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GAS –menetelmän soveltaminen 

Tiina Suomela-Markkanen

Vastaava asiantuntijalääkäri, Kela, Vakuutuslääketieteellinen yksikkö

14.2.2017

Esityksessä on käytetty esitysmateriaaleja seuraavilta asiantuntijoilta: 

Maarit Karhula, Tuulikki Alanko, GAS-seminaarin materiaaleja: mm. Arja Veijola, Anna-Mari Andersson, 
Hilkka Ylisassi

kela.fi GAS-käsikirja.

GAS-menetelmä
Goal Attainment Scaling

• Tavoitteen asettamisen menetelmä 

• http://www.kela.fi/gas-menetelma

• Kiresuk TJ, Smith A, Cardillo JE.1994. Goal Attainment Scaling: 
Applications, Theory, and Measurement. Hillside NJ: Erlbaum Associates.  

• Pitkään käytetty, alun perin mielenterveyspotilaille

• Mahdollistaa asiakkaille merkityksellisten tavoitteiden laatimisen ja 
tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin
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GAS käsikirja

GAS tavoitteen asettamisessa

• Kokonaistavoitteesta voidaan määritellä useita konkreettisia tavoitteita, 
jotka ovat konkreettisesti määriteltyjä, mitattavia ja tietyssä ajassa 
saavutettavia 

• GAS ei kerro mitään yksilön toimintavajavuuden asteesta tai  
kokonaisoireista.

• Henkilön toimintakyvyn (ICF) arviointiin tarvitaan luotettavia 
arviointimenetelmiä. https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus ja 
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/etusivu/toimia-tietokanta

Muokattu, Maarit Karhula4
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Tavoitteen laatiminen prosessina

Tavoitteen tunnistaminen

Tavoitteen nimeäminen

Indikaattorin valinta

Asteikon laatiminen

Asteikon tarkistaminen

Muokattu, Maarit Karhula5

Kuntoutustoimenpiteistä sopiminen / 
Interventiosuunnitelma

Etukäteistyöskentely, orientoituminen

SMART – periaate tavoitteen asettamisessa

Spesific
Measurable
Achievable
Realistic / Relevant
Timed 

= spesifinen, yksilöllinen, määritelty

= mitattavissa
= saavutettavissa

= realistinen, merkityksellinen,
kuntoutustoimenpitein saavutettavissa
= mahdollinen aikatauluttaa

Bovend’Eerdt TJ, Botell RE, Wade DT. 2009. Writing SMART 
rehabilitation goals and achieving goal attainment scaling: A 
practical guide. Clinical Rehabilitation, 23 (4), 352-361.
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Toimijuus tavoitteen asettamisprosessissa

• Toimijuudella tarkoitetaan kykyä määritellä tilanteita ja tehdä tavoitteellisia 
ja itselle merkityksellisiä tekoja tilanteen muuttumiseksi

• Laajemmin toimijuus nähdään oman elämän rakentamisena  kuntoutuja 
ohjaa omaa elämänkulkuaan valinnoillaan ja toiminnallaan erilaisissa 
olosuhteissa

• Toimijuus voi olla eri asteista ja kehittyä eri vaiheiden kautta (voi ilmetä 
vastustamisena, vaihtoehtojen pohtimisena, aikomuksina tai konkreettisina 
valintoina ja tekoina)

• Tärkeä askel toimijuuden kannalta on sitoutuminen

Maarit Karhula7

Osallisuuden polku
(Shier`s pathways to participation)

• Kuntoutujan osallistuminen tavoitteiden asettamisprosessiin tapahtuu 
siten, että hän kokee osallistumisen tunnetta.

• Osallisuuden polku on apuväline, jonka avulla työyhteisö ja 
ammattilaiset voivat arvioida onko heillä valmiuksia ja sitoutuneisuutta 
tukea kuntoutujan todellista osallistumisen mahdollisuutta.

• Malli tarkastelee osallisuutta ammattihenkilön ja kuntoutujan välisenä 
vuorovaikutuksena.

