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Tutkimukset

Tapaustutkimus CP-vammaisten 
nuorten toiminnanohjauksen 

kuntoutuksesta

KOHOKOHDAT

• Kielelliseen itseohjaukseen ja metakognitiivisten strategioiden opetukseen perustu-
va kuntoutus saattaa soveltua CP-vammaisten nuorten toiminnanohjaustaitojen ke-
hittämiseen.

• Tapaustutkimusasetelmalla on mahdollista saada tietoa monimuotoisten kehityksel-
listen häiriöiden, kuten CP-vamman kognitiivisesta kuntoutuksesta.

• CP-vammaisilla nuorilla yleisiin toiminnanohjaustaitoihin vaikuttaminen on haastavaa, 
vaikka tietyt osataidot kohenisivatkin.

Tutkimustieto CP-vamman ( cerebral palsy) yh-
teydessä esiintyvistä kognitiivisista vaikeuksis-
ta on viime aikoina lisääntynyt merkittävästi. 
Yhtenä keskeisenä, mahdollisesti osallistumi-
seen ja oppimiseen vaikuttavana tekijänä ovat 
esille nousseet toiminnanohjauksen vaikeudet. 
Toisaalta tutkimukset CP-vamman kognitiivis-
ten vaikeuksien kuntouttamisesta ovat edelleen 
hyvin harvinaisia. Tämän tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli kehittää ja kuvata metakognitiivis-
ten strategioiden opettamiseen perustuva toi-
minnanohjauksen kuntoutusohjelman sovellus 
nuorille, joilla on spastinen molemminpuolinen 
CP-vamma, sekä arvioida kuntoutusohjelman 
käytettävyyttä kahden nuoren tapaustutkimuk-
sessa. 

Tutkimukseen osallistui kaksi 11–13-vuo-
tiasta keskosena syntynyttä nuorta. Opettajat 

ja vanhemmat arvioivat heidän arjen toiminnan-
ohjauksen taitojaan täyttämällä kyselylomak-
keen ennen kuntoutusjakson alkua sekä kun-
toutusjakson päättyessä. 

Kuntoutuskokonaisuus rakennettiin yksi-
löllisesti molemmille osallistujille, ja kuntoutus 
kohdistui aloittamisen, suunnittelun ja organi-
soinnin tai oman toiminnan seuraamisen taitoi-
hin. Kuntoutus kesti yhden kouluvuoden ajan. 
Molemmilla osallistujilla kohentuivat jotkin kun-
toutuksen kohteena olleet taidot, mutta koko-
naisuutena toiminnanohjauksen ongelmat eivät 
merkittävästi vähentyneet. 

Arkielämän ongelmatilanteisiin painot-
tuva ja strategioiden opettamista hyödyn-
tävä kuntoutus saattaa tämän tutkimuksen 
perusteella soveltua toiminnanohjauksen tai-
tojen kehittämiseen CP-vammaisilla nuorilla. 

Ulla Puolakka 
Maarit Virta 
Petriina Munck
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Strategiaharjoittelun sisältö ja toteutus kaipaa-
vat kuitenkin vielä lisätutkimusta. 

Asiasanat: 

Spastinen CP-vamma, neuropsykologinen kuntou-

tus, toiminnanohjaus, nuoret

JOHDANTO 

CP-vammalla (cerebral palsy) tarkoite-
taan erilaisia oirekokonaisuuksia, joille on 
yhteistä liikkeen suorittamisen ja asen-
non ylläpitämisen vaikeudet, jotka johtu-
vat sikiöaikana tai varhaislapsuudessa 
saadusta pysyvästä keskushermostovau-
riosta (Autti-Rämö, 2004). Motorisen vai-
keuden lisäksi CP-vammaan liittyy usein 
aistitoimintojen, kognitiivisten toiminto-
jen, kommunikoinnin ja käyttäytymisen 
ongelmia sekä epilepsiaa (Rosenbaum, 
 Paneth,  Leviton, Goldstein & Bax, 2006). 
Keskosuus ja pienipainoisuus aiheutta-
vat erityisen riskin varhaiselle aivovauriol-
le ja CP-vamman kehittymiselle (De Vries, 
van Haastert, Rademaker, Koopman & 
 Groenendaal, 2004; Skranes ym., 2005). 

CP-vammaan liittyviä kognitiivisia 
erityisvaikeuksia on viime aikoina opittu 
ymmärtämään paremmin. Kognitiivinen 
toimintakyky on 30–50 prosentilla CP-
vammaisista keskimääräistä merkittävästi 
heikompi (Andersen ym., 2008; Pirilä &  
van der Meere, 2010). Lisäksi osittain 
ikäodotusten mukainen suoriutuminen 
saattaa etenkin spastisessa CP-vammassa 
kätkeä alleen epätasaisen kognitiivisen 
suoritusprofiilin, jossa kielelliset taidot ovat 
ikätasoiset tai vahvat mutta visuaalisessa 
hahmottamisessa sekä visuomotoriikassa, 
toiminnanohjauksessa ja sosiaalisessa 
havaitsemisessa on erityisvaikeuksia 

(Bodimeade,  Whittingham, Lloyd & Boyd, 
2013; Di Lieto ym., 2017; Fazzi ym., 
2009; Korkman ym., 2008; Pirilä ym., 
2004; Sigurdardottir ym., 2008).

Toiminnanohjauksen määritelmät 
vaihtelevat hieman, mutta yleensä siihen 
kuuluvat sellaiset itsesäätelyyn liittyvät toi-
minnot, joita tarvitaan päämääräsuuntautu-
neeseen toimintaan: tarkkaavuuden kont-
rollointi, itsetiedostus, inhibitio, toiminnan 
aloittaminen, joustavuus, tiedon käsittely 
ja päivittäminen työmuistissa sekä suun-
nittelu ja ongelmanratkaisu (Anderson, 
2002; Barkley, 2012; Gioia, Isquith, Guy & 
Kenworthy, 2000; Miyake ym., 2000). Toi-
minnanohjauksella on todettu olevan mer-
kittävä yhteys oppimiseen (Bull & Scerif, 
2001; St Clair-Thompson & Gathercole, 
2006) sekä kognitiiviseen ja sosioemo-
tionaaliseen kehitykseen (Gioia & Isquith, 
2004). Toiminnanohjauksen hermostol-
lisen perustan ajatellaan olevan useiden 
päällekkäisten, hierarkkisesti jäsentynei-
den ja laajasti aivojen alueelle ulottuvien 
verkostojen yhteistoimintaa (Gratton, Sun 
& Petersen, 2017; Seeley ym., 2007), 
jossa otsalohkoilla on keskeinen merkitys 
(Stuss, 2011). 

