
ARTIKKELI

F
ysioterapeutin ja hoitohenkilöstön moniamma-
tillisella yhteistyöllä voidaan tukea ikääntyneiden 
kuntoutumista edistävää hoitotyötä ja toimin-
takykyä. Edelleen on kuitenkin tavallista, että 

eri organisaatioita edustavat kotihoidon työntekijät 
ja fysioterapeutti käyvät kotona asuvan iäkkään luona 
ilman yhteisiä tavoitteita tai suunnitelmallista yhteis-
työtä. Kumpiakin tarvitaan, kun arvioidaan ikääntyneen 
toimintakykyä sekä laaditaan ja toteutetaan kuntoutu-
mista edistävän hoitotyön tavoitteita. 

Oulun yliopistossa on tartuttu aiheeseen tutkimus-
tietoa hyödyntäen. Yliopiston hoitotieteen ja terveys-
hallintotieteen tutkimusyksikköön perustettiin tammi-
kuussa 2020 ikääntyneiden kuntoutumista edistävä 

hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus GeroNursing 
Centre (GNC). Se vastaa ikääntyneiden kuntoutumista 
edistävän hoitotyön tieteellisen tutkimuksen, koulu-
tuksen ja kehittämisen kansalliseen tarpeeseen. 

Kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä on puhuttu 
ja sitä on käytetty ikääntyneiden hoitotyössä jo yli 
neljännesvuosisata. GNC:n lähtökohtana oli kuitenkin 
huomio aiheen selkeästä tutkimusaukosta sekä käytän-
töjä yhdistävästä koulutustarpeesta tällä yhteiskunnal-
lisesti merkittävällä tutkimusalueella.

Tutkimusryhmässä on vahvaa substanssiasiantunti-
juutta ja ymmärrystä tutkimusaiheen, sen merkityksen ja 
kehittämisen akuutista tarpeesta. Kaikki kolme tutkijaa 
ovat peruskoulutukseltaan fysioterapeutteja, joilla on 

Kuntoutumista edistävää 
hoitotyötä tutkitaan ja 
kehitetään Oulussa
Kuntoutumista edistävä hoitotyö on laajalti käytössä, mutta usein sitä tekevät 
eri organisaatioiden ammattilaiset ilman yhteisiä tavoitteita. Oulun yliopiston 
fysioterapeuttitutkijoista koostuva GeroNursing Centre tutkii ja kehittää 
kuntoutumista edistävää hoito- ja moniammatillista yhteistyötä. 
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Kotihoidon henkilöstön tulee osata kohdata ja hoitaa ikääntyneitä yksilöllisesti, tavoitelähtöisesti, kokonaisvaltaisesti sekä tukea ja edistää itsenäistä 
selviytymistä ja toimintakykyä. Perinteinen kotihoito on usein avustavaa ja ikääntyneiden puolesta päivittäisiä askareita suorittavaa.

Fysioterapia 04/202144

FYSTER421_18-54_4.indd   44FYSTER421_18-54_4.indd   44 11.6.2021   8.3011.6.2021   8.30



u

laaja kokemus käytännön vanhustyöstä kunnalliselta ja 
yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä. GNC:n johtajana 
toimii professori Helvi Kyngäs.

Alusta lähtien yksi tavoitteista on ollut verkostoitua 
laajasti vanhuspalvelujärjestelmän eri toimijoiden 
kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneina toimii terveys-
teknologia-alan yrityksiä, joiden kanssa tehdään tutki-
muksellista yhteistyötä. 

Tavoitteena on saada tutkimusaiheita organisaati-
oiden kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittämis-
kohteista sekä jalkauttaa tutkimusnäyttö verkkokoulu-
tusten avulla. Hoitohenkilöstön täydennyskoulutuksella 
on todettu olevan suuri merkitys vaikuttavaan kuntou-
tumista edistävään hoitotyöhön, mikä tuli esille myös 
laatimassamme kartoittavassa kirjallisuuskatsauksessa. 