• Kaikilta ammattilaisilta vaaditaan samaa sitoutumisen astetta  

Maarit Karhula8
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Osallisuuden portaat
(mukaillen Shier 2001 & Thomas 2002)

Maarit Karhula9

Oma vastuu ja tuen tarve

Ammattilaiset ja/tai läheiset antavat apua ja tukea

• vaikeiden asioiden ymmärrettäväksi tekemiseen,

• tietojen hankintaan,

• palvelujen hakemiseen,

• arkipäivän asioiden pohtimiseen, kuten asunnon tai työpaikan valintaan,

• vaihtoehtojen etsimiseen ja niiden pohdintaan sekä

• tehtävän valinnan tai ratkaisun etujen ja haittojen pohdintaan

Tuettu päätöksenteko https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi/tuettupaatoksenteko
Kartta työväline http://verneri.net/yleis/sites/default/files/dokumentit/pdf/kvps_minun_suunnitelmani_web.pdf
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Tavoitteen tunnistaminen 
– osallistuminen arjessa …

• Arjen toimintoja voidaan tarkastella subjektiivisena kokemuksena tai 
havaittavana toimintana

• Molempia tarvitaan, jotta rakentuu arkeen kiinnittyvä, mielekäs, 
realistinen ja saavutettavissa oleva tavoite

• Arjessa pärjääminen on aina tilanne- ja kontekstisidonnaista

Maarit Karhula11

Maarit Karhula, Arja Veijola & Hilkka Ylisassi. Tavoitteiden asettamisen käytäntö. Kirjassa: Kuntoutuminen, 2016.

Arjen tavoitteet
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Tavoitteen nimeäminen ja indikaattori

• Nimeäminen:

• Tarpeen saattaminen tavoitteen muotoon 

• Riittävän yksiselitteinen ja positiivinen, jos mahdollista

• Indikaattori: 

• On sovittuna hetkenä arvioitavissa ja edustaa valittua tavoitetta ja 
edistymistä tavoitteen suuntaan

• Sen avulla määritellään eri tasot

• Voi olla järjestelmäasteikko (VAS-jana, paino, kertamäärä) tai 
laadullinen ilmaisu (tunteiden hallinta) 

• Yksiselitteisesti tulkittavissa (ei kahta ”mittaria” samaan 
indikaattoriin) 

Muokattu, Maarit Karhula13

Asteikon määrittäminen …

Taulukko 1. GAS-asteikko ja muutoksen kuvaaminen

Muutoksen 
suunta

GAS-asteikko Muutoksen suunta

-

+

-2 Selvästi odotettua 
matalampi 

Muutoksella ei toiminnalla merkitystä 
tilanne ennallaan tai huonontunut

-1 Jonkin verran odotettua
matalampi

Lopputulos odotettua vähäisempi, mutta 
muutos on oikeansuuntainen

0 Tavoitetaso Realistinen saavuttaa

+1 Jonkin verran odotettua 
korkeampi

Tavoite realistinen, lopputulos enemmän 
kuin odotettiin

+2 Selvästi odotettua 
korkeampi

Saavutettavissa optimaalisissa
olosuhteissa

Maarit Karhula14

http://lomake.kansanelakelaitos.fi/kela/kela.fi/fi/tiedostot/72663/GAS1_W.pdf
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Esimerkki Kelan GAS-käsikirjastaEsimerkki Kelan GAS-käsikirjasta

Maarit Karhula15

Muutoksen
suunta

Tavoite: Riisuminen

-
-2 Selvästi odotettua matalampi

Ei aloita sukkien riisumista (autettava)

-1 Jonkin verran odotettua matalampi
Aloittaa itse, tarvitsee apua

0 Tavoitetaso
Riisuu sukat yksin

+1 Jonkin verran odotettua korkeampi
Riisuu sukat ja kengät

+ +2 Selvästi odotettua korkeampi
Riisuu lisäksi vielä housutkin

Asteikon laatimisen voi aloittaa monilla 
eri tavoilla esim.

- määrittämällä nykytilanteen (-2 tai -1)

- määrittämällä parhaan, realistisen 
tilanteen (+2)

- määrittämällä todennäköisimmän 
tilanteen/ varsinaisen tavoitteen (0)
jne.

Maarit Karhula16
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Esimerkki

Opin liikkumaan uudessa ympäristössä / uusia reittejä

-2 En osaa kulkea työpaikalle, kauppaan tai muihin paikkoihin itsenäisesti,

uudessa ympäristössä.