Toiminnanohjaus kehittyy pitkälle 
nuoruusikään asti (Anderson, 2002), 
ja varhain saatu aivovaurio on riski her-
moverkkojen muodostumiselle kehityk-
sen myötä (Luciana, 2003; Pavlova & 
 Krägeloh-Mann, 2013). Vaikka CP-vam-
man yhteydessä esiintyvien toiminnanoh-
jauksen vaikeuksien aivoperustasta on 
toistaiseksi vasta vähän tietoa (Weierink, 
 Vermeulen & Boyd, 2013), on valkean 
aineen vaurioiden ajateltu olevan ainakin 
yksi taustasyy  (Bøttcher, 2010; Christ, 
White, Brunstrom & Abrams, 2003; Pirilä, 
van der Meere, Jokiluoma, Rantanen & 
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Eriksson, 2011). CP-vammassa usein 
esiintyvät samanaikaissairaudet saatta-
vat myös vaikuttaa toiminnanohjaukseen. 
Esimerkiksi epilepsiaan liittyy usein myös 
toiminnanohjauksen vaikeuksia, jotka 
näkyvät yleisimmin (noin 30 prosentilla) 
työmuistitoiminnoissa, mutta myös ongel-
manratkaisun sekä suunnittelun ja orga-
nisoinnin toiminnoissa (Modi, Vannest, 
Combs,  Turnier & Wade, 2018).

Toiminnanohjauksen vaikeudet ovat 
monimuotoisia ja usein tilanteesta riip-
puvaisia ja siksi myös kliinisen arvioin-
nin ja kuntoutuksen kannalta haastavia 
(Gioia, Kenworthy & Isquith, 2010). CP-
vammaisilla lapsilla ja nuorilla on todettu 
vaikeuksia impulssikontrollissa ja inhibi-
tiossa ( Bøttcher, Flachs & Uldall, 2010; 
Christ ym., 2003; Di Lieto ym., 2017; 
 Korkman ym., 2008; Li ym., 2014; Pirilä 
ym., 2011), tarkkaavuuden ylläpitämi-
sessä (Bøttcher ym., 2010; Di Lieto ym., 
2017; Kolk & Talvik, 2000; Korkman ym., 
2008; Pirilä ym., 2004), työmuistiproses-
soinnissa (Jenks, de Moor & van Lieshout, 
2009; Li ym., 2014) ja ajattelutoimintojen 
joustavuudessa (Bodimeade ym., 2013; 
Stadskleiv ym., 2017). Herätepotentiaa-
litutkimuksissa on kuitenkin huomattu, 
että lievässä spastisessa CP-vammassa 
toiminnanohjauksen vaikeuksien tausta-
syinä ovat motoriset vaikeudet, eivät niin-
kään kognitiiviset (Hakkarainen, Pirilä, 
 Kaartinen & van der Meere, 2012; 2015). 

Arkitilanteissa esiintyviä toiminnan-
ohjauksen haasteita voidaan kartoittaa 
esimerkiksi Behaviour Rating Inventory of 
Executive Function (BRIEF) -kyselyllä (Gioia 
ym., 2000). Sen avulla arvioituna CP-vam-
maisilla lapsilla ja nuorilla on toiminnan-
ohjauksen kokonaisongelmia keskimää-
rin yhden keskihajonnan normiaineistoa 

enemmän sekä opettajien (Bøttcher ym., 
2010; Muriel, Garcia-Molina, Aparicio-
Lopez, Ensenat & Roig-Rovira, 2015) että 
vanhempien arvioimana (Piovesana, Ross, 
Whittingham, Ware & Boyd, 2015; Sakash, 
Broman, Rathouz & Hustad, 2018). 

Toiminnanohjauksella saattaa olla 
merkitystä myös muiden havaittujen kog-
nitiivisten (Di Lieto ym., 2017) ja käyttäy-
tymisen (Whittingham ym., 2014) haastei-
den taustalla. Lisäksi toiminnanohjauksen 
vaikeuksien on todettu olevan CP-vammai-
silla lapsilla ja nuorilla yhteydessä oppi-
miseen ja muistiin (White & Christ, 2005) 
sekä matematiikan oppimisvaikeuksiin 
(Jenks ym., 2009). 

Lasten ja nuorten toiminnanohja-
uksen taitojen kehittämistä on tutkittu 
erityyppisillä interventioilla (katsauk-
set  Diamond & Ling, 2016; Mahone & 
 Slomine, 2007; Riccio & Gomes, 2013). 
Näiden tutkimusten pohjalta tiedetään, 
että irrallisen kognitiivisen harjoittelun vai-
kutukset toiminnanohjauksen taitoihin jää-
vät usein kapea-alaisiksi (esim. Simons 
ym., 2016). Monenlaisia osatekijöitä sisäl-
tävän ja arkitilanteisiin liittyvän harjoittelun 
on ajateltu vaikuttavan yleisemmin arjen 
toimintakykyyn (Diamond & Ling, 2016; 
Mahone & Slomine, 2007; Ylvisaker & 
Feeney, 2009). 

Kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla itse-
ohjausta ja metakognitiivisia strategioita 
sisältävistä kuntoutusmenetelmistä on 
todettu olevan hyötyä esimerkiksi aivo-
vamman jälkitiloissa (Braga ym., 2012; 
 Feeney & Ylvisaker, 2003; Krasny-Pacini 
ym., 2014; Suzman,  Morris, Morris & 
Milan, 1997), autismikirjon häiriöissä 
( Kenworthy ym., 2014) sekä aivoihin 
kohdistuneita sädehoitoja läpikäyneille 
(Butler ym., 2008). Itseohjaukseen ja 
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metakognitiivisiin strategioihin perustu-
villa interventioilla tarkoitetaan mm. suo-
raa systemaattisten jäsentämistapojen ja 
ongelmanratkaisuprosessien opettamista, 
oman toiminnan seuraamista ja sääte-
lyä itselle tarkoitetun puheen kautta sekä 
usein myös ulkoisten apuvälineiden ja 
muistuttajien käytön opettamista (Mahone 
& Slomine, 2007;  Sohlberg & Mateer, 
2001). 

