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Tutkimuksessa tarkastellaan lasten ryhmämuotoisen toimin-
nanohjauksen ja tarkkaavaisuuden kuntoutuksen vaikutta-
vuutta. Tutkimuksen kohdejoukkona on 16 lasta, jotka osal-
listuivat kuntoutukseen kaudella 2001–2002. Toiminnanoh-
jaustaitoja ja tarkkaavaisuutta on arvioitu psykometristen tes-
tien sekä vanhempien ja opettajien täyttämien lomakkeiden
avulla. Alustavien tulosten perusteella muutosta on havait-
tavissa lähinnä lasten suoritusten parantumisena tarkkaa-
vaisuutta ja toiminnanohjausta edellyttävissä testitehtävis-
sä. Kuntoutuksessa opittujen taitojen yleistymistä osaksi
arkielämää olisi kuitenkin pyrittävä erityisesti tukemaan, sil-
lä vanhempien ja opettajien arvioissa muutos kuntoutuskau-
den aikana oli melko vähäistä.

MENETELMÄT
Kohdejoukko muodostuu kaudella 2001–2002 kuntou-
tukseen osallistuneista lapsista (n=16) ja heille kootta-
vasta kontrolliryhmästä. Kuntoutukseen osallistuneille
lapsille alkumittaus on tehty syksyllä kuntoutuksen al-
kaessa ja loppumittaus keväällä kuntoutuskauden päät-
tyessä. Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen arvi-
oinnissa on käytetty osioita WISC-III- ja NEPSY-testeis-
tä, Hanoin tornia sekä vanhempien ja opettajien teke-
miä arvioita lapsen toiminnasta (Conners' Rating Sca-
les-Revised ja Teacher's Self-Control Rating Scale).

TULOKSET
Kuntoutuskauden aikana lasten testisuorituksissa tapah-
tui positiivista muutosta (ks. kuvio). Kokonaisuutena las-
ten suoritus NEPSY:n Tarkkaavaisuus ja toiminnanoh-
jaus -osa-alueen osatesteissä parantui (p<,05) ja tilas-
tollisesti merkitsevää muutos oli yksittäisissä osa-tes-
teissä Auditiivinen tarkkaavuus ja vastaustavan vuorot-
telu (p<,01), Patsas (p<,05) sekä Kuvioiden keksiminen
(p<,01). Sen sijaan WISC-III:n osioissa (Laskutehtävät,
Numerosarjat ja Merkkikoe) suorituksissa ei tapahtunut
tilastollisesti merkitsevää muutosta. Hanoin torni -
testissä suoritukset parantuivat (p<,01) raakapisteillä
arvioituna. Ikänormeja tälle testille ei ollut käytettävissä.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän tutkimuksen perusteella positiivisia muutoksia las-
ten toiminnanohjauksessa ja tarkkaavaisuudessa on nähtä-
vissä ensisijaisesti testitasolla, mutta opittujen taitojen yleis-
tyminen kotiin ja kouluun on vähäisempää. Toisaalta tutki-
muksen pieni kohdejoukko hankaloittaa muutosten arvioi-
mista keskiarvotasolla, koska kuntoutettavien lasten lähtöti-
lanteet ja kuntoutukselle asetettavat yksilölliset tavoitteet
vaihtelevat melko paljon. Kuitenkin edistymistä näyttäisi tes-
titulosten perusteella tapahtuvan ainakin valikoivassa tark-
kaavuudessa (Auditiivinen tarkkaavuus ja vastaustavan vuo-
rottelu), impulssien inhibitiossa ja kontrollissa (Patsas) sekä
toiminnanohjauksessa (Kuvioiden keksiminen, Hanoin tor-
ni). Tutkimusta jatketaan edelleen täydentämällä aineistoa
opettajien arvioiden osalta sekä kokoamalla tutkimukseen
osallistuneille lapsille kontrolliryhmä lapsista, jotka eivät ole
kuntoutuksen piirissä.

Tampereen yliopisto, psykologian laitos,
Psykologipalveluiden kehittämisyksikkö PSYKE

JOHDANTO
Tampereen yliopiston psykologian laitoksen Psykologi-
palveluiden kehittämisyksikkö PSYKE:ssä on kehitetty
toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden neuropsykolo-
gista ryhmäkuntoutusta (TOTAKU). Tässä kuntoutusmuo-
dossa neljän lapsen ja kahden ohjaajan muodostamat
ryhmät kokoontuvat kerran viikossa puolitoista tuntia ker-
rallaan, yhteensä noin 25–30 kertaa kuntoutuskauden ai-
kana. Lastenryhmien ohella kokoontuvat vanhempainryh-
mät noin kymmenen kertaa kuntoutuskauden aikana.
Tämän tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on sel-
vittää, näkyykö kuntoutus muutoksena siihen osallistuvi-
en lasten toiminnanohjauksessa ja tarkkaavaisuudessa.
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Standardipistemäärät WISC-III:n ja NEPSY:n osa-
testeissä ennen ja jälkeen kuntoutuksen.

Myös lasten itsekontrollitaidoissa (TSCRS) tapahtui edisty-
mistä opettajien arvioimana (n=7, p<,05). Muutos ilmeni eri-
tyisesti kognitiivisissa itsekontrollitaidoissa, mutta ei niinkään
sosiaalisessa itsekontrollissa. Vanhempien arvioissa tätä
muutosta ei kuitenkaan tullut esiin. Myöskään vanhempien
ja opettajien lasten tarkkaavaisuutta koskevissa arvioissa
(CRS-R) ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta.


