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1 Johdanto 

 

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus liikuntaan haluamallaan tavalla (Huovinen – Niemelä 

– Rintala 2012: 13). Merkittävä tekijä harrastustoimintaan osallistumisessa on sellainen 

ympäristö, jossa jokainen osallistuja on tasavertaisessa asemassa ja juuri erilaiset so-

velletut urheilun ja liikunnan välineet voivat mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen ja 

toiminnan yhteiskunnassa. (Hiltunen – Ikävalko – Parviainen – Saari 2010: 162.) Lii-

kuntaväline hankitaan harrastamista varten ja sovellettu liikuntaväline helpottaa liikun-

tasuoritusta ja mahdollistaa uuden tavan liikkua, lisää tasa-arvoisuutta ja voi toimia 

muodin mukaisena minäkuvan ilmentäjänä ulkonäkönsä puolesta ja ominaisuuksiltaan. 

Lisäksi sovellettu liikuntaväline voi toimia ainoana liikkumisen mahdollistavana tekijänä.  

(Lindroos – Koivumäki – Kuutamo 2005: 10.) 

 

Sovellettua liikuntavälinettä tarvitsevan henkilön ei tulisi maksaa harrastuksestaan 

enempää kuin muiden, mutta urheilun ja liikunnan apuvälineet ovat usein kalliita ja niitä 

on hankala saada yhteiskunnan korvaamina. Lisäksi liikuntavälineitä on vähän ja vai-

keasti saatavilla. Tähän ongelmaan on yritetty vastata kehittämällä välinevuokraamoja 

sekä edullisempia välineratkaisuja. Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan (SOLIA) 

vuokraamoista henkilöt voivat vuokrata urheilun ja liikunnan välineitä kokeiluun. (Kuu-

tamo – Hölsömäki 2005: 9.) Jotta apuväline olisi asiakkaalle turvallinen käyttää, on 

vuokraavan yksikön oltava vastuussa apuvälineen huollosta ja korjauksesta. Apuväli-

neen tulisi toimia valmistajan ohjeiden mukaisesti ja sopia siihen käyttötarkoitukseen, 

johon se on luotu. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 

 

Opinnäytetyön aihe on lähtöisin SOLIA:n tarpeesta kehittää menetelmä apuvälineiden 

kunnon ja huollon tarpeiden kartoittamiseen. Koska apuvälineitä on paljon ja koko 

Suomen alueella, on toiminnasta vastaavalla Jukka Parviaisella ollut haastavaa olla 

tietoinen niiden kunnosta tai huollon tarpeesta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitel-

lään urheilun ja liikunnan apuvälineitä sekä niiden huollon periaatteita ja apuvälineiden 

kunnon arviointimenetelmän kriteereitä. Tutkimusosiossa esitellään arviointimenetelmä 

ja sen käyttö, kuntoarvioinnin tulokset sekä kehitysehdotukset. Käytämme työssämme 

käsitteitä soveltavan liikunnan väline ja urheilun ja liikunnan apuväline rinnakkain ja 

osittain synonyymeinä toisilleen. 
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Aihe on opinnäytetyön tekijöille mielenkiintoinen ja ammatillisesti hyödyllinen, sillä tu-

tuksi tulevat laaja kirjo urheilun ja liikunnan apuvälineitä ja saamme käsityksen, miten 

apuvälineiden kuntoa arvioidaan sekä niiden huoltotoimenpiteistä. Tätä tietoa voimme 

myös soveltaa perustason apuvälineisiin, joiden parissa tulemme tulevassa ammatis-

samme myös työskentelemään.   

 

2 Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta (SOLIA) 

 

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta (SOLIA) on aloittanut toimintansa vuonna 2001 

ja sitä hallinnoi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta (VAU Ry) ja rahoittaa Raha-

automaattiyhdistys (RAY). SOLIA tarjoaa liikunnan- ja urheilun apuvälineiden kokeilu- 

ja vuokraustoimintaa sekä opastaa ja neuvoo oman liikunnan ja urheilun välineen han-

kinnassa. SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, 

diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat pääasiassa itsenäisesti liikkuville. Lisäksi 

SOLIA antaa asiantuntijalausuntoja ja jakaa tietoa urheilun ja liikunnan apuvälineistä. 

(Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta n.d.) 

 

SOLIA:lla on neljä toimipistettä, joista urheilun ja liikunnan apuvälineitä voi lainata. 

Toimipisteet sijaitsevat Validia kuntoutuksessa Helsingissä, Maskun Neurologisessa 

kuntoutuskeskuksessa, Lapin Urheiluopistossa Rovaniemellä ja Suomen aivotutkimus- 

ja kuntoutuskeskuksessa Neuronissa Kuopiossa. SOLIA:lla on noin 50 erilaista urhei-

lun ja liikunnan apuvälinettä, ja yhteensä noin 250 kappaletta edellä mainituissa neljäs-

sä toimipisteessä. (Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta n.d.) 

 

Sopivan liikuntavälineen hankkiminen edellyttää välineiden kokeilemista. Soveltavan 

liikunnan välinettä on hyvä testata aidossa käyttöympäristössä, jotta saadaan tietää, 

onko laji mieluinen, sopiiko väline käyttäjälle ja tarvitseeko välineeseen tehdä muutok-

sia. Käyttäjälle selviää usein vasta muutaman käyttökerran jälkeen liikuntavälineeltä 

vaadittavat ominaisuudet. Liikuntavälineitä ei yleensä ole mahdollista saada pidempiai-

kaiseen kokeiluun niitä myyviltä tahoilta.  Parhaiten kokeiltavaksi välineitä saa nykyään 

SOLIA:lta ja Malikkeelta (Matkalle Liikkeelle Keskelle Elämään), jotka vuokraavat lii-

kunta- ja toimintavälineitä kaikille tarvitsijoille. SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun väli-

neitä pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. 
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Malikkeen toimintavälineet on suunnattu vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille sekä 

heidän perheilleen. (Lindroos ym. 2005: 10–12.)  

 

Välineiden varaus ja välinekuvastoihin tutustuminen tapahtuu SOLIA:n varauskalente-

rin kautta. SOLIA:n varauskalenteriin pääsee myös välineet.fi verkkopalvelun kautta. 

Mukana välineet.fi sivustolla ovat myös Malike, Pajulahden Soveltavan liikunnan 

osaamis- ja resurssikeskus sekä Kaikkien Yyteri. Verkkopalvelun on tarkoitus helpottaa 

asiakasta löytämään sopiva ja juuri hänen tarvitsemansa toimintaväline, vammaisurhei-

lun tai -liikunnan apuväline. (Välineet.fi 2015.)  

 

3 Opinnäytetyön tarkoitus 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda SOLIA:n urheilun ja liikunnan apuvälineille kun-

non arviointi- ja seurantajärjestelmä niiden kunnon ja huollon tarpeen kartoittamiseksi. 

Apuvälineiden kunnon arvioimiseksi kehitetään huoltokortit. Arviointi- ja seurantajärjes-

telmä sisältää myös suosituksen siitä, kuinka usein apuvälineiden kuntoa tulisi arvioida.  

 

Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 Millaisia apuvälineiden kuntoa arvioivia järjestelmiä apuvälinealalla on käytös-

sä? 

 Millaisia seikkoja on otettava huomioon laadittaessa arviointilomakkeita SO-

LIA:n apuvälineiden kunnon arviointiin? 

 Kuinka hyvin laaditut arviointilomakkeet soveltuvat SOLIA:n käyttöön? 

 

Aikaisempaa tutkimusta liikunnan- ja urheilun apuvälineiden kunnon kartoittamisesta ja 

arvioinnista ei suoranaisesti löydy, mutta SOLIA:n urheilun ja liikunnan apuvälineiden 

vuokraustoimintaa ja asiakkaiden tyytyväisyyttä on tutkittu (Rothsten 2014). Rothstenin 

opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää SOLIA:n vuokrauspalvelua selvittämällä asiak-

kaiden tyytyväisyyttä vuokraamiinsa välineisiin. Lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin väli-

neen vaikutusta asiakkaan harrastamiseen, motiiveja vuokrata välinettä, onko väline-

vuokralla ollut vaikutusta oman välineen hankintaan sekä tiedustelemalla, aikooko 

asiakas jatkossa vuokrata välineitä SOLIA:n kautta. Asiaa selvitettiin kyselyn avulla, 

sekä monivalintakysymyksin että avoimin kysymyksin. (Rothsten 2014: 28.) Tutkimuk-

sessa ilmeni, että asiakkaat ovat pääasiassa erittäin tyytyväisiä vuokraustoimintaan, 



 

  4 

 

  

mutta kehitettävää löytyy välineiden toimituksessa sekä käytön ohjauksessa (Rothsten 

2014: 36). 

 

4 Apuvälineet 

 

Tässä opinnäytetyössä erotetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä urhei-

lun ja liikunnan apuvälineet, sillä niiden saatavuusperusteet eroavat toisistaan. Päivit-

täisissä toiminnoissa tarvittavat apuvälineet lasketaan lääkinnällisen kuntoutuksen 

apuvälineiksi, kun taas urheilun ja liikunnan apuvälineet luetaan vapaa-ajalla käytettä-

viksi apuvälineiksi. 

 

4.1 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline määritellään välineenä, laitteena tai vastaava-

na, jonka tarkoitus on edistää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista sil-

loin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt (Apuvälineet 

2014). Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden järjestämisestä vastaa ter-

veydenhuolto. Apuvälineen saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama sairauden tai 

vamman aiheuttama apuvälineen tarve ja nämä apuvälineet ovat asiakkaalle maksut-

tomia. (Apuvälinelainsäädäntö 2014.) 

 

Apuvälineillä on tarkoituksena edistää henkilön kuntoutumista ja tukea, ylläpitää tai 

parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn heiken-

tymistä. Apuväline hankitaan mahdollistamaan henkilön toimintaa. Apuvälineen tarve 

on arvioitava yksilöllisesti, oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti ja siinä on huomioitava 

henkilön toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristö. Valinta on tehtävä yhteisymmär-

ryksessä henkilön kanssa ja ennen apuvälineen hankintaa on annettava tietoa apuväli-

neen valintaan liittyvistä vaihtoehdoista. (Salminen 2010: 16–21; Sosiaali- ja terveys-

ministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 1363/2011 

§ 29.) 
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4.2 Urheilun ja liikunnan apuvälineet 

 

Vamman vaikeuttaessa liikkumista vapaa-ajalla, henkilö voi tarvita urheilun ja liikunnan 

apuvälineen tai toisen ihmisen apua voidakseen liikkua ja osallistua. Vapaa-ajalla tar-

koitetaan sitä, kun ei olla koulussa, töissä tai päiväkodissa. Harrastusmahdollisuudet 

voivat olla riippuvaisia riittävästä tuesta ja sopivasta apuvälineestä. (Ikävalko 2014.) 

