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Tiivistelmä
Opinnäytetyö on Satakunnan Ammattikorkeakoulun Esteettömyys ja saavutettavuus tutkimusryhmän toimeksianto pilotoida heidän kehittämäänsä aistiympäristön estettömyyden
arviointiin kehitettyä lomakkeistoa, Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden. Jatkossa
tässä työssä käytetään termiä aistiympäristön tarkistuslista. Selvitimme samalla työkalun
kattavuutta valitsemamme aistiärsykkeille herkän kohderyhmän avulla.
Kohderyhmäksi valikoituivat aivovammautuneet. Keräsimme ryhmän edustajilta
aistikokemuksista, joilla on ollut suora tai välillinen vaikutus heidän toimintakykyynsä.

tietoa

Teoriaa aivovammoista ja niihin liittyvistä oireista sekä esteettömyydestä, mukaan lukien
aistiesteettömyys, kerättiin alan kirjallisuudesta, esitelmistä ja tutkimuksista. Teoriaosuudessa
läpikäytiin myös toimintaterapian viitekehykseksi valittua PEO-mallia. Empiirinen osio toteutettiin
laadullisena tutkimuksena, jossa haastateltiin teemahaastatteluna viittä ulkoisesta traumasta
johtuvaa aivovamman saanutta henkilöä. Tutkimusaineisto käsiteltiin teoriaohjatun
sisällönanalyysin avulla.
Tutkimuksen tuloksista nousivat esiin erityisesti kuulo- ja näköaistiärsykkeiden kuormittava
vaikutus haastateltujen elämään. Tunto- ja hajuaistin herkkyyksiä mainittiin, mutta niiden
vaikutusta toimintakykyyn ei koettu yhtä voimakkaasti. Kaikista kootuista analyysiyksiköistä 81%
liittyi ympäristöön.
Monet ärsykkeistä ovat sellaisia, että niihin voidaan vaikuttaa joko rakennetun ympäristön
suunnittelun tai toimintatapojen ohjauksen avulla. Siten voidaan lisätä aistiympäristöön
reagoivien ihmisten mahdollisuuksia toimia itsenäisesti.
Opinnäytetyön tuloksia ja johtopäätöksiä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa halutaan luoda
aistiesteettömiä toimintaympäristöjä. Kaikki rakennettujen ympäristöjen suunnittelusta
kiinnostuneet voivat hyödyntää tästä työstä nousevia aistiympäristöön liittyviä asioita
pohtiessaan
ympäristöjen aistikuormitusta ja konkreettisia keinoja vaikuttaa siihen
kuormituksen vähentämiseksi.
Haluamme työllämme nostaa yleistä tietoisuutta aistiympäristön merkityksestä ja vaikutuksesta
toimintakykyyn sekä aistiesteettömyyden ennakoinnin mahdollisuudesta rakennettuja
ympäristöjä suunniteltaessa.
ASIASANAT:
Aivovamma, PEO-malli, esteettömyys, ympäristö, aistiesteettömyys, aistiympäristö
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THE ACCESSIBILITY OF SENSORY
ENVIRONMENT TROUGH THE EXPERIENCE OF
PERSON WITH TBI – A QUALITATIVE RESEARCH
This bachelor thesis is an assignment from accessibility research group from Satakunta
University of Applied Sciences. The objective of the thesis was to test and explore a tool for
measuring environmental sensory load. The thesis produces information about the tool’s
usability and coverage within the target group of sensitive to sensory stimuli.
The empirical data was gathered from the target group of people who had suffered from a brain
injury. The information about the sensory experience was gathered from the informants by
thematic semi structured interviews. Sensory experience, according to the findings of this study
seemed to have had direct or indirect impact on the informants’ ability to act.
The theory of brain injuries and the associated symptoms, as well as accessibility, including
sensory accessibility, was collected from state-of-art literature, presentations and research
articles. The theoretical part of the thesis’ framework also included occupational therapy the
PEO model. This empirical study was carried out by qualitative research method. Five
informants with brain damage were interviewed. The empirical data was processed by using the
theory driven content analysis.
The results of this study implicate, that hearing and eyesight stimuli in particular, may have a
negative impact on the quality of life of people who have suffered from a brain injury. The sense
and smell sensitivities were mentioned, but they were not perceived as strongly as the hearing
and eyesight stimuli. Thus, most of the collected and analyzed findings related to the
environment. Many of the impulses are such that can be subjective to both the planning and
design of the built environment or conduct the guidelines of the way of acting. Thus, the
possibilities of independent actuations of those who are affected by the sensory environment
may be increased.
The results and conclusions of this thesis may be utilized in situation where sensory wise
accessible operational environment needs to be created. Everyone who is interested in built
surroundings may find elements from this work to understand the importance of our sensory
environment. In this thesis we wish to raise common awareness about the importance of our
sensory environment and its’ effect on our functional abilities. We also wish to demonstrate and
illustrate the possibilities to foresee sensory accessibility when planning built environments.
KEYWORDS:
Traumatic brain damage, PEO-model, accessibility, environment, sensory accessibility, sensory
environment
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1 JOHDANTO
Useat ympäristön aistiärsykkeet kuormittavat hermostoamme. Kun niiden määrä tai laatu on sellainen, että alamme huomata ärsykkeiden yksittäis- tai kokonaisvaikutuksen olotilassamme, voidaan puhua aistikuormituksesta. Koemme
nämä ärsykkeet ja niiden vaikutukset yksilöllisesti. Ymmärrämmekö, kuinka
vahvasti aistiympäristön eri osatekijät voivat meihin vaikuttaa? Kuinka sensorinen hermosto aktivoituu ja palautuu? Miten aivomme tulkitsevat ja välittävät
aistiärsykkeitä?

Miten

toimintakykymme

eri

paikoissa

vaihtelee

aisti-

informaatiosta riippuen? Elämäämme kuuluvat paikat, joita (itsenäisesti toimiva)
ihminen ei arjessaan voi välttää. Virastot, kaupat ja kulttuuriareenat, kuntoutuskeskukset, lääkäriasemat, terveyskeskukset ja liikuntapaikat. Kaikissa näissä
altistumme erilaisille aistiympäristöille.

Rakennettuja ympäristöjä suunniteltaessa on tultu yhä enemmän tietoiseksi aistikuormituksen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Äänimaailma ja akustiikka,
valaistus, värit ja kuviot, materiaalit ja erilaiset hajut voivat vaikuttaa olotilaamme ja sitä kautta toimintakykyymme merkittävästi. Olemme vuorovaikutuksessa
aistiympäristömme kanssa, jonka koemme myönteisesti, kielteisesti tai neutraalisti. Tämä joko tukee tai rajoittaa toimintaamme. On tärkeää tiedostaa ympäristön moninainen vaikutus ja mahdollisuutemme vaikuttaa siihen. Opinnäytetyössämme pyrimme saamaan ymmärrystä käsittelemästämme ilmiöstä, aistiympäristön olotilaamme vaikuttavista eri tekijöistä, valitsemamme kohderyhmän kautta.

Esteettömyyttä ja sen ohella aistiesteettömyyttä Suomessa edistää muunmuassa esteettömyystiedon keskus (Esteettömyystiedon keskus). Asiaa ovat tällä
hetkellä esille tuoneet Suomen Autismi- ja Aspergerliitto sekä Suomen erityisherkät, joiden jäsenkunnan hyvinvointia aistiesteettömyys koskettaa merkittävästi joka päivä. Autismi-säätiön hallinnoima Haaste-hanke on tuottanut mm.
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Aistitoimintojen huomioiminen –nimisen oppaan, jonka tavoitteena on auttaa
aistitoimintojen erityisyyden huomioimisessa (Autismisäätiö). Aistiesteettömyyttä edistää myös tässä työssä käytetty satakunnan Ammattikorkeakoulun Esteettömyys ja saavutettavuus tutkimusryhmän laatima aistiympäristön tarkistuslista
(Liite1).

