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OIVA-työkalu on Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Esteettömyys ja saavutetta-

vuus -tutkimusryhmän kehittämä sähköinen, internetissä käytettävä, työkalu esteettömyy-

den arviointiin ja raportointiin. 

OIVA-työkalu kehitettiin alun perin nopeuttamaan valtakunnallisen esteettömyys-kartoitus-

menetelmän (ESKEH) käyttöä teknologian keinoin. ESKEH on Invalidiliitto ry:n ESKEH-pro-

jektissa (2007–2009) luoma menetelmä julkisen rakennetun ympäristön esteettömyyden 

kartoittamiseen. Koulutettu esteettömyyskartoittaja voi ESKEH-menetelmällä objektiivisesti 

ja kattavasti kartoittaa julkisen ympäristön esteettömyyttä ja tehdä toimenpide-ehdotuksia 

havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

Esteettömyyskartoitoitus on laaja prosessi, joka etenee etukäteisvalmistelujen kautta kar-

toitukseen ja kartoitetun kohteen raportointiin. Kartoituksen tekeminen satojen paperilo-

makkeiden ja kartoitusvälineiden kanssa vaatii kartoittajalta paljon aikaa. Toteuttamansa 

kartoituksen pohjalta kartoittaja laatii esteettömyysraportin, joka kokoaa yhteen tiedot kar-

toitettavan kohteen esteettömyyden tilasta sekä ohjeistukset mahdollisista suositeltavista 

toimenpidemuutoksista esteettömyyden parantamiseksi. Sähköisen OIVA-työkalun kehittä-

misen tavoitteena oli ennen kaikkea helpottaa kartoitusprosessia sekä tehdä raportointivai-

heesta entistä nopeampaa ja sujuvampaa. Lisäksi sähköisten lomakkeiden myötä tavoittee-

na oli paperinkulutuksen vähentäminen.

SAMKin Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmä aloitti OIVA-työkalun suunnitte-

lemisen vuonna 2013. Työkalun teknisestä toteutuksesta vastasi SAMKin tietotekniikan 

koulutusohjelmassa viimeistä vuotta ohjelmointia opiskellut Mikko Laitinen. Laitinen aloitti 

työkalun kehittämisen opinnäytetyönään ja jatkoi työtä valmistumisen jälkeen projektityönte-

kijänä SAMKissa toteutuneissa esteettömyysaiheisissa hankkeissa. Työkalua sisällöllisestä 

näkökulmasta kehittivät SAMKista Riikka Tupala, Reetta-Kaisa Kuusiluoma ja Kati Karin-

harju. Lisäksi työkalun kehittämisessä on hyödynnetty myös valtakunnallisia esteettömyys-

osaajia kuten Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n esteettömyyskartoittajia sekä 

Kynnys ry:n ja Invalidiliiton esteettömyys-asiantuntijoita.

Työkalun käyttö on maksutonta, mutta vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Tunnukset 

on mahdollista saada OIVA-työkalua ylläpitävältä taholta, joka vuodesta 2016 eteenpäin 

on ollut Invalidiliitto ry ja sen alaisuudessa toimiva Esteettömyyskeskus ESKE. Satakunnan 

OIVA-työkalu avuksi esteettömyyden arviointiin 
ja raportointiin
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ammattikorkeakoulussa opiskelevat voivat tiedustella tunnuksia SAMKin Esteettömyys ja 

saavutettavuus -tutkimusryhmältä. Koska työkalu toimii netin kautta, se on käytettävissä eri 

päätelaitteilla (esim. tietokone, tablet-tietokone ja älypuhelin). Erillistä sovelluksen lataamista 

ei siis tarvita.
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Vaikka OIVA-työkalu kehitettiin nopeuttamaan ja helpottamaan valtakunnallisella ESKEH-

menetelmällä tehdyn esteettömyyskartoituksen valmistelua, kartoituksen tekemistä sekä 

raportointivaihetta, sisältää se nykyään lomakkeet myös liikuntapaikkojen, aistiympäristön 

ja kotiympäristön esteettömyyden arviointiin. OIVA-työkalun käyttö- ja soveltamismahdolli-

suudet ovat merkittävästi laajentuneet em. lomakkeiden ansiosta.

Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus (ESKEH ja VAU)

OIVA-työkalusta useimmilla käyttäjäprofiileilla löytyvät Liikuntapaikkojen esteettömyyskar-

toituslomakkeet kehitettiin Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toteuttamassa 

ESTE (2009–2011) hankkeessa. Lomakkeet kehitettiin täydentämään ESKEH-lomakkeita. 

Lomakkeet mahdollistavat rakennetun liikuntaympäristön monitahoisen tarkastelun liikku-

misen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteettömyyden kautta sekä eri käyttäjä-

ryhmien kuten liikuntaan osallistuvien, liikuntatilassa työtään tekevien että yleisön näkökul-

mista. (Kilpelä & Saari 2013).

Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta 

www.lts.fi/sites/default/files/page_attachment/lt_6-13_86-87_lowres.pdf.

Lomakkeet ovat tulostettavissa osoitteesta http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materi-
aalit/esteettomyys.

Kotiympäristön tarkastelu (kotiuttamistyökalu)

OIVA-työkalusta tietyillä käyttäjäprofiileilla löytyvä Kotiympäristön tarkastelu (kotiuttamistyö-

kalu) -lomakkeisto luotiin opinnäytetyönä osana SAMKin Esteettömyys ja saavutettavuus 

-tutkimusryhmän toimintaa. Lomakkeen sisällöt ja siihen liittyvät raportointiominaisuudet 

kehitti Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelmassa opiskellut Lilli Vepsä. Ke-

hittämistyötä toteutettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja 

opiskelijoiden, Porin perusturvan Kuntoutus- ja Sairaalapalveluiden sekä Vanhuspalvelui-

den kotihoidon kanssa. Kotiuttamistyökalun kehittämisestä vastasi SAMKin Esteettömyys 

ja saavutettavuus -tutkimusryhmässä toimiva Sirpa Jaakkola-Hesso. 

Työkalussa käytettävät lomakkeet
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Kotiuttamistyökalu-lomakkeisto kehitettiin lähtökohtaisesti apuvälineeksi perusterveyden-

huollon sairaalaosastoille, joissa on tarve tarkastella kotiympäristön esteettömyyttä ikään-

tyneiden lonkkamurtuma-potilaiden kotiutustilanteissa. Lomakkeistoa voi kuitenkin käyttää 

myös muissa tapauksissa, joissa arvioidaan kotiympäristön esteettömyyttä. 

Lisätietoa kehittämistyöstä ja lomakkeistosta löytyy Lilli Vepsän opinnäytetyöstä osoitteesta

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014090813796.

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden

OIVA-työkalun useimmista käyttäjäprofiileista löytyvä Tilojen esteettömyyskartoitus aistit 

huomioiden -lomakkeisto on Satakunnan ammattikorkeakoulun, Autismi- ja Aspergerliitto 

ry:n sekä Suomen erityisherkät ry:n yhteistyössä verkostojensa kanssa kehittämä tarkistus-

lista, joka keskittyy tilojen aistiesteettömyyden arviointiin. Lomakkeisto luotiin täydentämään 

ESKEH-menetelmää ja huomioimaan myös aistit osana kokonaisvaltaisempaa esteettö-

myyden arviointia.

Kehittämistyö liittyi SAMKin Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmän toimintaan 

ja sen pohjana käytettiin alaan liittyvää kirjallisuutta sekä kehittämistyöhön osallistuvien jä-

senten ammatillista osaamista. Kehittämistyöstä vastasi Esteettömyys ja saavutettavuus 

-tutkimusryhmästä Hanna Hannukainen. Lisäksi kehittämistyön puitteissa toteutettiin ky-

sely, jossa vastaajia pyydettiin määrittelemään tavallisimpia aistiärsytystä tuottavia tekijöitä 

rakennetuissa ympäristöissä. Saatujen vastausten perusteella (N=62) kartoituskriteeristöä 

täydennettiin ja muokattiin edelleen. Kartoituskriteeristöön pyydettiin kommentteja eri alojen 

ammattilaisilta, jotka ovat tekemisissä aistiasioiden kanssa. Luotua kriteeristöä on pilotoitu 

erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä muun muassa opinnäytetöinä sekä Esteettömyys-

kartoittajan peruskurssin yhteydessä.

