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SPIRAL-menetelmän tausta

Lähtökohtana kokemus siitä, että mielenterveyden häiriöihin ja 
neuropsykiatrisiin ongelmiin kohdistuvan kuntoutuksen suunnittelu on usein 
puutteellista

• Asiakaslähtöisyyden toteutumattomuus

• Kuntoutussuunnitelmien kapea-alaisuus ja puutteet perustiedoissa

• Puutteellinen tavoitteen asettelu

• epärealistiset tavoitteet

• liian yleiselle tasolle jäävät tavoitteet

• työntekijän tai läheisen näkökulmasta asetetut tavoitteet

GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling ; Kiresuk & Sherman 1968) on tehokas 
kuntoutustavoitteiden jäsentämisen ja seuraamisen menetelmä, mutta sen 
käytännön toteutus on usein haasteellista (mm. Sukula 2013, Turunen, 
Hannonen ja Ylisassi 2015)
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SPIRAL-menetelmän tausta

Kansainvälisen, WHO:n hyväksymän ICF-luokituksen (THL 2013) 
hyödyntämistä kuntoutustyössä pidetään yleisesti suositeltavana (Paltamaa
ym. 2011, Pärnä ym. 2011)

– Luokitus on kuitenkin juurtunut terveydenhuollon käytäntöihin jähmeästi 
(Paltamaa & Perttinä 2015; Stenberg ym. 2016) 

– ICF-luokituksen käyttö voisi taata laaja-alaisen näkökulman yksilön 
toimintakyvystä

Pelilliset menetelmät ovat lisääntymässä terveydenhuollon konteksteissa 
(mm. King ym. 2013, Pereira ym. 2014)

– Lautapelimuotoisia välineitä on aiemmin kehitelty esim. sairastumiseen 
sopeutumisen tueksi (Pon 2010) ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun (Torres 
ym. 2002)
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SPIRAL-lautapeli

• SPIRAL-lautapeli on kuntoutustavoitteiden asettelua 
helpottamaan kehitetty menetelmä

– vapaasti tulostettavissa www.kuntoutussaatio.fi/spiral 

• Peli on Kelan rahoittaman Tulevaisuus pelissä -
kehittämishankkeen tulos. Kuntoutussäätiö on toteuttanut 
hankkeen yhteistyössä Lempäälän kunnan psykiatrian 
yksikön ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa 
vuosina 2014–2016. 
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SPIRAL-pelin yhteys ICF-viitekehykseen
• SPIRAL-pelissä arvioidaan toimintakykyä laaja-alaisesti ICF-luokitukseen 

pohjautuen. Jokainen pelaaja arvioi henkilökohtaisia suoritus- ja 
osallistumisrajoitteitaan, psykofyysisiä toimintarajoitteitaan sekä oman 
tilanteen kannalta oleellisia ympäristötekijöitä muiden pelaajien kanssa 
keskustellen.

• Tarkoitus on kartoittaa, millaiseen muutokseen kuntoutuja on itse 
motivoitunut.

• 24 kysymystä, jotka perustuvat ICF-luokituksen mukaisiin toimintakyvyn 
osa-alueisiin.
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SPIRAL-lautapelin pelaaminen
• SPIRAL-peliä pelataan pienryhmissä (esim. 3-5 

hlöä), mutta pelaaminen on mahdollista myös 
yksilökuntoutuksessa.

• Pelin aikana jokainen pelaaja täyttää laaja-
alaisesti toimintakyvyn eri osa-alueita 
käsittävän SPIRAL-itsearviointilomakkeen, jota 
voidaan hyödyntää mm. kuntoutustavoitteiden 
asettelussa ja seurannassa. Itsearviointi-
lomaketta on mahdollista käyttää myös 
moniammatillisien tiedon siirtämisen 
välineenä.

• Pelin mielekkyyttä lisäävät erilaiset tehtävät, 
joita ohjaaja voi halutessaan pelitilanteen 
aikana teettää. 