Tutkimuksessamme olemme haastatelleet ulkoisesta traumasta johtuvan aivovamman saaneita henkilöitä ja perehdymme heidän kokemusmaailmaansa aistiympäristöstä. Tutkimustuloksissa tullaan näkemään ärsykkeiden moninaisuus
sekä niiden vaikutusten yksilöllisyys. Opinnäytetyössämme arvioimme tutkimustuloksiin pohjaten olemassa olevan aistiympäristön tarkistuslistan (Liite 1) kattavuutta; Löytyvätkö haastatteluissa esiin tulevat asiat olemassa olevasta tarkistuslistasta? Lisäksi tuomme esille miten kohderyhmämme kokee ympäristön
aistiärsykkeet.

Työn teoriaosuudessa käymme läpi tutkimamme kohderyhmän keskeisiä piirteitä ja tutkimuksemme kannalta merkityksellisiä ominaisuuksia. Avaamme toimintaterapeuttien käyttämää PEO-mallia (Person, Environment, Occupation), joka
toimii opinnäytetyömme toimintaterapian teoreettisena viitekehyksenä. Tutkimustyö on laadullinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin haastattelemalla. Sisällönanalyysissä yhdistyvät aineistolähtöisyys teoriaohjaukseen. Työn keskeisiä
käsitteitä ovat aistiärsyke, aistiympäristö, aistikuormitus, aistiesteettömyys, aivovamma, neuropsykologinen oire ja toimintakyky.
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2 YMPÄRISTÖ
PEO (Person, Environment, Occupation) - malli kuvastaa hyvin tunnettua ja
klassista teoriaa toimintaterapian kentällä. Tästä syystä valitsimme mallin
työmme toimintaterapian teoreettiseksi viitekehykseksi peilatessamme kohderyhmällämme aistit huomioivaa ympäristön esteettömyyttä.

2.1 PEO-malli

PEO -malli on kehitelty pääasiassa ympäristö-käyttäytymis -teorioista, toiminnan teorioista ja asiakaskeskeisistä käytännöistä. Malli muodostuu ihmisen,
ympäristön ja toiminnan jatkuvan dynaamisen vuorovaikutuksen kuvaamisesta
ajan kuluessa. Nämä kuvataan kolmena limittäisenä ympyränä elämänkaarta
kuvaavan sylinterin sisällä (Kuva 1). PEO -mallin ihminen-ympäristö-toiminta kolminaisuus, kuvataan limittäisissä ympyröissä. Mitä lähempänä ympyrät ovat
toisiaan, sitä harmonisempi kokonaisuus on. Keskelle jäävä kuvio kuvaa ihmisen toimijuutta tai henkilön dynaamista sitoutumista toimintaan ympäristössään
ajan kuluessa eteenpäin. (Strong ym. 1999, 123.)

Kuva 1 PEO- mallin kolme limittäistä ympyrää elämänkaari sylinteriin kuvattuna
(Strong ym. 1999, 123).
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Toimintaterapia keskittyy ihmisen ja tämän toimintojen sekä ympäristön välillä
vallitsevaan kompleksiseen ja dynaamiseen suhteeseen. (Strong ym. 1999,
122.) Law ym. (1996) pyrkivät kuvaamaan PEO-mallin avulla, mitä ihmiset tekevät arjessaan ja mikä motivoi heidän tekemistään. Miten persoonalliset piirteet
yhdistyvät tilanteissa, joissa toimintaan ryhdytään ja vaikutetaan hyvään toiminnalliseen suorituskykyyn. Tämä lähestymistapa tuo esiin ihmisen ja ympäristön
toisistaan riippuvaisen suhteen. Ihmisen yksilöllinen käyttäytyminen ei ole irrallaan ympäristöstään, jossa se esiintyy. (Maclean ym. 2012, 2.)

Ihmisen tyytyväisyys näkyy kuvion (Kuva 1) keskelle jäävässä tilassa, joka kuvaa henkilön kokemuksen laatua tyytyväisyydestä ja toiminnasta kolmen elementin, ihminen-ympäristö-toiminta, välillä. Sisäiset, paikalliset ja ulkoiset muutokset PEO-mallin osa-alueilla vaikuttavat niiden huomioinnin vähentämiseen tai
lisäämiseen. Ajan kuluessa ihmisen elämään tulee muutoksia, joita esimerkiksi
ikääntyminen ja mahdolliset terveydelliset muutokset tuovat tullessaan. Ihminen
kulkee läpi elämänvaiheiden ja kehityksellisten saavutusten. Samaan aikaan
henkilö voi kokea muutoksia henkilökohtaisesti, esimerkiksi sairastuessaan tai
ympäristön rajoittaessa toimintaa. Jokapäiväiseen arkeen yksilön ja organisaatioiden tasolla voivat vaikuttaa myös poliittiset ja taloudelliset muutokset, kuten
säätelevät uudistukset ja yksityistäminen, joista mainittakoon tällä hetkellä vireillä oleva SOTE- uudistus. (Strong ym. 1999, 124.)

Sisäiset ja ulkoiset muutokset vaativat muokkaamista ja adaptaatiota PEOmallin vuorovaikutussuhteissa, jotta mahdollisimman tyydyttävä ja toiminnallinen lopputulos olisi saavutettavissa. PEO-malli tarjoaa käytännönläheisen työkalun toimintaterapeutin työhön, jossa se auttaa terapeutin analyysin tekemistä
asiakkaan toiminnallisesta suorituskyvystä ja sen mahdollisista ongelmista. Se
myös ohjaa interventioiden suunnittelua ja arviointia sekä on kommunikaatiossa
toimintaterapian käytännön työssä. Fokuksessa on mahdollistaa henkilön toimintaa parantaen PEO -tasapainoa. Henkilö voi kuvata mallissa yhtä hyvin niin
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yksityistä ihmistä kuin asiakasryhmää tai organisaatiota. (Strong ym. 1999, 123124.)

Kuva 2 PEO- mallin kolme osa-aluetta ja niistä keskelle muodostuva toimijuuden alue (Strong ym. 1999, 124).

PEO -mallin kolme komponenttia (Kuva 2) kuvastavat toimintaterapian kolmea
suurinta mielenkiinnon kohdetta. Malli käsitteellistää näiden komponenttien vuorovaikutuksen keskenään luoden työkalun, jossa mitään aluetta ei voi käsitellä
erillisenä toisistaan. Näin ollen muutos yhdellä osa-alueella vaikuttaa vastavuoroisesti muihin osa-alueisiin. (Turpin & Iwama 2011, 106.)

2.2 Esteettömyys

Esteettömyys kuvaa kokonaisuutta, johon nivoutuu ajatus yhdenvertaisuudesta
niin kotona asumisen kuin yhteiskunnan eri osa-alueisiin osallistumisen mahdollistumisessa. Esteettömyyden periaatteena on, että mm. työnteko, opiskelu,
harrastukset ja kulttuuri kuuluvat kaikille. (Esteettömyystiedon keskus.) Esteet-
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tömyys on osa ihmisoikeuksia monestakin näkökulmasta katsottuna. YK:n
vammaisten ihmisoikeussopimuksessa esteettömyys on ensisijaisesti yhteiskunnan osallisuuteen ja itsenäiseen elämään liittyvä asia. (Ahola, VIA-projekti.)

Palvelujen saatavuus niin välineistön ja ymmärrettävyyden kautta, kuin itseä
koskevan päätöksenteon mahdollistamisen välityksellä, on merkityksellistä. Esteettömyyteen kuuluu perinteisesti liikkumisen esteettömyys, mutta huomioon
on otettava myös esimerkiksi kuulemisen, näkemisen ja kommunikoinnin näkökulmat. Turvallinen ja laadukas esteettömyys ei erottele ihmisiä toimintakyvyn
perusteella. Ihmisten erilaisuus ja sen huomioiminen osana rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteuttamista on osa ajattelutapoja ja asenteita. (Esteettömyystiedon keskus.)