Liikuntapaikan esteettömyyden tilan arviointi

OIVA-työkalun tietyistä käyttäjäprofiileista löytyvä Liikuntapaikan esteettömyyden tilan ar-

viointi -lomakkeisto luotiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa keväällä 2013 käynnisty-

neessä LIEKA-hankkeessa. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa 

luotiin helposti käytettävä ja täytettävä kyselylomake liikuntapaikan esteettömyyden tilan 

selvittämiseen. kyselylomakkeen pohjana käytettiin esteetöntä rakentamista koskevaa lain-

säädäntöä ja suosituksia sekä olemassa olevaa tutkimustietoa ja liikuntapaikkojen esteettö-
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myyskartoituksia koskevaa materiaalia. Lomakkeen suunnittelussa oli mukana koulutettuja 

esteettömyyskartoittajia, SAMKin Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmän jäse-

niä sekä muita alan asiantuntijoita. Kyselylomake pyrittiin pitämään mahdollisimman yk-

sinkertaisena ja lyhyenä, jotta sen täyttäminen ei vaatisi vastaajan erillistä perehdytystä tai 

kouluttamista esteettömyyden arviointiin. Lomakkeeseen vastaaminen haluttiin myös pitää 

ajallisesti kohtuullisena toteuttaa. Lähtökohtaisesti kyselylomake suunniteltiin kuntien liikun-

tapaikoista vastaavien henkilöiden käyttöön. Lomaketta muokattiin ja täydennettiin LIEKA II 

-hankkeen (2014–2015) aikana.

Lisätietoa hankkeesta ja lomakkeistosta voi lukea hankkeiden loppuraporteista: 

Karinharju, K., Tupala, R. & Kuusiluoma, R-K. 2014. Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoi-
tus päätöksenteon tueksi, LIEKA-hankkeen loppuraportti. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 
Sarja B, Raportit 7/2014, Pori.

 Tupala, R., Kuusiluoma, R-K., Karinharju, K., Jaakkola-Hesso, S., Tommila, H. & Laitinen, 
M. 2015. Välineitä esteettömyyden arviointiin ja kehittämiseen liikuntapaikkarakentamises-
sa. LIEKA II -hankkeen loppuraportti. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 
15/2015, Pori.

Raportit ovat luettavissa sähköisesti Theseus.fi -tietokannassa.

Liikuntapaikkarakentamishankkeiden avustushakemusten arviointityökalu (esteettö-

myys)

OIVA-työkalun tietyistä käyttäjäprofiileista löytyvä Liikuntapaikkarakentamishankkeiden 

avustushakemusten arviointityökalu (esteettömyys) kehitettiin Satakunnan ammattikorkea-

koulussa vuonna 2014 käynnistyneessä LIEKA II-hankkeessa. Hanketta rahoitti opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Arviointityökalu-lomakkeisto kehitettiin aluehallintovirastoille ja opetus- ja 

kulttuuriministeriölle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemusten esteettö-

myysnäkökulmien arviointiin.

Lisätietoa hankkeesta ja lomakkeistosta voi lukea hankkeen loppuraportista: 

 Tupala, R., Kuusiluoma, R-K., Karinharju, K. ym. 2015. Välineitä esteettömyyden arviointiin 
ja kehittämiseen liikuntapaikkarakentamisessa. LIEKA II -hankkeen loppuraportti. Satakun-
nan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 15/2015, Pori.

Raportti on luettavissa sähköisesti Theseus.fi -tietokannassa: 

https://www.theseus.fi/handle/10024/103654
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Työkalun käyttö on maksutonta, mutta vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Tunnukset 

on mahdollista saada OIVA-työkalua ylläpitävältä taholta, joka vuodesta 2016 eteenpäin 

on ollut Invalidiliitto ry ja sen alaisuudessa toimiva Esteettömyyskeskus ESKE. Satakunnan 

ammattikorkeakoulussa opiskelevat voivat tiedustella tunnuksia SAMKin Esteettömyys ja 

saavutettavuus -tutkimusryhmältä.