• Peli ei edellytä ohjaajalta erityisosaamista tai 
taustateorioiden seikkaperäistä hallitsemista.
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Peliversiot

Tulevaisuus pelissä -hanke

1. Mielenterveyskuntoutujat – Aikuiset

2. Autismikirjo – Nuoret
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Tulevaisuus pelissä -tuloksia: SPIRAL -pelin 
pelaaminen sujuvoitti tavoitteen asettelua 

• Seuratuilla kursseilla kuntoutujien tavoitteet asetettiin GAS-menetelmän 
mukaisesti toteutetuissa yksilöllisissä tavoitekeskusteluissa

MT-ryhmä: työntekijä ja kuntoutuja 

AS-ryhmä: työntekijä, kuntoutuja, huoltaja

• Keskustelun päätteeksi sekä kuntoutuja että työntekijä arvioivat 
tavoitekeskustelun sujuvuutta asteikolla 1–5: 
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Tuloksia

• Pelin pelaaminen tukee kuntoutujan osallisuutta GAS-
tavoitteen asettelussa

• GAS -tavoite löytyi helpommin niissä ryhmissä, joissa 
pelattiin SPIRAL-lautapeliä

• Hyöty kuntoutuskurssien sisältöjen suunnittelussa

• Edesauttaa ryhmäytymistä

Sivu 9



| ©Kuntoutussäätiö 2015

SPIRAL -pelin uudet muodot (2017-18)
• SPIRAL peliä on kehitetty edelleen 

uusille kohderyhmille

Tausta ja tarve: 
• Usealla kuntoutusta saavalla 

kohderyhmällä esiintyy sairauden tai 
häiriön aiheuttamia kommunikaatio-
ongelmia asettaen erityisiä  haasteita 
kuntoutukselle. Tarvetta on 
kuvallisesti tuetulle toiminnalliselle 
menetelmälle, jota voidaan hyödyntää 
kuntoutuksen tavoitteen asettelussa. 

• Hanke pyrkii edistämään ICF:n
juurruttamista kuntoutuksen kentälle 
sekä helpottamaan GAS-
kuntoutustavoitteiden 
konkretisoimista. 
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SPIRAL -pelin uudet muodot 2017 - 18

• Kohderyhmät: 
– Kielihäiriöiset lapset ja perheet

– Aikuiset, joilla on afasia

– Vieraskieliset aikuiset

– Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuvat

• Tavoite: 
– Tuottaa kuvallisesti tuettuja SPIRAL –peliversioita kohderyhmillä, 

joilla on kommunikaation/ymmärryksen rajoitteita kielitaustan, 
kielellisen häiriön tai iän pohjalta.

– Pilotoida SPIRAL-peliä ammatillisen kuntoutuksen kentällä

– Aiemmin tuotettujen peliversioiden (mielenterveys- ja autismikirjo) 
kuvallistaminen

– Kaikkien peliversioiden kääntäminen ruotsin ja englannin kielille

– SPIRAL -menetelmän tutkiminen ja kehittäminen
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SPIRAL-pelin uudet muodot –hanke (2017-2018)
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Peliversiot
Tulevaisuus pelissä -hanke

1. Mielenterveyskuntoutujat – Aikuiset

2. Autismikirjo – Nuoret

SPIRAL-pelin uudet muodot 

3. Kielelliset vaikeudet – Lapset

4. Kielelliset vaikeudet - Perhe

5. Kielelliset vaikeudet – Aikuiset

6. Ammatillinen kuntoutus

Sekä peleistä käännökset ruotsin ja englannin kielille, 

Yht 18 peliversiota.

SPIRAL 2018 Sivu 13



| ©Kuntoutussäätiö 2015

Tuloksia Kielelliset vaikeudet -perhepelin 
pelaamisesta

• Työntekijän mielestä perhe oli aktiivisempi 
kuntoutustavoitteiden asettamisessa ja tavoite löytyi 
helpommin, kuin ryhmässä jossa SPIRAL peliä ei pelattu

• Perheen mielestä kuntoutustavoitteen asettaminen 
helpottui

Haasteena 

• Kuinka saada lapsi itse osallistumaan enemmän

• Kuinka lapsi jaksaa keskittyä
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Kyseessä on maksuton peli

• SPIRAL-pelin voi tulostaa ilmaiseksi osoitteesta

www.kuntoutussaatio.fi/spiral

• Samasta osoitteesta löytyy myös SPIRAL-koulutusvideoita, 
jotka helpottavat pelin käyttöönottoa.

Lisätietoa:

• Kati Peltonen, psykologitutkija kati.peltonen@kuntoutussaatio.fi,  
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Tutkija, psykologi Piia Pietilä

SPIRAL-menetelmän soveltaminen Tulevaisuus 
pelissä ja SPIRAL-pelin uuden muodot -
hankkeiden ulkopuolella

Kuntoutuspäivät 7-8.6.2018
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SPIRAL-menetelmä on herättänyt kiinnostusta mm.