CP-vammaisten nuorten toimin-
nanohjauksen kuntoutuksesta on ole-
massa hyvin vähän tietoa. Tutkimukset 
ovat kohdistuneet lähinnä tietokonepoh-
jaisiin kognitiivisiin kuntoutusohjelmiin. 
Strategia kuntoutuksen mahdollisesta hyö-
dyllisyydestä on kuitenkin viitteitä visuaa-
listen taitojen kuntoutuksen osalta: tutki-
muksessa (Akhutina ym., 2003) lapset 
hyötyivät kuntoutuksesta, kun siihen sisäl-
lytettiin kielellistä, toimintastrategiaan liit-
tyvää ohjausta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 
1) kehittää olemassa olevien kuntoutus-
menetelmien pohjalta metakognitiivisten 
strategioiden opettamiseen perustuva 
toiminnanohjauksen kuntoutusohjelma. 
Kahden kouluikäisen nuoren tapaustut-
kimuksilla oli tarkoitus 2) selvittää, onko 
kuntoutusohjelmalla vaikutusta nuorten 
toiminnanohjauksen taitoihin arjessa.

MENETELMÄ

Osallistujat 

Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki 
sellaiset Kanta-Hämeen sairaanhoitopii-
rin lastenneurologisen työryhmän seuran-
nassa keväällä 2013 olleet 11–13-vuoti-
aat nuoret, joilla oli diagnosoitu spastinen 

molemminpuolinen alaraajapainotteinen 
CP-vamma ja joiden kielellinen päättely-
suoriutuminen oli ikäodotusten puitteissa. 
Lisäksi heillä oli todettu toiminnanohjauk-
sen vaikeutta. Kriteerit täyttäviä nuoria löy-
dettiin lastenneurologin ja neuropsykolo-
gin arvion perusteella kaksi. Tutkimuksella 
oli Tampereen yliopistollisen sairaalan eri-
tyisvastuualueen eettisen toimikunnan 
lupa. Osallistujilta ja heidän huoltajiltaan 
pyydettiin kirjallinen lupa kuntoutukseen ja 
tutkimukseen osallistumiselle.

Tapaus 1. ”Minna” oli tutkimuksen alka-
essa 11-vuotias tyttö, joka oli syntynyt 
keskosena 34. raskausviikolla (syntymä-
paino 2 970 g). Syntymässä Minnalla to-
dettiin hapenpuute ja alhainen verenso-
keri. Kaksivuotiaana tehdyssä aivojen 
magneettikuvauksessa todettiin otsa- ja 
päälaenlohkojen alueelle sijoittuva diffuu-
si valkean aineen vaurio sekä periventri-
kulaarinen leukomalasia (PVL). Minnan 
CP-vamman vaikeusasteeksi oli todet-
tu GMFCS-taso II (Gross Motor Function 
 Classification System, GMFCS; Palisano 
ym., 1997), ja Minna pystyi kävelemään 
rajoittuneesti, mutta ilman apuvälineitä. 
Minnalla oli todettu yhdeksänvuotiaana 
multifokaalinen symptomaattinen epilep-
sia. Hän oli kuntoutusjakson alkaessa lää-
kehoidolla kohtaukseton. 

Ensimmäisessä psykologin arviossa 
5-vuotiaana päättelysuoriutuminen näyt-
täytyi epätasaisena siten, että kielellinen 
päättely vastasi pääosin ikäodotuksia, 
mutta näönvaraisessa päättelyssä todet-
tiin huomattavia haasteita. Seuranta-arvi-
oissa (7-, 9-, 10- ja 11-vuotiaana) todettiin 
toistuvasti vastaava epätasainen päättely-
suoriutumisen profiili. Lisäksi tiedonkäsit-
telyssä todettiin hitautta ja työmuistissa 
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kuormittuvuutta. Minnan työskentelyssä 
todettiin alle kouluikäisenä ja ensimmäis-
ten kouluvuosien aikana verkkaisuutta ja 
taipumusta jäädä omiin ajatuksiin, minkä 
vuoksi Minna oli tarvinnut tukea tarkkaa-
vuuden kohdentamiseen ja ylläpitämiseen. 
Kuntoutusjaksoa edeltävissä neuropsyko-
logisissa arvioissa (ks. kuvio 1) Minnalla 
todettiin tehtävätasolla vaikeutta tark-
kaavuuden ylläpitämisessä, työmuistissa 
sekä toiminnan joustavuudessa. 

Minna oli aloittanut koulunsa erityi-
sen tuen päätöksellä yhteisopettajuusluo-
kalla, jossa yleisopetuksen luokkaan oli 
integroitu erityisen tuen pienluokka. Alku-
opetuksen aikana Minnalla oli haasteita 
lukemaan oppimisessa, ja hän kertasi 
ensimmäisen luokan. Kuntoutusjakson 
alkaessa Minna oli 4. luokalla ja opiskeli 
yleisopetuksen sisältöjen mukaisesti.

Tapaus 2. ”Jere” oli tutkimuksen alkaes-
sa 13-vuotias poika, joka oli syntynyt kes-
kosena 28. raskausviikolla (syntymäpaino 
1 360 g). Jerellä todettiin vastasyntynei-
syysvaiheessa kohdusta saatu B-strepto-
kokki-infektio sekä alhainen verensokeri. 
Aivojen ultraäänikuvauksessa todettiin va-
semmanpuolinen aivokammion sisäinen ja 
aivokammioiden välinen verenvuoto. Kak-
sivuotiaana tehdyssä aivojen magneettiku-
vauksessa todettiin sivuaivokammioiden 
takaosien viereisessä valkeassa aineessa 
PVL-löydökseen sopivaa harventumista. Je-
rellä todettiin molemminpuolinen spastinen 
CP-vamma (GMFCS-taso III), ja kävely onnis-
tui apuvälineiden tuella. 