Kuntoutumista edistävä hoitotyö
Määritelmiä kuntouttava hoito, kuntouttava työote ja 
kuntoutumista edistävä hoitotyö on käytetty yleisesti 
yli kahden vuosikymmenen ajan. Niillä tarkoitetaan 
toimintaa, jossa hoitaja edistää ikääntyneen toiminta-
kykyä tuomalla hänen käyttöönsä ammatilliset tietonsa 
ja taitonsa. Lähtökohtana on yksilöllisyys, voimavara-
lähtöisyys, tavoitteellisuus ja moniammatillisuus (1).

Kuntoutumista edistävän hoitotyön merkitys on 
nyky-yhteiskunnassa tärkeämpi kuin ehkä koskaan 
aikaisemmin. Väestö ikääntyy maailmanlaajuisesti 
tulevina vuosikymmeninä suurten ikäluokkien, vuosina 
1945–1960 syntyneiden, siirtyessä seniori-ikäluokkaan 
sekä eliniän pidentyessä. Vuoden 2017 väestöennus-
teen mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrän ennuste-
taan nousevan nykyisestä 21 prosentista 26 prosenttiin 
vuoteen 2030 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä 
(2). 

Edellä mainituista syistä johtuen kuntoutumista 
edistävän hoitotyön merkitystä korostetaan sosiaali- 
ja terveysministeriön (STM) ikääntyneiden laatusuo-
situksissa, strategioissa ja vanhuspalvelulaissa (3–4). 
Moniammatillinen yhteistyö on myös Maailman terveys-
järjestö WHO:n yksi tärkeimmistä tavoitteista.

Kuntoutumista edistävän hoitotyön tarkoituksena 
on ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä sekä 
edistää ja ylläpitää ikääntyneen omatoimisuutta kaikilla 
elämän osa-alueilla voimavaralähtöisesti. Sen tavoitteena 
on parantaa ikääntyneen itsenäistä selviytymistä päivit-
täisistä toimista sekä motivoida ja ohjata häntä fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen. Se perustuu 
toimintakyvyn arviointiin, hoito- ja palvelusuunnitel-
maan kirjattuihin tavoitteisiin sekä vaikuttavuuden 
arviointiin. (5)

Kuntoutumista edistävän hoitotyön filosofiassa 
korostuu ikääntyneen ihmisen yksilöllisyyden, voima-

varojen sekä itsepystyvyyden huomioiminen ja vahvista-
minen moniammatillisessa yhteistyössä. Lisäksi huomi-
oidaan kotiympäristön esteettömyys, apuvälineet ja 
muut liikkumista ja itsenäistä toimimista helpottavat 
tekijät kuten turvalliset jalkineet. (6)

Kuntoutumista edistävää hoitotyötä ja sen vaiku-
tuksia ikääntyneiden toimintakykyyn on tutkittu jo yli 
20 vuoden ajan kansainvälisesti. Järjestelmälliset kirjal-
lisuuskatsaukset (7–8) ja interventiotutkimus (5) osoit-
tavat, että kuntoutumista edistävä hoitotyö vaikuttaa 
ikääntyneiden toimintakykyyn eri näkökulmista. 

Kotihoidon kuntoutumista edistävällä hoitotyöllä on 
merkittäviä vaikutuksia ikääntyneiden liikuntakykyyn, 
päivittäisistä toimista suoriutumiseen, itsenäisyyden 
lisääntymiseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tarpeeseen (5). Kuntoutumista edistävässä hoitotyössä 
on tärkeintä alaraajojen lihasvoiman, tasapainon ja liik-
kumiskyvyn edistäminen, koska niiden vahvistuessa 
ikääntyneen arki helpottuu samalla kun hänen psyyk-
kinen ja sosiaalinen toimintakykynsä kohenee. 