• järjestöissä sopeutumisvalmennuksen tavoitetyöskentelyä 
tukevana työvälineenä

• päihteiden käytön vähentämiseen tähtäävässä 
yhteisölähtöisessä ryhmätoiminnassa

• puutteellisen kielitaidon omaavien maahanmuuttajien 
ryhmätoiminnassa 

• monet kuntoutusalan opiskelijat ovat lähteneet kehittämään 
uusia versioita osana kehittämisprojektejaan ja 
opinnäytetöitään.
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SPIRAL järjestöjen toteuttamassa 
sopeutumisvalmennuksessa

Suomen Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt kehittävät yhdessä 
STEAn tuella ammatillisen kokemuksen ja ICF-luokituksen 
pohjalta sopeutumisvalmennukseen soveltuvia kysymyksiä:

• alkusysäyksenä kehittämistyölle järjestettiin molempien 
järjestöjen ohjaajille yhteinen työpaja ”Tavoitteiden 
asettaminen sopeutumisvalmennuksessa”

• suunnittelu yhdessä koettu antoisaksi, yhteisiä asioita 
kohderyhmien välillä on löydetty paljon

• SPIRAL koettiin potentiaaliseksi välineeksi, keskeiseksi 
haasteeksi todettiin kysymysten suuri määrä yhdistettynä 
ryhmäkokoon ja rajalliseen aikaan.
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SPIRAL järjestöjen toteuttamassa 
sopeutumisvalmennuksessa

Allergia-, iho- ja astmaliitto ja Psoriasisliitto soveltavat SPIRAL-
menetelmää aurinkopainotteisessa sopeutumisvalmennuksessa:

• kokeiltiin pelaamista pienryhmissä ilman ohjaajaa ➔ osoittautui 
liian hankalaksi

• toimivaksi ratkaisuksi osoittautui pelaaminen pienryhmissä ilman 
pelilautaa, kokemukset erittäin myönteisiä

• koettu hyväksi puheeksi oton menetelmäksi
• kysymysten määrää vähennettiin, noin 16 kysymystä koettu 

toimivaksi
• vastauslomakkeen ”Toivoisitko tähän muutosta” –kohta koettu 

tärkeäksi, ”kyllä” / ”ei” vaihtoehtoihin lisättiin ”ehkä”
• valittavien kehittämiskohteiden (”eniten toivon muutosta”) määrä 

vastauslomakkeella rajattiin enintään kolmeen. 
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SPIRAL järjestöjen toteuttamassa 
sopeutumisvalmennuksessa

Monika-Naiset liitto:

• toimivuutta kokeillaan non-stop tyyppisessä 
ryhmätoiminnassa rajallisen suomen kielen taidon omaavilla

• ensimmäiseen kokeiluun valitaan puolet (=12 kpl) 
mielenterveyskuntoutujien peliversion kysymyksistä 
kuvallisesti tuettuna

• jatkossa voidaan kehittää myös uusia, maahanmuuttajille 
suunniteltuja kysymyksiä

• peli voi kannustaa käyttämään suomen kieltä ryhmässä ja 
edistää suomen kielen oppimista.
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SPIRAL päihteiden käytön vähentämiseen 
tähtäävässä yhteisölähtöisessä toiminnassa

Tapatuunaus-hanke, Kuntoutussäätiö

• toimivuutta kokeiltu sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden 
edistämisen määrärahalla toteutettavassa non-stop 
tyyppisessä, itseohjautuvassa ryhmätoiminnassa (ryhmä toimii 
ilman ennakkosuunnitelmaa ja tavoitteiden asettamista)

• vastaanotto menetelmälle oli ryhmässä erittäin myönteinen, 
pelin koettiin helpottavan asioista puhumista ja ryhmäytymistä

• ohjaajan näkökulmasta pelaaminen nostaa esiin keskeisiä 
teemoja ryhmätoiminnan mahdolliseksi sisällöksi

• kokeilussa oli 19 kohderyhmälle suunniteltua kysymystä. 
Keskustelua syntyi runsaasti, kysymyksiä hyvä vähentää 
edelleen. 
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Lisätietoa:

Piia Pietilä, tutkija, psykologi

etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi 

Kiitos!