Ensimmäisessä psykologin arvi-
ossa 5-vuotiaana Jerellä todettiin pääosin 
ikäodotuksia vastaavat kielelliset päät-
telytaidot. Näönvaraisissa toiminnoissa 

Kuvio 1. Osallistujien WISC-IV-profiilit ennen kuntoutuksen aloitusta (*tulos saatu kaksi vuotta ennen kuntou-

tuksen aloitusta)
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todettiin huomattavaa vaikeutta erityisesti 
visuospatiaalisissa ja visuomotorisissa tai-
doissa. Myöhemmissä psykologin seu-
rannoissa (6-, 7-, 9- ja 12-vuotiaana) kie-
lelliset päättely- ja perustaidot todettiin 
systemaattisesti ikäodotusten mukaisiksi, 
mutta näönvaraisen hahmottamisen sekä 
tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen alu-
eilla todettiin huomattavaa haastetta. 
Lisäksi todettiin oppimisen vaikeutta eri-
tyisesti matematiikassa. Jeren työskentely 
oli ollut alle kouluikäisenä ja ensimmäis-
ten kouluvuosien aikana häiriöherkkää, ja 
hän oli tarvinnut tukea tarkkaavuuden koh-
dentamiseen ja ylläpitämiseen. Kuntoutus-
jaksoa edeltävässä neuropsykologisessa 
arviossa (ks. kuvio 1) Jerellä todettiin teh-
tävätasolla vaikeutta toiminnan joustavuu-
dessa sekä inhibitiossa erityisesti tehtävän 
vaatimusten lisääntyessä. Arkitilanteissa 
vaikeudet näkyivät erityisesti koulutehtä-
vissä etenemisessä. 

Jere oli aloittanut koulunsa pidenne-
tyn oppivelvollisuuden päätöksellä ja kuu-
lui erityisen tuen piiriin. Jere oli käynyt 
kouluaan pienluokalla ensimmäiset kolme 
vuotta, jonka jälkeen hän integroitui yleis-
opetuksen ryhmään vähitellen siten, että 
6. luokasta lähtien Jere opiskeli kokonaan 
yleisopetuksen ryhmässä henkilökohtaisen 
kouluohjaajan tuella. Taito- ja taideaineiden 
opetussisällöt oli yksilöllistetty, mutta muu-
ten Jere opiskeli yleisopetuksen opetus-
suunnitelman mukaisesti. Kuntoutusjakson 
alkaessa Jere oli juuri siirtynyt yläkouluun.

Käytetyt arviointimenetelmät 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten arjen 
toiminnanohjauksen taitoja arvioitiin opet-
tajan ja vanhemman täyttämillä BRIEF-ky-
selylomakkeilla (Gioia ym., 2000) ennen 

kuntoutusjakson alkua ja kuntoutusjakson 
päättyessä. BRIEF on lasten ja nuorten ar-
kitilanteisiin liittyvien toiminnanohjauksen tai-
tojen arviointilomake, jolla on hyvä ekologi-
nen validiteetti (Gioia & Isquith, 2004). Sekä 
vanhemman että opettajan arviointilomak-
keet sisältävät 86 kysymystä, joissa lapsen 
tai nuoren käyttäytymistä arvioidaan kolmi-
portaisella skaalalla (toiminnan tai ongelman 
esiintyminen ei koskaan, joskus tai usein). 

Kyselylomakkeessa toiminnanohja-
usta arvioidaan kahdeksalla osa-alueella: 
inhibitio, joustavuus, tunnekontrolli, aloitta-
minen, työmuisti, suunnittelu/organisointi, 
materiaalien jäsentäminen ja oman toimin-
nan seuraaminen. Osa-alueet muodosta-
vat kaksi laajempaa indeksiä. Käyttäytymi-
sen säätelyn indeksin (behavioral regulation 
index, BRI) alle kuuluvat inhibition, jousta-
vuuden ja emotionaalisen kontrollin osa-alu-
eet. Aloittaminen, työmuisti, suunnittelu/
organisointi, materiaalien jäsentäminen ja 
oman toiminnan seuraaminen muodosta-
vat metakognition indeksin (metacognition 
index, MI). Kokonaispistemäärä kuvaa toi-
minnanohjauksen kokonaistaitoa (global 
executive composite, GEC). 

Jokaisen erillisen osa-alueen pisteet 
muunnetaan iän mukaisessa normivertai-
lussa T-arvoiksi, joiden keskiarvo on 50 
pistettä ja keskihajonta 10 pistettä. Mitä 
suurempi T-arvo on, sitä enemmän tutkit-
tavalla on vaikeuksia, ja 65 pisteen raja on 
määritetty kliinisesti merkittäväksi. Koska 
BRIEF-kyselyä ei ole normitettu Suomessa, 
tutkimuksessa sovellettiin menetelmän 
alkuperäisiä amerikkalaisia normeja. Nor-
mit on määritelty erikseen tytöille ja pojille 
sekä eri ikäpisteisiin.

BRIEF-kyselyä on käytetty kuntoutuk-
sen tuloksellisuuden arvioinnissa yleensä 
yhdessä muiden mittareiden kanssa. 
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Tuloksellisuutta on BRIEF-kyselyllä arvi-
oitu aiemmin sekä kokonaispistemäärien 
ja indeksien avulla (Catroppa, Anderson 
& Muscara, 2009; Wade, Wolfe, Brown & 
Pestian, 2005; Piovesana ym., 2017) että 
yksittäisten, kuntoutuksen kohteina ollei-
den osa-aluepisteiden avulla (Kenworthy 
ym., 2014). Useimmiten yhden keski-
hajonnan muutos T-pisteissä on arvioitu 
ryhmätasolla merkitseväksi sekä koko-
naispisteissä ja indekseissä että osa-alue-
pisteissä (Isquith ym., 2014). 

Molemmilla osallistujilla vanhemman 
BRIEF-arvion täytti äiti. Minnan opettajan 
arvion täytti erityisluokanopettaja, ja Jeren 
opettajan arvion täytti henkilökohtainen 
koulunkäyntiohjaaja. Tutkittavien tietoja 
verrattiin koko tutkimuksen ajan saman 
ikäpisteen normiaineistoon. 

TULOKSET

Alkumittaus

Äidin arviossa Minnan toiminnanohjauk-
sen taidot olivat kotitilanteissa ikäodotus-
ten mukaisia (kuvio 2). Opettajan alkuarvion 
mukaan Minnalla oli koulussa vaikeuksia sel-
västi yli kliinisesti merkittävän rajan suunnit-
telun/organisoinnin, materiaalien jäsentämi-
sen ja oman toiminnan seuraamisen alueilla 
sekä metakognition indeksissä.

Jeren äidin alkuarviossa ainoastaan 
aloittamisen ongelmat ylittivät kliinisesti 
merkitsevän rajan (kuvio 2). Kouluohjaa-
jan alkuarvion mukaan kaikilla metakogni-
tiivisen indeksin alle sijoittuvilla osa-alueilla 
esiintyi kliinisesti merkittäviä ongelmia ja 
kliinisesti merkitsevälle tasolle nousivat 
sekä metakognition indeksi että toiminnan-
ohjauksen kokonaispistemäärä.