Hoitajien kuntoutumista edistävän hoitotyön osaa-
mista ja asenteita on tutkittu sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Tulosten mukaan henkilöstön osaa-
minen, asenteet, riittävyys ja kuntoutumista edistävä 
hoitotyö vaikuttavat ikääntyneiden toimintakykyyn ja 
laadukkaiden hoitokäytäntöjen toteutumiseen (1,9). 
Hjelle kumppaneineen (10) havaitsi kotihoidon moniam-
matillisen henkilöstön asenteiden, vuorovaikutuksen, 
tiedon jakamisen ja toisiltaan oppimisen vaikuttavan 
kuntoutumista edistävään hoitotyöhön. 

Kotihoidon henkilöstön tulee osata kohdata ja hoitaa 
ikääntyneitä yksilöllisesti, tavoitelähtöisesti, kokonais-
valtaisesti sekä tukea ja edistää 
itsenäistä kotona selviytymistä ja 
toimintakykyä. Perinteinen koti-
hoito on usein avustavaa ja ikään-
tyneiden puolesta päivittäisiä 
askareita suorittavaa. Toiminnan 
hyvästä tarkoitusperästä huoli-
matta sen on havaittu edesaut-
tavan ikääntyneiden toiminta-
kyvyn alenemista, estävän itse-
näistä osallistumista ja lisäävän 
avun tarvetta. (11). Lotvosen (12) tutkimus osoitti 
tarpeen ottaa käyttöön hoitotyön toimintamalli, 
joka edistää ikääntyneiden palvelutalon asukkaiden 
kuntoutumista. 

Vaikuttava kuntoutumista edistävä hoito voi yksin-
kertaisimmillaan tarkoittaa, että kotihoidon käynneillä 
hoitaja motivoi ja ohjaa ikääntynyttä suorittamaan 
alaraajojen lihasvoimaa lisäävää nousujohteista koti-
voimisteluohjelmaa säännöllisesti. Omaiset ja läheiset 
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ja kiinnostus 
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moniammatillisessa 
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voivat kannustaa siihen arkiaskareiden lomassa yhteis-
työssä hoitohenkilöstön kanssa. 

Jotta kuntoutumista edistävä hoitotyö onnistuu, se 
vaatii hoitajien yhteisen näkemyksen hoitotyön tavoit-
teista ja sitoutumista niiden toteuttamiseen. Lähiesi-
miehen tehtävänä on johtaa henkilöstöä toteuttamaan 
kuntoutumista edistävää hoitotyötä ikääntyneen hoito- 
ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja 
keinojen mukaisesti. Tutkimustietoon perustuen 
tiedetään, että mikäli kuntoutumista edistävää hoito-
työtä toteutettaisiin yhtä säännöllisesti kuten lääkärin 
määräämää lääkehoitoa, kotihoidon asiakkaiden toimin-
takyky ja elämänlaatu kohenisivat ja palveluiden tarve 
vähenisi.

Fysioterapeuttien ja hoitajien roolit  
moniammatillisessa yhteistyössä 
Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan asiakasläh-
töistä työskentelyä sosiaali- ja terveysalalla, jossa pyri-
tään huomioimaan asiakkaan elämän kokonaisuus ja 
hänen hoitopolkunsa. Yhteisessä tiedonkäsittelyssä eri 
asiantuntijoiden tiedot ja taidot yhdistetään. Vuovaiku-
tuksessa rakennetaan yhteinen tapauskohtainen käsitys 
asiakkaan tilanteesta, tarvittavista toimenpiteistä ja 
ongelmien ratkaisusta. Tiedon kokoaminen yhteen 
tapahtuu joustavasti, sovituilla välineillä ja toiminta-
periaatteilla. Asiakas ja hänen omaisensa osallistuvat 
moniammatilliseen yhteistyöhön. (13). 