Käyttäjän näkökulmasta

Kesällä 2016 OIVA-työkalu siirtyi Invalidiliiton alaisuuteen ja on käytettävissä sivustolla: www.
oiva.esteeton.fi. Työkalu löytyy kuitenkin vielä myös vanhasta, SAMKin aikana luodusta os-

oitteesta www.kaikille.fi/kartoitus, mutta sivulle mennessä osoite vaihtuu automaattiohjauk-

sella oiva.esteeton.fi -sivulle. Työkalun käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan jatkos-

sa Invalidiliitosta, mutta SAMKin Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmällä säilyy 

myös oikeudet käyttäjätunnusten ja salasanojen luomiseen edellä (OIVA-työkalun ylläpito ja 

kehittäminen) esitetyissä tapauksissa. 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla työkalu pyytää täyttämään käyttäjätietolomakkeen ja hy-

väksymään käyttöehdot. 

Esteettömyyden arviointi aloitetaan lisäämällä kartoitettava kohde, valitsemalla etusivun nä-

kymästä kohdasta Kohteet valinnan lisää kartoitettava kohde sekä syöttämällä lomakkeel-

le tarvittavat taustatiedot ja tallentamalla lomakkeen. Lomakkeen kaikkia kohtia ei tarvitse 

täyttää.

Lomakkeen tallentamisen jälkeen sivu ohjautuu automaattisesti takaisin etusivulle. Kartoi-

tuksen aloittamiseksi valitaan kohdasta Kohteet valinta aloita kartoitus. Sivu ohjautuu seu-

raavalle sivulle, josta valitaan kartoitettava kohde. Sivulla on listattuna kaikki kohteet, jotka 

tällä käyttäjätunnuksella on luotu. Valittaessa kartoitettava kohde, sivu ohjautuu näkymään, 

jossa näkyy kohteen taustatiedot ja on valittavissa, haluaako joko aloittaa kartoituksen te-

kemisen tai muokata taustatietoja. Painettaessa aloita kartoitus, sivu ohjautuu näkymään, 

josta valitaan käytettävä lomakkeisto. Työkaluun on luotu erilaisia käyttäjäprofiileja, joiden 

mukaan määräytyy, mitkä lomakkeet millekin käyttäjille on näkyvissä. Kaikki työkalun sisäl-

tämät lomakkeet eivät siis näy kaikille käyttäjille.

OIVA-työkalun käyttäminen
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Kun haluttu lomake on valittu, siirrytään itse kartoituksen tekemiseen. Kysymykset on esi-

tetty niin, että niihin voi vastata joko kyllä tai ei. Halutessa kohtaan kommentti voi lisätä 

omia muistiinpanoja, lisähuomioita, mittaustuloksia ja kommentteja. Valittaessa kyllä tai ei 

kysymyksen alle voi avautua uusia kyseistä kysymystä tarkentavia alikysymyksiä. Jokaisen 

kysymyksen yhteydessä on kamera-ikoni. Tämä tarkoittaa, että tehtäessä kartoitusta joko 

tablet-tietokoneella tai älypuhelimella, voi raporttiin ottaa myös kuvia. Kysymysten kohdalla 

voi olla myös i-ikoni sekä valokuva-ikoni. Nämä tarkoittavat, että painamalla ikonia, aukeaa 

kysymystä tarkentava info-ruutu tai -kuva.

Kun halutaan siirtyä lomakkeella eteenpäin, painetaan painiketta seuraava, jolloin siirrytään 

seuraavalle välilehdelle. Työkalu tallentaa vastaukset aina painettaessa sivun alareunassa 

olevia painiketta seuraava, edellinen tai etusivu. Kysymykset on jaoteltu välilehdille lomak-

keen latauksen nopeuttamiseksi. Mikäli kartoituksen tekeminen täytyy keskeyttää ennen 

kuin lomake on käyty loppuun, painetaan sivun alareunasta painikkeesta etusivu. Tällöin 

lomake tallentuu ja kun kartoitusta halutaan jatkaa, kesken jäänyt lomake löytyy etusivulta 

kohdasta Raportit. Kartoitusta jatkaakseen valitaan kyseinen lomake painamalla painiketta 

Muokkaa. Jos kartoitus tehdään kerralla loppuun asti, lomakkeen viimeisellä sivulla eteen-
päin painikkeen tilalle tulee painike lopeta. Tätä painamalla lomake tallentuu ja sivu ohjautuu 

etusivu-näkymään.