Käyttäjille toimiva ja turvallinen ympäristö ja rakennus on esteetön silloin, kun
kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Tähän sisältyy myös niissä
olevien toimintojen miellyttävyys, helppokäyttöisyys ja loogisuus. (Esteettömyystiedon keskus.) Esteettömän ympäristön toteutuminen on kokonaisuudessaan sitä, että jokainen voi toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa toimintakyvystään riippumatta. Fyysisyys, psyykkisyys, sosiaalisuus, kulttuurisuus ja taloudellisuus ovat kaikki osa esteetöntä ympäristöä. Ympäristön ongelmiin ei
täten sisälly vain tiloihin pääsy fyysisesti, vaan se, miten siellä voidaan joustavasti kommunikoida ja toimia. (Ruskovaara ym. 2009, 7.)

Osalle ihmisiä esteettömyys on välttämättömyys toimivan arjen näkökulmasta.
On arvioitu, että noin 10% väestöstä Suomessa, on liikkumis- ja toimimisesteisiä. Euroopan Unionin jäsenmaissa sama luku on noin 11-15% maiden väestöstä. (Ruskovaara ym. 2009, 7.)
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Esteettömyyskartoitus tarjoaa työkalun, jolla voidaan edistää organisaatioiden
kehittämistä ja saatavuutta kaikille, sekä kuntien perustehtävää asukkaidensa
hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi. Esteettömyyteen panostaminen tuo kunnille merkittäviä säästöjä kustannuksissa. Yksilöiden
omatoimisuus ja toimintakyvyn säilyttäminen asuntojen, julkisten rakennusten ja
katu-alueiden esteettömyydellä, vähentää palveluiden ja avustushenkilöstön
tarvetta. Onnettomuusriski vähenee myös esteettömässä ja helppokulkuisessa
tilassa ja ympäristössä. (Ruskovaara ym. 2009, 11.)

Turvallisuus- ja toimivuuskysymykset ovat osa esteettömyyttä. Esteettömyys on
osa toimivaa yhteiskuntaa, eikä nippu erityisratkaisuja. Esteettömyyden huomioiminen kaavoituksesta alkaen on osa rakennettuun ympäristöön sulautuvaa,
kaikille toimivaa elinympäristöä. (Ruskovaara ym. 2009, 11.) Julkisen- ja yksityissektorin esteettömyyttä ohjaa esteettömyyssuunnitelma tai –strategia. Esteettömyyden edistämisen tavoitteet, keinot sekä seuranta suhteessa organisaation toimintaan, on nykypäivää. Esteettömyyskartoitus toimii yhtenä strategioiden ja toimenpiteiden priorisoinnin välineenä. (Ruskovaara ym. 2009, 12.)

2.3 Aistiympäristö

Ihminen aistii koko ajan valtavasti, jopa enemmän kuin ehdimme tietoisesti havaita. Ärsykkeitä syntyy omasta elimistöstämme ja ympäristöstämme. Kun ärsykekynnys ylittyy toiminnan seurauksena, se havaitaan. Tietoisuudesta vastaava
hermojärjestelmä työllistää aivoja enemmän kuin itse aistiminen. Muistista on
erikseen haettava käyttöön kulloinkin tarvitsemamme aiemmin opitut asiat. Tämä auttaa aistimusten tulkitsemista tehokkaasti ja asianmukaisesti sekä persoonallisesti. Havaitseminen liittyy sekä tietovarastoomme että kielen ja ajattelun kehitykseen. (Lyytinen ym. 2004, 145.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmy Juola, Leena Renholm, Heidi Viirla-Rantanen

13

Havainnon syntymekanismi liittyy siis aistinsolujen muuttumisesta ärsykkeistä
hermoimpulsseiksi. Nämä impulssit kulkevat aivokuorelle tulkittaviksi, jossa ne
yhdistyvät muuhun tilanteesta skannautuvaan aisti-informaatioon. Yksinkertaisinkin viesti pienimmästä aistimuksesta syntyy siis monimutkaisen prosessin
kautta. (Lyytinen ym. 2004, 148.)
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3 AIVOVAMMA
Tämä luku käsittelee ensin lyhyesti aivovamman syntymekanismia, sen jälkeen
vammasta seuraavia oireita sekä sen vaikutuksia toimintakykyyn. Työssä on
keskitytty erityisesti niihin oireisiin, jotka vaikuttavat siihen miten koemme ja selviydymme aivoihimme tulevasta ärsyketulvasta. Tässä esitettyjen oireiden lisäksi aivovammat voivat aiheuttaa laajan kirjon erilaisia fyysisiä-, psyykkisiä ja
kognitiivisia oireita sekä pysyviä haittoja.

Aivovammat aiheutuvat päähän kohdistuneen ulkoisen energian vaikutuksesta.
Ne aiheuttavat vaurioita aivokudoksessa ja niistä aiheutuva verenvuoto aivoissa
häiritsee terveen kudoksen toimintaa. Traumaattisen aivovamma aiheuttajia
voivat olla mm. liikenneonnettomuudet, kaatumiset, putoamiset, pahoinpitely ja
työtapaturmat. Suomessa kirjataan 14 000–20 000 aivovammaa vuosittain.
(HUS.) Aivovammat voidaan luokitella niiden vakavuuden mukaan. Vamman
vaikeusaste voi vaihdella lievistä aivotärähdyksistä vakaviin vammoihin, joiden
seuraus voi olla pysyvä tajuttomuus tai kuolema. (Tenovuo 2016.)

Käypähoitosuositus (2008) määrittelee aivovamman vähimmäiskriteereiksi päähän kohdistuneen trauman, johon liittyy joko tajunnan menetys, muistin menetys
traumaa edeltävältä tai seuraavalta ajalta, henkisen toimintakyvyn muutos, neurologinen oire tai löydös, joka voi olla ohimenevä tai pysyvä tai aivojen kuvantamistutkimuksessa todettu vammamuutos. Aivovamma on alle 45-vuotiaiden
aikuisten yleisin kuolinsyy. Sairaalassa hoidetaan vain n. 25% kaikista aivovamman saaneista. Suomessa arvioidaan olevan n. 100 000 henkilöä, jolle on
jäänyt traumaattisen aivovamman jälkeen pysyviä oireita. (Käypähoitosuositus
2008.)
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Aivovamman vauriomekanismi voi olla esimerkiksi diffuusi aksonivaurio, joka
syntyy, kun kaksi eri tiheyttä olevaa aivoaluetta liikkuu toisiaan vasten (Palomäki ym. 2006, 425). Diffuusissa aksonivauriossa hermosolun runko vaurioituu
ulkoisen energian johdosta tapahtuvasta venytyksestä. Vaurion syynä voi olla
myös kallon murtumat, paikalliset ruhjeet tai vuodot, mutta diffuusia aksonivauriota pidetään merkittävimpänä vammamekanismina. (Turkka 2004, 1426.)

Pääosa aivovammojen toimintakykyyn vaikuttavista jälkioireista syntyy otsa- ja
ohimolohkojen ruhjeista sekä diffuusiaksonivauriosta. Ohimolohkojen tyviosien
ruhjeet saavat aikaan erilaisia neuropsykologisia ja neuropsykiatrisia oireita kuten muistihäiriöitä, toiminnanohjauksen ongelmia, oireiden tiedostamattomuutta
ja impulsiivisuutta. Diffuusiaksonivaurio (DAI) taas synnyttää vireystilan ongelmia, unihäiriöitä ja tarkkaavuuden ongelmia. DAI- vauriot saattavat olla syynä
myös hitauteen, rasituksensiedon heikkenemiseen sekä ärsykeherkkyyteen.
(Turkka 2004, 1426.)

