtoista. 
Puheterapiapilotissa loppukyselyvastauksia saatiin melko kattavasti; terapeutit antoivat vastauksen jokaisen 
kuntoutujan osalta ja kaikki vanhemmat yhtä lukuun ottamatta (yhteensä 21 vastausta). Muut lähiyhteisön 
jäsenet, kuten päiväkotien henkilökunta, eivät vastanneet puheterapiapilotissa loppukyselyyn. 
Fysioterapiapilotissa kussakin kuntoutuskokeilussa saatiin terapeutin ja vanhemman vastaus loppukyselyyn. 
Lisäksi loppukyselyihin vastasi yksi lastentarhanopettaja sekä yksi avustaja (yhteensä 12 vastausta). 
Toimintaterapiapilotissa loppukyselyihin vastasi kaikissa kokeiluissa terapeutti sekä yhdessä kokeilussa myös 
kuntoutujan vanhemmat yhteisesti (yhteensä 5 vastausta). Keskeytyneiden jaksojen kohdalla 
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soveltuvuusarviota ei tehty. Keskeytysten syynä ei ollut Linnuntie-hankkeessa arvioitu etäkuntoutuksen 
soveltumattomuus.   
 
Soveltuvuuden arvioimisessa pyrittiin vastaamaan kysymyksiin siitä, millaisia kuntoutujien ja lähiyhteisöjen 
kokemukset etäkuntoutuksesta ovat sekä millaisia edellytyksiä etäkuntoutukseen toteuttamisessa ko. 
asiakasryhmissä on. Lisäksi arvioitiin yhteisön osallistumisen merkitystä etäkuntoutuksen toteuttamiseen.  
 

Etäkuntoutuskokemukset ja etäkuntoutuksen yhteisölliset edellytykset 
 
Fysio-, puhe-, ja toimintaterapiapilotteihin osallistuneiden kuntoutujien lähiyhteisöjen kokemukset 
etäkuntoutuksesta olivat erittäin myönteisiä (vastauksia yhteensä 14, kaikkien KA 4,6). Erityisesti puhe- ja 
toimintaterapiapilotissa loppukyselyyn vastanneet vanhemmat olivat erittäin tyytyväisiä etäkuntoutukseen. 
Puheterapiassa vastausten keskiarvo oli 4,9 ja toimintaterapiapilotissa 5, vaihteluväli vastauksissa 4-5.  Myös 
fysioterapiapilotissa vanhemmat suhtautuivat etäkuntoutukseen myönteisesti (KA 4, vaihteluväli 3-5). 
Terapeuttien kokemukset etäkuntoutuksesta olivat fysio- ja toimintaterapiapiloteissa myönteisiä 
(fysioterapia KA 4 ja toimintaterapia KA 4, vaihteluväli 3-5) ja puheterapiapilotissa erittäin myönteisiä (KA 
4,5, vaihteluväli 4-5).  
 
Kuntoutuskokeiluihin osallistuneiden 3-7 -vuotiaiden kuntoutujien kokemukset hankkeessa toteutuneesta 
etäkuntoutuksesta olivat lähiyhteisöjen ja terapeuttien vastausten perusteella hyviä. Fysioterapiassa 
vastausten keskiarvo oli 3,5 (vastauksia 10, vaihteluväli 2-5), puheterapiassa 4,3 (vastauksia 15, vaihteluväli 
3-5) ja toimintaterapiassa 4,3 (3 vastausta, vaihteluväli 4-5). Lähiyhteisöjen ja terapeuttien vastaukset olivat 
samansuuntaisia keskenään.  Etäkuntoutuksesta mieluisaa tekivät tietokoneella toteutetut harjoitteet, 
tehtävät ja pelit sekä perinteisestä terapiasta poikkeavat harjoitteet. Myös muiden etäkuntoutuksessa 
hyödynnettyjen toimintojen koettiin olleen suurimmalta osin mieleisiä ja motivoivia. Etäkuntoutuksen 
mielekkyyttä lisäsivät yhteisöä ja lasta osallistava toiminta, kuten kuntoutuksen toteutus erilaisissa arjen 
ympäristöissä, ja lapsen mahdollisuudet vaikuttaa terapian suunnitteluun sekä toteutukseen. Mielekkäänä 
koettiin myös kuntoutuksen toteutuminen kotona sekä läheisen aikuisen tai kaverin kanssa yhdessä 
toimiminen ja tältä tuen saaminen. Tietokoneen välityksellä lapsi on voinut myös näyttää terapeutille arjessa 
tekemiään asioita, kuten piirustustehtäviä. Lisäksi kuntoutukseen mielekkyyttä toivat koko ryhmälle etänä 
ohjatut liikuntatuokiot, joissa mahdollistettiin kuntoutujan osallistuminen yhteiseen toimintaan. Erityisiä 
nimenomaisesti etäkuntoutukseen liitettäviä epämieluisia kokemuksia ei tullut esille.  
 

”Lapsi tykkäsi todella paljon etäterapiasta, vanhemmille avautui toimintaterapian käsitteet 
paremmin.” Kuntoutujan äiti 
 

Kuntoutuksen tavoitteet saavutettiin loppukyselyyn vastanneiden terapeuttien ja lähiyhteisöjen 
kokemusten mukaan hyvin tai erittäin hyvin kaikissa kolmessa pilotissa (vastauksia yhteensä 28, KA 4,2, 
vaihteluväli 3-5). Puhe- ja fysioterapiapilotissa kyselyyn vastanneet kokivat tavoitteet saavutetuksi hyvin; 
puheterapiaan osallistuneiden lähiyhteisöjen vastausten keskiarvo oli 4,4 (vaihteluväli 3-5) ja terapeuttien 
vastausten KA 3,9 (vaihteluväli 3-5), ja fysioterapiaan osallistuneiden lähiyhteisöjen vastausten keskiarvo oli 
4 (ei hajontaa) ja terapeuttien vastausten KA 4,3 (vaihteluväli 4-5). Toimintaterapiassa loppukyselyyn 
vastanneen kuntoutujan vanhemmat kokivat kuntoutuksen tavoitteet erittäin hyvin saavutetuksi (5). Myös 
toimintaterapeutit arvioivat kuntoutuksen tavoitteet hyvin saavutetuksi keskiarvolla 4 (ei hajontaa).  
 
Lähiyhteisöt kokivat, että kuntoutuja hyötyi etäkuntoutuksesta paljon tai erittäin paljon. 
Fysioterapiapilotissa kysymykseen vastanneet lähiyhteisön edustajat kokivat kuntoutujan hyötyneen 
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etäkuntoutuksesta paljon (KA 3,8, vaihteluväli 3-4, vastauksia 6). Puheterapiassa kuntoutujan koettiin 
hyötyneen etäkuntoutuksesta erittäin paljon (puheterapia KA 4,6, vastauksia 6, vaihteluväli 4-5). Myös 
toimintaterapiassa kuntoutujan nähtiin hyötyneen erittäin paljon (KA 5, vastauksia 1.) Terapeutit näkivät 
etäkuntoutuksen hyödyttäneen kuntoutujaa paljon (fysioterapia KA 4,3, vastauksia 4; puheterapia KA 4,3, 
vastauksia 8; toimintaterapia KA 4, vastauksia 2, vaihteluväli vastauksissa 4-5).  
 
Kuntoutujien etäkuntoutuksesta saama hyöty nähtiin ennen kaikkea tavoitteiden saavuttamisen kautta. 
Esimerkiksi puheterapiassa vastaajat kokivat, että kuntoutujien puhe oli jakson aikana selkeytynyt, 
kerrontataidot vahvistuneet, sanojen taivutukset sujuivat entistä paremmin, äänteiden tuotto oli edistynyt 
ja korjaantunut, ja lapset olivat saaneet rohkeutta puhumiseen sekä itseilmaisuun. Jaksojen aikana 
kuntoutujien taidot lauseiden muotoilussa ja käsitteiden hallinnassa vahvistuivat, ja sanavarasto kasvoi. 
Lisäksi kuntoutuksesta saatu hyöty näkyi esimerkiksi itsevarmuuden lisääntymisenä, vuorovaikutustaitojen 
vahvistumisena ja esimerkiksi tietokoneen käyttötaitojen lisääntymisenä. Kuntoutujan nähtiin hyötyneen 
siitä, että vanhempi oli mukana kuntoutuskerroilla ja osasi tämän myötä tukea lasta arjessa 
yksityiskohtaisemmin ja paremmin.  
 
Toimintaterapiassa etäkuntoutuksen konkreettiset hyödyt nähtiin hieno- ja karkeamotoristen taitojen 
edistymisenä: tasapaino- ja koordinaatiotaidot olivat huomattavasti vahvistuneet ja toisaalta kynäote sekä 
silmä-käsi -koordinaatio parantunut. Hyötyinä nähtiin myös, että kuntoutuja oli jakson aikana oppinut 
käyttämään hiirtä. Lisäksi lapsen keskittyminen oli parantunut ja toiminta näyttäytynyt aiempaa 
sinnikkäämpänä. Tärkeimpänä kuitenkin pidettiin sitä, että vanhemmat olivat olleet sitoutuneita 
harjoitteluun ja nähneet, miten asioita voi konkreettisesti harjoitella. 
 