Ikääntyneen kotona kuntoutusta toteuttavat fysio-
terapeutit ja kuntoutumista edistävällä työotteella työs-
kentelevät kotihoidon työntekijät. Yhdessä he muodos-
tavat moniammatillisen työryhmän, jonka jäsenet usein 
työskentelevät eri organisaatioiden palveluksessa. (14)

Eri organisaatioissa tai toimintayksiköissä (lääkinnäl-
linen kuntoutus, kotihoito) työskentelevät ammattilaiset 

eivät välttämättä ole tietoisia tois-
tensa toiminnasta ja moniammatil-
lisen yhteistyön mahdollisuuksista. 
Usein eri alojen ammattilaiset, 
jotka kuntouttavat samaa ikään-
tynyttä asiakasta, työskentelevät 
hyvin itsenäisesti, ja vuorovaikutus 
sekä yhteistyö heidän välillään on 
hyvin vähäistä tai olematonta. (14) 
Tähän tulisi kiinnittää huomiota 
ja kehittää sellaisia toimintamal-
leja kotihoitoon, jotka edistävät 

moniammatillista kuntoutumista hoitotyössä. 
Kuntoutuksen tulee integroitua arkeen, ja kuntoutus-

suunnitelmat tulisi tehdä moniammatillisesti yhdessä 
asiakkaan kanssa. Kuntoutustarve tulisi tunnistaa 
varhain, jotta kuntoutus voidaan käynnistää oikea-ai-
kaisesti. Asiakkaan kuntoutustarve arvioidaan moniam-
matillisesti yhteistyössä eri kuntoutuksen toimijoiden 
kanssa, ja ammattilaiset tekevät moniammatillista 
yhteistyötä yli organisaatio- ja sektorirajojen. Toimin-

takykyä arvioidaan kansainvälisessä toimintakyvyn, 
toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-viitekehyksessä 
käyttäen yleisesti hyväksyttyjä arviointivälineitä ja 
-mittareita, ja tieto kulkee toimijalta toiselle. (15) 

Norjalaisessa tutkimuksessa (16) selvitettiin moniam-
matillisen yhteistyön toteutumista kotihoidossa. Ikään-
tynyt kuntoutuja sai itse laatia kuntoutuksensa tavoit-
teet yhteistyössä fysioterapeutin ja kotihoidon työnte-
kijöiden kanssa. Tavoitteena saattoi olla vaikkapa pystyä 
itse imuroimaan ja pesemään lattiat tai kyetä kävele-
mään ulkoportaat alas ja ylös. Kuntoutujan tavoitteet 
olivat usein erilaiset kuin ammattilaisten määrittämät 
tavoitteet mutta arjessa tärkeät, ja siksi ne motivoivat 
kuntoutujaa. (16)

Fysio- ja toimintaterapeutit sekä hoitajat vaihtoivat 
tarvittaessa soveltuvin osin työtehtäviään ja roolejaan 
yhteisestä sopimuksesta tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kun he kävivät ikääntyneen kodissa. Fysioterapeuttien ja 
kotihoidon yhteistyö sisälsi ammatinharjoittajien suorit-
tamia toimintakyvyn arviointeja ja lisäksi toimenpiteitä, 
kuten itsenäisyyteen ohjaamista päivittäisissä toimissa, 
liikuntaharjoitusten motivointia sekä kodin esteettö-
myyteen vaikuttamista. Yhteistyön onnistumiseen 
vaikutti kommunikaation määrä, ammattilaisten osaa-
minen, yhteiset tavoitteet sekä vuovaikutus- ja yhteis-
työtaidot. Moniammatillinen tiimi toimi joustavasti ja 
tuki toinen toistensa työtä saavuttaakseen ikääntyneen 
asiakkaan asettamat kuntoutumisen tavoitteet. (16)

Toinen norjalainen tutkimus (17) käsitteli kuntou-
tumista edistävää hoitotyötä tekevän moniammatil-
lisen kotihoitotiimin ammattilaisten rooleja. Fysiote-
rapeutit arvioivat ikääntyneiden toimintakykyä, osallis-
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Moniammatillisessa 

tiimissä opitaan, 
mentoroidaan ja 

tehdään yhteistyötä 
ikääntyneen 
kuntoutujan 

parhaaksi.