Kuntoutusohjelman kehittäminen

Alkuarvion tuloksia käytettiin kuntoutusohjel-
man kehittämisessä ja suunnittelussa sekä 
tavoitteiden asettamisessa. Tavoitealueiksi 
valittiin toiminnan aloittaminen (Jere), oman 
toiminnan seuraaminen sekä toiminnan 
suunnittelu/organisointi (Minna ja Jere). 

Kuntoutusohjelma toteutettiin yhden 
kouluvuoden aikana. Kokonaisuuteen kuu-
luivat viikoittaiset 45 minuutin kuntoutusta-
paamiset, kotitehtävät, havainnointikäynnit 
koululla, keskustelutapaamiset vanhempien 
ja opettajien kanssa sekä yhteistyö muiden 
nuorta hoitavien tai kuntouttavien tahojen 
kanssa. Kuntoutusohjelma sisälsi viisi jak-
soa. Jaksot koostuivat käynnistys- ja lope-
tusjakson lisäksi kolmesta teemasta, jotka 
valittiin ja kehitettiin vanhempien ja opetta-
jan tekemien arviointien pohjalta yksilölli-
sesti kummallekin kuntoutujalle. Taulukossa 
1 esitetään kuntoutuksen sisällöt, tavoitteet 
ja menetelmät molemmilla kuntoutujilla. 

Kuntoutusohjelman kehittäminen poh-
jautui jo pitkään käytettyihin kielellisten itse-
säätelyn ja metakognitiivisten strategioiden 
opettamisen menetelmiin (esim.  Butler & 
Copeland, 2002; Dawson & Guare, 2010; 
Marlowe, 2000;  Meichenbaum & Good-
man, 1971; Suzman ym., 1997), ja sen yti-
menä olivat Ylvisakerin ja  Feeneyn (2008) 
esittämät kielellisen itsesäätelyn strate-
giat. Teoreettisesti nämä kaikki perustuvat 
ainakin jossain määrin Vygotskin (1982) 
näkemyksiin ajattelun ja kielen yhteydestä. 
Lähestymistavan valinta perustui tutkimus-
tietoon varhaisen aivovaurion vaikutuksista 
sekä CP-vammaisten lasten vahvojen kie-
lellisten taitojen hyödyntämiseen. Kuntou-
tusohjelman jaksojen kuvaus ja esimerkit 
kuntoutusmenetelmistä on esitetty lisäma-
teriaaleissa.
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Jaksot Tavoitteet Menetelmät Toteutus

”Minna”

I Käynnistysjakso Tiedon lisääminen toiminnanohjauk-
sen taidoista ja omista vahvuuksista 
ja haasteista 
Tavoitteiden asettaminen
Vuorovaikutussuhteen 
muodostaminen

Vuorovaikutteiset pelit 
Työskentelytaitokysely

• Aloitustapaaminen  
  lapsen ja vanhemman
  kanssa
• 5 yksilökäyntiä
• Koulukäynti ja luokka -
  havainnointi

II Oman toiminnan 
seuraaminen

Vireystilan tunnistaminen ja säätely 
Toiminnan etenemisen seuraaminen 
Tarkistaminen

Toimintastrategioiden kokeilu ja harjoit-
telu ennen työskentelyyn ryhtymistä, 
sen aikana ja sen jälkeen 
Konkreettinen ja kuvallinen materiaali

• 7 yksilökäyntiä
• Kouluneuvottelu

III Suunnittelu/
organisointi 
lukemisessa ja 
kirjoittamisessa

Lauserakenteen hahmottamisen 
ja jäsennetyn tarinan tuottamisen 
kehittäminen
Lukemista helpottavien tekniikoiden 
löytäminen

Lauserakenteen kuvallinen 
havainnollistaminen
Lukemisen apuvälineet ja lukutekniikat
Tarkistuslistat 
Lukupassi

• 6 yksilökäyntiä
• Kouluneuvottelu ja 
  havainnointi

IV Suunnittelu/
organisointi

Toimintasuunnitelman kertominen 
ennen työskentelyyn ryhtymistä
Opeteltavien asioiden organisointi 
mielessä muistamisen parantami-
seksi

Suunnittelun merkityksen 
havainnollistaminen 
Ongelmanratkaisustrategian 
käytön mallittaminen
Suunnittelupohjat
Suunnittelupassi

• 7 yksilökäyntiä

V Lopetus Valittujen strategioiden kokeilu ja 
käyttäminen arkiympäristössä
Omien toiminnallisten erityispiirtei-
den tunnistaminen

Kotitehtävät ja harjoittelupäiväkirja
Omien vahvuuksien ja haasteiden 
pohdinta

• 6 yksilökäyntiä
• Loppuarviointi lapsen ja 
  vanhemman kanssa
• Kouluneuvottelu

”Jere”

I Käynnistysjakso Tiedon lisääminen toiminnanohjauk-
sen taidoista ja omasta toiminnasta
Tavoitteiden asettaminen
Vuorovaikutussuhteen 
muodostaminen

Vuorovaikutteiset pelit 
Työskentelytaitokysely

• Aloitustapaaminen lapsen 
  ja vanhemman kanssa
• 5 yksilökäyntiä
• Koulukäynti ja luokka -
  havainnointi

II Aloittaminen Itsenäinen alkuun pääseminen tai it-
senäinen avun pyytäminen 60 % teh-
tävätilanteista

Strategiat: ennakointi, vaiheistaminen, 
aikatauluttaminen, työskentelyn jatka-
minen keskeytyksen jälkeen

• 7  yksilökäyntiä
• Kouluneuvottelu

III Suunnittelu/
organisointi

Toimintasuunnitelman kertominen en-
nen tehtävän ratkaisua
Kysymystekniikan käyttö asiasisällön 
jäsentämisessä

Suunnittelun merkityksen 
havainnollistaminen 
Suunnitelman kertominen ja 
toiminnan vaiheistaminen
Kysymysstrategian käytön 
mallittaminen 

• 6 yksilökäyntiä
• Tavoitteiden asettaminen 
  kodin ja koulun kanssa  
  puhelimitse

IV Oman toiminnan 
seuraaminen

Puheäänen hiljentäminen luokka-
tilanteissa
Itsehillinnän kasvaminen 
suuttumistilanteissa

Sosiaalisten tilanteiden analysointi vide-
olta ja tarinoista
Äänenkäytön havainnollistaminen
Oman ja toisen toiminnan havainnointi