Fysioterapiassa vastaajat kokivat etäkuntoutuksen hyötyinä erityisesti liikkumiseen liittyvän edistymisen: 
kuntoutujat olivat jakson päättyessä liikkumisessa aiempaa innokkaampia, ketterämpiä ja rohkeampia sekä 
pysyivät paremmin mukana toisten lasten leikeissä. Lisäksi oli tapahtunut lihaskireyteen ja lihasvoimaan 
liittyvää mitattavaa edistymistä. Terapia tuki myös hengittämiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyviä 
tarpeita. Vastaajat toivat esille, että kuntoutujat olivat jakson aikana motivoituneet toteuttamaan 
harjoitteita myös vapaa-ajalla.  
 
Hankkeen aikana toteutetuissa piloteissa kohdatut haasteet olivat keskenään yhteneviä ja liittyivät erityisesti 
teknologiaan sekä etäkuntoutuksen yhteisölliseen toimintatapaan. Teknologian osalta haasteisiin löydettiin 
pääsääntöisesti ratkaisut kuntoutuskokeilujen aikana, mutta satunnaisia yhteysongelmia ei täysin saatu pois, 
vaikka pyrittiin huolehtimaan mahdollisimman hyvästä nettiyhteydestä.  
 
Laitteiden toimivuutta kartoitettiin niin loppukyselyissä kuin kuntoutuskokeilujen aikana.  Loppukyselyissä 
laitteiden toimivuus koettiin hyväksi. Laitteiden ja välineiden hyvä toimivuus mahdollistettiin 
kuntoutusjaksojen aikana lainalaitteiden avulla ja jokaisen terapiamuodon pilotissa havaitut erityiset 
laitevaatimukset huomioon ottaen. Lisäksi loppukyselyvastauksissa pidettiin erittäin tärkeänä, että 
terapeutilla on osaaminen laitteiden käyttöön ja IT-tuki tarvittaessa saatavilla. Huomioon on otettava myös, 
että laiteongelmat voivat olla aikaa vieviä. 
 
Laitteiden toimivuutta koskevaan kysymykseen saatiin loppukyselyissä yhteensä 28 vastausta, jotka koskivat 
14 kuntoutusjaksoa. Näistä 14 kuntoutusjaksosta laitteet toimivat moitteetta viidessä jaksossa. Kahdeksassa 
jaksoista vastaajat ilmoittivat laitteiden ja välineiden olleen pääsääntöisesti toimivia, eli ongelmia oli 
kohdattu vastaajien kuvauksen mukaan silloin tällöin, satunnaisesti, ajoittain, välillä, toisinaan tai muutamilla 
kerroilla. Ainoastaan yhdessä kokeiluista laitteisiin ja välineisiin liittyviä ongelmia oli ollut runsaasti, kun 
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terapia oli pyritty viemään päiväkotiin, mutta päiväkodin tietoturvakäytännön ja laitteet olivat tuoneet 
runsaasti haasteita etäkuntoutuksen toteuttamiseen.  Muutoin haasteet liittyivät kahdeksasta satunnaisesti 
väline- ja laiteongelmia sisältäneestä jaksosta seitsemässä yhteysongelmaan ja yhdessä 
kuuluvuusongelmaan, joka ratkaistiin kuulokkeiden avulla. Kuntoutuskokeilujen aikana raportoitujen 
tietojen mukaan internetyhteysongelmat olivat yksittäisiä tai satunnaisia.  
 
”On ollut hieno nähdä, että tekniikka tällaista kuntoutusta varten on jo olemassa ja että se toimii hyvin. Tässä 
on lisäksi oppinut aika paljon omasta lapsesta.” - kuntoutujan vanhempi 
 
Kysyttäessä mitä kuntoutuskokeiluihin osallistujat pitivät etäkuntoutuksessa hyvänä, korostui vastauksissa 
erityisesti etäkuntoutuksen riippumattomuus kuntoutujan sijainnista. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 
kuntoutus voitiin toteuttaa kotona, päiväkodissa tai vaikkapa mökillä ilman pitkien matkojen kulkemista tai 
vastaanotolla odottamista. . Hyvänä pidettiin myös vaivattomuutta ja säännöllisyyttä. 
 

”Loistava juttu tänne haja-asutusalueelle, jossa ei ole lähimaillakaan yhtään vapaata 
puheterapeuttia.” Kuntoutujan äiti 

 
 
Etäkuntoutuksessa hyvänä koettiin lisäksi kuntoutuksen toteuttaminen tietokoneen avulla. Tietokoneella 
työskentely tuki lapsen motivaatiota ja helpotti hänen mielenkiinnon kohteiden mukaista työskentelyä, koska 
materiaalia oli välittömästi runsaasti saatavilla tietokoneella ja internetissä. Käytettyä ohjelmaa pidettiin 
helppokäyttöisenä ja yhteydet toimivat hyvin. Hyvänä koettiin myös terapeuttien ammattitaito ja 
vuorovaikutus.  
 
Etäkuntoutuksenaikaisen vuorovaikutuksen terapeutin kanssa loppukyselyyn vastanneet lähiyhteisöjen 
jäsenet arvioivat kaikissa piloteissa erittäin toimivaksi: fysioterapiapilotissa vuorovaikutuksen toimivuuden 
keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5 (vastauksia 6, vaihteluväli 4-5), toimintaterapiapilotissa 5 (vastauksia 1) ja 
puheterapiapilotissa 4,7 (vastauksia 7, vaihteluväli 4-5).  Kaikissa piloteissa koettiin hyvänä, että yhteisöllä oli 
aktiivinen rooli kuntoutuksessa.  
 
 

”Tuntuu että vaikka toinen on tietokoneessa niin hän on silti läsnä ja saa rauhoitettua lapsen. Minun 
mielestä ei ole haasteita juurikaan. Molemmat toimii.  Helpompi vain kotona olla kun lähteä mihkään.” 
Kuntoutujan vanhempi 

 
 
Osa Linnuntie-hankkeen kuntoutuskokeiluihin osallistuneista kuntoutujista oli saanut aiemmin kasvokkaista 
kuntoutusta. Fysioterapiapilottiin osallistuneista kuntoutujista kolmella oli aiemmin ollut fysioterapiajakso, 
toimintaterapiapilotissa kaikki osallistujat olivat saaneet myös kasvokkaista kuntoutusta ja 
puheterapiapilotissa viisi kuntoutujista oli saanut kuntoutusta aiemmin kasvokkain toteutettuna.  Etä- ja 
lähikuntoutusta saaneiden kuntoutujien lähiyhteisöt sekä terapeutit kokivat, että etäkuntoutuksessa on niin 
etuja kuin haasteitakin suhteessa kasvokkaiseen kuntoutukseen.  
 
Fysioterapiapilottiin osallistuneet kokivat etäkuntoutuksen etuna suhteessa lähikuntoutukseen 
kuormittavuuden vähenemisen matkustamisen vähentyessä, ajasta ja paikasta riippumattomuuden sekä 
lähiyhteisön kiinteämmän mukana olon kasvokkaiseen kuntoutukseen verrattuna. Eräässä tapauksessa 
keskittyminen harjoituksiin sujui paremmin etä- kuin lähikäynneillä.  Toisaalta vastaajat kokivat, että 
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lähikuntoutuksessa muodostuu helpommin henkilökohtainen suhde kuntoutujan ja fysioterapeutin välille, 
kun taas etäterapiassa lapsi on enemmän vuorovaikutuksessa eAvustajan kanssa. Mikäli vuorovaikutusta 
halutaan rakentaa ainoastaan terapeutin ja lapsen välille, koettiin tämän olevan helpompaa kasvokkaisessa 
kuntoutuksessa: fysioterapia sisältää runsaasti liikkuvia toimintoja, jotka etätoteutuksessa tapahtuvat 
kaukana tietokoneesta ja näin ollen terapeutin videokuvasta. Etätoteutuksessa koettiin myös kasvokkain 
toteutettavaa terapiaa tärkeämmäksi fysioterapeutin ja eAvustajan välisen roolijaon ja tehtävien sopiminen, 
jotta terapiatilanteissa lapsen ohjaaminen on johdonmukaista.  
 
Toimintaterapiapilottiin osallistuneet vanhemmat kokivat kuntoutukseen osallistumismahdollisuutensa 
paremmaksi etäkuntoutuksessa kuin lähikuntoutuksessa. Terapeutit kokivat, että vanhemman ohjaus 
etäterapiassa on lähikuntoutusta runsaampaa, minkä myötä kuntouttavat toimintatavat siirtyvät arkeen 
helpommin. Haasteena nähtiin terapeutin, vanhempien ja lapsen aikataulujen yhteensovittaminen.  

Puheterapiassa etuina koettiin yhteisön ohjaamisen vahvistuminen kasvokkaiseen toteutukseen nähden, 
kuntoutuksen toteuttaminen kotona sekä ajansäästö matkustamisen jäädessä pois. Etäkuntoutuksen 
koettiin olevan lähikuntoutusta visuaalisempaa, mikä tuki lapsen suoriutumista ja ymmärtämistä. Toisaalta 
yksi vastaajista koki, että lähikuntoutuksessa terapeutti näkee paremmin esimerkiksi kielen asennon ja 
kuulee paremmin.  Eräs vastaajista koki kuntoutuskäynnin muokkaamisen lapsen tarpeita vastaavaksi, kuten 
taukojen pitämisen, olevan helpompaa lähikäynneillä.  