Liikuntaa voi harrastaa erityistarpeista huolimatta, apu- ja toimintavälineitä on saatavilla 

eri lajeihin ja liikkujat kehittelevät myös itse sopivia välineitä ja niksejä harrastamiseen 

(Hiltunen ym. 2010: 168).  

 

Ensisijaisesti tarkastellaan sitä, onko henkilö oikeutettu saamaan apuvälineen lääkin-

nällisen kuntoutuksen kautta. Jos nämä kriteerit eivät täyty, voidaan apuvälinettä hakea 

vammaispalvelulain kautta. Edellä mainitun lain kautta henkilöllä on myös mahdollisuus 

saada välttämättömät muutostyöt apuvälineeseen. Kunta voi myös harkita apuvälineen 

tarpeellisuutta ja korvata siitä esimerkiksi puolet. Jos apuvälineen hankkimiseen ei löy-

dy keinoa lainsäädännön avulla, voidaan henkilöä ohjata kokeilemaan apuvälineen 

hankintaa esimerkiksi hakemalla rahoitusta välineeseen tai niin että apuväline hanki-

taan yhteisölle, jonka kautta sitä voi lainata. Apuvälineen voi vuokrata käyttöön, jos 

apuvälineen käyttö on satunnaista. Vuokra- ja rahtikustannuksiin tukea voi hakea kun-

nalta tai vammaispalvelulain nojalla. (Ikävalko 2014.)    

 

Vakuutusyhtiöt päättävät itse korvauskäytännöistään, mutta useat vakuutusyhtiöt toimi-

vat Vakuutuskuntoutuksen (VKK ry) ohjeen mukaan (Kuutamo – Hölsömäki 2005: 14–

15). Tapaturma tai liikennevahinko tapauksissa vakuutusyhtiöt voivat korvata liikunta-

välineitä, jos niiden katsotaan edistävän henkilön psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä toi-

mintakykyä. Hankinnat ratkaistaan tapauskohtaisesti ja arvioinnissa otetaan huomioon 

apuvälineen toiminnan tarkoitus ja tavoite sekä henkilön aktiivisuus ja omatoimisuus. 

(Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen ohjeet. 2013.) 

 

5 SOLIA:n urheilun ja liikunnan apuvälineet 

 

Seuraavissa kappaleissa tulemme esittelemään opinnäytetyömme näkökulmasta kes-

keiset apuvälineet, joita asiakkailla on mahdollisuus vuokrata SOLIA:sta. Vuokrattavien 

apuvälineiden kirjo on laaja, mikä mahdollistaa sen, että jokaiselle vuokraajalle löytyy 
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sopiva malli. Tässä opinnäytetyössä kuvailemme apuvälineet pääryhmittäin luodak-

semme kuvan siitä, mitä eri malleja ja ominaisuuksia esimerkiksi pyörissä on.  

 

SOLIA jaottelee urheilun ja liikunnan apuvälineet viiteen ryhmään;  

 pyörät (juoksupyörät, kolmipyörät, nojapyörät, käsipolkupyörät, tandempyörät 

sekä potkulaudat) 

 pyörätuolit (koripallopyörätuolit, rugbypyörätuolit, aktiivipyörätuolit, kelauspyörä-

tuolit sekä erilaiset nokkapyörät) 

 talviliikuntavälineet (laskettelukelkat, lumilautailun tuet ja – tukikehikot, pitkät tu-

kisukset, pystyluistelun tuet, potkukelkat, jääkiekkokelkat, hiihtokelkat, minisuk-

set) 

 kesävälineet (kajakit, tyhjiötyynyt, tandemkävelysauvat, uimakaulurit ja heitto-

tuolit)  

 pelit ja pelivälineet (kahvapallot, keilapallot, bocciat, maalipallot, istumalentopal-

lot, puhallustikat, näkövammaiskiväärit, kurling sisäsetit, koulugolfit sekä Fast 

Scoop välineet) 

(SOLIA varausjärjestelmä n.d.) 

  

Tiia Rothstenin (2014: 34) SOLIA:lle tekemän liikunnan ja urheilun apuvälineiden asia-

kastyytyväisyyskyselyn mukaan välineistä eniten vuokrataan erilaisia pyöriä (40 %). 

Toiseksi eniten vuokrataan pelejä ja pelivälineitä (33 %), kolmanneksi talviliikuntaväli-

neitä (28,3 %), kesävälineitä (26,7 %) ja viimeiseksi pyörätuoleja (11,7 %).  

 

5.1 Pyörät  

 

Polkupyöriä on olemassa lukuisia erilaisia, ja lisävarusteiden ja yksilöllisten ratkaisujen 

avulla melkein kaikille pyöräilijöille löytyy sopiva vaihtoehto (Kuutamo – Hölsömäki 

2005: 17).  

 

Käsipolkupyörä on polkupyörä, jota poljetaan käsivoimin. Käsipolkupyöriä on mahdolli-

suus saada kiinteärunkoisena tai pyörätuoliin liitettävänä mallina (Hiltunen ym. 2010: 

169). Malleja on saatavana arki-käyttöön, kilpakäyttöön sekä maastossa pyöräilemi-

seen. Kiinteärunkoisia käsipyöriä löytyy kaksi-, kolme- tai nelipyöräisinä. Käsipyörää 

poljetaan symmetrisesti molemmilla käsillä, koska pyörää ohjataan samoilla kahvoilla. 

Näin ollen ohjaus on helpompaa ja pyörä ei mutkittele. Napavanteista pyörää jarrute-
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taan pyörittämällä kahvoja taaksepäin ja ratasvaihteista pyörää käsijarruilla. Pyörätuo-

liin kiinnitettävän käsipolkupyörän etuna on, että sen voi liittää ja irrottaa omaan pyörä-

tuoliin tarpeen mukaan. Pyörä kiinnitetään pyörätuolin etuosaan pikaliittimellä. (Kuuta-

mo – Hölsömäki 2005: 17–19.)  

 

         

Kuvio 1. Käsipyörä sekä käsipyörä, joka kiinnitetään pyörätuoliin. 

 

Nojapyörä on saanut nimensä ulkonäöstään, joka kuvaa hyvin pyörän istuma-asentoa. 

Penkki on leveä ja selkänoja korkea ja polkimet sijaitsevat edessä. Reisilihakset saa-

daan aktiivisemmin käyttöön istuma-asennosta johtuen, ja tämä mahdollistaa myös 

heikkovoimaisen henkilön pyöräilyn nojapyörällä. Pyöräilijän painopiste on alhaalla ja 

tukipinta on laaja, joten tasapainovaikeuksista kärsivä henkilö voi pyöräillä nojapyöräl-

lä. Polkimet voidaan vaihtaa jalkapohjaa tukeviin tai säärituelliseen malliin. Nojapyörää 

ohjataan joko polkupyörän ohjaustangolla tai molemmille sivuille tulevilla ohjauskahvoil-

la. Kun ohjaus tapahtuu vartalon läheltä, se on vakaampi ja mahdollistaa käsien kiinni-

tyksen ohjauskahvoihin erikoispyöräilyhansikkaalla. Nojapyörää voi myös tarvittaessa 

ohjata yksikätisesti. (Kuutamo – Hölsömäki 2005: 29–30)  

 

    

Kuvio 2. Nojapyörä ja kolmipyörä (SOLIA varausjärjestelmä n.d.). 

 

Kolmipyörä on tukeva ajaa ja pysäyttää suuren tukipintansa vuoksi. Kolmipyörä on hy-

vä valinta niille henkilöille, joilla on tasapainovaikeuksia, polven tai lonkan ongelmia, 
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lihasheikkoutta tai motorisia ongelmia, koska pyörän voi pysäyttää tukematta jalkaa 

maahan. (Hiltunen ym. 2010: 169.) Kolmipyöriä on kahdenlaisia, sellaisia missä pyörä-

pari on edessä ja sellaisia missä se on takana. Pyöräparin sijainti vaikuttaa pyörän oh-

jattavuuteen sekä ajettavuuteen. (Huovinen – Niemelä – Rintala 2012: 449.) 

 

Juoksupyörä on kaksi-, kolmi- tai nelipyöräinen pyörä, jota liikutellaan kävellen tai juos-

ten jalkoja heilutellen tasa- tai vuorotahtiin. Henkilön paino on satulan varassa ja hän 

tukeutuu vatsatukeen. Juoksupyörää ohjataan kuten tavallista polkupyörää, ja pyöräs-

sä on ohjausta helpottava jousi, joka palauttaa ohjaustangon suoraksi. Pyöriä on eri-

korkuisia ja lisävarusteena pyörään voidaan liittää erilaisia satuloita, vartalon tukia sekä 

jalkojen erottimia. (Kuutamo – Hölsömäki 2005: 27–29.)  

 

Tandempyörä on pyörä, jota polkee kaksi henkilöä, jotka istuvat peräkkäin. Tandem-

pyörä sopii esimerkiksi näkövammaiselle tai tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivälle. Tan-

demia valittaessa on kiinnitettävä huomiota, ajaako avustettava edessä vai takana. 

Ohjausta voidaan siirtää edestä taakse ja päinvastoin tarpeen mukaan. Osassa tan-

dempyöristä voidaan myös avustettavan pyöräilijän polkimet vapauttaa, jolloin henkilön 

ei tarvitse polkea ja hän voi levätä. (Huovinen ym. 2012: 450–451.) Joihinkin nojapyö-

rämalleihin on mahdollista liittää toinen pyörä tandempyöräksi. Nojapyörässä etupolkija 

polkee nojapyörämäisessä asennossa ja takapolkija normaalissa pyöräilyasennossa. 

Ohjaus tapahtuu takaa. (SOLIA varausjärjestelmä n.d.) 

 

             

Kuvio 3. Tandempyörä ja potkulauta (SOLIA varausjärjestelmä n.d.). 

 

Potkulaudalla tarkoitetaan välinettä, jossa on vähintään kaksi pyörää ja jossa toisen 

jalan ollessa astinlaudalla toinen jalka työntää vauhtia. Potkutteluun vaikuttavia tekijöitä 

ovat muun muassa etupyörän koko ja leveys, jotka vaikuttavat rullaavuuteen, astin-

laudan koko ja korkeus, jolle on helppo astua sekä toimivat jarrut ja jarruttaminen taka-

pyörällä, joka lisää turvallisuutta. (Kuutamo – Hölsömäki 2005: 43–45.) 
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5.2 Pyörätuolit 

 

Pyörätuolin tarkoitus on mahdollistaa liikuntarajoitteisen asiakkaan liikkuminen joko 

itsenäisesti tai avustettuna silloin, jos hän ei pysty sairauden tai vamman vuoksi käyt-

tämään kävelyn apuvälineitä tai pystyy kävelemään vain lyhyitä matkoja. Pyörätuolin 

mallin tarve arvioidaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja sovitetaan ja sää-

detään hänelle sopivaksi. Manuaalisessa pyörätuolissa säätömahdollisuuksia löytyy 

muun muassa pyörätuolin rakenteesta; kuljetuspyöristä, istuinosasta, sivu- ja käsituista 

sekä jalkalaudoista. Lisäksi asentoa voi tukea ja vartalon painetta tasata erilaisilla is-

tuintyynyillä ja vartalon tuilla. (Työtäri – Koistinen – Mustonen – Leivo 2010: 116–122.)  