• 4 yksilökäyntiä
• Tapaaminen henkilö-
  kohtaisen avustajan 
  kanssa

V Lopetus Valittujen strategioiden kokeilu ja 
käyttäminen arkiympäristössä

Kotitehtävät ja harjoittelupäiväkirja
Omien vahvuuksien ja haasteiden 
pohdinta

• 6 yksilökäyntiä
• Loppuarviointi lapsen 
  ja vanhemman kanssa
• Kouluavustajan 
  tapaaminen

Taulukko 1. Kuntoutuksen toteutus ja sisältö
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Vanhempien ja koulun täyttämien BRIEF-kyselylomakkeiden profiilit

BRIEF Vanhemman arvio ”Minna”

BRIEF Vanhemman arvio ”Jere”

BRIEF Opettajan arvio ”Minna”

BRIEF Opettajan arvio ”Jere”
Alkumittaus Loppumittaus

Alkumittaus Loppumittaus

Alkumittaus Loppumittaus

Alkumittaus Loppumittaus

Kuvio 2. BRIEF-profiilit ennen kuntoutusjaksoa sekä kuntoutusjakson jälkeen. Harmaalla merkitylle alueelle sijoittuvat  
T-pisteet kertovat kliinisesti merkittävistä ongelmista. TM=Työmuisti, OTS=Oman toiminnan seuraaminen, BRI= 
Käyttäytymisen säätelyn indeksi, MI=Metakognition indeksi, GEC=Toiminnanohjauksen kokonaispistemäärä.
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Loppumittaus

Loppumittauksen T-arvojen mukaiset tu-
lokset on esitetty kuvassa 2. Minnan äidin 
loppuarviosta puuttui 11 kohtaa (12,8 %),  
ja puuttuvat arvot korvattiin alkuarvion 
vastaavilla arvoilla. Lähes puolet puut-
tuvista arvoista oli suunnittelun/organi-
soinnin osa-alueella (5/11) eli Minnan ta-
voitealueella. Suuria muutoksia alku- ja 
loppumittausten välillä ei ollut havaitta-
vissa. Opettajan loppuarviossa pisteet 
vähenivät (tarkoittaen vähemmän ongel-
mia) sekä suunnittelun/organisoinnin että 
oman toiminnan seuraamisen alueilla. T-
arvoissa tämä merkitsi yli yhden keskiha-
jonnan kohennusta ja pistemäärän vähe-
nemistä epätyypillisestä normaalirajoihin. 
Työmuistin ja aloittamisen ongelmat sen 
sijaan lisääntyivät kuntoutusjakson aikana 
yli yhden keskihajonnan. Metakognition in-
deksin pistemäärä laski alle kliinisesti mer-
kitsevän rajan, mutta muutos indeksien ja 
toiminnanohjauksen kokonaispistemääris-
sä oli vähäinen. 

Jeren äidin loppuarviossa havaittiin 
selvä ongelmien vähentyminen (> 1 kes-
kihajonnan muutos) kaikilla tavoitealueilla 
(aloittaminen, suunnittelu ja jäsentämi-
nen sekä oman toiminnan seuraaminen). 
Toiminnanohjauksen kokonaispistemää-
rän, käyttäytymisen säätelyn indeksin ja 
metakognition indeksin muutokset oli-
vat vähäisiä. Koulunkäyntiohjaajan arvion 
perusteella alku- ja loppumittausten väli-
set muutokset tavoitealueilla, toiminnan-
ohjauksen kokonaispistemäärässä sekä 
indeksien alueella olivat vähäisiä. Tavoite-
alueiden ulkopuolelta materiaalien jäsentä-
misessä tapahtui merkittävä parannus (> 1 
keskihajonnan muutos) ja joustavuudessa 
merkitsevä ongelmien lisääntyminen  

(> 1,5 keskihajonnan muutos). Koulun-
käyntiohjaajan loppuarvio saatiin vasta 
kolme kuukautta tutkimuksen päättymisen 
jälkeen, ja vastausten johdonmukaisuutta 
arvioiva pistemäärä osoitti johdonmukai-
suuden olevan kyseenalainen.

POHDINTA

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ke-
hittää toiminnanohjauksen taitoja tukevi-
en strategioiden harjoitteluun perustuva 
kuntoutusohjelma CP-vammaisille nuorille, 
joiden toiminnanohjauksen vaikeudet liit-
tyvät varhain saatuun aivovaurioon. Kun-
toutusohjelman vaikutusta nuorten arjen 
toiminnanohjauksen taitoihin tutkittiin kah-
den tapausesimerkin kautta, alkumittaus–
loppumittaus-asetelmalla. Kuntoutuksen 
tavoitealueet valittiin alkumittauksen pe-
rusteella, ja kuntoutusohjelma kehitettiin 
yksilöllisesti molemmille kuntoutujille. Kun-
toutuksen kohteena olleet tavoitealueet ko-
henivat joko opettajan tai vanhemman ar-
vion mukaan kummallakin osallistujalla 
merkittävästi, mutta toiminnanohjauksen 
kokonaispistemäärinä (GEC) arvioituna on-
gelmat eivät vähentyneet merkitsevästi. 

Kuntoutusohjelman kohteena olleet 
(suunnittelun/organisoinnin, aloittamisen 
ja oman toiminnan seuraamisen) taidot 
kohenivat joko vanhemman tai opettajan 
arvioimana merkittävästi molemmilla kun-
toutujilla. Tulos antaa viitteitä siitä, että 
kielelliseen itsesäätelyyn ja strategiaope-
tukseen perustuvasta kuntoutuksesta saat-
taisi olla hyötyä CP-vammaisille nuorille. 

Aiempaa tutkimusta strategiakuntou-
tuksesta ei ole tällä potilasryhmällä löydet-
tävissä. Sen sijaan tutkimustietoa on saatu 
siitä, että strategiakuntoutus kehittää 
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aivovamman saaneiden kouluikäisten las-
ten ja nuorten taitoja (Feeney &  Ylvisaker, 
2003; Krasny-Pacini ym., 2014; Suzman 
ym., 1997). Vaikka CP-vammaiset nuoret 
eroavat tästä potilasryhmästä, on mahdol-
lista, että samanlaiset menetelmät voivat 
hyödyttää myös heitä.