Eri organisaatioissa tai toimintayksiköissä työskentelevät ammattilaiset 
eivät välttämättä ole tietoisia toistensa toiminnasta ja moniammatilli-
sen yhteistyön mahdollisuuksista. 
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tuivat tavoitteiden laatimiseen, jakoivat hoitajille tietoa 
ikääntyneen toimintakyvystä ja ohjasivat heille kuntou-
tuskäytäntöjä. (17)

Hoitajat kuvasivat ammatillisen roolinsa muut-
tuneen moniammatillisessa tiimissä ikääntyneiden 
asiakkaiden ”personal trainereiksi”, joiden työnkuvaan 
kuului ikääntyneiden tukeminen ja ohjaaminen suoriu-
tumaan mahdollisimman itsenäisesti päivittäisistä aska-
reista. Hoitajat havaitsivat ikääntyneiden voimavarat ja 
mahdollisuudet itsenäiseen suoriutumiseen. He osasivat 
edistää niitä sekä kokivat ammatillisen osaamisensa 
laajentuneen ja ammatti-identiteettinsä vahvistuneen 
yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa. Myös motivaatio 
ja kiinnostus työhön lisääntyi moniammatillisessa koti-
hoitotiimissä työskennellessä. (17)

Moniammatillisesti kohti  
yhteistä tavoitetta
Moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattiryhmien 
edustajat voivat työskennellä eri organisaatioissa (fysio-
terapeutit, kotihoidon henkilöstö). He tutkivat ja arvi-
oivat kuntoutujaa oman teoreettisen ja kliinisen koulu-
tuksensa sekä ammatillisen osaamisensa perusteella. 
Ammattirajoja voidaan ja tulee uskaltaa rikkoa työsken-
nellessä yhteisen tavoitteen ja suunnitelman pohjalta 
yhdistäen tietoja ja taitoja. (18)

Kuntoutuja ja hänen läheisensä ovat keskeisessä 
ja aktiivisessa roolissa, kun tehdään suunnitelmia ja 
asetetaan tavoitteita. Kuntoutus- ja hoitosuunnitelma 
sisältää yhteisesti määritellyt tavoitteet, ammattikoh-
taisia yhteisesti sovittuja toimintatapoja sekä toiminta-
vastuut. Yhteistyön ulottuvuudet kuntoutuksen toteu-
tuksessa ovat ammatillinen luottamus, vuorovaikutus, 
vastuu ja läheisyys. Moniammatillisessa yhteistyössä 
tiimin jäsenet oppivat toisiltaan, mentoroivat toisiaan 
ja toimivat yhteistyössä ikääntyneen kuntoutujan 
parhaaksi. (18) ¡
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SUMMARY

Restorative care that promotes 
rehabilitation is researched and 
developed in Oulu
In January 2020, a centre of research and expertise, 
the GeroNursing Centre (GNC), was established at the 
Research Unit of Nursing Science and Health Manage-
ment of the University of Oulu. The Centre seeks to 
meet the national need for scientific research, educa-
tion and development in restorative care promoting 
the rehabilitation of older adults. 

Restorative care means care personnel’s working 
method that aims to promote older adults’ rehabilita-
tion, functional ability and independence by means of 
professional knowledge. The starting point is person-cen-
tred, goal-oriented and multiprofessional activities. 

Multiprofessional cooperation means customer-ori-
ented work in the healthcare and social welfare sector. 
Physiotherapists who carry out rehabilitation at the 
client’s home and home care workers applying a reha-
bilitation-promoting approach form a multiprofessional 
working group where it is possible to learn from one 
another, mentor others and together promote the older 
adult’s functional ability. ¡

For more information: 
Sinikka Lotvonen  
Ph.D., PT, post-doctoral researcher 
GeroNursing Centre 
sinikka.lotvonen@oulu.fi

Fysioterapia 04/2021 47

FYSTER421_18-54_4.indd   47FYSTER421_18-54_4.indd   47 11.6.2021   8.3011.6.2021   8.30