 

Liikuntaan ja urheiluun suunniteltuja pyörätuoleja on useita erilaisia. Jokaiseen lajiin on 

suunniteltu tuoli, joka vastaa kunkin lajin vaatimuksia ja pelaajan ominaisuuksia. Istui-

met on yleensä suunniteltu kapeiksi liikunnassa ja urheilussa käytettävissä tuoleissa. 

Istuimen on oltava tiukka, jotta vartalon liikkeet välittyvät tarpeeksi herkästi välinee-

seen, näin liikkuja saa lajista irti kaiken mahdollisen. (Kuutamo – Hölsömäki 2005: 46.) 

 

Koripallo- ja rugbypyörätuoli ovat nimensä mukaisesti suunniteltu tiettyyn lajiin sopivak-

si. Molemmissa lajeissa vaadittavia ominaisuuksia ovat tuolin herkkäliikkeisyys ja kes-

tävyys. Aktiivipyörätuoleja on monenlaisia, niitä pystytään käyttämään erilaisissa aktivi-

teeteissa, kodin askareissa, sekä harrastuksissa kuten pyörätuolitanssissa. (Kuutamo – 

Hölsömäki 2005: 46–55.) 

 

               

Kuvio 4. Nokkapyörä ja aktiivipyörätuoli.  

 

Aktiivipyörätuolin ominaisuudet valitaan käyttäjän tarpeiden mukaan. Kelauspyörätuoli 

on tarkoitettu lenkkeilyyn sekä sillä kilpaillaan myös yleisurheilussa ratamatkoilla ja 

maratoneilla. Nokkapyörä on pyörätuolin eteen kiinnitettävä lisäpyörä, jonka tehtävä on 
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nostaa pyörätuolin pienet eturenkaat ilmaan. Näin maastossa liikkuminen helpottuu ja 

muuttuu kevyemmäksi. Nokkapyörä kiinnitetään pikakiinnityksellä kiinteän jalkatuen 

tukiputkiin tai tuolin runkoon riippuen pyörätuolista. (Kuutamo – Hölsömäki 2005: 46–

55.) 

 

5.3 Talviliikuntavälineet 

 

Talviliikuntavälineitä ovat muun muassa laskettelukelkka, lumilautailun tuki ja - tukike-

hikko sekä pitkät tukisukset (SOLIA varausjärjestelmä n.d.). Laskettelukelkkoja on sekä 

aloittelijoille sopivia kaksisuksisia malleja ja vaativampia yksisuksisia. Ne koostuvat 

suksien tai suksen päälle rakennetusta rungosta, jossa on istuin. Kelkan sivussa olevat 

tukisukset avustavat käännöksissä, jarruttavat vauhtia ja tasapainottavat asentoa. (Hil-

tunen ym. 2010: 173–174.) Pitkiä tukisuksia voidaan käyttää pystylaskettelussa ja lumi-

lautailussa, ne auttavat laskettelukelkan tukisuksien tavoin tasapainottamaan asentoa, 

jarruttamaan vauhtia sekä avustamaan käännöksissä. Lumilautaan kiinnitettävä tukike-

hikko auttaa laskijaa pitämään tasapainon ja ohjaamaan lautaa. (Kuutamo – Hölsömäki 

2005: 116–118.) 

 

        

Kuvio 5. Laskettelukelkka (SOLIA varausjärjestelmä n.d.) ja lumilautailun tuki. 

 

Jääkiekkokelkoissa on muotoiltu kuppi-istuin ja ne ovat kevytrakenteisia. Jääkiekkokel-

kalla pelattaessa jokaisella pelaajalla on kaksi mailaa, toisessa päässä on kelkan liikut-

tamiseen käytettävät kruunut ja toisessa päässä on kiekon pelaamiseen tarkoitettu 

lapa. (Hiltunen ym. 2010: 173).   
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Kuvio 6. Jääkiekkokelkka ja hiihtokelkka. 

 

Hiihtokelkka soveltuu maastohiihtoon ja retkiluisteluun. Sauvoina käytetään tavallista 

lyhyempiä suksisauvoja. Kelkkaa voi ohjata sauvojen ja painonsiirron avulla. (Hiltunen 

ym. 2010: 173–174.) Kelkkahiihto vaatii käsien toimintakykyä sekä kohtuullista ylävar-

talon tasapainoa. Kelkkahiihtoa voi harrastaa myös avustajan kanssa valjaiden avulla.  

(Kuutamo – Hölsömäki 2005: 104–108.) 

 

Potkukelkka liikkuu hyvin jäällä sekä lumessa, ja sopii näin ollen myös käytettäväksi 

pystyluistelun tukena. Potkukelkkailu sopii monelle erityisryhmälle, kelkka vaatii kuiten-

kin luistelijalta myös omaa tasapainoa ja liu'un hallintaa. (Huovinen ym. 2012: 375.) 

Luistelun apuvälineenä käytetään myös pystyluistelun tukea, joka antaa luistelijalle 

lisätukea ja sallii silti itsenäisen luistelun (Huovinen ym. 2012: 370). 

 

 

Kuvio 7. Minisukset. 

 

Minisukset kiinnitetään pyörätuolin etupyöriin.  Ne ovat tarkoitettu helpottamaan liikku-

mista lumella, sillä niiden avulla etupyörät eivät pääse uppoamaan lumeen (SOLIA 

varausjärjestelmä n.d.)  
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5.4 Kesävälineet 

 

Kesävälineisiin SOLIA:lla on tarjota vuokralle uintiin ja vesiliikuntaan uimakauluri. Kos-

ka uimaan oppimisessa pitää pystyä yhdistämään monta asiaa samaan aikaan, voi-

daan uimisen apuvälineellä helpottaa ja monipuolistaa oppimista. (Kuutamo – Hölsö-

mäki 2005: 82.) 

 

Melonta on oivallinen tapa harrastaa terveysliikuntaa ja siihen tarkoitukseen SOLIA:lta 

voi vuokrata kajakin. Kajakin pohjan leveys ja kaarevuus vaikuttavat sivuttaisvakau-

teen, joten aloittelevan melojan voi olla syytä hankkia joko sivuponttonit tai sitoa kaksi 

kajakkia yhteen välitangoilla, jolloin saadaan muodostettua kaksirunkoinen vakaa malli. 

Istuma-asentoa kajakissa, tai muissa harrastusvälineissä, voidaan tukea esimerkiksi 

tyhjiötyynyllä. Meloja istuutuu tyynyn päälle, josta tyhjiöpumpun avulla imetään ilma 

pois. Näin ollen tyyny muovautuu vartalon mukaan ja asento pysyy juuri halutun malli-

sena. (Huovinen ym. 2012: 423–424.) 

 

Tandemkävelysauvat sopivat hyvin esimerkiksi näkövammaiselle tai neurologisesti 

sairaalle tai vammaiselle sekä avustajalle. Tandemsauvailu kehittää motoriikkaa ja ta-

sapainoa ja on erinomainen kuntolaji ulkona toteutettavaksi. Tandemkävelysauvat ovat 

normaalit kävelysauvat, jotka on liitetty yhteen nivelrakenteisilla lisätangoilla. Kävely-

sauvojen valinnassa otetaan huomioon henkilön pituus, raajojen pituus sekä aikaisem-

pi sauvakävely harrastustausta. (Kuutamo – Hölsömäki 2005: 71–72.) 

 

    

Kuvio 8. Heittotuoli ja tandemkävelysauvat. 

 

Heittotuolista voidaan heittää keihästä, kiekkoa ja palloa tai työntää kuulaa. Tuolin jal-

kojen päälle kasataan painoja tai niitä tuetaan kiiloilla heilumisen estämiseksi. (Hiltunen 
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ym. Saari 2010: 172.) Tuolin jalat ovat pituussäädettävät ja tuolissa on heittokahva, 

johon tukeudutaan heiton aikana (SOLIA varausjärjestelmä n.d.). 

 

5.5 Pelit ja pelivälineet 

 

Joskus soveltaminen tarkoittaa sääntöjen muokkaamista kaikille tasapuolisiksi ja jos-

kus tarvitaan välineitä, jotta peli saadaan kaikille sopivaksi (Kuutamo – Hölsömäki 

2005: 85). Kunkin lajin vaatimuksiin ja pelaajien tarpeisiin on kehitetty omanlaisensa 

pelivälineet. Pelien avulla voidaan tuoda vaihtelua arkeen päiväkodeissa, kouluissa, 

toimintakeskuksissa, harrastusryhmissä sekä asumisyksiköissä. (Hiltunen ym. 2010: 

170–171.) 

 

Pallopelejä voidaan pelata pyörätuolissa istuen ja pallon vieritykseen löytyy ramppeja, 

kouruja ja opaskaiteita. Lattiatasossa pelattava maalipallo on suosittu näkövammaisten 

keskuudessa, mutta sitä voivat pelata myös näkevät. Peliä pelataan pallolla, jossa on 

helistin pallon sisällä. SOLIA:lta voi vuokrata simulaatiolaseja, eli tummennettuja laseja 

joiden läpi ei näe, jolloin pelaaminen on tasavertaista kaikille osanottajille. (SOLIA va-

rausjärjestelmä n.d.; Kuutamo – Hölsömäki 2005: 89–90.) 

 

Lisäksi pelivälineistä löytyy puhallustikka, jota pelataan puhaltamalla tikka puhallusput-

ken läpi maalitauluun. (SOLIA varausjärjestelmä n.d.) Eko-Aims on näkövammaiski-

vääri, jolla harrastetaan tarkkuusammuntaa kuulon perusteella. Merkkiäänet kuuluvat 

erilaisina ääninä, kuten tähtäys-, valmius-, osuma- ja ohiääninä. (Kuutamo – Hölsömäki 

2005: 99.) Sisäkurling on peli, jota voidaan pelata istuen tai seisten curlingin tavoin. 

Kivien liu'uttamiseen voidaan käyttää apuna työntökeppiä (Huovinen ym. 2012: 386). 

Koulugolfsetti sisältää sisäkäyttöön tarkoitetut mailat, pallot sekä lyöntialustat (SOLIA 

varausjärjestelmä n.d.). 

 

           

Kuvio 9. Eko-Aims näkövammaiskivääri, sisäkurling ja FastScoop. 
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FastScoop on joukkuelaji, jossa palloa syötellään pelaajalta toiselle kourumaisella mai-

lalla, yrittäen tehdä mahdollisimman monta maalia vastustajan verkkoon. FastScoop- 

välineisiin kuuluvat mailat, pallot, maalit sekä suojavarusteet. (SOLIA varausjärjestelmä 

n.d.) 