Etäkuntoutuksen toteuttamiseksi ja yhteisöllisyyden toteutumiseksi kuntoutujat tarvitsivat eAvustajan tukea 
niin fysio-, puhe- kuin toimintaterapiapiloteissa. Kuntoutuja tarvitsi etäkuntoutukseen osallistumiseksi 
terapiatilanteissa eAvustajalta kannustamista, rohkaisua, ohjausta sanallisesti ja manuaalisesti, positiivista 
palautetta sekä mallin näyttämistä.  Lisäksi eAvustajan tuli tukea lasta kotitehtävien ja -harjoitteiden 
toteuttamisessa terapiakertojen välillä sekä huolehtia lapsen kanssa tarvittavien välineiden valmistelusta 
seuraavaa kuntoutuskertaa varten. Erityisesti jakson alussa konkreettista tukea eAvustajalta tarvittiin 
tietokoneen käyttämiseen ja muuhun tekniseen tukeen. Joidenkin asiakkaiden kohdalla myös muu 
sosiaalinen tuki, kuten ryhmän tai kaverin osallistuminen terapiaan on ollut hyvin merkityksellistä.  
 
Etäkuntoutuksen koettiin edellyttävän yhteisöltä ensisijaisesti sitoutumista ja ennakkoluulotonta 
suhtautumista uudenlaiseen tapaan toteuttaa kuntoutusta. Etäkuntoutuksen toimivuus edellyttää erityisesti 
eAvustajan sitoutumista. Etäkuntoutuksen onnistumiseksi yhteisöllä tulee olla mahdollisuus sovitella 
aikatauluja ja pitää kiinni sovituista ajoista, halua oppia uutta, avoimuutta uudelle toimintatavalle, 
sitoutumista ja aikaa kotiharjoitteluun, sinnikkyyttä lapsen ohjaamiseen sekä esimerkiksi teknisten pulmien 
ratkaisemiseen. Etäkuntoutus edellyttää myös resursseja, jotta lapsella on aina eAvustaja mukana.  
 
 

3.2.4 Kuntoutusyhteistyön koetut hyödyt 
 

Loppukyselyissä kartoitettiin etäkuntoutuksen kuntoutujakohtaiseen soveltuvuuteen liittyvien kysymysten 
lisäksi kokemuksia etäkuntoutuksen yhteisöllisistä hyödyistä ja vaikutuksista. Kokemukset yhteisön saamista 
hyödyistä olivat samansuuntaisia kaikissa kolmessa pilotissa.  
 
Kuntoutusjaksojen jälkeen perheen tai päiväkodin koettiin hyötyneen etäkuntoutuksesta erityisesti niissä 
ympäristöissä, joissa kuntoutusta oli toteutettu. Perheet hyötyivät etäkuntoutukseen osallistumisesta 
ensisijaisesti saamansa ohjauksen ja kuntoutukseen osallistumisen kautta: eAvustajana toiminut vanhempi 
sai tietoa, vinkkejä ja mallia kotiharjoituksiin. Kuntoutujan edistymisen terapian ja kotona tehtyjen 
harjoitteiden myötä koettiin hyödyttävän koko perhettä. Eräs eAvustaja koki, että yhteistyö lapsen kanssa oli 
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helpompaa kuntoutusjaksolle osallistumisen jälkeen.  Toisaalta päiväkodissa yhteisön nähtiin saaneen 
vinkkejä toiminnan sisällölliseen suunnitteluun sekä lapsen kuntoutuksellisten tavoitteiden huomioon 
ottamiseen koko ryhmän toiminnan suunnittelussa. Etäkuntoutusjaksolle osallistuneet eAvustajat kokivat 
etäkuntoutuksen edistäneen lapsen lähipiirin kykyä tukea lapsen arkeen osallistumista ja yksilöllistä kehitystä 
fysioterapiapilotissa hyvin (KA 3,1, vastauksia 7, vaihteluväli 2-4) sekä puhe- ja toimintaterapiapiloteissa 
kiitettävästi (pt-pilotin KA 3,7, vastauksia 9, vaihteluväli 2-5; tt-pilotin KA 4, yksi vastaus). Kuntoutuksen 
koettiin tarjonneen ymmärrystä, tukeneen ja muistuttaneen, mihin asioihin lapsen kanssa toimiessa on syytä 
keskittyä sekä saatu hyviä uusia keinoja lapsen tukemiseen arjen lomassa.  
 
 

”Tiedän (kuntoutuskokeilun jälkeen) ongelmat ja miten käsittelen vaikeita asioita. Mitä käytän lapsen 
tukena ja miten voin auttaa lapsen kehityksessä.” Kuntoutujan vanhempi 
 
”Tässä kuntoutusmuodossa ollaan fyysisesti mukana. Lähikuntoutuksessa lapsi on yksin 
puheterapeutin kanssa.” Kuntoutujan vanhempi 
 

 
Mikäli kuntoutukseen ei saatu päiväkotia tai esikoulua mukaan ja kuntoutusta toteutettiin pelkästään 
kuntoutujan kotona vanhempien toimiessa eAvustajina, koettiin etäkuntoutuksen hyödyttävän 
pääsääntöisesti vain kuntoutujan perhettä. Erään kuntoutujan kohdalla perhe vei kuitenkin itse tietoa ja 
harjoituksia myös lapsen esikouluun, jolloin terapian keinoja voitiin hyödyntää myös esikoulussa. Haasteena 
nähtiin se, että useissa tapauksissa päiväkoti ei kyennyt osallistumaan kuntoutukseen riittävin resurssein 
sekä se, että terapeutin ohjeet tai eAvustajan etäkuntoutukseen osallistuessaan kartuttama tieto eivät aina 
tavoittaneet muita lapsen kanssa toimivia aikuisia.  
 
Loppukyselyyn vastanneet lähiyhteisön edustajat nimesivät kuntoutuskokeilujen jälkeen yhteisön 
osallistumista tukeviksi seikoiksi eAvustajan osallistumisen ja käytännön vinkkien saamisen, päiväkodissa 
koko ryhmälle toteutetut kuntoutuskerrat sekä lapsen perheen ja kavereiden ottamisen mukaan 
kuntoutukseen. Yhteistyötä lapsen päiväkodin ja koulun kanssa pidettiin tärkeänä. Etäkuntoutusta pidettiin 
helppona ja säännöllisenä, minkä koettiin tukevan yhteisön osallistumista. Loppukyselyyn vastaajat kokivat, 
että terapeutti oli tukenut yhteisön osallistumista oman ammattitaitonsa ja aktiivisen otteen, yhteistyön, 
ohjauksen sekä kannustavan ja voimavarakeskeisen palautteen keinoin. Tärkeäksi yhteisön osallistumista 
tukevaksi seikaksi koettiin lisäksi aikataulujen joustavuus. Yhteisön osallistumista olivat estäneet päiväkodin 
henkilöstön resurssipula, vanhempien haastavat työajat, rauhallisen terapiatilan löytäminen sekä 
päiväkotien laitepuutteet.  
 
Lähiyhteisöjen kuntoutusjaksolle osallistuminen näkyi kuntoutusjakson aikana ja kuntoutusjakson päättyessä 
lapsen arjessa muun muassa jatkuvuutena terapian ja arjen välillä: koska eAvustaja oli lapsen arjessa mukana 
oleva henkilö, oli harjoituksia helppo toteuttaa arjen askareiden lomassa. Terapiasta muodostui yhteisen 
kuntoutukseen osallistumisen myötä aiempaa enemmän vanhemman ja lapsen yhteistä puuhaa, ja ymmärrys 
lapsen toimintaa kohtaan kasvoi esimerkiksi niin, että jakson päättyessä lapselle annettiin läheisten aikuisten 
taholta enemmän aikaa pukemiseen ja kannustettiin monipuoliseen liikkumiseen kavereiden kanssa. 
Päiväkodissa toteutettiin kuntoutuskäyntejä, joihin koko ryhmä osallistui ja alettiin toteuttaa koko ryhmän 
ohjatuissa tuokioissa harjoituksia, jotka tukivat kuntoutujan tavoitteita. Eräs äideistä koki, että päiväkodilla 
eAvustajana toimineesta avustajasta oli kuntoutuskokeiluun osallistumisen myötä muodostunut lapselle 
tärkeä aikuinen päiväkodissa. Toisaalta eräs kuntoutujista oli itse innostunut omassa arjessaan ohjaamaan 
läheisille niitä asioita, joita terapiassa oli harjoiteltu.  
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”Asiasta puhutaan enemmän, kun se tapahtuu kotona kaiken keskellä. Helpompi palauttaa mieleen 
asioita mitä täytyy harjoitella, kun näkee tietokoneen pöydällä.” Kuntoutujan vanhempi 

 
Kuten soveltuvuusarviossa luvussa 3.2.3. kävi ilmi, oli eAvustajan läsnäolo selkeä edellytys etäkuntoutuksen 
onnistumiseen. Lähiyhteisöt kokivat eAvustajan läsnäolon edistäneen lapsen kuntoutumista puhe- ja 
fysioterapiapiloteissa paljon (ft-pilotin KA 3,7, vastaajia 6; pt-pilotin KA 4,1, vastaajia 9) ja 
toimintaterapiapilotissa erittäin paljon ( KA 5, vastauksia 1).  eAvustajan läsnäolon kuntoutumista edistäviä 
tekijöitä olivat erityisesti eAvustajan kautta kuntoutuksen arkeen yhdistyminen, tutun aikuisen läsnäolo 
kuntoutuksessa sekä eAvustajan ja terapeutin yhteistyö etäkuntoutuskäynneillä.  
 