Aivovammojen oirekuvaan liittyy fyysisiä, psyykkisiä ja psykososiaalisia ongelmia. Fyysistä toimintakykyä voidaan pitää itsenäisen selviytymisen tukipilarina,
toisaalta täysin toipuneella fyysisellä toimintakyvyllä ei vielä varmisteta ihmisen
itsenäistä selviytymistä. (Vartiainen 2012, 95.)

Ihmisen toiminta koostuu toimintakokonaisuuksista, jotka mahdollistavat toimimisen arjessa. Liikkumisen, itsestä huolehtimisen ja muiden arkielämän toimintojen, sekä vapaa-ajan ja tuottavuuden toiminnot heikkenevät aivovamman jälkeen erilaisten fyysisten ja/tai neuropsykologisten rajoitteiden vuoksi. (Vartiainen 2012, 95.)
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Vammautumisen seurauksena myös henkilön totutut roolit ja suhde ympäristöön muuttuu (Kanto-Ronkanen 2012, 105). Ennen tärkeiksi koettujen - vanhemmuuden, puolison, työntekijän, liikkujan - roolien toteuttaminen estyy aivovamman seurauksena. Ympäristö taas voi estää toimintaa fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi tai kuormittamalla herkistynyttä aistijärjestelmää ja tarkkaavuuden säätelyä. Toimintaa saattavat hankaloittaa myös ohjaamisen ongelmat,
jolloin tekemisen järjestys, looginen eteneminen tai aloittaminen hankaloituvat
tai jumiutuvat. (Kanto-Ronkanen 2012, 107.)

3.1 Neuropsykiatriset oireet aivovammassa

Neuropsykiatrialla tarkoitetaan lähestymistapaa aivosairauksiin, jotka ilmenevät
psyykkisinä oireina tai käyttäytymisen muutoksina (Vataja 2011, 17). Lievissä
aivovammoissa on 17% todettu neuropsykiatrisia jälkioireita. Vakavammissa
aivovammoissa neuropsykiatriset oireet ovat aina osa oirekuvaa. Masennus ja
muut psykiatriset oireyhtymät voivat syntyä aivovamman seurauksena. Niiden
syyt voivat olla moninaisia ja eikä orgaanisia, psyykkisiä oireita ole helppo erottaa psykologisista oireista. Aivovamma psyykkisen sairauden aiheuttajana voidaan todentaa tapauksissa, joissa henkilöllä ei ole aiemmin ollut psyykkistä oireilua tai hänellä on vamman jälkeen paljon uusia tunne-elämään ja motivaatioon liittyviä oireita. (Nybo & Ylinen 2011, 147.)

Aivovamman saaneiden itsenäistä selviytymistä haittaavat voimakkaasti erilaiset psykiatriset oireet. Persoonallisuuden muutokseen liittyvät häiriöt, kuten itseymmärryksen puute ja arvostelukyvyn ongelmat, heikentävät aivovamman
saaneiden toimintakykyä ja vaikuttavat myös läheisiin ihmisiin. Aivovammoihin
liittyvät psykiatriset oireet jatkuvat tutkimusten mukaan vielä vuosikymmeniä
vamman jälkeen. (Vataja 2012, 67.)
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3.2 Neuropsykologiset oireet aivovammassa

Neuropsykologisilla oireilla tarkoitetaan niitä kognitiivisen toimintakyvyn haittoja,
joiden seurauksena mm. vireystilan säätely, toiminnanohjaus ja tarkkaavuus
ovat vaikeutuneet. Aivovammojen jälkitiloihin liittyy kognitiivisia oireita, käyttäytymishäiriöitä ja tunne-elämän muutoksia. Vakavimpien aivovammojen oireet
ovat usein selkeämmin nähtävissä kuin lievien aivovammojen. Lievässä aivovammassa toimintakyvyn ongelmat voivat olla joko vain aivovammaan liittyviä,
muihin tekijöihin liittyviä tai molempien tekijöiden yhteissumma. (Winqvist & Nybo 2015, 211.)

Väsymys, kestävyyden heikkeneminen ja uupumus ovat ihmisen toimintaa
rajoittavia, aivovammasta johtuvia oireita. Aivojen energiatoiminta voi muuttua
aivovamman seurauksena (Ketola 2014). Väsymys vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn kokonaisvaltaisesti, sillä mitä väsyneempi ihminen on, sitä herkempi hän
on stressille ja erilaisille kuormittaville ärsykkeille. (Powell 2005, 73.)
Väsymysoireita esiintyy tutkimuksen perusteella 22-59% aivovamman saaneista. Väsymysoireita lisäävät erilaiset univaikeudet, jotka voivat myös olla aivovamman seurausta. (Winqvist & Nybo 211, 2015.)

Ihmisen vireyden säätely perustuu retikulaarisen aktivaatiojärjestelmän (RAS)
toimintaan. Järjestelmä on levittäytynyt koko aivorungon alueelle ydinjatkeesta
aivosiltaan, ja ulottuu väliaivoihin saakka. Aivorunko on myös väliasema liikekäskyjen ja aistitiedon kulussa. Aivorungon läpi kulkevat sekä nousevat sensoriset radat että laskevat motoriset radat. Vireystilaa säätelee aistinelimistä tuleva tieto kuten äänet ja valo, etuotsalohkojen toiminnanohjaukseen liittyvät tavoitteet ja tunteet sekä otsalohkojen tahdonalainen motorinen toiminta. (Jehkonen, Saunamäki, 2015, 38-39.) Erilaiset aistisäätelyn ongelmat näyttäytyvät hyvin yksilöllisesti ja voivat esimerkiksi liittyä retikulaarisen aktivaatiojärjestelmän
vaurioitumiseen (Tenovuo 12, luentomuistiinpano).
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Näiden rakenteiden vaurioituessa diffuusin aksonivaurion yhteydessä oirekuvalle tyypillisiä oireita ovat vireystilan vaihtelu, tarkkaavuuden ja keskittymisen häiriöt, tavallista herkempi väsyminen, kognitiivisen prosessoinnin hitaus ja erilaiset unihäiriöt. (Palomäki ym. 2008, 437.) Vireyden ylläpitäminen on välttämätöntä tietoiselle toiminnalle. Väsymistä voi nopeuttaa ja sitä voi vahvistaa ainakin ympäristön aistikuormitus. (Ketola 2014.)

Aivovammat aiheuttavat yleensä myös keskittymisen ja tarkkaavuuden ylläpidon vaikeuksia. Erilaisten kovien äänien sietäminen erityisesti toiminnan aikana tai usean asian yhtä aikaa tekeminen, on haasteellista (Winqvist & Nybo
2015, 211). Keskittyminen vaikeutuu ja häiriintyy pienestäkin häiriötekijästä.
Tämän vuoksi on tärkeää vähentää ympäristön häiriötekijöitä. Impulssikontrollin
heikentyessä kaikki niin sisäiset kuin ulkoisetkin impulssit ohjaavat toimintaa
pois suunnitellusta (Ketola 2014).

Valikoivan tarkkaavuuden perustana on suuntautuminen ärsykeympäristössä
tapahtuviin muutoksiin ja kyky valita ärsykkeistä olennaiset. Aivovamman saaneen potilaan kyky torjua epäolennaisia ärsykkeitä heikentyy ja hän reagoi ympäristön ärsykkeisiin riippumatta meneillään olevasta toiminnasta. Tarkkaavuuden jakamiseen ja vaihtamiseen liittyvät hankaluudet näkyvät tilanteissa, joissa
pitäisi tehdä kahta rinnakkaista asiaa tai jossa vaaditaan toimintatavan joustavaa vaihtamista. Esimerkiksi useiden henkilöiden keskustelun seuraaminen on
usein erittäin työlästä ja väsyttävää. (Palomäki ym. 2001, 398.)