 

6 Kehittämistutkimuksesta 

 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa kehittämistutkimuksesta puhutaan myös design-

tutkimuksena (design research, design studies, design experiments) tai toimintatutki-

muksena (action research) (Kananen 2012: 39; van den Akker – Gravemeijer – Mc-

Kenney – Nieveen 2006: 4). Suomen kielessä kehittämis- ja toimintatutkimus ovat eri 

käsitteitä. Kehittämistutkimuksessa tutkija ei välttämättä ole itse mukana kehitystyössä, 

kun taas toimintatutkimuksessa tutkija on itse mukana kehittämiskohteen toiminnassa. 

Toimintatutkimuksessa tutkitaan inhimillisiä toiminnan osa-alueita, kuten ryhmän toi-

mintaa, kun taas kehittämistutkimuksen kohteena voivat olla esimerkiksi tuote, palvelu, 

prosessi tai toiminta. Yhteistä käsitteillä on kuitenkin se, että molemmat pyrkivät muu-

tokseen tai parannukseen. (Kananen 2012: 39–41.) Design-tutkimus nimikettä käyte-

tään synonyymina kehittämistutkimukselle ja se on liitetty kasvatus- ja opetustieteelli-

seen tutkimukseen (van den Akker ym. 2006: 3). Design-tutkimusta opinnäytetyös-

sämme edustaa teoriasidonnaisuus, joka on myös asiayhteyttä koskevaa. Suunnittelun 

pohjana on aina käytännön ongelma tai tarve, jonka lähtökohdista suunnitellaan uusi 

toimintamalli tai tuote teoriaan tukeutuen. Design-tutkimus on myös interaktiivista. Tut-

kijat työskentelevät yhteistyössä tutkimukseen osallistujien kanssa tutkimusprosessin 

ollessa interaktiivinen sykli, jossa vuorottelevat analyysi, suunnittelu, toteutus ja uudel-

leen suunnittelu. (van den Akker ym. 2006: 5).  

 

Organisaatiossa tehtävä kehitystyö, joka tähtää toiminnan parantamiseen, on lähellä 

kehittämistutkimusta, mutta pelkkä prosessin toteuttaminen ei ole sellaisenaan tutki-

muksellista. Kehittämistyöstä tieteellistä tekee se, että työ dokumentoidaan ja siihen 

käytetään tieteellisiä menetelmiä, joiden avulla tuotetaan luotettavaa ja uutta tietoa 

(Kananen 2012: 20–21). Kehittämistutkimus on joukko eri tutkimusmenetelmiä, joita 

käytetään kehittämiskohteen mukaan ja siinä voivat yhdistyä kvalitatiiviset ja kvantitatii-

viset tutkimusmenetelmät. Näin ollen kyseessä on monimenetelmäinen tutkimusote 

(Kananen 2012: 19).  
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Kehittämistutkimuksen periaatteiden mukaisesti pyrimme tuottamaan tekstin lisäksi 

toimivia ratkaisuja käytäntöön (Kananen 2012: 42). Kyseessä on monimuotoinen opin-

näytetyö, jossa on piirteitä kehittämistutkimuksesta, toimintatutkimuksesta ja design-

tutkimuksesta. Tarkoituksena on teorian ja ohjatun käytännön avulla luoda arviointime-

netelmä ja testata sen toimivuutta. Kohderyhmänä toimivat SOLIA:n neljän toimipisteen 

apuvälinevastaavat. 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Design-tutkimuksen rakenne (Reeves 2006: 59; Pönkä 2009).  

 

Yllä olevassa kuviossa on esitetty design-tutkimuksen prosessia Thomas C. Reevesen 

mukaan, jonka käsitteet Harto Pönkä (2009) on kääntänyt suomeksi. Keltaisiin lokerik-

koihin on kuvattu, kuinka opinnäytetyö jakautuu tutkimusstrategian mukaisesti neljään 

eri vaiheeseen.  

 

1) Tutkijat ja tutkimukseen osallistuvat määrittävät ongelmat ja kehityskohteen. Kirjas-

saan Jorma Kananen (2012: 64) kuvaa ongelman määrittämisen tärkeyden ja miten 

sitä kautta voidaan tuottaa tietoa ongelman ratkaisemiseksi. Opinnäytetyössä tämä 

vastaa SOLIA:n urheilun ja liikunnan apuvälineiden kunnon arvioinnin- ja seurantajär-

jestelmän kartoittamista ja luomista sekä aiemman tiedon ja tutkimuksen keräämistä.   
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2) Ratkaisun rakentamisen vaiheessa arviointimenetelmää ja huoltolomakkeita luodaan 

teorian ja käytännön avulla. 

 

3) Ratkaisun testaamisen ja tarkentamisen vaiheessa toimipisteiden työntekijät sekä 

opinnäytetyöntekijät tekevät arviot urheilun ja liikunnan apuvälineistä. Näitä vastauksia 

verrataan ja tehdään tarvittavia korjauksia ja lisäyksiä. 

 

4) Lopuksi huoltokortit viimeistellään ja otetaan käyttöön, tulokset raportoidaan ja esi-

tellään ja opinnäytetyön prosessia reflektoidaan.  

 

Tutkimuksen syklisyydestä johtuen tutkimuksen vaiheissa on päällekkäisyyttä ja kehi-

tyssyklit seuraavat toisiaan (Kananen 2012: 54). Ongelman määritys ja ratkaisujen ra-

kentaminen kulkevat opinnäytetyössä yhdessä, eikä suunnitelmasta tehdä liian yksi-

tyiskohtaista, jotta siihen voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Tutkimuksen tuotokse-

na syntyy opinnäytetyö, jossa kuvataan muutosta ja vaikutusta kehittämisen kohteena 

olleesta ilmiöstä (Kananen 2012: 45).  

 

7 Kehittämistyön eteneminen ja tulokset 

 

Tässä luvussa on kuvattu, kuinka tietoa on kerätty apuvälineiden kunnon kartoitusme-

netelmistä, sekä kuinka sen pohjalta huoltokorttien laatiminen eteni. Lisäksi luvussa on 

esitetty huoltokorttien testaaminen ja sen pohjalta saadut vastaukset sekä korjaustoi-

menpiteet kehittämistutkimuksen periaatteiden mukaisesti. 

 

7.1 Käytössä olevien järjestelmien tarkastelua  

 

Kehitystyötä lähestyttiin kartoittamalla Suomessa toimivien kolmen julkisen terveyden-

huollon apuvälineyksikön sekä yhden yksityisen apuvälineyksikön käyttämiä apuväli-

neiden kunnon kartoitusmenetelmiä. Kartoituksen perusteella kolmella yksiköllä oli käy-

tössä sähköinen hallintajärjestelmä, jonka avulla nähdään onko apuväline lainassa, 

kenellä se on lainassa, apuvälineeseen tehdyt säädöt, mahdolliset lisävarusteet ja 

hankintavuosi sekä huoltohistoria. Järjestelmän avulla on mahdollista hallita ja seurata 

apuvälineprosessia, lähtien hankintalain mukaisesta kilpailutuksesta, hankinnasta ja 
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varastoinnista varauksiin, lainauksiin ja palautuksiin sekä huoltoon ja apuvälineen pois-

toon. Huoltoa tarvitsevista apuvälineistä voidaan tehdä huoltopyyntö, järjestelmän käyt-

täjät näkevät kyseisen apuvälineen mallin, hankintavuoden ja huoltohistorian. Jokaises-

ta huollosta kirjoitetaan aina huoltoraportti, mitä on korjattu, mitä varaosia on käytetty 

tai onko apuväline korjauskelvoton. Suosituksena näillä apuvälineitä lainaavilla tahoilla 

on, että esimerkiksi pitkäaikaisessa ja aktiivisessa käytössä oleva pyörätuoli huolletaan 

vuoden välein. Yhdellä yksityisellä apuvälineitä vuokraavalla taholla on käytössä apu-

välineiden vuokraukseen kalenteri internetissä, mutta ei huoltojärjestelmää. Toiminta 

on sattumanvaraista ja apuvälineitä huolletaan esimerkiksi pyörähuollossa tai maahan-

tuojalla. 

 

Vakiintuneita ja yhtenäisiä apuvälineiden arviointilomakkeita tai arviointimenetelmiä ei 

vastausten perusteella vaikuttanut olevan. Tämän perusteella kehittämistyö on ajan-

kohtainen ja tärkeä, jotta SOLIA:ssa voitaisiin myös jatkossa tehdä uusia hankintoja ja 

ennakoida niitä välineiden kuntoarvioiden perusteella. Kehittämistyön kohteena olevien 

arviointilomakkeiden avulla taataan myös vuokraustoiminnan ylläpitäminen, eli mahdol-

lisen huollon tarpeessa olevat apuvälineet pystytään tunnistamaan. 

 

Hokkasen ja Virtasen (2012: 66–69) mukaan inventoinnin avulla tunnistetaan käytössä 

olevat apuvälineet ja kirjataan vioittuneet ja puutteelliset tuotteet. Tällä tavoin pystytään 

välttämään vioittuneen tuotteen lähettäminen asiakkaalle, sekä siitä johtuvat palautuk-

set. Inventointi ei ole helppoa ja parhaiten sitä suorittaa henkilö, joka on päivittäin te-

kemisissä tuotteiden kanssa ja jolla on riittävä tuntemus tuotteista. Tietotaidon ja ko-

kemuksen puute sekä kiire ja vajavainen suunnittelu voivat lisätä virheiden määrää.  

 

7.2 Apuvälineiden huolto  

 

Apuvälineen huolto ja korjaus ovat apuvälineen omistavan yksikön vastuulla. Apuvä-

linettä luovutettaessa annetaan ohjeet apuvälineen päivittäiseen kunnon ylläpitoon, 

kuten rengaspaineiden mittaamiseen, akun lataukseen ja puhdistukseen. Luovutuksen 

yhteydessä ohjataan käyttäjää olemaan yhteydessä vuokraajaan jos apuvälineeseen 

tulee vika. (Salminen 2010: 42.)  Asiakkaan näkökulmasta huoltokorttien tekoa voidaan 

perustella sillä, että huolletun ja hyvässä kunnossa olevan urheilun ja liikunnan apuvä-

lineen vuokraaminen on asiakkaalle sekä turvallista että mielekästä.   
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Huoltokorttien luomisessa sovellettiin pyörän huoltokirjan (Jones 2008) tietoa, yhden 

yrityksen pyörätuolin huoltoon käytettävää ohjekirjaa (PT-keskus n.d.), aiempaa opin-

näytetyötä pyörätuolin hankinnasta (Haavisto – Himanen 2010) sekä SOLIA:n toimipis-

teiden työntekijöiden ammattitaitoa ja kokemusta muiden urheilun ja liikunnan apuväli-

neiden huoltokortteja laadittaessa. Urheilun ja liikunnan apuvälineiden huollosta oli 

haastavaa löytää ohjeita, apuvälineitä huolletaan SOLIA:n toimipisteissä työntekijöiden 

kokemuksen ja osaamisen mukaan. SOLIA käyttää huoltamiseen myös esim. pyöräliik-

keitä sekä välineiden maahantuojia. Maahantuojilta tilataan myös vara-osia tai koko-

naan uusia välineitä rikkoutuneiden tilalle. (Parviainen 2015.) 