-1 Osaan kulkea työpaikalle tai kauppaan

0 Osaan kulkea työpaikalle ja kauppaan itsenäisesti

+1 Osaan kulkea työpaikalle ja kauppaan. 

Osaan myös yhden muun reitin.

+2 Osaan kulkea työpaikalle ja kauppaan. 

Osaan myös useampia muita reittejä esim. äidin luo ja lenkin.

Esimerkkinä tavoite MS-hankkeesta

Maarit Karhula18

Tavoite . Liikkuminen luonnossa, kahden vuoden tavoite

-2 Luonnossa liikkuminen alle 1 krt/kk

-1 Luonnossa liikkuminen 1 krt/kk

0 Luonnossa liikkuminen 2 krt/kk

+1 Luonnossa liikkuminen 3 krt krt/kk

+2 Luonnossa liikkuminen alle 4 krt tai yli/kk
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Esimerkki

Opin ostamaan vaatteita itsenäisesti

-2 Ostan sukat ja kalsarit itse. Muut vaatteet ostan hoitajan kanssa. 
Suunnittelen hankinnat hoitajan kanssa.

-1 Ostan itse vaatteet, hoitajalta pyydän apua tarvittaessa. 
Suunnittelen hankinnat yhdessä hoitajan kanssa.

0 Ostan itsenäisesti vaatteet. 

Suunnittelen hankinnat hoitajan kanssa.

+1 Ostan itse vaatteet, suunnittelen hankinnat. 

Käyn läpi suunnitelman yhdessä hoitajan kanssa ja teemme budjetin.

+2 Ostan ja suunnittelen vaatehankinnat itse.

Esimerkki

Sählyn pelaaminen

-2 En pääse pelaamaan sählyä lainkaan

-1 Sählyä 1 krt/ kk n30 min

0 Sählyä 2 krt/ kk 30 minuuttia

+1 Sählyä 3 krt/ kk 30 minuuttia

+2 Sählyä joka viikko 30 minuuttia

Töissä käynti säännöllisesti

-2 En käy töissä

-1 Olen töissä 1-2 pv/vko

0 Olen töissä 3 pv/vko

1 Olen töissä 4 pv/vko

2 Olen töissä 5 pv/ vko
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Tyypilliset ongelmat asteikon laatimisessa

• Unohdettu, että tavoitteen saavuttaminen pitää olla ulkopuolisen 
arvioitavissa

• Tavoitetta ei ole määritelty riittävän selkeästi tai sitä on kuvattu 
epäselvin sanoin, jolloin sen saavuttamista ei voi myöhemmin arvioida

• Ei aikataulua ja otsikkoa

• Asteikko ei ole yksinkertainen. Esim. jatkuvassa muuttujassa on
• Päällekkäisyyttä (0: nukkuu 7,-8,5 h, +1: nukkuu 8-9 h) 

• Asteikon eri portaiden välillä on aukkoja (-1: laihtuu 2-3 kiloa, 0: laihtuu 5-6 kiloa)

• Samaan tavoitteeseen on laitettu kaksi toisistaan riippumatonta 
indikaattoria
• 0= lähtee kouluun ajoissa ja aamulla ei riitele äidin kanssa

Maarit Karhula21

GAS:n käyttö edellyttää

• Kouluttautumista ja käytännön harjoittelua, kuten muidenkin 
arviointimenetelmien käyttöönotto.

• Työskentelyä kyseisellä toiminta-alalla riittävän kauan, jotta pystyy 
tunnistamaan henkilön muutosmahdollisuuden ja laatimaan tavoitteen.

• Vaikka GAS on asiakaslähtöinen, tavoitteen realistisuus ja 
saavuttamisen aikataulu perustuvat myös ammattilaisen kokemukseen.

Muokattu, Maarit Karhula22
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Mitä hyötyä GAS:sta on?

• Tavoitteiden konkretisoituminen parantaa ja selkeyttää asiakkaan ja 
ammattilaisten yhteistyötä.

• GAS:n avulla on mahdollista tukea henkilön ongelmanratkaisukykyä.

• Realistinen tavoitteiden asettaminen konkretisoi asetetut odotukset realistiksi.

• Tyytyväisyys kasvaa ja motivaatio paranee kun tavoitteet on sovittu yhdessä.

• Auttaa määrittelemään tarvittavat toimenpiteet ja niiden sisällön  auttaa 
resurssien suunnittelussa.