Tietääksemme tämä on ensimmäinen 
tutkimus, jossa CP-vammaisten nuorten toi-
minnanohjauksen kuntoutuksella on todettu 
olevan positiivisia vaikutuksia kuntoutuksen 
kohteena olleisiin taitoihin. Koska kyseessä 
on kahden tapauksen kuvaus ja CP-vam-
man oirekuva on monimuotoinen, on tulos-
ten yleistäminen kuitenkin vaikeaa. 

Toiminnanohjauksen ongelmista ker-
tovissa kokonaispisteissä ei tapahtunut 
kuntoutusjakson aikana muutoksia. Tulos 
kertoo, että käytetyn strategiakuntoutuk-
sen vaikutukset eivät yleistyneet taitoihin, 
joita ei aktiivisesti harjoiteltu. Kuntoutus-
menetelmien, jotka perustuvat metakogni-
tiivisten taitojen ja systemaattisen ongel-
manratkaisun ajattelumallin opettamiseen, 
on ajateltu yleisesti kohentavan lasten 
ja nuorten toiminnanohjausta (Marlowe, 
2000; Ylvisaker & Feeney, 2009). Tämä 
saattaa kuitenkin olla epärealistinen tavoite 
niiden CP-vammaisten nuorten kohdalla, 
jotka ovat keskosuuden pohjalta saaneet 
varhaisen aivovaurion. Kriittistä pohdintaa 
metakognitiivisten strategioiden käytön 
yleistymisestä uusiin tilanteisiin on esitetty 
myös vakavan aivovaurion saaneilla lapsilla 
(Krasny-Pacini ym., 2014).

Vanhempien ja opettajien BRIEF-arvi-
oissa on todettu eroja sekä standardointiai-
neistossa (Gioia ym., 2000) että aiemmissa 
tutkimuksissa erilaisilla potilasryhmillä, esi-
merkiksi ADHD-lapsilla (Mares ym., 2007). 
Yleinen huomio on ollut, että kouluympäris-
tössä toiminnanohjauksen ongelmat tulevat 

kotiympäristöä enemmän esille. Tässä tut-
kimuksessa koulun arvioissa tuli esille odot-
tamatonta ja merkittävää ongelmien lisään-
tymistä joissakin tavoitteiden ulkopuolella 
olevissa osa-alueissa: Minnalla aloittami-
sessa sekä työmuistissa ja Jerellä jousta-
vuudessa. On mahdollista, että ongelmien 
lisääntyminen liittyi yleisemmin elämäntilan-
teeseen, kuten murrosikään tai vaatimus-
tason kasvuun iän myötä. Jeren kohdalla 
myös loppuarvion epäjohdonmukaisuus 
saattoi vaikuttaa tulokseen. Minnan epilep-
sia saattoi vaikuttaa toimintakykyyn sekä 
mm. työmuistiin. 

Tässä tutkimuksessa erityisenä pai-
nopisteenä strategioiden valinnassa oli 
tiedonkäsittelyn kuormituksen vähentämi-
nen. Yhtenä selityksenä ongelmien lisään-
tymiselle voi olla, että varsinkin työmuis-
tissa strategioiden käytön vaikutukset ovat 
monitahoisia. Lapset ja nuoret, joiden työ-
muistikapasiteetti on heikko, eivät kenties 
hyödy strategiakuntoutuksesta (Swanson, 
2014), koska monimutkaisen strategian 
käyttäminen aiheuttaa lisäkuormitusta työ-
muistille, jolloin ongelmanratkaisu käy yli-
voimaiseksi.

Kuntoutusohjelma kehitettiin nuorten 
yksilöllisten toiminnanohjauksen vaikeuk-
sien pohjalta. Tutkimustiedon avulla ei ole 
löydetty CP-vammaan liittyvää toiminnanoh-
jauksen vaikeuksien profiilia, jonka perus-
teella olisi mahdollista suunnitella ja koh-
dentaa kuntoutusta näille nuorille ryhmänä, 
kuten esimerkiksi autismikirjon lapsille on 
tehty (Kenworthy ym., 2014). Todetut toi-
minnanohjauksen vaikeudet ovat hyvin 
monimuotoisia ja yksilöllisiä jo pelkästään 
spastisessa molemminpuolisessa CP-vam-
massa (Di Lieto ym., 2017; Korkman ym. 
2008; Pirilä ym., 2004; Pirilä ym., 2011; 
White & Christ, 2005). Monimuotoisuuden 



15

CP-vammaisten toiminnanohjauksen kuntoutus

vuoksi tätä potilasryhmää palvelevat par-
haiten tapaustutkimusasetelman käyttämi-
nen ja yksilöllisten kuntoutustavoitteiden 
määritteleminen. 

Vaikutusten yleistymisen mahdolli-
suuteen suhtaudutaan kriittisesti (Krasny-
Pacini ym., 2014), mikä puoltaa tiettyyn 
toiminnanohjauksen osatoimintoon kohdis-
tuvien menetelmien kehittämistä. Tässä 
tutkimuksessa kuntoutusohjelma jaettiin 
eri toiminnanohjauksen osa-alueita painot-
taviin jaksoihin, mutta strategioissa oli sel-
västi päällekkäisyyttä. Kuntoutusohjelman 
kehittämistä ohjasivat teoreettiset periaat-
teet (Marlowe, 2000; Ylvisaker & Feeney, 
2008), jotka korostavat kielellisen itsesää-
telyn merkitystä varsinkin toiminnan suun-
nittelussa ja ongelmanratkaisutilanteissa. 
Onkin mahdollista, että tässä tutkimuk-
sessa kehitetty kuntoutusohjelma sovel-
tuu parhaiten suunnittelun, organisoinnin ja 
ongelmanratkaisun taitojen kehittämiseen. 
Tapaustutkimusten perusteella suunnitte-
lun/organisoinnin harjoittelemisen hyödyt 
olivat helposti perusteltavissa ja havainnol-
listettavissa nuorille. Suunnittelurutiinit oli-
vat myös siirrettävissä erilaisiin arkitilantei-
siin, eivät pelkästään tehtävätyöskentelyyn. 