 

Matleena Haavisto ja Outi Himanen kuvaavat opinnäytetyössään (2010: 9), että pyörä-

tuolin käyttöä seuraamalla voidaan huolehtia siitä, että pyörätuoli on käyttäjälle turvalli-

nen, tarkoituksenmukainen ja sopiva. Säännöllisellä huollolla voidaan parantaa pyörä-

tuolin käyttöikää ja turvallisuutta. PT-keskuksen (n.d) ohjeen mukaan pyörätuolia huol-

lettaessa on otettava huomioon pyörätuolin puhdistus sekä verhoilun kunnon tarkastus. 

Renkaiden kunto ja ilmanpaine on tarkastettava, kuten myös laakereiden kunto ja puh-

distus, sekä tukipyörien pystyakselin kunto ja säätö. Lisäksi pyörätuolista on vuosittain 

tarkastettava jarrut, pikakiinnitysakselit, jalkalautojen lukitusmekanismit sekä laitojen 

kiinnitykset.  

 

Pyörän huoltoon liittyy monia eri asioita riippuen pyörän ominaisuuksista. SOLIA:n pol-

kupyörien huoltokortit pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena siten, että yksi 

huoltokortti kävisi kaikille polkupyörämalleille. Polkupyörästä on tarkastettava rungon 

yleisilme ja kunto (Jones 2008: 204) ja SOLIA:n kokoontaitettavasta mallista on myös 

tarkastettava katkeavan rungon säätö. Osassa pyöristä on satula ja osassa istuin, jois-

ta on tarkastettava kankaan tai pehmusteen kunto ja satulan säätö (Jones 2008: 182–

183).  

 

Pyörän käytettävyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaa olennaisesti ohjaustanko, sen asen-

to ja säädöt, sekä pyörän polkimet, jarrut ja vaihteet. Jarrujen tehtävänä on pysäyttää 

pyörä, mutta myös antaa pyöräilijälle mahdollisuus säädellä vauhtia ja hallita pyörää. 

Jarruihin luetaan ohjaustangolla olevat jarrukahvat, vaijerit sekä jarrupalat, jotka jarrut-

tavat vannetta. (Jones 2008: 162). Vaihteiden tarkoituksena on helpottaa pyöräilyä 

vaihtelevassa maastossa, kuten esimerkiksi helpottamalla ylämäkeen polkemista. 
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Vaihteisiin luetaan vaihdelaite, joka huolehtii ketjun siirtymisestä rattaiden välillä, ohja-

ustangolla sijaitsevasta vaihtajasta sekä vaijerista näiden välillä. (Jones 2008: 108).  

 

Pyörän huoltoon kuuluu myös ketjun kunnon tarkastaminen ja sen voitelu ja vaihtami-

nen tarvittaessa (Jones 2008: 94). SOLIA:n pyörät voivat olla joko jaloilla tai käsillä 

poljettavia, ja kummastakin mallista on tarkastettava polkimien toimivuus ja liikkuvuus 

(Jones 2008: 66). Kuten pyörätuoleissa, myös pyörissä on tarkastettava renkaiden kun-

to ja ilmanpaineet, pikalukitukset tai lukitukset, laakerien kunto sekä vanteiden ja pinno-

jen kunto. (Jones 2008: 12)  

 

7.3 Huoltokorttien laatiminen 

 

Huoltokorttien nimikettä valittaessa pohdittiin erilaisten vaihtoehtojen välillä, kuten esi-

merkiksi arviointilomake, arviointimenetelmä, huoltokaavake sekä huoltokortti. Huolto-

korttiin päädyttiin, koska nimike on tarkoitusta kuvaava, eli sillä arvioidaan huollon tar-

vetta. Kortti on ensisijaisesti tarkoitettu arviointiin, mutta sitä voi myös käyttää huollon 

yhteydessä. Huoltokortti on nimensä mukaan pyritty laatimaan lyhyeksi, ytimekkääksi 

ja helposti täytettäväksi. Nimikkeitä pohdittaessa koettiin, että lomake sanana kuvaa 

pitkää, aikaa vievää sekä vaikeasti täytettävää kaavaketta. Opinnäytetyössä arviointi-

menetelmää käytetään laajempana käsitteenä kuvaamaan kaikkia huoltokortteja.  

 

Huoltokorttien laatiminen vastaa kehittämistutkimuksessa ongelmien ja kehityskohteen 

analysointia sekä ratkaisun rakentamista (Reeves 2006: 59; Pönkä 2009). Huoltokortti-

en arviointikriteerit laadittiin sekä käytössä olevien sähköisten hallintajärjestelmien että 

pyörien ja pyörätuolien huoltokirjojen pohjalta. Urheilun ja liikunnan apuvälineisiin tutus-

tuttiin käytännössä SOLIA:n Helsingin toimipisteestä yhteistyössä Jukka Parviaisen 

kanssa. Näillä käynneillä hän neuvoi, mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota apuväli-

neiden kuntoa arvioitaessa ja huoltokorttien kriteereitä laadittaessa. 

 

SOLIA:n apuvälineryhmäjaon perusteella pyörille ja pyörätuoleille luotiin omat arviointi-

kriteerit pääryhmittäin. Talvi- ja kesäliikuntavälineet, sekä pelivälineet ovat välineinä ja 

ominaisuuksiltaan niin erilaisia, että jokaiselle välinetyypille oli tehtävä omat kriteerit. 

 

Lomakkeen ulkoasun tulisi olla helppolukuinen ja helposti vastattava. Kysymykset tulisi 

ryhmitellä omiksi kokonaisuuksiksi ja vastausvaihtoehdot tulisi olla sijoiteltu siten, että 
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rukseja ei ole siellä täällä ympäri lomaketta. (Kananen 2012: 136.) Huoltokorttiin halut-

tiin urheilun ja liikunnan apuvälineen nimi, merkki ja malli sekä mahdollinen tuotenume-

ro ja toimintayksikkö, jotta välineet olisi helppo erottaa toisista. Huoltokorttiin lisättiin 

myös hankintapäivä sekä mahdollinen edellinen huoltopäivä. Huoltokorttiin kerättiin 

ensin tarvittavat arviointikriteerit kullekin apuvälineelle, minkä jälkeen tehtiin kolme 

erinäköistä luonnosta huoltokortista (Huoltokortit 1, 2, 3).  

 

1. 
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2. 
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3. 

 

 

Kuvio 11. Kolme luonnosta (1,2,3) huoltokorteista laatimisvaiheessa.  

 

Näistä kolmesta korttivaihtoehdosta valittiin yhteistyössä Jukka Parviaisen kanssa ul-

konäöltään selkein vaihtoehto, numero 3, joka löytyy yllä olevasta kuviosta.  
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Valitussa huoltokorttimallissa käytetään liikennemerkki- järjestelmää, jonka mukaan 

toimipisteiden työntekijät rastittavat yhden arviointikohdetta parhaiten kuvaavan vaihto-

ehdon. Vihreä tarkoittaa, että apuväline on kunnossa ja kaikki tarvittavat osat löytyvät, 

keltainen tarkoittaa huollon tarvetta tai osan puuttumista ja punainen, että apuväline on 

rikki tai menossa poistoon eikä sitä voida enää korjata. Lisäksi jokaiseen kohtaan ar-

vioija voi kuvailla tai perustella keltaisen tai punaisen valon antamista. Liikennevalo- 

järjestelmä ideoitiin yhteistyössä SOLIA:n kanssa. Tavoitteena oli pyrkiä yksinkertai-

seen ja selkään huoltokorttiin, joka olisi nopea ja helppo täyttää.  

 

Käsi- ja nokkapyörä sekä laskettelukelkan huollossa on monia yksityiskohtia, kuten 

nokkapyörässä rungon säätöruuvit ja pikalukitukset ja laskettelukelkassa tuolihissin 

vapautusvipu ja ankkurihissin vapautin, jotka tulee huomioida arviota tehdessä. Tämän 

helpottamiseksi näihin kahteen huoltokorttiin lisättiin kuvat, ja kuviin nuolet ohjeista-

maan arvioitavia kohtia.  

 

Kananen (2012: 137) kuvailee kysymyksiä tutkimuksen raaka-aineena, joista tutkimuk-

sen luotettavuus ja kehittämistyön laatu riippuu. Jokaisen vastaajan tulisi ymmärtää 

kysymykset samalla tavalla, hänellä tulee olla kysymysten edellyttämä tieto sekä halu 

antaa kysymyksiin liittyvä tieto. Arviointilomakkeita laadittaessa pohdittiin seuraavia 

kysymyksiä: 

 Miten huoltokortit olisivat mahdollisimman samankaltaisesti ymmärrettävissä 

riippumatta siitä, minkä toimipisteen vastaava sen täyttää.  

 Miten toimiva lomake on annettuun tehtävään, eli apuvälineiden kunnon sään-

nöllinen ja systemaattinen arviointi.  

 Kuinka helposti raportoitavissa ja siirrettävissä tulokset ovat toiminnasta vas-

taavan Jukka Parviaisen käyttöön.  

 

Valmiit huoltokortit lähetettiin tammikuussa kirjeenä SOLIA:n neljään toimipisteeseen. 

Ennen kirjeiden lähetystä Jukka Parviainen oli informoinut toimipisteiden työntekijöitä 

tulevasta interventiosta. Huoltokorttien mukaan lähetettiin myös saatekirje, jossa kerrot-

tiin opinnäytetyön tarkoituksesta sekä annettiin ohjeet lomakkeiden täyttämiseen. Toi-

mipisteiden työntekijät saivat kuukauden aikaa arvioida toimipisteestä löytyvät apuväli-

neet.  
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7.4 Huoltokorttien toimivuuden testaaminen 

 

SOLIA:n neljästä toimipisteestä vastauksia saatiin kahdesta toimipisteestä ja yhdessä 

toimipisteessä apuvälineet käytiin läpi yhdessä toimipisteen työntekijän kanssa. Yhdes-

tä toimipisteestä ei saatu toimipisteen työntekijän vastauksia. Kananen (2012: 135) 

mainitsee riittävän vastausprosentin olevan riippuvainen tutkimuksen laajuudesta. Laa-

jalla otoksella vastausprosentiksi riittää 30–40%, kun taas suppeammalla otoksella 

vastausprosentin on oltava korkeampi. Alhainen vastausprosentti vaikuttaa tutkimuk-

sen luotettavuuteen sekä tulosten tulkittavuuteen. Kananen (2012: 134) toteaa myös, 

että ennakkoinformaatiolla on todettu olevan vastausprosenttiin nostava vaikutus.  