Muokattu, Maarit Karhula23

GAS-osaamisen portaat

GAS- osaamisen portaat

On valmiudet perustella ja               
ohjata menetelmän käyttöä ja 
soveltaa sitä eri 
käyttömahdollisuuksiin  

Osaa laatia GAS-tavoitteet, 
tarkistaa niitä ja arvioida 
niiden saavuttamista

Pystyy määrittämään asteikon 

Pystyy nimeämään yksilöidyn tavoitteen

Tunnistaa yksilölliset tavoitteet yleisellä tasolla

Tuntee menetelmän periaatteet ja osaa tulkita tuloksia

24
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Tutkimushanke: Kuntoutujan osallistaminen 
tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin
Tutkimushanke: Kuntoutujan osallistaminen 
tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin

• Kelan tutkimusrahoitus 2015-2016
• Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter koordinoi hanketta
• Toteutus GeroCenterin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyönä
• Tavoitteet: 

1) Tunnistaa kuntoutujaa osallistavia tavoitteen asettamisen työtapoja ja käytäntöjä.
2) Arvioida tavoitteenasettamisprosessin aikana käytettävien menetelmien 

toimivuutta.
3) Tarkastella tavoitteiden saavuttamista ja siinä auttavia tekijöitä.
4) Arvioida kahden kuntoutujaryhmän välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

tavoitteiden asettamisprosessiin osallistamisessa.

Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017

25

26
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Tutkimuksen kaksi osatutkimustaTutkimuksen kaksi osatutkimusta

1) Akuutisti sairastuneet, moniammatillista kuntoutusta tarvitsevat kuntoutujat (n=20)
Yhteistyötaho: Keski-Suomen keskussairaala, vaativan kuntoutuksen osasto
Vastuututkija: Tuulikki Alanko (Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter)

2) Monimuotoisia, usein käyttäytymisen hallinnan ongelmia omaavat kehitysvammapsykiatrian yksiköiden 
asiakkaat (n=20)

Yhteistyötaho: ETEVA ky:n (Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri) kehitysvammapsykiatrian 
yksiköt Hämeenlinnassa, Keravalla ja Lahdessa
Vastuututkija: Maarit Karhula (Mikkelin ammattikorkeakoulu)

Hankkeen työryhmä: 

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter: Tuulikki Alanko, Riku Nikander

Mikkelin ammattikorkeakoulu: Maarit Karhula

Jyväskylän yliopisto: Teppo Kröger

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Marja Arkela, Satu Auvinen

Eteva ky: Marketta Salminen, Päivi Vuorinen

Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017

2/15/201727

Valmentautuminen GAS menetelmän käyttöön tutkimushankkeessa 

• Seminaarissa ja työpajassa (1/2 pv + 1/2 pv)
• Aiheina:

Kuntoutujan osallisuus
Arkeen kohdistuvat tavoitteet
ICF-viitekehys
GAS-tavoitteet ja SMART-periaatteet

• Kysely ammattilaisille alkutietämyksestä maaliskuu - kesäkuu 2015

• Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017
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TuloksiaTuloksia

• Kuntoutujien osallistuminen tavoitteen 
asettamiseen vaihteli. 

• Kaikissa keskusteluissa kuntoutujaa tuettiin 
ilmaisemaan omia mielipiteitään ja ne myös 
huomioitiin tavoitteita asetettaessa.

• Kuntoutujaa pystyttiin osassa 
keskusteluista osallistamaan tavoitteen 
asettamiseen myös päätöksentekijänä sekä 
vastuunottajana. 

• Kuntoutujan ja ammattilaisten välinen 
luottamuksellinen suhde sekä 
ammattilaisten taito käyttää GAS-
menetelmää ja työskennellä yksilölähtöisellä 
tavalla edistivät kuntoutujan osallisuutta

Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017

Osallistuminen 
tavoitekeskusteluun

Osittainen 
osallistuminen

Kuntoutuja vetäytyi 
syrjään jossain kohdin 

keskustelua

Kuntoutuja jäi syrjään 
jossain kohdin 
keskustelua

Kuntoutujaa ei tuettu 
tarkoituksenmukaisella 
tavalla keskustelussa

Täysivaltainen 
osalistuminen

Kuntoutujat kantoivat 
vastuuta ja käyttivät 

valtaa ilman 
ammattilaisen erityistä 

tukea

Kuntoutujat 
osallistuivat tuetusti 

täysivaltaisina 

Esimerkki tuetusta täysivaltaisesta osallistumisesta

• Keskustelu alkaa melko suoraan, 
tilanteeseen on orientoiduttu jo aiemmin. 
Tilassa on valmiina seinällä iso paperi, 
johon on tarkoitus kirjoittaa asioita esille. 