OIVA-työkalu kokoaa valmiin raporttipohjan/-tekstin lomakkeelle annettujen vastausten 

(kyllä/ei) perusteella. Oletustekstit ja ohjeet perustuvat vallitseviin rakennusmääräyksiin ja/

tai suosituksiin. Jos kommenttikenttään on kirjoitettu tekstiä, ne tulevat raporttiin näkyviin 

sulkumerkkien sisään. Raportteja tarkastellakseen etusivulta valitaan kohdasta Raportit va-

linta Näytä raportit. Sivulle avautuu kaikki tällä käyttäjätunnuksella tehdyt kohteet. Listalta 

valitaan haluttu kartoituskohde, jonka raportteja halutaan tarkastella. Tämän jälkeen sivulle 

avautuu kaikki tälle kohteelle aloitetut ja tallennetut kartoitukset. 

Huomioitavaa on, että työkalu tallentaa kaikki aloitetut kartoitukset. Jos siis lomake on vain 

avattu ja suljettu esimerkiksi vain lomakkeeseen tutustuakseen, se tallentuu raportteihin. 

Nämä niin sanotut ylimääräiset raportit saa helposti poistettua painamalla painiketta Poista 
kyseisen raporttiversion kohdalla. Jos samasta kohteesta on tehty useampia raportteja, 

voi niiden järjestystä sivunäkymässä muuttaa painamalla ja vetämällä ylös tai alaspäin pai-

niketta siirrä. Jos kartoitusvastauksia haluaa muuttaa tai kartoitus on jäänyt kesken ja sitä 

haluaa jatkaa, painetaan painiketta muokkaa, jolloin sivu siirtyy tallennetulle lomakkeelle ja 

kartoituksen tekemistä voi jatkaa tai tiettyjä vastauksia muuttaa. Muuten toimitaan kuten 

edellä kartoitusta tehtäessä. Kun halutaan tarkastella raporttia (kohdassa Raportit valinta 

Näytä raportit), painetaan painiketta näytä, jolloin avautuu raporttinäkymä. 
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Raportti on tästä siirrettävissä Wordiin tekstin jatkokäsittelyä/muokkaamista varten paina-

malla painiketta Vie raportti Wordiin. Raportin saa siirrettyä tekstinkäsittelyohjelmaan tai 

muuhun haluttuun kohteeseen myös maalamalla raporttitekstin hiiren vasen painike pai-

nettuna ja maalauksen jälkeen hiiren painikkeen vapautettua painamalla joko Ctrl + c tai 

painamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla kopioi. Tekstin saa siirrettyä ha-

luamaansa kohteeseen klikkaamalla kursori kohtaan, johon raporttiteksti halutaan siirtää ja 

painamalla joko Ctrl + v tai painamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla liitä. 

Useimmissa tapauksissa OIVA-työkalu tekee raportin loppuun yhteenvetotaulukon, jossa 

näkyvät asiat, joihin pitäisi kiinnittää huomiota esteettömyyden näkökulmasta. OIVA-työkalu 
muodostaa taulukon perustuen kartoituksessa annettuihin ei-valintoihin. OIVA-työkalu tekee 

myös esteettömyyden tasoa kuvastavan mittarin, jossa esitetään kohteen esteettömyyden 

taso perustuen määriteltyyn pisteytykseen. Mittari on kuitenkin vain suuntaa-antava, eikä 

näin ollen kerro kohteen todellisesta esteettömyydestä.

Kehittäjän näkökulmasta 

OIVA-työkalun teknistä toteutusta on tehty Satakunnan ammattikorkeakoulun esteettömyys 

ja saavutettavuus -tutkimusryhmässä vuodesta 2013 alkaen. Työkalun teknisestä toteutuk-

sesta vastasi SAMKin tietotekniikan koulutusohjelmassa viimeistä vuotta ohjelmointia opis-

kellut Mikko Laitinen, joka teki työkalun ohjelmoinnin osana opinnäytetyötään. 

OIVA-työkalun oikeuksien ollessa Satakunnan ammattikorkeakoulussa, tiedot sijaitsivat kai-
kille.fi -palvelimella. Sovelluksessa on sisällönhallintaa varten editori. Järjestelmän ylläpitoon 

vaaditaan normaali PHP ja MySQL ymmärrys. 