 

Opinnäytetyöntekijät vierailivat kussakin neljässä toimipisteessä maalis-huhtikuun ai-

kana ja arvioivat apuvälineet laadittujen huoltokorttien mukaisesti. Tämän jälkeen opin-

näytetyöntekijöiden sekä toimipisteiden työntekijöiden arviointeja verrattiin keskenään, 

joista saatuja tuloksia on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarkoituksena oli tarkastella 

ensimmäistä arviointilomakkeiden toimivuuteen liittyvää kysymystä eli kuinka hyvin 

huoltokortit ovat mahdollisimman samankaltaisesti ymmärrettävissä riippumatta siitä, 

minkä toimipisteen vastaava sen täyttää. 

 

Taulukko 1. Vastausten määrä ja niiden vertailu  

 

 

Yllä olevassa taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on toimipisteet numeroitu satun-

naisessa järjestyksessä, niin ettei vastauksia voida yhdistää tiettyyn toimipisteeseen. 

Toisen sarakkeen kohdalla on lueteltu toimipisteen lainattavien välineiden kokonais-
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määrä. Kolmannessa sarakkeessa on laskettu kuinka monta samaa urheilun- ja liikun-

nanvälinettä toimipisteiden työntekijät ja opinnäytetyöntekijät ovat tarkastaneet. Koska 

arvioinnit tehtiin eri ajankohtina, kussakin toimipisteessä oli joitakin välineitä vuokralla 

tai puuttui, ja näin ollen kaikista apuvälineestä ei voitu tehdä vertailevaa arviota. Lisäksi 

taulukon apuvälineiden kokonaismääristä puuttuu lumilautailun tuet, sillä niistä tehtiin 

huoltokortit vasta toimipisteissä tapahtuneiden arviointien yhteydessä. 

 

7.5 Huoltokorttien toimivuuden vertailu ja tarkentaminen 

 

Alla olevassa taulukossa on eroteltu urheilun- ja liikunnan apuvälineet pääryhmittäin 

SOLIA:n jaottelun mukaan. Kolmen vastanneen toimipisteen apuvälineet on laskettu 

yhteen pääryhmittäin toiseen sarakkeeseen. Kolmanteen sarakkeeseen on laskettu 

yhteismäärä niistä huoltokorteista, jotka on arvioitu samalla tavalla toimipisteen työnte-

kijöiden ja opinnäytetyöntekijöiden kesken.  

 

Taulukko 2. Vastausten määrä ja erottelu kolmesta SOLIA:n toimipisteestä. 

 

 

Esimerkiksi pyörät kohdassa on 24 pyörää, joista 13 on arvioitu työntekijöiden ja opin-

näytetyöntekijöiden kesken samalla tavalla kun taas 11 huoltokorttia poikkeavat arvi-
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oinniltaan jollakin tavalla toisistaan. Kommentit kohtaan on lisätty kuvaus poikkeavasta 

apuvälinemäärästä SOLIA:n varausjärjestelmään verrattaessa.  

 

7.5.1 Pyörien huoltokorttien toimivuuden vertailu 

 

Polkupyörien huoltotarvetta arvioitaessa toimipisteiden työntekijöiden sekä opinnäyte-

työntekijöiden vastaukset erosivat eniten. Kahdessa pyörän huoltokortissa jalkatuki 

yhdistettiin virheellisesti polkimiin. Kyseessä olivat pyörät, joissa oli käsipolkimet. Esi-

merkiksi yhdestä pyörästä oli jalkatuesta rikkoutunut remmi, joka oli merkitty polkimien 

kohdalle, vaikka käsipolkimet olivat kunnossa. Useimmiten polkupyörää poljetaan jaloil-

la, mikä voisi selittää sekaannusta. Huoltokorttia tarkennettiin eriävien arviointien poh-

jalta seuraavasti: 

 jalkatuen käsite muutettiin niin, että se liitetään käsin poljettavaan pyörään 

 ”säätöjen tarkastus” kohta poistettiin, koska se koettiin ylimääräiseksi 

 istuimen kylkituet lisättiin huoltokorttiin 

 

Satulan säätöruuvien kunnossa oli eroa yhdessä huoltokortissa työntekijöiden ja opin-

näytetyöntekijöiden välillä. Tähän arvioon saattoi vaikuttaa työntekijän nopeasti tekemä 

tarkastus, jolloin satulan säätöä ei ollut kokeiltu. Osassa pyöristä oli satula ja osassa 

istuin, jonka lisäksi niskatuki oli eritelty tarkastettavaksi. Työntekijät olivat lisänneet 

huoltokorttiin selkänojan kolmessa huoltokortissa, vaikka opinnäytetyöntekijät olivat 

ajatelleet sen liittyvän istuimeen, eikä sitä ollut erikseen mainittu. Huoltokorttiin tehtiin 

muutos siten, että: 

 niskatuen kohdalle lisättiin myös selkänoja 

 

Ohjauskahvojen tai ohjaustangon asennon suoruus arvioitiin eri lailla kahdessa huolto-

kortissa. Ohjaustangon tulee olla suorassa renkaisiin nähden, ja tämän voi arvioida 

joko pyörän päällä tai polkemalla pyörää. Nopeasti tehdyssä arviossa tämä saattaa 

jäädä huomaamatta. Ohjauskahvoja arvioitaessa huomattiin myös, että yhdestä pyö-

rästä kahvojen pehmusteet olivat rikki. Tämän vuoksi huoltokorttiin lisättiin: 

 ohjauskahvojen pehmusteiden kunto 

 

Pyörän polkimet oli arvioitu erilailla viidessä huoltokortissa. Ketjujen öljyämisen tar-

peesta ja ketjujen kireydestä oltiin eri mieltä. Tähän on voinut vaikuttaa osaaminen ja 

kokemus pyörien huollosta, mikä vaikuttaa kykyyn arvioida ketjujen kuntoa. Yhdestä 
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pyörästä puuttui ketjun suoja, jota opinnäytetyöntekijät eivät olleet huomanneet. Näin 

ollen ero huoltokorttien välillä johtui tässä kohdin epätarkasta arvioinnista. Vaihteiden 

toimivuuden ja polkimien voitelun arvioinnin tekemiseksi pyöriä oli poljettava. Arvioinnin 

erojen pohdittiin johtuvan siitä, ettei pyörien polkemista oltu toimipisteiden työntekijöi-

den toimesta ehditty kokeilla. Myös osassa toimipisteistä pienet sisätilat rajoittivat pyö-

rillä polkemista, minkä vuoksi vaihteiden toimivuuden arviointi saattoi olla haasteellista. 

Huoltokorttiin tehtiin seuraavia muutoksia: 

 voimansiirto lisättiin omaksi pääotsikoksi, jonka alle laitettiin erikseen ketjut,  

            rattaat, ketjunsuojat ja ketjun kiinnikkeet 

 

Jarrujen pito oli joissain pyörissä merkitty huonoksi työntekijöiden osalta, kun taas 

opinnäytetyöntekijät olivat katsoneet sen johtuvan renkaiden ilmanpaineen vähyydestä. 

Yhdessä huoltokortissa oli myös oltu eri mieltä jarrujen säädöistä. Toimipisteen työnte-

kijät olivat merkinneet säädön vihreäksi, mutta opinnäytetyöntekijöiden polkiessa pyö-

rää huomattiin, että jarrupala otti polkiessa kiinni vanteeseen. Kortteihin ei kuitenkaan 

tehty tältä osin tarkennuksia. 

 

Renkaiden laakerien kunto oli yhdessä huoltokortissa merkitty työntekijöiden toimesta 

vihreäksi ja opinnäytetyöntekijöiden toimesta keltaiseksi. Arvioitaessa laakereiden kun-

toa on pyörä joko nostettava ja testattava renkaan vapaa pyöriminen tai sillä on poljet-

tava. Pyöriä arvioitaessa opinnäytetyöntekijät testasivat molemmat tavat. Arviointiero-

jen syynä saattoi olla se, ettei työntekijöillä ollut aikaa tähän, ei tarvittavaa osaamista, 

tai kyseessä saattoi olla myös mielipide-ero.  Renkaiden kulumista oli myös kahdessa 

huoltokortissa arvioitu eriävästi siten, että toimipisteiden työntekijät olivat huomanneet 

renkaiden kulumista mutta opinnäytetyötekijät eivät. Renkaiden kohdalle huoltokorttiin 

lisättiin: 

  lokasuojat, koska joissakin pyörissä nämä löytyivät 

 renkaan pyörimiskulman tarkastus 

 

Soittokelloa tai valoja oli vain harvassa pyöristä, kahdessa huoltokortissa oli erilainen 

merkintä valojen ja soittokellon toimivuudessa. Eriävät merkinnät soittokellossa olivat 

esim. että soittokello löytyi, mutta opinnäytetyöntekijät huomasivat sen olevan rikki.  
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Polkupyörien huoltotarpeen arvioinneissa toimipisteiden työntekijöiden sekä opinnäyte-

työntekijöiden vastaukset erosivat eniten. Erot johtuivat osittain korteissa havaituissa 

puutteista (esim. selkänoja), epätarkkuuksista (esim. polkimet) tai inhimillisistä arvioin-

tieroista (esim. pyörän pyörimisen vertailu). Kahta ensimmäistä eroavuutta pyrittiin kor-

jaamaan kehittämällä huoltokortteja. Pyörän huoltokortin lopullinen versio löytyy liittee-

nä (liite 3). 