• Kuntoutuja päättää, että yksi 
ammattilaisista toimii kirjurina. 
Alkutunnelma on rennon oloinen.

• Etukäteistyöskentely tukee kuntoutujan 
osallistumista. Toiveita/ tärkeitä, muutosta 
vaativia seikkoja on kartoitettu yhdessä 
kuntoutujan kanssa. 

Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017
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Esimerkkejä tavoitteista

Portaissa liikkuminen itsenäisesti
-2 Kotona liikun portaissa varmistajan kanssa manuaalisella ohjauksella 

kaiteesta tukien
-1 Liikun kotona portaissa kaiteesta tukien varmistajan ollessa vieressä
0 Liikun kotona portaissa itsenäisesti kaiteesta tukien

+1 Liikun ulkoportaissa varmistettuna kaiteesta tukien 
+2 Liikun ulkoportaissa itsenäisesti 

Haluan oppia ruoanlaittoa
- 2 Osaan tehdä keittoruoan ohjaajan fyysisellä tuella
- 1 Osaan tehdä keittoruoan ohjaajan mallittamisen avulla
- 0 Osaan tehdä keittoruoan ohjaajan sanallisella tuella
+ 1 Osaan tehdä keittoruoan, ohjaaja läsnä ja vastaa kysymyksiini
+ 2 Osaan tehdä keittoruoan itsenäisesti alusta loppuun

Esimerkki, Tavoitetta tukevat keinot ja käytännöt
Kuntoutujan osallistaminen kuntoutusprosessiin,
Karhula, M. ym. Hyväksytty julkaistavaksi, Toimintaterapeutti -lehti 9.3.17

32

Tavoite: Säännöllinen työskentely toimintakeskuksessa

Keinoja: (Lähi-ihmisten tuki/ Oma vastuunotto/ Sovitut toimintakäytännöt ja ennakointi
• Minulle tulisi turvallinen olo, jos äiti saattaisi minut toimintakeskukseen.

• Jos minua jännittää aamulla, lyhyen korttipelin pelaaminen äidin kanssa auttaa.

• Minua auttaisi, jos ohjaajat kysyisivät, tarvitsenko tauon tai tarvitsenko apua tehtävissä.

• Jos minua jännittää, sanon sen ääneen. Jos minulla on paha mieli, otan lemmikkieläimen syliin ja silitän. 

• Kerron, että pidän leipomisesta, asiakkaiden auttamisesta ja avustamisesta, siivoustöistä, asiakkaiden 
kanssa kaupassa käymisestä, piirtämisen ja zumban opettamisesta asiakkaille. 

• Kotiin tulen yksin pyörällä tai kävelen.

• Haluaisin etukäteen tietää, mitä toimintakeskuksessa tapahtuu päivän aikaan.

• Kirjoitan edellisenä päivänä seuraavan päivän ohjelman ylös.

• Alussa aamun ohjelma kotona on ilmaistu kuvilla, ajastetaan aamun toimet (esim. pukeutuminen, wc-
käynti) time-timer –kellolla.

• Tavoitteen saavuttamista arvioidaan sovittuna ajankohtana. 
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Kuntoutujaa osallistavia tavoitteen asettamisen työtapoja ja käytäntöjäKuntoutujaa osallistavia tavoitteen asettamisen työtapoja ja käytäntöjä

• Ilmapiiri: kiireettömyys, huumori
• Asiakkaan tunteminen, aiempien keskustelujen tuominen mukaan 
• Etukäteistyöskentely, orientointi
• Asiakkaan rohkaisu, kannustaminen
• Kuunteleminen
• Kysymykset: tarkentavat, ajattelua fasilitoivat, varmentavat yms.
• Visuaaliset tekniikat: keskustelun jäsentäminen, tavoitealueiden 

priorisointi, tavoitteeseen liittyvien asioiden tunnistaminen yms.

Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017

Mitkä tekijät edistävät kuntoutujan osallisuutta 
tavoitteenasettamisprosessissa? Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017

1) Kuntoutuja oli orientoitunut etukäteen tavoitteen asettamiseen.
2) Ammattilaiset loivat tavoitekeskustelulle kuntoutujan osallistumista tukevat 
puitteet. 
3) Kuntoutuja oli aktiivinen, motivoitunut ja sitoutunut.
4) Ammattilaiset käyttivät tarkoituksenmukaisia vuorovaikutuksen keinoja.
5) Keskustelu sisälsi yhteistä pohdintaa ja reflektiota.
6) Tavoitekeskustelun lähtökohtana oli kuntoutujan arjen selvittäminen ja 
kuvaaminen.
7) Ammattilaiset jakoivat kuntoutujalle tietoa tavoitteen asettamiseen 
osallistumisesta ja GAS-menetelmästä.
8) Keskustelun tukena käytettiin visuaalisia keinoja.
9) Ammattilaiset käyttivät tuettua päätöksentekoa kuntoutujan osallistamisessa 
tavoitekeskusteluun.
10) Omaiset olivat mukana tavoitekeskustelussa. 
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Yhteenvetoa Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017Yhteenvetoa Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017

• Kognitiiviset ongelmat tai kehitysvamma eivät ole este kuntoutujan 
aktiiviselle osallistumiselle tavoitteen asettamisprosessiin, mikäli 
ammattilaisilla on taito työskennellä yksilölähtöisellä tavalla ja tukea 
kuntoutujan osallisuutta ja päätöksentekoa. 

• Ammattilaisten tulisi tietoisesti hyödyntää yksilölähtöistä työskentelyä 
tukevia keinoja sekä kannustaa ja rohkaista kuntoutujaa tekemään 
päätöksiä ja ottamaan vastuuta tavoitteenasettamisprosessissa.

Yhteenvetoa: Tavoitteen asettaminen
Alanko, Karhula, Piirainen, Kröger, Nikander, 2017

• Kuntoutujan täysivaltainen osallistuminen vaatii ammattilaisilta kuntoutujan 
yksilöllisten ominaisuuksien huomioimista ja kuntoutujan tarpeiden 
mukaisten, osallistamista edistävien työmenetelmien käyttämistä. 

• Kuntoutujan osallistamiseen liittyvät tarpeet ja keinot eivät ole vakaita tai 
muuttumattomia, eivät pysy samanlaisina edes saman tilanteen aikana.

• GAS-menetelmän riittävä hallinta mahdollistaa kuntoutujan osallistamisen 
tavoitteen asettamiseen. 

• Ainoastaan teoriassa menetelmän opiskelu ei riitä vaan tarvitaan 
harjoittelua ja menetelmään käyttöön liittyvää reflektiota sekä 
ammattilaisten kesken että myös kuntoutujan kanssa.
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20

Motivoiva haastattelu Käypä hoito

• Motivoiva haastattelu on William R. Millerin vuonna 1983 esittelemä, 
ammattilaisen ja potilaan väliseen yhteistyöhön perustuva, 
potilaskeskeinen ohjausmenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään ja 
vahvistamaan potilaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. 

• Menetelmä kehitettiin alun perin erilaisten riippuvuuksien hoitoon, mutta 
se sopii käytettäväksi myös silloin, kun tarvitaan muutoksia potilaan 
elämäntapoihin.

• http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=0C0F2
8431033F20C2525CAC7237BF88F?id=nix02109

• https://www.youtube.com/watch?v=4qtGsbG4UkY
• https://www.youtube.com/watch?v=apkAWgJidvs
• https://www.youtube.com/watch?v=2DpdsGnwwdM

Motivoiva haastattelu
Keskeiset periaatteet Käypä hoito

• Empatian osoittaminen.
• Potilas kokee, että ammattilainen on kiinnostunut hänestä ja hänen asioistaan. Yksinkertaisin 

tapa osoittaa kiinnostusta on pitää katsekontakti potilaaseen, kuunnella tarkkaavaisesti ja 
äännellä välillä hyväksyvästi ”mmm”, ”kerro lisää…”.