Toiminnanohjaus tarkoittaa niitä kognitiivisia prosesseja, jotka mahdollistavat
toiminnan suunnittelun, kognitiivisen joustavuuden, itsesäätelyn ja toiminnan
toteuttamisen. Toiminnanohjauksen kannalta työmuisti on olennainen. Toiminnanohjaus tarkoittaa toiminnansuunnittelua, -aloittamista, -ylläpitämistä, lopet-
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tamista ja muokkaamista. Häiriö, esim. näkö- tai kuuloärsyke, saattaa hajottaa
toiminnanohjauksen prosessin, koska aivovamman saanut henkilö ei pysty ehkäisemään epäolennaisen tiedon kulkeutumista aistinelimistä aivoihin. Tällöin
toiminta hidastuu, keskeytyessään useaan otteeseen. Myös virheiden havaitseminen ja korjaaminen vaikeutuvat. (Ketola 2014.)

Toiminnanohjauksen ongelmat tulevat esille useimmin tilanteissa, jotka ovat
henkilölle epätavallisia, ei välttämättä rutiineja suoritettaessa. Esimerkiksi ruoka-ostokset normaalista poikkeavassa ruokakaupassa voivat tuoda esiin ongelmat toiminnanohjauksessa. Toiminta voi olla epäloogista tai toistavaa eikä
lopputulokseen välttämättä päästä ollenkaan tai aikaa nopeankin toiminnan tekemiseen voi kulua huomattavan paljon. Toiminnanohjaukseen vaikuttavat
muistin lisäksi myös vireystila ja tarkkavaisuus. Tehtävien aloittaminen ja loppuun saattaminen siis tuottavat suuria vaikeuksia. Keskeytykset ja ympäristön
häiriöt vaikeuttavat toimintaa ja lisäävät virhealttiutta. Toiminnanohjauksen ongelmat vaikuttavat myös vuorovaikutustaitoihin ja korostuvat usein sosiaalisessa elämässä. Usein ongelmista kärsivän läheinen huomaa vaikeudet selviytymisessä selkeämmin kun aivovamman saanut itse. (Vilkki & Saunamäki 2015,
85.)
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS/TEHTÄVÄ
Tutkimuksemme tarkoituksena oli Satakunnan Ammattikorkeakoulun Esteettömyys ja saavutettavuus –tutkimusryhmän , Autismi- ja Aspergerliiton sekä
Suomen erityisherkkien laatimaa, tilojen esteettömyyteen liittyvä aistikuormitustyökalua haastattelurunkona käyttämällä selvittää:

1. Millaista tietoa saamme siitä miten kohderyhmämme kokee ympäristön
aistiärsykkeet?
2. Löytyvätkö haastatteluissa esiin tulevat aistiympäristön kokemiseen liittyvät asiat olemassa olevasta aistiympäristön tarkistuslistasta?

4.1 Aistiympäristön tarkistuslista

Esteettömyyttä käsittelevässä kirjallisuudessa ei käsitellä kovinkaan laajasti tilojen aistiesteettömyyttä. Jotta tiloja voitaisiin muokata aistiystävällisiksi, on tärkeää tulla tietoiseksi erilaisista aistiärsytystä tuottavista tekijöistä tilassa. Tähän
tarkoitukseen Satakunnan ammattikorkeakoulun esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmä, Autismi- ja Aspergerliitto ry sekä Suomen erityisherkät ry
yhteistyössä verkostojensa kanssa alkoivat kehittää lomakkeistoa Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden -tarkistuslista avuksesi. Lomakkeistosta
käytetään lyhyempää nimikettä aistiympäristön tarkistuslista. Kehittämistyö liittyy Satakunnan ammattikorkeakoulun Esteettömyys ja saavutettavuus tutkimusryhmän toimintaan ja sen pohjana on käytetty alaan liittyvää kirjallisuutta sekä kehittämistyöhön osallistuvien jäsenten ammatillista osaamista.
Lisäksi kehittämistyön puitteissa toteutettiin kyselyjä ja pyydettiin asiantuntijakommentteja eri alojen ammattilaisilta, jotka ovat tekemisissä aistiasioiden
kanssa. Luotua tarkistuslistaa on pilotoitu erilaisissa rakennetuissa ympäristöis-
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sä muun muassa opinnäytetöinä sekä Esteettömyyskartoittajan peruskurssin
yhteydessä.

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden : tarkistuslista avuksesi tarkistuslistaa voidaan hyödyntää erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, muun
muassa kotiympäristössä, päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla, asuntoloissa,
vanhainkodeissa ja erilaisissa vapaa-ajanviettopaikoissa. Tarkistuslista suunniteltiin alun perin ammattilaisten käyttöön, esimerkiksi esteettömyyskartoituksen
tai suunnittelutyön tueksi. Sitä voi kuitenkin käyttää kuka tahansa esimerkiksi
omien työtilojensa aistiesteettömyyden arviointiin ja aistiärsykkeiden tunnistamiseen. Tarkistuslista on käytettävissä paperiversiona, mutta myös sähköisenä
Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämän esteettömyyden arviointi- ja raportointityökalu OIVAn kautta. Tarkistuslistan avulla voidaan eritellä, mitkä asiat
tilassa tuottavat aistiärsytystä tai mitkä asiat ovat aistien näkökulmasta erityisen miellyttäviä. Samalla saadaan vinkkejä, miten tilasta voitaisiin tehdä entistä
aistiystävällisempi. Tilojen muokkaaminen aistiystävällisemmiksi ei aina tarkoita
isoja summia. Olennaista on kuitenkin tietää, mitä kannattaisi tehdä toisin. (Tupala Riikka, sähköposti 4.3.2016.)

Tarkistuslistan avulla on mahdollista eritellä millaiset asiat tilassa kuormittavat
aisteja ja mitkä tekijät tuntuvat miellyttäviltä. Tunnistamalla häiritsevät aistiärsykkeet voidaan tiloista tehdä entistä aistiystävällisempiä. (Liite 1)

Tulevaisuudessa mahdollisimman monipuolisen lomakkeenkäytön ja sen analysoinnin avulla voidaan aistiympäristön tarkastuslista soveltuvuutta eri kohderyhmille kokeilla ja saada tietoa lomakkeen käytettävyyden edistämiseksi.
(Hannukainen, Hanna, 09.11. 2015 sähköposti.)
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4.2 Kohderyhmän rajaus

Halusimme käyttää aistiympäristön tarkastuslistaa selvästi aiemmista käyttökokemuksista poikkeavan kohderyhmän kanssa. Valitsimme kohderyhmäksi aivovamman saaneet aikuiset henkilöt.

Kohderyhmä valittiin tutkijoiden omasta

henkilökohtaisesta mielenkiinnosta. Samoin ammatillisesta, toimintaterapeuttisesta näkökulmasta, juuri tämä ryhmä ihmisiä koettiin tärkeäksi mm. heidän
ärsykeherkkyytensä takia. Oletimme, että valittu ryhmä on sellainen, jolta saadaan paljon tietoa aistiympäristön kokemisesta.

Aivovammamekanismeja on monenlaisia. Aivovamman saaneet kohderyhmänä
olisi ollut liian laaja tämän tutkimuksen puitteissa. Tämän opinnäytetyömme tutkimusosion kohderyhmäksi rajautui ulkoisesta traumasta johtuvan aivovamman
saaneet, neuropsykologisista oireista kärsivät henkilöt.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmy Juola, Leena Renholm, Heidi Viirla-Rantanen

23

5 TUTKIMUSASETELMA, -MENETELMÄT JA
TOTEUTTAMINEN
Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus. Tarkoitus ohjaa tutkimuksen kokonaisuutta, tutkimuksessa tehtäviä valintoja ja rajauksia. Tutkimuksen tarkoitus kuvaa
myös tutkimuksen analyysin syvyyttä. (Tuomi 2008, 125-126.) Opinnäytetyömme tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää valitun kohderyhmän kokemuksia
aistein havaittavan ympäristön eri tekijöistä ja niiden vaikutuksista.