Tämä tutkimus herättää useita jat-
kotutkimuksen aiheita, jotka liittyvät sekä 
toiminnanohjauksen kuntoutuksen toteu-
tukseen että kuntoutuksen vaikutusten arvi-
ointiin CP-vammaisilla nuorilla. Tutkimusta 
ei ollut mahdollista integroida osaksi kou-
lutoimintaa tai vapaa-ajan harrastusta. 
Strategioiden siirrettävyys arkitilanteisiin 
huomioitiin siten, että kuntoutustavoitteet 
valittiin nuorten arkitilanteista ja lähipiirin 
aikuiset osallistuivat kuntoutukseen. Silti 
voidaan ajatella, että sairaalan tai yksityi-
sen kuntoutusyksikön tiloissa tapahtuva 
kuntoutus ei pääse tarpeeksi lähelle niitä 

tilanteita, joissa toiminnanohjauksen vaike-
udet esiintyvät. 

Strategiaopetuksen integroiminen 
osaksi koulutoimintaa, kuten suuressa 
osassa aiemmista kuntoutustutkimuk-
sista on tehty (Feeney & Ylvisaker, 2003; 
 Kenwothy ym., 2014; Suzman ym., 1997), 
saattaisi kasvattaa harjoittelumotivaatiota 
ja lisätä harjoituskertojen lukumäärää. Toi-
sena vaihtoehtona olisi yhdistää toiminnan-
ohjauksen kuntoutus harrastustoimintaan 
tai liikunnalliseen motivointiin yhteistyössä 
fysioterapeutin kanssa. 

Kyselylomakkeiden lisäksi vaikuttaisi 
olevan tarve vielä yksityiskohtaisemmille, 
yksittäisen tavoitteen saavuttamiseen liit-
tyville mittareille. Koska sekä vanhem-
mat että kouluhenkilökunta olivat tiiviisti 
mukana kuntoutuksessa ja he olivat tietoi-
sia sen tavoitteista, on mahdollista, että 
heidän arvionsa eivät olleet objektiivisia. 
Standardoitujen kognitiivisten toiminnan-
ohjauksen arviointimenetelmien käytössä 
saattaa myös olla haasteita. Niiden aja-
tellaan mittaavan eritasoisia toiminnanoh-
jauksen prosesseja kuin käyttäytymisen 
tason kyselylomakkeet (Toplak, West & 
Stanovich, 2013), ja toiminnanohjauksen 
kuntoutuksen tulosten on havaittu olevan 
todennäköisemmin näkyvillä arkielämän 
toiminnoissa kuin standardoiduilla testeillä 
mitattuna (Kennedy ym., 2008). Lisäksi 
soveltuvien, kliinisessä käytössä saatavilla 
olevien mittareiden löytäminen on haasteel-
lista CP-vammaisilla nuorilla usein esiinty-
vien hienomotoristen ja näönkäytön ongel-
mien vuoksi. 

Arkitilanteisiin liitettyjen obser-
vointimittareiden käyttäminen saattaisi 
olla hyödyllistä. Schlosser (2004) sekä 
Krasny-Pacini ja kollegat (2014) ovat esi-
merkiksi ehdottaneet kahden rinnakkaisen 
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Goal Attainment Scaling -tavoitteiden-
asetteluasteikon (GAS; Kiresuk, Smith & 
 Cardillo,1994) käyttöä. Tällöin toinen GAS-
tavoitteista olisi harjoittelun kohteena ja 
toinen mahdollisimman samanlainen sekä 
samantasoinen toimisi taidon yleistymisen 
kontrollimittarina.

Tässä tutkimuksessa on useita puut-
teita. Tutkimuksen osallistujamäärä jäi aiot-
tua pienemmäksi. Useamman osallistujan 
tapaustutkimuksessa olisi ollut mahdollista 
tarkastella kuntoutuksen vaikuttavuutta luo-
tettavammin. Lisäksi kyseessä oli kokeileva 
kuntoutustutkimus, jossa kuntoutusmene-
telmää kehitettiin tutkimuksen kuluessa. 
Osallistujien ikäero ja opetusjärjestelyi-
den erot vaikuttivat kuntoutusmenetelmien 
toistettavuuteen. Jatkossa kuntoutusme-
netelmän kehittämisen ja vaikuttavuuden 
arvioinnin kannalta olisi tärkeää arvioida 
mahdollisimman samanlaisena pysyvän 
kuntoutusohjelman vaikutuksia useammalla 
kuntoutujalla. 

Myös tutkimusasetelmassa oli puut-
teita. Tähän tutkimukseen ei saatu tietoa 
osallistujien toiminnanohjauksen taitojen 
pysyvyydestä tai muutoksista ennen kun-
toutusjaksoa. Lisäksi kuntoutusjakso oli 
pitkä eikä mukana ollut kontrollihenkilöitä, 
mikä hankaloittaa arviointia siitä, johtuiko 
kehitys kuntoutuksesta vai tavanomaisesta 
kehityksellisestä muutoksesta. 

Tutkimustietoa CP-vammaisten nuor-
ten toiminnanohjauksen taitojen kehityk-
sestä on hyvin vähän ( Stadskleiv ym., 
2017), eikä kognitiivisten taitojen kehitys-
polkuja molemminpuolisessa spastisessa 
CP-vammassa ole vielä juurikaan tutkittu. 
Jos vanhemmat ja opettajat arvioisivat tai-
toja jo kuntoutukseen jonotettaessa, osal-
listujat voisivat toimia omina verrokkei-
naan. Toinen tutkimusasetelmaan liittyvä 

heikkous oli seuranta-arvion puuttuminen. 
Seuranta-arvio oli tarkoitus toteuttaa vähin-
tään kolmen kuukauden kuluttua kuntou-
tuksen päättymisestä, mutta arviointeja ei 
saatu kaikilta yhteistyötahoilta. 

Tutkimukset CP-vammaisten nuorten 
kognitiivisten vaikeuksien kuntoutuksesta 
ovat edelleen hyvin harvinaisia, ja tieto eri-
laisten kuntoutusmenetelmien soveltuvuu-
desta ja vaikutuksista on tärkeää. Tämä 
tutkimus on tietääksemme ensimmäinen 
raportoitu kokeilu kielelliseen itseohjauk-
seen ja metakognitiivisten strategioiden 
opetukseen perustuvasta kuntoutusohjel-
masta CP-vammaisten nuorten toiminnan-
ohjauksen taitojen kehittämiseksi. Kuntou-
tuksen vaikuttavuutta tulisi kuitenkin vielä 
arvioida suuremmalla otoksella ja verrok-
kien avulla. Kahden nuoren tapaustutkimuk-
sen perusteella strategiakuntoutus saattaisi 
olla yksi lisätutkimuksen aihe varhaiseen 
aivovaurioon liittyvien suunnittelun ja organi-
soinnin vaikeuksien kuntoutuksessa. 
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