Mikko Laitisen opinnäytetyö: Laitinen, M. 2014. Web-pohjainen esteettömyyskartoitustyö-
kalu. Tietotekniikan koulutusohjelma, Ohjelmointi. AMK-opinnäytetyö. Satakunnan ammat-
tikorkeakoulu. Opinnäytetyö on luettavissa sähköisesti Theseus-tietokannassa.

Sisällöntuottajan näkökulmasta

OIVA-työkalun sisällön tuottamiseen on luotu helppokäyttöinen editori. Sisällöntuottamiseen 

vaaditaan normaali tai hieman normaalia parempi tietotekninen osaaminen. Sisällön tuotta-

minen on mahdollista henkilöillä, joille on luotu työkaluun pääkäyttäjä-profiilin käyttäjätun-

nus.
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OIVA-työkalua on pilotoitu koko sen kehitystyön ajan ja työkalu on kehittynyt pilotoinnista 

saatujen ehdotusten perustella aina vuoden 2015 loppupuolelle asti. OIVA-työkalun käytöstä 

yleisesti on kerätty käyttäjäpalautetta työkalun etusivulla olevan palautelinkin kautta. OIVA-
työkalua ovat käyttäneet muun muassa Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Turun 

ammattikorkeakoulun (TurkuAMK) opiskelijat ja opettajat, joiden opintojaksoille esteettö-

myys on liittynyt, SAMKin, TurkuAMKin ja Invalidiliiton kouluttamat esteet-tömyyskartoittajat 

sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöitä Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelta. 

Lisäksi pilotointia on toteutettu opinnäytetöiden muodossa ja osana SAMKin Esteettömyys 

ja saavutettavuus -tutkimusryhmän toimintaa. Työkalun käytettävyyttä ja yleisilmettä on ke-

hitetty SAMKin ja Dundalk Institute of Technologyn hyvinvointiteknologian opiskelijoiden yh-

teistyönä. Työkalun tietoturvatestauksen on suorittanut Turun ammattikorkeakoulu vuonna 

2015.

OIVA-työkalun käyttö on yleisesti koettu helppokäyttöiseksi, vaivattomaksi ja sujuvaksi. 

Työkalussa on myös käytetty ymmärrettävää ja selkeätajuista kieltä. Työkalun käyttöön oli 

saatavilla riittävästi ohjeita ja ne koettiin selkeinä. Lisäksi todettiin, että työkalu ohjaa hyvin 

kartoituksen/arvioinnin tekemistä. Pilotoinnista on saatu erinomaisia parannusehdotuksia ja 

niitä on pyritty toteuttamaan, mikäli siihen on ollut mahdollisuus. 

Pilotointi
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OIVA-työkalun kehittämisen ja pilotoinnin aikana on Satakunnan ammattikorkeakoulussa 

toteutettu opinnäytetyöprosesseja eri koulutusaloissa. OIVA-työkaluun liittyen on käynnis-

tetty viisi opinnäytetyötä, joista kolme on jo valmistunut:

Valmistuneet:

• Laitinen, M. 2014. Web-pohjainen esteettömyyskartoitustyökalu. Tietotekniikan kou-

lutusohjelma, Ohjelmointi. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

• Yli-Anttila, J. 2015. Porin seudun päiväkotien aistiympäristöjen kartoitus. Sosiaalialan 

koulutusohjelma, Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö. Satakunnan ammattikor-

keakoulu. 

• Hiedanpää, K. 2016. Kotiuttamistyökalun käytettävyystestaus kotiuttamistilanteissa 

eri asumismuodot huomioiden. Kuntoutuksenohjaus ja -suunnittelu, Satakunnan am-

mattikorkeakoulu.

• Miettinen, M. Kotiuttamistyökalun pilotointi Porin Perusturvassa.

Keskeneräiset:

• Saarinen, M-E. Esteettömyyskartoituskoulutuksen vaikuttavuus esteettömyysarvioi-

den tekoon ja lopputuloksiin. Fysioterapian koulutusohjelma.