• Potilaan itseluottamuksen ja omien kykyjen vahvistaminen.
• Pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan potilaan vahvuuksia, löydetään aina ensin asian hyvät 

puolet ja pienetkin edistysaskeleet.
• Nykyisen ja tavoiteltavan tilanteen välillä olevan ristiriidan voimistaminen.

• Elämäntapamuutosta motivoi havaittu ristiriita nykyisen käyttäytymisen ja potilaalle tärkeiden 
tavoitteiden ja arvojen välillä. Pyritään tuomaan epäsuhtaa esiin ja auttamaan potilasta itse 
puhumaan muutoksen puolesta.

• Väittelyn välttäminen, vastarinnan myötäileminen.
• Potilaalla voi olla eri käsitys asioista kuin ammattilaisella. Jos potilas pysyy kannassaan, 

ammattilaisen todistelu ei yleensä paranna asiaa. Aihe kannattaa jättää hetkeksi ja palata 
siihen toisessa yhteydessä. Ammattilaisen tulee myös myötäillä vastarintaa eikä provosoitua, 
vaikka potilas ei toimisi toivotulla tavalla. Potilasta ei kritisoida, vaan osoitetaan ymmärrystä 
reaktioita kohtaan ja annetaan oikeutus tunteille: ”ymmärrän, että tupakoinnin lopettaminen on 
vaikeaa…”



21

Motivoiva haastattelu
Perusmenetelmät Käypä hoito

• Avoimet kysymykset. 
• Motivoivan haastattelun tarkoituksena on saada potilas ajattelemaan aktiivisesti sekä saada 

selville potilaan ajattelua. Avoimet kysymykset alkavat yleensä sanoilla mitä, miten, miksi, 
kuinka ja kerro. Tavoite on, että potilas puhuu enemmän kuin ammattilainen.

• Reflektoiva eli heijastava kuuntelu. 
• Reflektoiva kuuntelu on haastava, mutta samalla tehokas keino viestittää potilaalle, että häntä 

todella kuunnellaan. Reflektoivan kuuntelun prosessissa ikään kuin tarkastetaan, onko se 
"mitä kuulija luulee puhujan tarkoittavan” sama kuin “mitä puhuja todella tarkoittaa”.

• Yhteenvedot. 
• Reflektoiva kuuntelu sisältää myös lyhyiden yhteenvetojen tekemisen. Tarkoituksena on 

koota keskeisin siitä, mitä ammattilainen on kuullut ja ymmärtänyt. Yhteenvedon avulla 
voidaan osoittaa, että potilas on tullut kuulluksi. Samalla potilaalla on mahdollisuus vielä 
korjata ja täydentää kertomaansa. Tärkeää on myös kuunnella tarkkaan, mitä myönteistä 
potilas tulee sanoneeksi toiminnastaan tai itsestään. Motivoivaan haastatteluun kuuluu 
kärsivällisyys odottaa potilaan itseään motivoivia lauseita ja vahvistaa tätä puhetta.

42

GAS seminaari 
2.12.2015
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MUUTOSVAIHEMALLI

• Transtheoretical Model of Stages of 
Change, Prochaska ja Norcross 2013 

• Ei valmis

• Harkitsee 

• Valmis muutoksiin 

• Toteuttaa muutosta 

• Ylläpitää muutosta 

• Vähättelee ongelmaa tai ei usko kykyihinsä, ei ole valmis 

• Harkitsee muutosta, mutta ei toimi eikä sitoudu 

• Päättää tehdä jotakin, kokeilee erilaisia toimintatapoja, mutta toiminta ei säännöllistä 

• Aktiivista työskentelyä ja toimintatapojen muuttamista, vaatii ponnistelua 

• Muutos on pysyvä elintapa, ei vaadi ponnistelua 

• Takapakki mahdollinen 

43

Arja Veijola GAS seminaari 2.12.2015

• –Tavoitteen asettamisessa dialogin rakentaminen on aina 
ammattihenkilöiden vastuulla eli työntekijän rooli on merkittävä 

• –Asiakasta motivoiva ja tavoitteita esiin houkutteleva työntekijä 
on tietoinen käyttämästään menetelmästä ja valintansa 
perusteista 

• 1.12.2015 Arja Veijola (mm. Mönkkönen 2002) 

44
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Esimerkki, työkokeiluasiakas
Hilkka Ylisassi, ttl GAS seminaari 2.12.2015