Vastaajat kokivat, että kuntoutus yhdistyi arkeen, kun eAvustaja oppi kuntoutuskäynneillä keinoja lapsen 
tukemiseen arjessa. Toisaalta eAvustaja pystyi tarjoamaan tärkeää tietoa lapsen arjen toimintakyvystä 
terapeutille, minkä myötä harjoitteet voitiin valita lapsen arjessa edistymisen mukaisesti.  Tutun aikuisen 
läsnäolo terapiatilanteissa toi aremmalle lapselle turvaa. Lisäksi lapsen tunteva aikuinen pystyi antamaan 
terapeutille tärkeää yksilöllistä tietoa lapsen toimintakyvystä ja suoriutumisesta. Terapiassa koettiin 
merkitykselliseksi se, että tuttu aikuinen tiesi, mikä lasta motivoisi kuntoutushetkissä sekä se, että lapsi saa 
kuntoutushetkissä positiivista palautetta juuri tutulta ja tärkeältä aikuiselta. Avustajan ja terapeutin yhteistyö 
edisti kuntoutumista käytännön asioissa: eAvustaja pystyi näyttämään kuntoutujalle mallia ja tekemään niitä 
asioita, joita terapeutti tekisi muutoin lähikäynnillä. Lisäksi eAvustaja toimi ”tarkempina silminä” tilanteissa, 
joissa terapeutti ei ole kameran välityksellä voinut täysin havainnoida tilannetta.   

 
Kuntoutujan tilanne kartoitettiin yhteistyössä lähiyhteisön kanssa kuntoutusjakson alussa ja lopussa startti-
matka-pysäkki -toimintamallin mukaisesti. Aloitus- ja lopetuspalavereissa koettiin ajoittain toimivammaksi, 
että kuntoutuja ei itse ollut paikalla. Alku- ja loppukeskusteluissa lapsen haasteista sekä 
oppimiskokemuksista voitiin keskustella rauhassa sekä sopia yhteiset tavoitteet, roolit sekä kotona tehtävien 
harjoitusten määrä ja tiheys, mikä edisti lapsen tukemiseen sitoutumista myös arjessa. Alku- ja 
loppupalaverien lisäksi Linnuntie-hankkeen kuntoutuskokeiluissa ei toteutettu varsinaisia erillisiä 
ohjauskäyntejä, sillä ohjaus toteutettiin osana etäkuntoutuskäyntejä sekä fysioterapiapilotissa lisäksi 
lähikuntoutuskäyntien lomassa. Ohjausta tarvittiin eAvustajan ja kuntoutujan ohjaamisen sekä 
vuorovaikutuksen tukemisen lisäksi laitteiden ja välineiden käyttämiseen. Loppukyselyvastauksissa kävi ilmi, 
että erityisesti puhe- ja toimintaterapian etäkuntoutuksessa voitaisiin hyötyä erillisistä etäohjauskäynneistä, 
joissa paikalla olisivat ainoastaan eAvustaja/-t ja terapeutti. Näillä ohjauskäynneillä käytäisiin läpi ohjauksen 
ja vuorovaikutuksen keinoja ja käytäntöjä sekä mietittäisiin rooleja ja vastuualueita terapeutin ja eAvustajan 
välillä. Ohjausta koettiin olevan riittävästi hankkeen kuntoutuskokeiluissa. Ohjauksella koettiin olevan 
etäkuntoutuksessa erittäin tärkeä merkitys. 
 
”Ohjausta tarvitaan lähes yhtä paljon kuin itse terapiaakin, koska ohjauksen kautta asiat voivat siirtyä 
arkeen.” Terapeutti 
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3.2.5 Tulosten pohdintaa 
 

Yhteisöllisen etäkuntoutus fysio-, puhe- ja toimintaterapiassa 
 
Linnuntie-hankkeen alkaessa etäkuntoutusta oli puheterapiassa käytetty kansainvälisesti jo useita 
vuosikymmeniä. (Kelchner 2013). Myös toimintaterapiassa etäkuntoutus tunnettiin maailmalla jo melko 
hyvin. Sekä WHO (2011) että World Federation of Occupational Therapists (WFOT, 2014) olivat todenneet 
etäkuntoutuksen olevan tehokas tapa tuottaa toimintaterapiapalveluita. Näiden mukaan etäkuntoutuksella 
voitiin päästä samoihin tai jopa parempiin tuloksiin kuin kasvokkain tapahtuvalla kuntoutuksella. (WHO 2011; 
WFOT 2014; Cason 2014). Etäkuntoutuksen soveltuvuutta lasten fysioterapiaan oli hankkeen alkaessa 
tutkittu pääasiassa virtuaalisen kuntoutuksen näkökulmasta (mm. Bonnechere ym 2014, Rosie ym 2015, 
Salem ym 2012). Fysioterapian etäkuntoutusta niin lapsille kuin muillekin asiakasryhmille oli tutkittu vähän, 
minkä vuoksi myös fysioterapian etäkuntoutuksesta tarvittiin niin kokemuksellista kuin tutkimustietoakin. 
Kaikissa kolmessa terapiamuodossa kaivattiin isää tietoa sekä kokemuksia etäkuntoutuksen toimivista 
toteutustavoista ja soveltuvuudesta esimerkiksi Kelan kohderyhmille. 
 
Fysioterapian osalta Linnuntie-hankkeessa saadut tulokset toimivat keskustelunavauksena sille, millaisia 
mahdollisuuksia etäkuntoutus lasten kuntoutuksessa voisi tarjota. Puhe- ja toimintaterapian osalta nyt 
saadut tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että etäkuntoutus on toimiva kuntoutuksen toteutustapa 
monenlaisille asiakasryhmille. Kokonaisuudessaan tulokset tukevat Tutoriksen aiempia 
etäkuntoutuskokemuksia sekä Kelan Etäkuntoutushankkeessa vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaisia 
suosituksia, joiden mukaan etämenetelmien käyttöä ei tule rajata vain joillekin asiakasryhmille tai 
tietynlaisiin asiakastilanteisiin (Salminen ym. 2016, 206).  
 
Linnuntie-hankkeessa etäkuntoutuksen todettiin soveltuvan hankkeen kohderyhmille kokonaan etänä 
toteutettavaksi niin puhe-, kuin toimintaterapiassa. Fysioterapiassa kuntoutukseen tarvittiin etä- ja 
lähikäyntejä sisältävä sekamalli. Hankkeen osallistujajoukko oli hyvin heterogeeninen, minkä myötä tulosten 
perusteella ei voitu muodostaa käsitystä siitä, sopiiko etäkuntoutus kuntoutuksen toteutustapana joillekin 
kohderyhmille erityisen hyvin. Hankkeen aikana ei tullut myöskään esille kohderyhmiä, joille etäkuntoutus ei 
soveltuisi. Kuntoutuksen soveltuvuuteen liittyvät seikat vaikuttavatkin olevan ennemmin yksilöllisiä kuin 
terapiamuotoon tai asiakasryhmään sidottuja – esimerkiksi keskittymisongelmissa tietokoneen välityksellä 
toimiminen voi tukea toista, mutta tehdä toisen suoriutumisesta entistä haastavampaa. Kuntoutuksen 
soveltuvuus sekä toimiva toteutus edellyttävät myös monia, kuntoutujasta itsestään riippumattomia 
seikkoja, kuten yhteisön osallisuutta ja kykyä toimia eAvustajana, toimivia laitteita sekä terapeutin 
etäkuntoutusosaamista. Kuntoutusta suunniteltaessa onkin hyvä ottaa huomioon toimivuuteen ja 
soveltuvuuteen liittyvät yksilölliset ja tapauskohtaiset seikat esimerkiksi lähikäyntien tarvetta eri 
kuntoutusmuodoissa pohdittaessa.  
 
Linnuntie-hankkeen kuntoutuskokeilut toteutuivat yhdeksän kuukauden aikavälillä. Kuntoutuskokeiluissa 
toteutettu etäkuntoutus ja tutkimus olivat uusia toimintatapoja niin kuntoutujille, kuntoutujien yhteisöille 
kuin osalle terapeuteista. Tästä johtuen kyseessä ei ollut vain uusi toimintatapa, vaan prosessi, joka edellytti 
uuden oppimista ja aiemman tiedon sekä ymmärryksen muokkaamista kaikilta kehittämistyöhön ja 
tutkimukseen osallistujilta. Uuden oppiminen vie aikaa. Etäkuntoutuksessa esimerkiksi yhteisölle oman 
roolin ymmärtäminen ja ajattelun muutos voi olla pitkä, mutta hedelmällinen prosessi. Etäkuntoutusta 
toteuttaessaan myös terapeutin on jatkuvasti reflektoitava omaa toimintaansa ja pohdittava, miten 
etäkuntoutus haastaa toimintamallit, joihin lähikuntoutuksessa on totuttu.  
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Monet etäkuntoutuksen koetuista hyödyistä olivat vastaavia kuin kasvokkaiselta kuntoutukselta voidaan 
odottaa. Näin ollen etäkuntoutuksessa ei menetetty perinteisen kuntoutuksen mahdollisia hyötyjä.  
Pääsääntöisesti etäkuntoutuksessa voitiin hyödyntää perinteisiä kuntoutusmenetelmiä. Edellä mainittu 
tukee ajatusta siitä, että etäkuntoutus ei ole erillinen kuntoutusmenetelmä, vaan yksi kuntoutuksen 
toteutustapa. Etäkuntoutuksella saavutettiin myös lisähyötyä, kuten monipuolisuutta, parempaa 
saavutettavuutta ja yhteisöllisyyttä. Linnuntie-hankkeessa ei tehty vaikuttavuustutkimusta, joten tässä 
tutkimuksessa ei käynyt ilmi, ovatko etäkuntoutuksen tulokset parempia suhteessa lähikuntoutukseen. 
Lisäksi vaikuttavuuden tutkiminen edellyttäisi pidempää aikajännettä.  
 