 

7.5.2 Tulokset pyörätuolien huoltokorteista  

 

Vaikka pyörätuolit ja nokkapyörät olivat varsin yhtenevästi arvioitu, työntekijöiden ja 

opinnäytetyöntekijöiden välillä oli vain yksi eroavuus, löytyi huoltokorttien koekäytössä 

edelleen lisättävää sekä tarkennettavaa. Pyörätuolien huoltokorteista oli jäänyt puuttu-

maan renkaiden aurauskulmat sekä vanteiden kunto, jotka korttiin lisättiin, koska näis-

sä havaittiin opinnäytetyöntekijöiden toimesta huollon tarvetta arvioita tehtäessä. Koska 

pyörätuolin huoltokortilla arvioidaan myös kelaustuolia, siitä tehtiin pääotsikko, jonka 

alle lisättiin: 

 ohjauslaitteen kunto ja jarrut 

 

Yhdessä nokkapyörässä erona arvioinnissa oli voimansiirto, ja siinä ketjujen öljyäminen 

sekä puhdistus, jota toimipisteen työntekijät eivät olleet huomioineet. Pyörätuolin ja 

nokkapyörän välisessä kiinnityksessä säätöruuvien ja pikalukitusten kunnossa oli arvi-

oinnissa eroa. Kyseessä voi olla toimipisteen puolelta tehty pikainen arviointi, sillä pika-

lukitus oli näkyvästi rikki. Nokkapyörän huoltokorttiin lisättiin koearvioiden perusteella: 

 runko lisätään omaksi pääotsikoksi 

 jarrut lisätään omaksi pääotsikoksi, jonka alle pito, kahvat, säätö ja  

seisontajarrut 

 kiinnitysleuat lisätään kiinnityksen kohdalle 

 

Pyörätuolit ja nokkapyörät olivat varsin yhteneväisesti arvioitu, ja yksi ero arvioinnissa 

saattoi johtua epätarkasta arvioinnista. Huoltokorttia kehitettiin arvioinnin perusteella 

niiltä osin kuin löydettiin puutteita, kuten esimerkiksi renkaiden osalta (vanteet ja au-

rauskulmat) sekä jarrujen osalta. Pyörätuolin ja käsi- ja nokkapyörän lopulliset huolto-

kortit löytyvät liitteinä (liitteet 4-5). 
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7.5.3 Tulokset talviliikuntavälineiden huoltokorteista  

 

Talviliikuntavälineissä ainoat kolme eriäväisyyttä löytyi hiihtokelkkojen huoltokortista. 

Hiihtokelkan rungossa oltiin eri mieltä ruuvien ja sokkien kunnosta sekä apuvälineen 

yleisilmeestä. Yleisilme on voitu käsittää hieman eri tavalla, esimerkiksi yhdessä kortis-

sa sekä toimipisteen työntekijät että opinnäytetyötekijät olivat merkinneet rungon siis-

teyteen, että se on kulunut. Kuitenkin siitä oli toinen arvioija antanut vihreän ja toinen 

keltaisen valon. Rungon kuluminen ei vaikuta hiihtokelkan toimivuuteen tai käytettävyy-

teen, joten tästä syystä vihreä valo olisi ollut oletettava vastaus. Kuitenkin rungon ol-

lessa todella kulunut, voidaan olettaa, että sen tilalle on tulevaisuudessa hankittava 

uusi. Näin ollen rungon rakenteen arviointiin jää hieman tulkinnan varaa. Huoltokorttia 

kehitettiin tältä osin siten, että rungon rakennetta arvioidaan kokonaisuutena ja keltais-

ta valoa voidaan perustella kommentit kenttään. Huoltokorttiin lisättiin vielä rungon 

kohdalle:  

 lisätään jalkatuen remmi, joka puuttui huoltokortista 

 

Hiihtokelkan istuimen kiinnikkeiden arviossa, kuten myös muiden säätöruuvien kohdal-

la, oli eroa arviossa. Herkästi ruuveja tarkastettaessa jää huomaamatta säätöruuvin 

kannan kuluminen, joka pitäisi merkitä keltaisena valona. Hiihtokelkan huoltokorttiin 

lisättiin vielä puuttuvia osia: 

 siteen lukituksen takastoppari 

 työkalu säätöjä varten lisätään omana pääotsikkona 

 suksi- ja sauvapidikkeet lisätään omana pääotsikkona 

 

Muihin talviliikuntavälineisiin tuli myös lisäyksiä sekä tarkennuksia huoltokortteihin sinä 

aikana, kun arvioita tehtiin. Laskettelukelkan ja outriggerin huoltokorttiin lisättiin: 

 valjaat ja slingi omana pääotsikkona 

 outriggerin vapautin narun kohtaan lisättiin jousi ja pultti 

 

Jääkiekkokelkan rungosta puuttui pituuden säätö ja etutuki, jotka huoltokortteihin lisät-

tiin arvioiden jälkeen. Lisäksi potkukelkan huoltokorttiin lisättiin erikseen hankijalakset 

ja luistelujalakset pelkkien jalasten tilalle. Lumilautailun tuen huoltokorttia ei tehty yhtä 

aikaa muiden huoltokorttien kanssa, sillä opinnäytetyöntekijöillä ei ollut osaamista ky-

seisestä apuvälineestä. Huoltokortin muoto rakentui arvioita tehdessä, jolloin käytän-

nössä päästiin kokoamaan ja tarkasteleman kahta kyseistä apuvälinettä. 
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Talviliikuntavälineet arvioitiin muutoin samalla lailla, paitsi hiihtokelkka, josta löytyi eroja 

arvioinnissa. Rungon rakenteen arviointiin jäi hieman tulkinnan varaa, sillä se ymmär-

rettiin eri tavalla. Arvioinnissa rungon kuluminen oli huomioitu molempien arvioijien 

toimesta, mutta tuloksena toinen oli antanut keltaisen valon (huollon tarve/osan puut-

tuminen) ja toinen vihreän (kunnossa/tarvittavat osat löytyvät). Rungon rakenteen arvi-

ointia tehtäessä huoltokorttiin arvioitiin rungon siisteyttä ja onko runko ehjä. Nämä kak-

si käsitettä oli yhdistettävä rungon rakenteeksi ja mahdolliset viat kirjoitettava kom-

mentteihin, sillä siisteys ei välttämättä vaikuta siihen, onko runko ehjä ja runko voi olla 

rikki, vaikka kyseessä olisi uusi ja siisti väline. Lisäksi huoltokortteja kehitettiin siltä osin 

kuin arvioinnissa tuli esiin välineiden osien puutteita (esim. työkalun puute, valjaiden ja 

slingin puute, ja siteen lukituksen tarkennus). Talviliikuntavälineistä tehtyjen huoltokort-

tien lopulliset versiot löytyvät liitteinä (liitteet 6- 12). 

 

7.5.4 Kesäliikuntavälineiden, pelien ja pelivälineiden huoltokorttien arviointi ja tarken-
nus 

 

Kesäliikuntavälineissä ei ollut kuin vähäisiä eroja arvioinnissa. Ainoana lisäyksenä 

huoltokortteihin tuli se, että tandemkävelysauvojen huoltokorttiin lisättäisiin säilytyskas-

si. Pelivälineet olivat myös hyvin samankaltaisesti arvioitu. Yhdessä puhallustikassa oli 

toimipisteen työntekijän toimesta huomattu tikan tylsyys, jota opinnäytetyöntekijät eivät 

olleet huomanneet.  

 

Pelien ja pelivälineiden arvioineissa löytyi seuraavia eroavuuksia ja tarkennuksia vaati-

via kohtia. Keilailun vierityskouru oli yhdessä toimipisteessä arvioitu, että se ei mene 

helposti kahteen osaan, kun taas opinnäytetyön tekijät arvioivat sen olevan toimiva. 

Eron pohdittiin johtuvan joko epätarkasti tehdystä arviosta tai mielipide-erosta. Lisäksi 

mietittiin, oliko kaide mahdollisesti ollut välissä huollossa, koska työntekijöiden ja opin-

näytetyön tekijöiden arviointien välissä oli lähes kuukausi. Opaskaiteen osien kiinnityk-

sen oli arvioitu toimivan hyvin työntekijöiden toimesta, kun taas opinnäytetyöntekijät 

huomasivat kaiteen olevan epäkunnossa siten, että kaidetta ei pystytty kasaamaan.  

 

Kurling- kivissä eriäviä arvioita oli kahvan kiinnityksessä. Toimipisteen työntekijät olivat 

arvioineet joidenkin olevan löysästi kiinni, mikä oli jäänyt opinnäytetyöntekijöiltä huomi-

oimatta. Lisäksi kurlingin huoltokorttia tarkennettiin seuraavasti:  

 laukku lisätään omana pääotsikkona, jonka alle ehjä laukku ja pehmusteet 
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 työntyökepin alle lisätään ehjä varsi 

 maalialusta lisätään omana pääotsikkona 

 

Eko-Aims näkövammaiskiväärin aseen tukissa oli erilainen säätö eri toimipisteissä, 

mistä johtuen yhdessä toimipisteessä oli erilainen arvio. Tämä huomioitiin huoltokorttiin 

lisäämällä, että: 

 mukana pitää olla säätöpalikat tai säätöruuvit tukkiin 

 

Maalipallon huoltokortissa oli monta kohtaa, jotka oli arvioitu erilailla toimipisteiden 

työntekijöiden ja opinnäytetyötä tekevien osalta. Pelilaukun sisällön kappalemäärät 

olivat huoltokortissa epäselvästi, ja tämän lisäksi opinnäytetyötä tekevien oli vaikea 

erottaa esimerkiksi, mitä suojat olivat, jolloin laskut menivät väärin. Huoltokorttiin tar-

kennettiin näin ollen, että: 

 pelivarusteista mukana on oltava joko housut tai polvisuojat (6kpl) 

 

Monista peleistä puuttui ohjeet sekä sisältöluettelot, ja tämän vuoksi ne tarkastettiin ja 

lisättiin kaikkiin huoltokortteihin. Lisäksi FastScoopin huoltokorttiin lisättiin suojalasit. 

 

Yhdestä toimipisteestä löytyi yksi ylimääräinen koulugolf-setti, jota ei pitänyt toimipis-

teessä olla. Toimipisteen työntekijät olivat arvioineet setin, mutta tätä ei laskettu toimi-

pisteiden apuvälineiden kokonaismääriin, sillä sitä ei ollut merkitty SOLIA:n varausjär-

jestelmään. Toimipisteen työntekijöiden arvioinnissa saatiin kuitenkin palautetta siitä, 

että välineiden määrä huoltokortissa ja SOLIA varausjärjestelmässä ei täsmää. Huolto-

kortti korjattiin näin ollen vastaamaan varastusjärjestelmän kuvausta pelisetistä.  

 

Kesäliikuntavälineet olivat yhteneväisesti arvioitu, mutta pelivälineissä tuli arviointeja 

tehtäessä esiin eroja. Erojen pohdittiin johtuvan epätarkasti tehdyistä arviosta molem-

pien osapuolten toimesta tai mielipide-erosta (esim. keilailun vierityskouru ja kurling- 

kivet), tai mahdollisesta välineen huollosta arvioiden välillä. Huoltokorteissa oli myös 

epäselvyyttä pelien välineiden kappalemäärissä (esim. maalipallo ja koulugolf), joita 

tarkennettiin huoltokorttien lopullisiin versioihin. Kesäliikuntavälineiden sekä pelien ja 

pelivälineiden huoltokorttien lopulliset versiot löytyvät liitteinä (liitteet 13- 27). 
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Kaikkiin lopullisiin huoltokortteihin lisättiin myös tilaa tarkastuspäivämäärälle, sekä tar-

kastajan nimelle, koska nämä puuttuivat. Päivämäärän koettiin olevan tärkeä, sillä sen 

perusteella voitiin nähdä, milloin apuväline on viimeksi tarkastettu. 