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, joka tarjoaa sanallisen, ymmärrettävän ja kokonaisvaltaisen kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. Laadullinen tutkimus kohdistuu muutamaan havaintoyksikköön, jotka tutkitaan perusteellisesti. Työssämme halusimme tuoda esille
kohderyhmästämme valittujen edustajien subjektiivisia aistikokemuksia. Tällaiset tulokset eivät kuitenkaan ole laajasti yleistettävissä. Pääsääntöisesti laadullista tutkimusta käytetään, kun ilmiötä ei tunneta. (Kananen 2014, 16-17.) Tutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat kokonaisvaltainen tiedon hankinta, tiedon keruun instrumenttina ihmisten käyttäminen, laadullisten metodien käyttö, tarkoituksenmukainen kohdejoukko, tutkimussuunnitelman muokkautuminen tutkimuksen edetessä sekä tapausten käsittely ainutlaatuisina ja analyysi sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2008, 160.) Nämä piirteet johdattivat kyseisen tutkimusmenetelmän valintaan, samoin kuin se, että tutkimustehtävän tarkentaminen
vielä aineiston keruun tai analyysin aikana on laadullisessa tutkimuksessa
mahdollista.
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5.1 Aineiston hankinta ja määrä

Laadullisissa tutkimuksissa aineistojen koot ovat pääsääntöisesti pieniä verrattuna määrällisen tutkimuksen suuriin otoksiin. Valittaessa henkilöitä, joilta tietoa
kerätään, on tärkeintä, että he tietävät mahdollisimman paljon tutkittavasta ilmiöstä tai heillä on siitä kokemusta. Tästä syystä haastateltavien valinnan pitää
olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 85.) Samoin
kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan aineiston harkinnanvaraisesta, teoreettisesta tai tarkoituksenmukaisesta poiminnasta tai harkinnanvaraisesta näytteestä, joissa tutkimus perustuu suhteellisen pieneen tapausmäärään. Yleisesti
sanoen laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta
eikä merkitystä tutkimuksen onnistumiseen. Aineiston tehtävä on tavalla tai toisella toimita tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 2008, 61-62.)

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä haastateltavilta kokemusperäistä tietoa aistiympäristöstä. Tämänkin takia laadullinen tutkimus oli perusteltu valinta. Tärkeää oli tuoda esille yksittäisten ihmisten arkielämän aistikokemuksia muuttuneessa terveydellisessä tilanteessa ympäristössä, joka usein kyseenalaistamatta koetaan normaaliksi tai tavalliseksi toimintaympäristöksi. Työssämme rajasimme haastateltavien etsintää niin, että pyrimme tavoittamaan sellaisia henkilöitä, joilta oletimme parhaiten saavamme ilmiöstä tietoa. Voidaan puhua ns.
eliittiotannasta (Tuomi & Sarajärvi 2013, 86.) Sen lisäksi, että henkilö sopi kohderyhmään oli mm. hänen ilmaisukyvyllään ja orientaatiollaan merkitystä.
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5.2 Tiedonkeruu

Työmme alkuvaiheessa kartoitimme tutkimukseemme sopivia yhteistyökumppaneita haastateltavien löytämistä varten. Otimme yhteyttä aivovammautuneiden ja heidän omaistensa eduksi alueellisesti toimivaan Varsinais-Suomen Aivovammayhdistykseen. Tutkimusidea otettiin tyytyväisenä vastaan ja jo jäsenistön joukosta olisi löytynyt haastateltavia. Yhdistyksestä todettiin aistiasian olevan ajankohtainen ja jäsenistön kokevan aistiasioiden saavan liian vähän huomioita puhuttaessa aivovamman saaneiden henkilöiden arjen sujuvuudesta tai
esteettömyydestä yleisesti. Saimme yhdistyksen kautta myös yhteyden Turun
seudulla toimivaan neuropsykologiin ja yhdistyksen hallituksen varajäseneen
Tarja Ketolaan, jonka asiantuntemus koski nimenomaan valitsemaamme kohderyhmää. Hänen avullaan loimme kriteeristön haastateltaviksi haettaville henkilöille ja pohdimme sopivaa haastatteluympäristöä.

Haastateltaviksi etsittiin henkilöitä, jotka ovat saaneet ulkoisesta traumasta johtuvan aivovamman ja joilla on neuropsykologisia tai –psykiatrisia oireita. He kokevat aistiympäristön vaikuttavan päivittäiseen olotilaansa ja toimintaansa, kykenevät ilmaisemaan kokemuksiaan luotettavasti ja sujuvasti sekä pystyvät sitoutumaan haastatteluun suunnittelemassamme aikataulussa. Kriteerit täyttävät
henkilöt seulottiin kahden neuropsykologin asiakkaiden joukosta, heidän toimestaan. Ehdokkaiden yhteystiedot välitettiin satunnaisesti tutkijoille, jotka ottivat heihin puhelimitse yhteyttä.

Puhelinkeskusteluissa kukin haastattelija aloitti vuorovaikutussuhteen synnyttämisen ja haastateltavaan tutustumisen. Ehdokkaille kerrottiin tutkimuksesta,
sen tarkoituksesta ja tavoitteista, haastattelun kulusta ja toteutustavoista,
anonymiteetistä, aikatauluista ja paikasta. Mikäli ehdokas informaatiopaketin
jälkeen oli yhä halukas haastatteluun, sovittiin yhteisesti haastatteluajankohdas-
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ta ja haastateltaville luvattiin lähettää tutkimustiedote (Liite 2) sekä haastatteluun suostumuslomake (Liite 3) postitse tai sähköpostilla etukäteen ja läpikäytäväksi yhdessä haastattelun yhteydessä. Kaikki ehdokkaat olivat puhelinkeskustelun perusteella sopivia haastateltavia eikä yksikään ehdokkaista tässä vaiheessa kieltäytynyt haastattelusta.

Haastatteluympäristöksi pohdittiin ensin mm. kuntoutuskeskusta sen merkityksellisyyden takia asiakkaidensa hyvinvointia edistävänä tekijänä. Aikataulun ja
saavutettavuuden takia päädyimme kuitenkin Turun keskustassa sijaitsevaan
lääkärikeskukseen, joka oli kaikille haastateltaville tuttu ja neutraali paikka. Kotiympäristöäkin harkittiin, mutta se jätettiin pois varteenotettavien paikkojen listalta käytännön järjestelyihin ja tutkimuksen luotettavuuteen liittyvien seikkojen
takia. Kuljetuskustannukset korvattiin haastateltaville tarvittaessa.

5.3 Haastattelu

Tutkimusmenetelmänä haastattelun käytöllä on monia etuja. Sitä kannattaa
käyttää esimerkiksi silloin, kun tutkimustilanteessa tutkittava halutaan nähdä
subjektina, joka voi vapaasti tuoda esille itseään koskevia asioita ja olla merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Lisäksi haastattelun tärkeitä etuja ovat ne,
että vastauksia voidaan selventää sekä täsmentää ja tietoa näin syventää.
Haastattelu on hyvä valinta, kun tiedetään, että tutkimuksen aihe tuottaa monitahoista ja moniin suuntiin viittaavaa tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34-35.)
Tutkimuksemme keskittyi ihmisten kokonaisvaltaisten aistikokemusten kartoittamiseen heidän omalla äänellään kerrottuna, ilman ajatusta mahdollisesti rajaavia ja johdattelevia kirjallisia esimerkkejä, kuten ne tutkimassamme valmiissa
aistiympäristön tarkastuslistassa oli esitetty. Vain siten oli mahdollisuus luoda
vapaa tila listan ulkopuolisten, merkittävienkin kokemusten esiintulolle ja näin
mahdollisesti saada aineistoa, jota vertailukohteessamme ei vielä käsitellä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmy Juola, Leena Renholm, Heidi Viirla-Rantanen

27

Muut laadullisen aineiston keräämismenetelmät kuten havainnointi tai kirjalliset
lomakkeet eivät tulleet kysymykseen kohderyhmän erityisyyden takia (mm.
kognitiiviset haasteet) sekä siksi, että käyttäytymisen syiden ja vaikutuksen yhdistäminen pelkästään havainnoimalla on vaikeaa ja olisi saattanut tuottaa aistimuksiin liittyen puutteellista tai virheellistä tietoa. Myöskään aistimuksen ja
toiminnan välinen yhteys ei ilman haastattelua eikä mahdollisimman yhteistä ja
yleistä tulkintaa ärsykkeiden vaikutuksesta, olisi auennut.