Etäkuntoutuskokeiluissa kuntoutusaikataulun valinnassa korostuivat yksilöllisyys ja joustavuus. 
Etäkuntoutuksen joustavat toteutustavat ja aikataulu edellyttävätkin myös kuntoutuksen toteutuksen 
reunaehdoilta joustavuutta. Näin ollen tulevaisuudessa selkeiden kuntoutuksen kertamäärien sijaan 
kuntoutusta voitaisiinkin toteuttaa esimerkiksi kuntoutusjaksolle varatun kokonaisminuuttimäärän mukaan 
niin, että kuntouttava terapeutti, kuntoutuja ja lähiyhteisö arvioisivat tapauskohtaisesti kuntoutujaa 
parhaiten palvelevan kuntoutuskäynnin keston tilanteen mukaan.   
 
Yhteisöllinen kuntoutus on jo vuosia tiedetty toimivaksi lähestymistavaksi monissa kuntoutuksen 
toteutustavoissa. Ennen kuntoutuskokeilujen käynnistymistä kuntoutusvastuun jakamisen yhteisölle uskottiin 
olevan suuressa roolissa etäkuntoutuksessa, jossa terapeutti ei ole konkreettisesti paikalla. Keskeiseksi 
nousikin eAvustajan osallistuminen kuntoutuskäynnille. Ihannetilanteessa eAvustajina toimivat lapselle 
läheiset aikuiset lapsen arjen eri ympäristöissä. Linnuntie-hankkeessa yhteisöllinen kuntoutus osoittautui 
jopa välttämättömäksi tavaksi toimia.  

Lasten etäkuntoutuksessa estävänä tekijänä nähtiin, mikäli lapsen yhteisö ei voi osallistua kuntoutukseen 
lainkaan. Etäkuntoutuksen yhteisöllinen toteuttaminen edellyttää aina eAvustajan läsnäoloa ja osallistumista.  
Vaikka etäkuntoutuksessa osa harjoitteista voitaisiinkin toteuttaa pelkästään terapeutin ja lapsen välillä, on 
aikuisen jo turvallisuudenkin puolesta oltava kuulolla ja saatavilla.   

Linnuntie-hankkeen kuntoutuskokeiluissa terapeutit kokivat, että etäkuntoutuksessa yhteisö, erityisesti 
kuntoutujan perhe, saatiin mukaan aiempaa paremmin.  Kuntoutuskokeiluissa löydettiin hyviä ratkaisuja 
yhteistyön vahvistamiseen myös kuntoutuksen yhteistyötahojen kanssa niiltä osin, kun ratkaisut koskettivat 
kuntoutujan ekologisen ympäristön mikro- ja mesotasoja, kuten päiväkodin ja koulun henkilökuntaa. 
Yhteistyön vahvistaminen olisi kuitenkin lisäksi edellyttänyt hanketyöryhmän kokemusten mukaan myös 
ekso- ja jopa makrotason, kuten päivähoidon järjestämisen rakenteiden tai kuntoutusalalla vallitsevien 
arvojen ja asenteiden muutosta. Edellä mainittuihin yksittäisen terapeutin vaikutusmahdollisuudet koettiin 
rajallisiksi, ja muutos olisi todennäköisesti edellyttänyt hankkeen kuntoutuskokeiluja pitempää aikaa sekä 
esimerkiksi laajempaa etäkuntoutustietouden vahvistamista palveluntuottajista riippumattomilta tahoilta.  
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Kuvio 5: Perheen ekologinen viitekehys (Tonttila 2006,11) 

 
Tilanteissa, joissa kuntoutus toteutui ainoastaan kotona, oli päiväkodin tai koulun henkilöstöä haasteellista 
saada osalliseksi kuntoutukseen. Terapeuttien mukaan etäkuntoutuksessa käytettävä 
verkkoneuvotteluohjelma mahdollistaisi päiväkodin ja esikoulun työntekijöiden osallistumisen 
kuntoutuskäynneille pieniksi hetkiksi, jotta heille muodostuisi kuva keskeisistä kuntoutusjakson asioista 
myös kuntoutusmatkan aikana. Etäkuntoutuksen avulla voidaan mahdollistaa tiiviimpi yhteydenpito kaikkien 
osapuolten välillä. 
 
Linnuntie-hankkeen aikana seurattiin kuntoutuksen kustannuksia. Etäkuntoutuspalvelua käynnistettäessä 
kuntoutuksen kustannuksia kasvattavat muun muassa laite- ja sovellushankinnat ja kouluttautuminen sekä 
uuden materiaalin valmistamiseen varattava terapeutin työaika. Pitkällä tähtäimellä kustannussäästöjä 
saavutetaan kuitenkin matkustamisen vähentyessä ja kuntoutusaikataulujen muuttuessa joustavammiksi. 
Yhteisön ottaessa vastuuta kuntoutumisesta voi olla mahdollista, että kuntoutuksen vaikuttavuus kasvaa ja 
kuntoutusjaksot lyhenevät, kun osaaminen siirtyy arkeen. Lapsen ja oman läheisen aikuisen välisen 
vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä kuntoutustiedon siirtyminen kotiin ja vaikkapa päiväkotiinkin 
mahdollistavat merkittävät kuntoutusvaikutukset pitkällä aikavälillä. Lisäksi etäkuntoutuksen avulla 
kuntoutus voidaan tarjota entistä oikea-aikaisemmin, kun terapeutin maantieteellinen sijainti ei määritä 
palvelun saatavuutta.  Palvelun oikea-aikaisuus saattaa vähentää kuntoutujan myöhempää 
kuntoutustarvetta.  Näin ollen kokonaisuudessaan etäkuntoutuksella todennäköisesti saavutetaan 
kustannussäästöjä. Kokonaisvaikutuksia ja kustannuksia on kuitenkin haasteellista arvioida ennen palvelun 
laajamittaista käyttöönottoa ja seurantaa.    
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Nykypäivänä on saatavilla monenlaista kuntoutukseen soveltuvaa teknologiaa. Linnuntie-hankkeen 
laiteratkaisuissa pidettiin silmällä sitä, kuinka kuntoutujan osallistumismahdollisuuksia voitaisiin tukea 
parhaalla mahdollisella tavalla, mutta kohtuullisin kustannuksin. Jatkossa onkin tärkeää selvittää edelleen, 
miten etäkuntoutukseen osallistumisesta tehdään laiteratkaisujen puolesta kuntoutujille mahdollisimman 
vaivatonta sekä sitä, kenen vastuulla IT-tuki, laitteiden hankinta ja hankinnasta seuraavat kustannukset ovat.  
 
Etäkuntoutuksen käytäntöihin liittyvistä seikoista keskustellaan paljon. Esimerkiksi tietoturvaan, asiakkaan 
turvallisuuteen ja vakuutuksiin kuntoutustilanteissa sekä tekijänoikeuksiin liittyy monia kysymyksiä. 
Linnuntie-hankkeen toteutuksessa varmistuttiin tietoturvasta muun muassa tietoturvallista sovellusta 
käyttämällä. Hankkeessa tarkastelun kohteena eivät erikseen olleet tietoturvaan tai kuntoutuksenaikaiseen 
turvallisuuteen liittyvät seikat. Kuntoutuskokeilujen aikana ei kuitenkaan tullut ilmi, että etäkuntoutukseen 
liittyisi erityisiä turvallisuusriskejä, sillä yhteisöllisessä etäkuntoutuksessa kuntoutustilanteet olivat hyvin 
vastaavia arjen tilanteiden kanssa ja aikuinen oli tilanteissa aina läsnä.  Toisaalta fysioterapian erityistä 
manuaalista osaamista vaativissa tilanteissa toteutettiin kasvokkainen käynti. Turvallisuuden suhteen 
mietittiin ajoittain lähinnä laitteiden kestävyyttä vauhdikkaammissa tilanteissa. Kuntoutujat oli vakuutettu 
kuntoutuksen aikana, kuten muussakin kuntoutuksessa. Tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset jäivät osin 
epäselviksi hankkeen aikana. Etäkuntoutukseen suhteutettuja säännöksiä ja näiden soveltamista tulisikin 
jatkossa tarkentaa.  
 