 

8 Yhteenveto ja pohdinta 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda huoltokortit helpottamaan SOLIA:n urheilun ja 

liikunnan apuvälineiden kunnon arvioimista ja huollon tarpeen kartoittamista. Tarkoituk-

sena oli myös tehdä SOLIA:n apuvälineistä vastaavan Jukka Parviaisen työtä suju-

vammaksi siten, että hän saisi tietoa kaikista toimipisteistä ja niiden apuvälineiden kun-

nosta sekä uusimistarpeesta huoltokorttien avulla. Opinnäytetyö toteutettiin ja kehitet-

tiin yhteistyössä SOLIA:n työntekijöiden kanssa, ja näin saatiin laadittua huoltokortit 

jokaiselle välineelle. Toiminnassa edettiin kehittämistutkimuksen periaatteiden mukai-

sesti siten, että tutkimusongelmat valittiin yhteistyökumppanin tarpeiden pohjalta. Huol-

tokortit laadittiin teorian pohjalta ja testattiin käytännössä, minkä jälkeen niitä tarkennet-

tiin ja kehitettiin tulosten perusteella.  

 

8.1 Huoltokorttien toimivuus 

 

Tässä luvussa pohdimme vastausta kysymykseen, miten huoltokortit vastasivat annet-

tuun kehittämistehtävään eli SOLIA:n urheilun ja liikunnan apuvälineiden kunnon sään-

nölliseen ja systemaattiseen arviointiin. 

 

Vakiintuneita ja yhtenäisiä apuvälineiden arviointilomakkeita tai arviointimenetelmiä ei 

kerätyn etukäteisaineiston mukaan vaikuttanut olevan, joten huoltokorttien kehittämis-

työ oli tarpeellinen ja perusteltu. Opinnäytetyöntekijöiden laatimien huoltokorttien toimi-

vuutta testattaessa kävi ilmi, että urheilun ja liikunnan apuvälineet olivat lähes samalla 

tavalla arvioituja SOLIA:n työntekijöiden ja opinnäytetyöntekijöiden arviointeja verrates-

sa. Kaikista 124 välineestä, joista löytyi arvio molempien osapuolten toimesta, 101 vä-

linettä (81 %) oli arvioitu samalla tavalla. Tämän tuloksen perusteella voidaan olettaa, 

että huoltokortit ovat suhteellisen samalla lailla ymmärrettävissä SOLIA:n kolmen vas-

tanneen toimipisteen sekä opinnäytetyöntekijöiden kesken ja soveltuvat annettuun teh-

tävään, varsinkin kun arvioinneissa ilmenneitä eroja on otettu huomioon ja korjattu lo-
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pullisia huoltokortteja kehitettäessä. Lopullisia huoltokortteja laadittaessa on pyritty 

kriittisesti pohtimaan sitä, mistä erot arvioinneissa ovat voineet johtua. Arviointien eroa-

vuuksien syitä löydettiin sekä arviointien ohjeistuksen puutteesta (esim. pyörän polke-

minen arviota tehdessä), korteista (esim. jalkatuki käsipyörässä), arviointikäytänteistä 

(esim. asioiden yhdistäminen, syy-seuraus ajattelutapa, kuten pyörätuolissa jarrujen 

toimivuus voi olla yhdistettävissä renkaiden tyhjyyteen) että inhimillisistä tekijöistä 

(esim. kiire ja kokemus). 

 

SOLIA:n työntekijät hoitavat urheilun ja liikunnan apuvälineiden vuokraustoimintaa 

oman työnsä ohella, joten saattoi olla, että arviot ovat heidän puoleltaan osin kiireellä 

tehtyjä. Tämä on voinut johtaa puutteisiin välineiden arvioinneissa, esimerkiksi saattoi 

olla, että pyörillä ei ollut poljettu arviota tehdessä. Toisaalta tämä saattoi johtua myös 

siitä, että missään ohjeessa tai saatekirjeessä ei lukenut, että pyöriä olisi poljettava 

niiden testaamiseksi. Toisaalta myös opinnäytetyöntekijät tekivät samantyyppisiä epä-

tarkkoja arviointeja, jotka johtivat joidenkin asioiden huomioimatta jättämiseen; esimer-

kiksi puhallustikan terävyyden tai pyörän renkaan kulumisen väärin arviointiin.   

 

Huoltokortit ymmärrettiin kuitenkin pääosin samalla tavalla. Eroja ilmeni eniten pyörien 

huoltokorteissa, joista eriäviä vastauksia oli 11 kortissa. Niiltä osin kun eroja arvioin-

neissa tuli, pyrittiin huoltokorttia kehittämään ja tarkentamaan väärinymmärrysten vält-

tämiseksi tulevaisuudessa.  

 

Arvioita tehtäessä heräsi kysymys, oliko välineitä huollettu työntekijöiden ja opinnäyte-

työntekijöiden arviointien välissä, sillä aikaa oli kulunut arviointien välillä kuukaudesta 

lähes kahteen kuukauteen. Ainakin yhdessä toimipisteessä saatiin tieto, että näkö-

vammaiskivääri oli huollettu arvioiden välissä. Tämä on osaltaan saattanut vaikuttaa 

eriävään tulokseen, mutta toisaalta oli hienoa huomata, että toimipisteiden työntekijät 

olivat oma-aloitteisesti huoltokorttiarviointien perusteella toimittaneet välineitä huoltoon. 

 

Urheilun ja liikunnan apuvälineen kunnon arviota tehdessä tulee arvioinnin tekijän oma-

ta kokemusta ja ymmärrystä sekä itse apuvälineestä että sen huollosta. Näiden puute 

voi vaikuttaa kuntoarvion tekemiseen niin, että esimerkiksi syy ja seuraus suhde jäävät 

näkemättä. Muun muassa pyörätuolin jarrun voi luulla olevan viallinen, vaikka kyseessä 

olisikin renkaan ilmanpaineen vähyys. Työntekijöiden tarvittava perehdyttäminen ja 

kouluttautuminen urheilun ja liikunnan apuvälineisiin, niiden toimintaan ja ominaisuuk-
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siin sekä huoltokorttien käyttöön ovat tarpeellisia. Sen avulla voidaan huomattavasti 

vaikuttaa huoltokortin arviointitulokseen. Tätä osa-aluetta ei oltu huomioitu tässä kehit-

tämishankkeessa, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa eriäviin arviointeihin. Huoltokorttien 

tarkoituksena on palvella myös jatkossa mahdollisesti vasta-aloittelevia työntekijöitä, 

sillä ne toimivat myös niin sanottuina muistilistoina siitä, mitä välineestä tulee tarkastaa. 

 

8.2  Kehittämistehtävän arviointia ja jatkotutkimuksen aiheita 

 

Tausta-aineistoa apuvälineiden huollosta ja niiden huollon aikavälistä oli saatavilla hy-

vin niukasti. Tämä johti siihen, että opinnäytetyöntekijät joutuivat soveltamaan pyörän 

ja pyörätuolin huolto-ohjeita urheilun ja liikkumisen apuvälineisiin. Lisäksi muiden huol-

tokorttien laadinnan tukena oli SOLIA:n työntekijöiltä saatu tieto urheilun ja liikunnan 

apuvälineistä. Apuvälineiden huoltoväliä pohdittaessa kirjallisuudessa puhutaan vuosi-

huolloista, eli esimerkiksi pyörätuoli ja pyörä tulisi huoltaa vähintään kerran vuodessa ja 

useammin, jos väline menee rikki (PT-keskus n.d.; Jones 2008). Suomessa toimivat 

kunnalliset apuvälinelainaamot huoltavat välineensä tarvittaessa tai niiden palautuessa 

lainasta tai pidempiaikaisessa käytössä olevat välineet, kuten pyörätuolit, vuoden vä-

lein. Näin ollen voidaan suositella, että myös SOLIA:n liikunnan ja urheilun apuvälineet 

huollettaisiin vähintään kerran vuodessa ja huollon tarve arvioitaisiin huoltokorttien 

avulla aina, kun väline palautuu lainasta.   

 

Kehittämistyön onnistumiseksi prosessiin valitaan mukaan ne henkilöt, joita kehittämis-

työ koskee. Tällä tavoin heidät pyrittiin sitoutumaan muutoksen toteuttamiseen ja vä-

hentämään mahdollista muutosvastarintaa. (Kananen 2012: 70). Opinnäytetyön kohde-

ryhmäksi valittiin kaikki SOLIA:n toimipisteissä työskentelevät henkilöt. He tekevät 

vuokraustyötä oman työnsä ohella, joten kiire ja lyhyt työaika saattoivat mahdollisesti 

vaikuttaa vastausten määrään ja laatuun. Yhden toimipisteen vastauksia ei saatu, ja 

tämän pohdittiin johtuvan edellä mainitusta syystä.  

 

Koska opinnäytetyö on tehty yhteistyössä työelämän edustajan kanssa, opinnäytetyön 

prosessin aikana on otettu huomioon SOLIA:n tarpeet, toiveet ja aikataulut. Opinnäyte-

työssä tai opinnäytetyön esityksessä ei mainita yksittäisen toimipisteen tuloksia, vaan 

kaikki toimipisteistä saadut tulokset laskettiin yhteen ja verrattiin niihin tuloksiin, joita 

opinnäytetyöntekijät olivat saaneet. Koska toimipisteitä ja työntekijöitä on vähän, oli 

riski, että yksittäisen arvioijan henkilöllisyys paljastuisi, jos tulosten raportointi vietäisiin 
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toimipistetasolle. Yksittäisten arviointien tulos ei myöskään ollut kiinnostuksen kohtee-

na, vaan tarkoituksena oli laatia SOLIA:lle niin selkeät huoltokortit, että niihin jäisi mah-

dollisimman vähän tulkinnan varaa.   

 

Kehittämistyön jatkoaiheena on noussut esiin idea huoltokorttien siirtämisestä tabletti-

tietokone sovellukseksi. Tämän avulla voitaisiin nopeuttaa huomattavasti huoltokorttien 

täyttämistä ja se olisi myös ekologisempi vaihtoehto paperien sijaan. Myös tiedonsiirto 

SOLIA:n toimipisteiden ja apuvälineistä vastaavan Jukka Parviaisen välillä olisi hel-

pompaa ja nopeampaa.  

 

Opinnäytetyö antoi opinnäytetyöntekijöille ammatillisesti valtavasti uutta tietoa urheilun 

ja liikunnan apuvälineistä sekä tulevaisuutta varten varmuutta niiden kanssa toimimi-

seen ja niiden huoltamiseen. Kehittämistyön aihe koettiin tekijöiden mielestä tärkeäksi 

ja hyödylliseksi, sillä vastaavaa huoltokorttimallia ei opinnäytetyössä tehdyn selvityksen 

mukaan ole ja näin ollen opinnäytetyöntekijät pääsivät kehittämään uutta menetelmää.  

Huoltokorteista on hyötyä sekä apuvälineitä vuokraaville että apuvälineitä hankkiville, 

jotka voivat tarkkailla apuvälineen kuntoa huoltokortin avulla.  
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