Teemahaastattelussa edetään etukäteen tutkijan valitsemien teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Etukäteen valitut teemat perustuvat aiheen viitekehykseen, eli siihen mitä jo ilmiöstä tiedetään. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 75.) Teemahaastattelussa pyritään huomioimaan ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa. Ihmisten vapaalle puheelle annetaan tilaa,
vaikka ennalta päätetyt teemat pyritään keskustelemaan kaikkien tutkittavien
kanssa. Teemahaastattelu edellytti huolellista aihepiiriin perehtymistä ja ymmärrystä haastateltavien tilanteesta. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.)

5.3.1 Haastattelun suunnittelu

Ennen haastattelurungon (Liite 4) tekoa tutustuimme laajalti kirjallisuuteen ja
etsimme tutkimuksellista näyttöä aistiympäristön vaikutuksista löytääksemme
haastatteluihin mahdollisimman relevanttia aineistoa. Suurin osa löytämästämme materiaalista käsitteli kuitenkin rikastettua aistiympäristöä (enriched environment) osana kuntoutusta tai aistipuutoksia, jotka vaikuttavat toimintakykyyn.
Myöhemmin asiantuntijoilta sekä aistiympäristön tarkastuslistan tehneen työryhmän puolesta vastanneelta henkilöltä kuulimme, että materiaalia aistiesteettömyydestä on saatavilla erittäin niukasti. Lähimmät julkaisut ja kirjallisuutta löytyy aistiyliherkkyyden yhteydessä sekä asperger- ja autismin kirjon alta, jotka
olimme kuitenkin rajanneet tämän työn ulkopuolelle.
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Haastattelun teemat päätettiin nostaa suoraan lähtökohta-aineistostamme, aistiympäristön tarkastuslistasta. Teemoina toimivat aistit, joita lähestyttiin lomakkeessa olevassa järjestyksessä avoimesti. Lomakkeen muut, strukturoidut tiedot sekä teoriataustasta noussut tieto toimivat haastattelijoiden lisäkysymyksinä, mikäli haastateltavat eivät muistaisi tai osaisi itse tuoda kokemuksiaan esille. Aivovamman seurauksena syntyneet aistipuutokset rajasimme työmme ulkopuolelle.

Haastattelun alussa johdannoksi aiheeseen esittelimme vielä tutkimuksen ja
kerroimme tutkimushaastattelujen kulusta ja etenemisestä, ajankäytöstä ja sisällöstä. Lisäksi kysyimme haastateltavien taustatietoja liittyen mm. vamman
alkuperään ja tapahtumahetkeen. Nämä olivat vapaaehtoisia kysymyksiä, mutta loivat pohjaa luottavaiselle vuorovaikutukselle, tutustuttivat haastattelijan ja
haastateltavan toisiinsa ja loivat rennon ilmapiirin varsinaisen haastattelun tekemistä varten. Näiden kysymysten avulla pyrittiin myös luomaan kiinnostusta
ja innostusta haastattelua ja koko tutkimusta kohtaan sekä saamaan haastateltavat puhumaan luontevasti nauhoituksesta huolimatta. Mukana olevat henkilökohtaiset taustatiedot antoivat myös mahdollisuuden esittää demogafiatietoa
tutkittavista. Varsinaiset kysymykset olivat siis avoimia, teemojen (aistit) mukaan edeten. Avoimiin kysymyksiin ei ollut mahdollista antaa vaan kyllä/ ei –
vastausta, mutta lisäkysymyksiä esitettiin tarvittaessa. Loppuun liitettiin omia,
myös avoimia kysymyksiä, joissa haettiin mielipiteitä ja kokemuksia aistiesteettömyyden huomioinnista yleisesti sekä vapaa sana aiheeseen liittyen.

Haastattelun rakenteeseen pyydettiin kommentit sekä ohjaavalta opettajalta että
asiantuntijalta, jotka pitivät runkoa toimivana ja asiallisena, johdonmukaisena ja
riittävänä kyseessä olevan tiedon keräämistä ajatellen. Kaksi kysymystä lisättiin
lomakkeeseen kommenttien ja arvioinnin jälkeen.
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5.3.2 Haastattelujen toteuttaminen

Haastattelut tehtiin marras-joulukuussa 2015. Aineiston kerääjinä ja haastattelijoina toimivat opinnäytetyön tekijät. Aineiston määrää ja riittävyyttä pohtiessa
puhutaan saturaatiosta eli kyllääntymisestä. Saturaatio on tilanne, jossa aineisto
alkaa toistaa itseään ja uutta tietoa ei enää tule esiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013,
87.) Suunnitelman mukaan kukin haastattelija tekisi kaksi haastattelua. Ennaltaarvaamattomien tekijöiden takia kahden ehdokkaan haastattelu kuitenkin peruuntui. Tilalle saatiin uusi haastateltava. Toinen peruutus tuli kuitenkin niin
myöhään, että muu aineisto oli jo käsittelyvaiheessa, eikä kuudennen haastattelun uskottu tuovan kyllästyvään aineistoon merkittävää lisäarvoa. Tämän takia
viimeistä haastattelua ei lainkaan toteutettu.

Haastattelua varten sovittiin yhteneväisestä vaatetuksesta, jotta väri ja graafinen maailma häiritsisivät haastateltavia mahdollisimman vähän. Jälkeenpäin
selvisi myös, että valaistus oli ollut haastateltavien toiveesta kutakuinkin samankaltainen (hämärä) kaikissa haastatteluissa. Haastattelujen kestot vaihtelivat 1 h 15 min ja 1 h 30 min välillä. Haastateltavien terveydellisestä tilanteesta
johtuen moni mainitsi haastattelun päätteeksi olevansa väsynyt intensiivisen
keskittymisen ja melko myöhäisen haastatteluajankohdan (aloitus klo 17) takia.
Käytännön syistä johtuen haastattelujen aloitusajankohta ei kuitenkaan voinut
olla aikaisemmin. Haastattelut pidettiin keskustelunomaisina ja ne toteutettiin
ennalta suunniteltujen teemojen ja lisäkysymysten avulla. Teemojen järjestys oli
vapaa, eikä kaikkien haastateltavien kanssa välttämättä puhuttu kaikista asioista samassa laajuudessa. Haastattelijoilla oli mukanaan yhteinen, mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon laadittu haastattelurunko keskustelua ohjaamaan. Teemoihin liittyvistä kokemuksista keskusteltiin varsin vapaasti. Kaikki
haastattelut nauhoitettiin.
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5.4 Sisällön analyysi

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimusmenetelmän metodi, jossa etsitään
merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia (Vilkka 2015, 163). Sen avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa,
niin että kerätty aineisto saadaan järjestykseen johtopäätösten tekoa varten.
Analyysin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen ts. hajanaisestakin aineistosta pyritään luomaan mielekäs, selkeä ja yhtenäinen informaatiokokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2013,103.) Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on selkeyttää ja tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Tutkimusaineiston analysointia voidaan pitää tutkimuksen hankalimpana ja aikaa vievimpänä
vaiheena. (Eskola & Suoranta 2008, 137.)