Etäkuntoutuksen terapeuttisuutta pohditaan tällä hetkellä ammattilaisten keskuudessa paljon, koska 
kuntoutuksen toteutustapa ja vuorovaikutus, sekä mahdollisesti myös toteutusympäristö muuttuvat 
perinteiseen lähikuntoutukseen verrattuna. Nyt saatujen tutkimustulosten perusteella vuorovaikutus voi olla 
toimivaa myös etäkuntoutuksessa. Lisäksi yhteisöllisestä etäkuntoutuksesta on löydettävissä useita 
elementtejä, jotka lisäävät toiminnan terapeuttisuutta. Merkityksellisyyttä ja motivoivuutta terapiaan tuo 
se, että kuntoutuja saa toimia oman läheisen aikuisen kanssa ja aikuinen on varannut hetken vain lasta 
varten. Tietokoneella tekemisen itsessään havaittiin olevan motivoivaa ja tarjoavan mahdollisuuksia 
joustavaan asiakkaan mielenkiinnon kohteiden mukaisten harjoitteiden toteuttamiseen. Etäkuntoutuksessa 
pystyttiin myös tarjoamaan vaikutusmahdollisuuksia niin kuntoutujalle kuin yhteisölle. Terapian 
tarkoituksenmukaisuutta tukee esimerkiksi se, että terapia toteutuu kotiympäristössä, tutuilla välineillä, 
oman läheisen aikuisen kanssa. Etäkuntoutuksessa toiminnasta voitiin tehdä myös sopivan haastavaa 
huolellisen suunnittelun avulla sekä eAvustajaa ohjeistaen.  Terapeutilta vaaditaan kuitenkin paljon 
osaamista ja ammatillista itseluottamusta niin eAvustajan ohjaamiseen, terapian toteuttamiseen kuin 
mahdollisten epäonnistumisten sietämiseen.  
 
Digitalisaatio ja etäratkaisujen lisääntyminen tuovat myös kuntoutusalalle suuria muutoksia. Kuntoutusalan 
murroksessa tulisikin pyrkiä kokonaisvaltaiseen käsitykseen ja konsensukseen siitä, mitä kuntoutus on nyt, 
minne kuntoutus on menossa sekä millaisia ovat kuntoutuksen viitekehykset ja painopisteet tulevaisuudessa. 
Yhteisöllinen etäkuntoutus tarjosi nyt saatujen kokemusten mukaan mahdollisuuden lisätä yhteisön ja 
kuntoutujan aktiivista toimijuutta kuntoutusprosessissa. Yhteisöllisellä kuntoutusotteella voitaisiin 
tulevaisuudessa edistää kuntoutujan ja yhteisön roolia passiivisesta vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi. 
 
Etäkuntoutus tarjoaa nyt saatujen kokemusten mukaan hyvän vaihtoehdon lähikuntoutukselle etenkin 
tilanteisiin, joissa kuntoutuksen järjestämiseen kaivataan joustavuutta ja kuntoutuksen saatavuus muutoin 
olisi heikkoa. Etäkuntoutuksella saavutettiin lähikuntoutukseen nähden myös lisäarvoa, sillä sen avulla 
pystyttiin lisäämään yhteisön aktiivista toimijuutta kuntoutusprosessissa yhteisöllisen lähestymistavan 
keinoin. Kun etäkuntoutus viedään kuntoutujan omiin ympäristöihin ja siihen osallistuvat kuntoutujalle 
läheiset henkilöt, tuleekin kuntoutuksesta lähikuntoutusta parhaimmillaan.   
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Luotettavuus  
 
Kehittämis- ja tutkimusaihe valittiin, koska digitalisaatio on vääjäämättä edessä ja etäkuntoutuksen 
toteuttamiseen tarvitaan arvioituja, laadukkaita toteutustapoja. Tutkimuksen toteutti yksityinen toimija, 
mikä saattaa herättää kritiikkiä. Tutkimuksen toteuttajien intressinä oli ensisijaisesti luoda 
keskustelunavauksia uusille kuntoutuksen toteutustavoille sekä rohkaista uusien tapojen kehittämiseen. 
Linnuntie-hankkeen tutkimus- ja kehittämisaiheen valintaan liittyi vahvasti ajatus palveluiden luomisesta 
käyttäjälähtöisiksi ja kuntoutujan tarpeet huomioon ottaviksi.  Hankkeen ja tutkimuksen toteuttajilla oli 
etäkuntoutusta kohtaan positiivinen sekä ratkaisukeskeinen, mutta kriittinen, ammattietiikkaan perustuva 
ote kehittämistyössä. 
 
Arviointitutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään monin tavoin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
perustui tunnettuun yhteisöllisen kuntoutuksen toimintatapaan ja ekokulttuuriseen malliin sekä eri 
terapiamuotojen hyviin käytäntöihin. Hankkeelle ja arviointitutkimukselle oli laadittu yksityiskohtainen ja 
selkeä suunnitelma, jota noudatettiin. Ohjausryhmää konsultoitiin arviointitutkimussuunnitelmaan liittyvissä 
korjaus- ja muutosehdotuksissa, mutta muutostarpeita ei ilmennyt. Arvioinnissa keskeistä oli 
yhteiskehittäminen ja -arviointi sekä -neuvottelu niin, että tutkittavat olivat kokemusasiantuntijoina osana 
tutkimuksen tekemistä. Kehittäminen toteutettiin sykleittäin saatua tietoa arvioiden ja toimintatapoja 
kehittäen.  Arviointiprosessi tuki ja ohjasi hankkeessa tehtävää kehittämistä ja toimintatapojen korjaamista 
koko hankkeen ajan. Arviointiin osallistui ulkopuolinen arvioinnin asiantuntija tutkimuksen laadun 
varmistamiseksi. Kehittämis- ja tutkimustyötä tehtiin moninäkökulmaisesti (triangulaatio) esimerkiksi 
keräämällä ja yhdistelemällä kysely- ja haastatteluaineistoja, ja hankkimalla tietoa niin kuntoutujilta, 
yhteisöiltä kuin terapeuteilta. Aineiston keräsivät useat eri terapeutit arviointitutkimussuunnitelman 
mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141–143.) Arviointitutkimuksella ja valituilla menetelmillä pystyttiin 
vastaamaan riittävällä tasolla arviointikysymyksiin ja hankkeen tavoitteisiin.  
 
Etäkuntoutuspilottien aikana kerättiin jokaisella kuntoutuskäynnillä arviointiaineistoa havainnoiden, 
keskustellen ja osallistujia haastatellen. Kuntoutusjakson jälkeen toteutettuihin kyselyihin oli kuitenkin 
erityisesti toimintaterapiapilotissa vaikea saada vastauksia, ja toisaalta etäkuntoutuksen yhteisöllisten 
näkökohtien arvioiminen vaikutti kaikkien pilottien osalta vastaajille haasteelliselta. Edellä mainitusta 
johtuen Linnuntie-hankkeen ohjausryhmä suositteli täydentävän aineistonkeruun tekemistä 
teemahaastattelun keinoin. Kelan tutkimuseettiselle toimikunnalle tehtiin lausuntopyyntö täydentävän 
aineistonkeruun tekemisestä, mutta eettinen toimikunta ei puoltanut pyyntöä sellaisenaan. Eettisen 
toimikunnan päätös perustui muun muassa siihen, että täydentävän aineistonkeruun ei välttämättä nähty 
tuovan tutkimukselle lisäarvoa. Koska uuden lausuntopyynnön käsitteleminen olisi vienyt jälleen aikaa, 
päädyttiin yhteistyössä Kelan kuntoutusryhmän kanssa luopumaan täydentävästä aineistonkeruusta 
aikataulusyistä. Jatkoa ajatellen on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että perheiden resurssit voivat olla 
rajalliset palautteen antamisessa ja prosessien arvioimisessa. Toisaalta kaikkea uuden toimintatavan 
mukanaan tuomaa muutosta tai opittua saattaa olla vaikeaa tunnistaa heti kokeilun jälkeen.   
 
Hankkeessa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa noudatettiin yleisiä eettisiä periaatteita, kuten tutkittavien 
itsemääräämisoikeus, vahingoittamisen välttäminen, yksityisyys ja tietosuoja. Hankkeessa pyrittiin 
vahvistamaan asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta omaan arkeen, eikä siinä kajottu asiakkaiden fyysiseen 
koskemattomuuteen tai altistettu kuntoutujaa haitallisille henkisille tai fyysisille kokemuksille. Hanke ei 
aiheuttanut turvallisuusuhkaa kuntoutujille. Hankkeessa pyrittiin tukemaan kuntoutujien hyvinvointia ja 
tuomaan esille kuntoutujien ääni sekä kokemukset etäkuntoutuksen hyödyistä, puutteista sekä vaikutuksista. 
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Kuntoutujia ja muita sidosryhmiä informoitiin suullisesti ja kirjallisesti hankkeen luonteesta, aikataulusta ja 
toteutustavoista. Kuntoutujan vanhemmalta tai huoltajalta pyydettiin kirjallinen suostumus hankkeeseen 
osallistumiseen. Etäkuntoutus toteutettiin aina suojatuin yhteyksin. Hankkeessa toteutetun kuntoutuksen 
toteuttivat laillistetut terveydenhuollon ammattilaiset (puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti), 
jotka tarjosivat kuntoutujalle oman ammatillisen harkintansa ja osaamisensa mukaista palvelua. Kuntoutusta 
toteuttavat erityisasiantuntijat pyrkivät myös tunnistamaan tilanteet, jolloin asiakas ei olisi hyötynyt 
etäkuntoutuksesta, ja toteuttamaan kuntoutuksen asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla tukien. 
Hankkeessa kerätystä aineistosta häivytettiin kuntoutujan ja muiden informanttien henkilöllisyys.  
Potilaskortiston asiakaskohtaista tunnisteellista tietoa käsittelivät ainoastaan kuntoutusta toteuttavat 
terapeutit. 