Opinnäytetyöt
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Satakunnan ammattikorkeakoulun Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmä on 

kesällä 2016 siirtänyt OIVA-työkalun Invalidiliitto ry:n ESKE-keskuksen ylläpidettäväksi ja 

kehitettäväksi. Siirtoon päädyttiin, jotta työkalu on jatkossa laajemmin eri käyttäjäryhmien 

hyödynnettävissä ja työkalun kehittäminen on jatkossa mahdollista yhä useammille eri alo-

jen ammattilaisille.

Toteutunut siirto ei aiheita muutoksia niille OIVA-työkalun käyttäjille, joille käyttäjätunnuk-

set on jo luotu. Tunnukset ja tallennetut kartoitukset pysyvät tallessa siirrosta huolimatta. 

Jatkossa SAMKin Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmä pystyy kuitenkin yhä 

tekemään uusia käyttäjätunnuksia SAMKin sisällä esimerkiksi esteettömyyskartoituskurs-

sia suorittaville opiskelijoille, opiskelijaryhmille, jotka tarvitsevat työkalun lomakkeita omissa 

opinnoissaan tai yksittäisille opiskelijoille, jotka toteuttavat opinnäytetyötä työkaluun liittyen. 

Toiveena on, että OIVA-työkalun käyttö jatkuu tulevaisuudessa ja lisää omalta osaltaan es-

teettömyyden huomiointia ja merkityksen ymmärrystä. Työkalun hyödyntäminen yhä use-

amman henkilön toimesta edesauttaa sen parissa toteutettavaa kehitys- ja innovaatiotyötä, 

mitä sen ympärille voidaan tulevaisuudessa rakentaa.

Oiva-työkalu on saanut erittäin positiivisen vastaanoton sekä valtakunnalliselta että kansain-

väliseltä esteettömyyskentältä. 2014-2015 OIVA-työkalua kehitettiin yhteystyössä Dundal-

kin yliopiston (Dundalk Institute of Technology) kanssa. Tällöin OIVA-työkaluun luotiin lyhyt 

englanninkielinen demoversio työkalun havainnollistamiseksi. Yhteistyön myötä syntyi myös 

Dundalkin yliopiston opiskelijan Mary Kennyn päättötyö: ”Mobile Accessibility Audit Tool 

using Android”, jossa tutkittiin teknisiä mahdollisuuksia tehdä OIVAsta entistä käyttäjälähtöi-

sempi työväline Anroid laitteille. 

Tarve OIVA-työkalun kansainväliselle kehittämiselle on suuri, sillä tämän kaltaista työväli-

nettä, joka sisältää esteettömyysmääräykset, -säädökset ja -suositukset aina julkista tilois-

ta liikuntapaikkojen ja kodin kartoittamiseen, ei muualla maailmassa ole kehitetty. Lisäksi 

raportoinnin mahdollistava ominaisuus kommentteineen ja valokuvineen tekee työkalusta 

erittäin toimivan työvälineen lähes minkälaiselle lomakkeistolle tahansa. Yksi tulevaisuuden 

kehittämishaasteista onkin luoda OIVA-työkalun lomakkeistot eri kielille ja sitä kautta viedä 

suomalaista esteettömyysosaamista yhä laajemmalle kotimaiselle ja kansainväliselle kentäl-

le.

OIVA-työkalun ylläpito ja kehittäminen
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OIVA-työkalu on sähköinen, internetissä käytettävä työkalu esteet-

tömyyden arviointiin ja raportointiin. Se perustuu Invalidiliitto ry:n 

luomaan ESKEH-menetelmään, jolla kartoitetaan julkisen rakennetun 

ympäristön esteettömyyttä ja tehdään toimenpide-ehdotuksia havait-

tujen puutteiden korjaamiseksi.

Sähköinen OIVA-työkalu on kehitetty Satakunnan ammattikorkea-

koulun Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmässä. Työ-

kalun tavoitteena on sujuvoittaa kartoituksen tekemistä, nopeuttaa 

raportointia ja vähentää paperinkulutusta. Rakennetun ympäristön 

lomakkeiden lisäksi OIVA sisältää lomakkeet muun muassa erilaisten 

liikuntapaikkojen, aistiympäristön ja kotiympäristön esteettömyyden 

arviointiin.
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