45

Tavoite: Sitoutuminen työkokeiluun 

Työstä poissaolopäiviä enemmän kuin kaksi työkokeilun aikana −2 
selvästi odotettua matalampi 
Työstä poissaolopäiviä yksi tai kaksi työkokeilun aikana −1 
jonkin verran odotettua matalampi 
Ei työstä poissaolopäiviä 0 
tavoitetaso 
Ei poissaoloja ja hoidan työkokeilussa minulle annetut tehtävät +1 
jonkin verran odotettua korkeampi 
Ei poissaoloja ja työnantajan arvio hyvä +2 
selvästi odotettua korkeampi

Esimerkki Tavoite: Unen laadun parantaminen 
Anna-Mari Andersson anna-mari.andersson@proneuron.fi GAS seminaari 2.12.2015
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Esimerkki 
Stressihallintakeinojen omaksuminen 
−2 = Hermostun pienistäkin asioista 
−1 = Hermostun vain harvoin pienistä asioista 
0 = Osaan käyttää harkintakykyä 
+1 = Suhtaudun asioihin leppoisammin 
+2 = Haastavissakin tilanteissa osaan toimia 

Rentoutumisen taidon oppiminen 
−2 = Jännitän koko ajan, en osaa rentoutua 
−1 = Huomaan jännitykset ja kokeilen rentoutuskeinoja kotona 
0 = Osaan monenlaisia rentoutumiskeinoja ja käytän niitä

jännitysten poistamiseen sekä kotona että työssä 
+1 = Jatkan harjoittelua, jotta rentoutumisen taito säilyy 
+2 = Olen omaksunut rennon asenteen 
Pro-SosiKom
Rentoutuminen ja stressinhallinta 
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Esimerkki Tavoite: Unen laadun parantaminen 
Anna-Mari Andersson anna-mari.andersson@proneuron.fi GAS seminaari 2.12.2015

47

Raha-asioiden tasapainottaminen 
−2 = Spontaanit nettiostot tai heräteostokset jatkuvat 
−1 = Vain joskus sorrun heräteostoksiin 
0 = Laskut on maksettu ajallaan 
+1 = Suunnittelen ostokseni 
+2 = Tilillä on rahaa seuraavaan palkanmaksuun asti 

Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen
Esimerkki vaikuttavista tekijöistä Lindstedt, Kristiina 2014

• Liikuntaan lähtemisen ja osallistumisen esteet vaihtelivat omasta 
psyykkisestä voinnista taloudellisiin syihin. Muiden ihmisten 
kohtaaminen sekä epäonnistumisen ja naurunalaiseksi tulemisen pelko 
nousivat esiin osallistumista estävinä tekijöinä. 

• Liikuntaan osallistumista edesauttoivat muun muassa liikunnan 
saavutettavuus, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuudet, hyvä 
porukka sekä liikuntamuodon mielekkyys. Liikunta koettiin tärkeäksi niin 
fyysisistä kuin psyykkisistäkin syistä. 

• Olisi tärkeää kuunnella nuorten omaa ääntä, kun mietitään nuorille 
palveluita tukemaan osallisuutta eri toimintoihin. Matalan kynnyksen 
toimintojen lisääminen mahdollistaisi yhä useamman nuoren 
aktivoitumisen. 

• Mikä meitä liikuttaa? - Työttömien nuorten aktivoituminen, osallistuminen liikuntapalveluiden pariin ja 
osallistumisen esteet, Lindstedt, Kristiina 2014, https://www.theseus.fi/handle/10024/8275648
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ICF toiminnan perustana

• Toiminnan lähtökohtana on yksilön toimintakyky ja tarpeet omassa
ympäristössään ja tilanteessaan.

• Lähestymistapoihin liittyy lääketieteen, työelämän, opetuksen, 
sosiaalisen ja rakennetun ympäristön toimintatavat eri sektoreilla
toimivien ammattilaisten yhteistyössä.

• Optimaalisen toimintakyvyn saavuttamiseksi tarvitaan usein
moniammatillista lähestymistapaa.  

• Tarvitaan yhteisiä käsitteitä ja kirjaamista sekä ymmärrystä

50
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Uusia menetelmiä oppii koulutuksella ja käyttämällä
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