Jatkotutkimusehdotukset 
 
Kuten Kelan etäkuntoutusselvityksessä (Salminen ym. 2016) käy ilmi, on etäkuntoutuksesta jo monenlaista 
tietoa saatavilla useilta eri terapia-aloilta. Ammattilaisten keskuudessa Suomessa kuitenkin edelleen 
kaivataan näyttöä etäkuntoutuksen soveltuvuudesta ja toimivuudesta suomalaisessa kuntoutuksessa. Myös 
Linnuntie-hankkeen myötä tuli esille useita asioita, joita olisi tärkeää edelleen kehittää ja tutkia. 
  
Linnuntie-hankkeessa etäkuntoutuksen toteutusta pyrittiin tarkastelemaan sekä fysio-, toiminta- että 
puheterapiassa niin terapeuttien kuin kuntoutujien ja kuntoutujien yhteisöjen näkökulmista. Näin ollen 
näkökulma oli monisyinen ja laaja. Fysio-, puhe- ja toimintaterapiapilottien myötä havaittiin, että kaikkien 
näiden kuntoutusmuotojen etäterapiassa on runsaasti yhteneviä toimivia toteutustapoja, mutta myös omat 
ominaispiirteensä. Yksityiskohtaisemman eri asiakasryhmiä koskevan tiedon saamiseksi onkin tärkeää 
selvittää edelleen kenelle ja millä tavalla toteutettuna etäkuntoutus soveltuu eri terapiamuodoissa. Toisaalta 
Linnuntie-hankkeessa osallistujamäärät olivat melko pieniä ja laadukas tutkimustieto kaikissa kolmessa 
terapiamuodossa rajattua, joten soveltuvuutta on jatkossa senkin vuoksi tärkeää tutkia edelleen.  

Toisaalta Linnuntie-hankkeessa tultiin siihen johtopäätökseen, että etäkuntoutuksen soveltuvuus on hyvin 
yksilöllistä ja toisaalta soveltuvuutta määrittävät kuntoutujasta riippumattomat tekijät, kuten yhteisön 
sitoutuneisuus. Jatkossa pelkästään soveltuvuuden selvittämiseen keskittyviä tutkimuksia tärkeämpää 
saattaisivatkin olla selvitykset siitä, millaisia etäkuntoutuksen toteutuksen reunaehdot eri asiakasryhmillä 
ovat.  Tutkimus kohdistuisi tällöin kuntoutuksen prosesseihin – siihen, miten etäkuntoutuksesta tehdään 
sopivaa ja toimivaa erilaisille kohderyhmille.  
 
Linnuntie-hankkeen aikana näytti siltä, että puhe- ja toimintaterapiassa lähikäynnit etäkuntoutuksessa eivät 
ole välttämättömiä. Fysioterapian etätoteutuksessa lähikäyntejä tarvittiin muun muassa terapeutin fyysistä 
palpointia vaativissa tilanteissa. Jatkossa olisikin edelleen tärkeää selvittää kattavammin, ovatko lähikäynnit 
eri terapiamuodoissa tarpeellisia tai jopa välttämättömiä, ja millaisissa tilanteissa. Tärkeää olisi myös 
selvittää, vaikuttaako terapeutin etäkuntoutuskokeneisuus lähikäyntien tarpeeseen esimerkiksi toiminta- ja 
puheterapiassa. Lähikäynnit vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi kuntoutuksen kustannuksiin. Myös 
etäkuntoutuksen kustannuksia tuleekin jatkossa seurata ja selvittää, jotta voidaan muodostaa 
kokonaiskäsitys kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. 

Linnuntie-hankkeessa lasten etäkuntoutuksessa yhteisön osallistuminen kuntoutukseen oli ensiarvoisen 
tärkeää. Linnuntie-hankkeen aikana heräsi kehittämistarpeita niin yhteistyötahojen resursseihin kuin 
etäkuntoutustietouteen liittyen. Toisaalta eri ikä- ja asiakasryhmissä tuen ja yhteisön osallistumisen tarve 
saattaa vaihdella. Näin ollen etäkuntoutuksessa tarvittavan tuen määrää, yhteisön osallistumisen merkitystä 
ja roolia sekä yhteistyön tukemisen keinoja olisi hyvä edelleen tutkia ja kehittää eri asiakasryhmissä. Koska 
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uusien asioiden sisäistäminen vie aikaa, olisi yhteisöllisen lähestymistavan vaikutuksia keskeistä seurata 
myös pidemmällä aikavälillä. 
 
Yhteisöllisessä etäkuntoutuksessa kuntoutuksen ohjauksellisuus korostuu. Niin ohjauksellisten menetelmien 
vaikuttavuudesta kuin yhteisöllisestä kuntoutuksesta on jo runsaasti näyttöä saatavilla. Näytön tarvetta 
miettiessä onkin tärkeää pohtia, millaista näyttöä kaivataan – uusien ja ennakkoluulottomien näkökulmien 
hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden yhdistää ja soveltaa etäkuntoutukseen jo olemassa olevaa tietoa.  
Linnuntie-hankkeen ohjausryhmä toi esille, että tulevaisuudessa tarvitaan tietoa lisäksi esimerkiksi 
etäkuntoutuksen jalkauttamisesta, erilaisista teknologioista sekä siitä, mikä kansainvälinen tilanne 
etäkuntoutuksessa kulloinkin on.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 

5.1. Johtopäätökset 
 
Linnuntie-hankkeen tavoitteena oli kehittää toimivia ja arvioituja toteutustapoja lasten yhteisölliseen 
etäkuntoutukseen.  Hankkeen osatavoitteina oli 1) selvittää soveltuuko, ja millä edellytyksillä, etäkuntoutus 
1-7 – vuotiaiden lasten kuntoutuksen toteutukseen, kun lapsella on a) kielellinen erityisvaikeus (SLI) tai 
kielellinen erityisvaikeus osana monimuotoista kehityshäiriötä (puheterapiapilotti) b) haasteita 
karkeamotorisissa ja/tai hienomotorisissa taidoissa (toimintaterapiapilotti) c) CP-vammaan tai muuhun 
liikkumisen, kehonhahmotuksen ja/tai kehonhallinnan haasteeseen liittyvä tarve fysioterapialle 
(fysioterapiapilotti). 2) 2. kehittää lapsen osallisuutta tukevia yhteistyön toimintatapoja yhteisöllisessä 
etäkuntoutuksessa. Arviointitutkimuksen tavoitteena oli saada ymmärrystä siitä, mitä edellytyksiä ja esteitä 
etäkuntoutuksen toteutukseen hankkeen kohderyhmissä on, sekä selvittää lapsen osallisuutta tukevia 
yhteistyön toimintatapoja. Hankkeen tuotoksena syntyi kuvauksia yhteisöllisen etäkuntoutuksen toimivista 
toteutustavoista.  
 
Tutkimukseen osallistui 3-7-vuotiaita lapsia, joilla oli hankkeen tavoitteissa määritelty diagnoosi tai tarve 
fysio-, puhe-, tai toimintaterapialle. Kuntoutuskokeilun aloitti yhteensä 20 kuntoutujaa; fysioterapiapilotissa 
viisi, toimintaterapiapilotissa neljä ja puheterapiapilotissa 11 lasta. Keskeytymättömiä kuntoutusjaksoja 
toteutui fysioterapiapilotissa neljä, puheterapiapilotissa kahdeksan ja toimintaterapiapilotissa kaksi. 
Kuntoutusjaksojen keskeytykset eivät liittyneet etäkuntoutuksen soveltumattomuuteen ko. kuntoutujilla tai 
kuntoutusjaksoilla ei ehditty tehdä luotettavaa soveltuvuusarviota.  
 
Linnuntie-hankkeessa saatujen tutkimustulosten perusteella etäkuntoutus on soveltuva kuntoutuksen 
toteutustapa hankkeen kohderyhmille. Etäkuntoutus soveltui kokonaan etäpalveluna toteutuvaan 
puheterapiaan 5-7-vuotiaille lapsille. Kuntoutuskokeilujen aikana puheterapiassa lähikäynneille ei ilmennyt 
tarvetta.  Toimintaterapiassa kuntoutus voitiin toteuttaa kokonaan etäkuntoutuksena 6-vuotiaille lapsille, 
mutta mahdollisuus lähikäynteihin voisi tarvittaessa tukea yksilöllisesti kuntoutuksen onnistumista. 
Fysioterapiassa Etäkuntoutus soveltui ns. sekamallin, eli etä- ja lähikäyntejä sisältävän, kuntoutuksen 
toteutukseen 3-7-vuotiaille lapsille. Etäkuntoutuksen soveltuvuus ilmeni tilannesidonnaisena, eli 
etäkuntoutuksen onnistumisessa kuntoutujan kuntoutustarvetta tai diagnoosia tärkeämpää näytti olevan 
etäkuntoutuksellisten edellytysten täyttyminen.   
 
Onnistunut lasten etäkuntoutus edellytti ensisijaisesti yhteisön sitoutumista kuntoutuksen toteuttamiseen 
sekä kuntoutujan tukemiseen kuntoutusprosessissa. Yhteisön jäsenten tuli ymmärtää oma roolinsa ja 
merkityksensä kuntoutuksessa. Kuntoutuksen toteuttamiseen tarvittiin hyvä nettiyhteys, eri 
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kuntoutusmuotoihin soveltuvat laitteet ja sovellukset sekä helposti saavutettavissa oleva IT-tuki. Lisäksi 
kuntouttavan terapeutin tuli olla perehtynyt niin välineistön käyttämiseen kuin kuntoutujan ja yhteisön 
ohjaamiseen etäkuntoutuksessa. Fysioterapian etäkuntoutuksessa tarvittiin lisäksi mahdollisuus lähikäyntien 
toteuttamiseen.  
 
Etäkuntoutuksessa saavutetut kuntoutukselliset hyödyt olivat samansuuntaisia, kuin perinteiseltä 
lähikuntoutukselta on totuttu odottamaan. Etäkuntoutus saattoi lisäksi tarjota kuntoutujalle ja hänen 
yhteisölleen lisähyötyä esimerkiksi motivoitumisen, monipuolisten toteutusmahdollisuuksien ja yhteisön 
saaman ohjauksen myötä. Etäkuntoutukseen soveltuivat usein perinteiset ja hyväksi havaitut 
kuntoutusmenetelmät, jotka muokattiin etäkuntoutukseen soveltuvaksi. Lisäksi hyödynnettiin sähköistä 
materiaalia.  
 
Soveltuvuus- ja toimivuusarvion lisäksi Linnuntie-hankkeen tavoitteiden mukaisesti kehitettiin lapsen 
osallisuutta tukevia yhteistyön toimintatapoja yhteisöllisessä kuntoutuksessa. Yhteistyön toimintatapojen 
kehittämisessä luotiin aiemmin tunnettujen yhteistyötapojen etäkuntoutussovelluksia sekä kokonaan uusia 
yhteistyön toimintatapoja yhteisöllisen kuntoutuksen teoriaa mukaillen.  
 
Etäkuntoutus tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia yhteistyön vahvistamiseen. Keskeiseksi yhteistyön 
vahvistamisessa nousi lapsen arjessa läsnä olevien eAvustajien osallistuminen etäkuntoutuskäynneille. Kun 
yhteisö osallistuu lapsen kuntoutukseen, saavuttavat he taitoja kuntoutujan tukemiseen arjessa.  Lisäksi 
etäkuntoutuksen erilaiset toteutusmahdollisuudet tarjosivat uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja 
kuntoutujan osallisuuden tukemiseen. Etäkuntoutuksessa oli tärkeää ottaa huomioon sen tarjoamat 
mahdollisuudet sekä erityispiirteet vuorovaikutuksessa ja ohjaamisessa. Lasten etäkuntoutuksessa yhteisön 
sitoutumisen puute saattoi olla selkeä este etäkuntoutuksen onnistumiselle. Yhteisöllinen ote oli hyvä 
lähestymistapa etäkuntoutuksen toteuttamiseen ja lasten etäkuntoutuksessa jopa edellytys toimivalle 
etäkuntoutukselle.  
 
Hankkeen toiminta toteutui sisällöllisesti suunnitelmien mukaisesti ja hankkeen tavoitteet pääsääntöisesti 
saavutettiin. Haasteita tuottivat kuitenkin erityisesti aikataulutus osana Kelan laajaa etäkuntoutushanketta 
sekä asiakkaiden rekrytoiminen, mistä johtuen tutkimuksen osallistujamäärät olivat pienemmät, kuin alun 
perin suunniteltiin. Keskeinen havainto hankkeen tiedottamisen ja asiakasvalintojen aikana oli, että 
etäkuntoutus vielä hankkeen käynnistyessä oli vieraan oloinen toteutustapa erityisesti kuntoutuksen 
asiantuntijoille. Kiinnostus etäkuntoutusta kohtaan vaikutti kuitenkin kasvavan hankkeen toimintavuosien 
aikana.  
 

5.2 Suositukset 
 
Linnuntie-lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeessa asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä 
osallistamisen sekä verkostoyhteistyön keinoin etäkuntoutuksesta luotiin uusi, toimiva tapa hankkeen 
kohderyhmän kuntoutuksen toteuttamiseen. Etäkuntoutuksen toimivia toteutustapoja ja yhteistyön 
tukemisen keinoja tulee kuitenkin edelleen kehittää, sekä tehdä laadukasta tutkimusta siitä, millä tavalla 
toteutettuna etäkuntoutus toimii parhaiten eri asiakas- ja ikäryhmille. Linnuntie-hankkeen kehittämis- ja 
tutkimustyön perusteella suositellaan, että: 
 

 Etäkuntoutuksen soveltuvuus arvioidaan yksilöllisesti kuntoutujan elämäntilanne ja tavoitteet 
huomioiden. Etäkuntoutuksen soveltuvuutta arvioitaessa diagnoosia tai tarvetta 
merkityksellisempää on arvioida ennen kuntoutuksen aloittamista etäkuntoutuksen edellytysten 
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täyttyminen, erityisesti yhteisön osallistumismahdollisuudet ja -motivaatio. Mikäli kuntoutuksen 
soveltuvuuden arvioiminen etukäteen on haastavaa, voidaan etäkuntoutusta asiakkaan halutessa 
kokeilla, ja tehdä yksilöllinen soveltuvuusarvio kokeilun myötä. Etäkuntoutuksen 
soveltuvuusarviossa on tärkeää hyödyntää tarvittaessa etäkuntoutukseen perehtyneen terapeutin 
konsultaatiota. Kuntoutujan tulee saada vaikuttaa kuntoutuksen toteutustavan valintaan. 
Etäkuntoutusta tulee tarjota palvelunsaajalle vaihtoehtona kuntoutuksen toteuttamiseen etenkin 
tilanteissa, joissa kuntoutukseen osallistuminen muutoin olisi kuntoutujalle tai yhteisölle 
haasteellista, tai kuntoutuksen asiantuntijoista on alueellista pulaa. Etäkuntoutusta voidaan 
hyödyntää myös lähikuntoutuksessa esimerkiksi täydentämään kuntoutuksessa annettavaa 
ohjausta. 
 

 Etäkuntoutuspalvelun laadusta ja toimivuudesta tulee varmistua. Etäkuntoutusta tarjoavan 
terapeutin tulee olla perehtynyt etäkuntoutuksen toteuttamiseen. Palveluntarjoajalla tulee olla 
etäkuntoutuksen tietoturvan ja erityispiirteet huomioivat selkeät prosessit, malli ja välineistö 
etäkuntoutuksen toteuttamiseen.  
 

 Lasten etäkuntoutuksessa tulee hyödyntää yhteisöllistä lähestymistapaa. Yhteisön osallistuminen on 
edellytys etäkuntoutuksen toimivuudelle. Lisäksi etäkuntoutuksen avulla lasta voidaan tukea arjessa 
aiempaa yksityiskohtaisemmin ja paremmin, koska kuntoutujalle läheiset aikuiset ja terapeutti 
tekevät tiivistä yhteistyötä lapsen tukemiseksi jokaisella kuntoutuskerralla. Yhteisölle aktiivisen 
roolin omaksuminen voi olla vaativaa, mutta toisaalta yhteisön oppiessa tukemaan lasta terapiassa, 
mahdollistuu terapiassa opittujen asioiden arkeen yleistyminen. 

 

 Kuntoutusalan asiantuntijoiden etäkuntoutustietoutta tulee lisätä.  Terapeutteja tulee kouluttaa 
yliopisto- ja amk-tasolla etäkuntoutuksen toteuttamiseen etäkuntoutuspalveluiden laadun 
varmistamiseksi. Lisäksi kuntoutukseen lähettävillä ja kuntoutusuunnitelmista vastaavilla tahoilla 
tulee olla kyky informoida kuntoutujia ja kuntoutujien perheitä etäkuntoutuksesta. 
Etäkuntoutustiedon lisääminen edistäisi etäterapian kehitystä. Tiedon tulee olla näyttöön 
perustuvaa ja palveluntuottajista riippumattomien tahojen tarjoamaa. 
 

 Etäkuntoutuspalvelu tulee muotoilla. Etäkuntoutuspalvelut tulevat yleistymään tulevaisuudessa. 
Jotta etäkuntoutuspalveluun osallistuminen on käyttäjälle mahdollisimman sujuvaa ja mutkatonta, 
tulee palvelun järjestämisen prosessi ja tuottaminen suunnitella selkeäksi.  Lisäksi vastuunjako niin 
välineiden hankinnan, IT-tuen kuin etäkuntoutuksen laadun varmistamisessa tulee selventää. 
Toimivana ja asiakkaalle jouhevana toimintatapana voidaan Linnuntie-hankkeen kokemusten 
perusteella suositella, että vastuun laitehankinnoista sekä IT-tuen alihankinnasta tulisi olla 
palveluntuottajalla, ja hankinnoista seuraavat kulut sisällytettäisiin kuntoutuspalvelun hintaan.  
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Kuvio 6: Suositus laadukkaasta etäkuntoutusprosessista 
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