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkija päättää tutkimusaineiston keräämisen jälkeen mikä on aineiston logiikkaa tai tarina, ja miten se löytyy. Tämän jälkeen tutkimusaineistosta karsitaan tutkimustehtävän kannalta epäolennainen informaatio hävittämättä tärkeää tietoa. Tätä kutsutaan tiivistämiseksi tai
osiin pilkkomiseksi ja sitä ohjaavat tutkimuskysymykset. Aineiston ryhmittelyä
uudeksi, johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi seuraa ryhmien nimeäminen ja
luokittelu. Tutkimuksen tuloksena ryhmittelyistä muodostuu käsitteitä, luokitteluja tai teoreettinen malli. (Vilkka 2015, 164.)

Kananen (2004, 101) luokittelee aineiston käsittelyn vaiheet seuraavasti; yhteismitallistaminen (litterointi), koodaus (tiivistäminen, hajottaminen), luokittelu
(kategorisointi) ja yhdistäminen (laajentaminen). Tutkimuksessa on mahdollista
käyttää rinnakkain erilaisia menetelmiä analysoitaessa tutkimusaineistoa (Eskola ym. 2008, 161). Oma työmme asettuu ns. teoriaohjaava sisällönanalyysi –
nimen alle, jossa vaiheet (Kananen yllä)

etenevät aineiston ehdoilla, mutta

erottuu puhtaasti aineistolähtöisestä analyysistä siten, että abstrahointivaiheessa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin, jo tiedettyihin käsitteisiin.
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Eskola & Suoranta (2008, 153) toteavat, että aineiston ollessa kerätty esim.
teemahaastattelulla, on teemahaastattelurunko aineiston järjestämiseen oivallinen apuväline. Tällöin aineistosta seulotaan haastattelurungon avulla esille sellaisia tekstikohtia, jotka kertovat kyseisistä asioista. Näin olemme omassa työssämme toimineet. Teemoihin kohdistunutta haastattelua on myös suhteellisen
helppoa ryhtyä analysoimaan samojen teemojen avulla. On kuitenkin hyvä pitää
mielessä, että tutkijan ennakkoon asettamat teemat eivät välttämättä ole samat
kuin teemat, jotka aineistoa analysoimalla osoittautuvat olennaisesti aineiston
sisältöä ja tutkimusaihetta jäsentäviksi. Teemahaastattelua ei tarvitse analysoida juuri tietyllä tavalla, vaikka teemoittelu ja tyypittely onkin tavallista ja looginen
jatkumo kyseiselle haastattelutyypille. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.)

Sisällönanalyysilla saadaan kerätty aineisto kuitenkin vain järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten (Grönfors 1982, Tuomi & Sarajärven 2011, 103 mukaan). On tärkeää ymmärtää, että järjestetty aineisto ei ole tutkimuksen lopputulos, vaan tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset nousevat vasta tästä materiaalista.

5.4.1 Aineiston analysointi

Prosessin alkuvaiheessa litteroimme eli kirjoitimme puhtaaksi nauhoitetun haastattelumateriaalin. Aineisto litteroitiin kokonaisuudessaan eikä puheesta jätetty
mitään käsittelemättä. Jokainen haastattelija luki läpi kaiken puhtaaksikirjoitetun
materiaalin niin moneen kertaan, että haastattelujen keskeiset ja informatiiviset
asiat alkoivat nousta selvästi esiin (Kuva 3 Vaihe 1). Tämän jälkeen alleviivasimme aineistosta tutkimustehtävän kannalta olennaiset aistiympäristöön liittyvät asiat. Haastatteluissa oli paljon materiaalia liittyen arkeen, toimintakykyyn
ja monenkaltaisiin oireisiin. Jätimme pois kuitenkin kaiken sen, mikä ei konkreettisesti liittynyt nimenomaan fyysisen ympäristön ärsykkeisiin ja niistä aiheutuviin, ilmaistuihin vaikutuksiin.
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Vaihe1, litteroituun
aineistoon
tutustuminen

Vaihe 5
Abstrahointi

Vaihe 4
Jäsentäminen:
Ryhmittely/luokittelu

Vaihe2
Analyysiyksiköiden
muodostaminen

Vaihe 3
Pelkistäminen

Kuva 3 Haastatteluaineiston analyysin vaiheet
Loogiseksi analyysiyksiköksi (Kuva 3 Vaihe 2) muodostui tutkimustehtävämme
pohjalta tekstistä löytyvät ärsyke-vaikutus-kokonaisuudet, jotka voivat olla sana,
sanayhdistelmä, lause, lausuma, tai ajatuskokonaisuus, kirjain, sivujen määrä,
pääotsikoiden koko ym. riippuen tutkimustehtävästä. (Tuomi & Sarajärvi 2013,
109-110.) Osassa analyysiyksiköistä oli vain toinen näistä osista. Pelkistämisen
avulla karsittiin pois kaikki se tieto, joka tutkimustehtävän kannalta oli epäolennaista. Työmme johti selvästi induktiiviseen toimintatapaan eli aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Induktiivisesta analyysistä poiketen yksiköt jaoteltiin
teoriaohjaavalla tavalla aistien mukaan, joka oli luonteva, alkuperäisen aistiympäristön tarkistuslistan mukainen jaottelurunko.

Raakateksti

Pelkistetty ilmaus

”Jos mä joudun istuu sellasella
tuolilla jos ei oo mitään pehmusteita, mul on aika levoton

Kova tuoli ärsyttää

olo ja sit alkaa väänteleminen,

Kuva 4 Raakateksti, pelkistetty ilmaus, joka sisältää analyysiyksikön
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Koska laadullinen aineisto on periaatteellisesti loppumatonta, tulee keskeiseksi
aineiston mahdollisimman tarkka rajaus (Eskola & Suoranta 2008, 65). Tutkimuksessamme aineistoa luokiteltaessa monet analyysiyksiköistä jouduttiin poistamaan, koska niiden sisältämä informaatio jätti liian paljon tutkijoiden tulkinnallisuuden varaan tai kokonaan pois sen merkityksellisen tiedon, mikä aistiärsyke
oli kyseessä.

Tässä vaiheessa aloitettiin aineiston ryhmittely (Kuva 3 Vaihe 4) , jossa raakateksti sekä pelkistetyt ilmaukset käytiin tarkasti läpi ja etsittiin käsitteitä ja ilmauksia, jotka toimivat niitä yhdistävinä samankaltaisuuksina tai vastaavasti eroavaisuuksina. Nämä ilmaukset yhdistettiin ryhmiksi ja edelleen luokiksi. Tämän
jälkeen muodostetut yläluokat edelleen tiivistävät käsitteitä kohti valitun teorian
ohjaamaa yhdistävää luokkaa. Analyysissämme luokat muodostuivat ilman teoriatietoa ja havaintoja tehtiin yksittäisistä tapahtumista. (Kylmä & Juvakka 2007,
22, 112.) Kukin luokka nimettiin sen sisältöä kuvaavalla sanalla/ käsitteellä. Alaluokkia syntyi yhteensä 20 kappaletta, yläluokkia 13.
Alaluokat

Yläluokat

Yhdistävä luokka

lämpötila
ilmanala
kosteus
ympäristö

kalusteet

rakennettu
ympäristö

paine
ulkoinen liike
tärinä

Taulukko 3 Aineiston luokittelu, esimerkki
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Abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teoreettiset käsitteet tuodaan esiin valmiina,
ilmiöstä jo tiedettynä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 112-113.) Luokitellun, tiivistetyn
aineiston suunta johti selkeästi toimintaterapian viitekehysten peruskäsitteisiin
ihminen, toiminta ja ympäristö, jotka ovat myös valitsemamme PEO-mallin peruselementit. Eri aistien pohjalta jaottelun ja sitä kautta luokitellun aineiston yhdistävänä luokkana toimivat nämä käsitteet.

Analyysin lopputuloksena syntyi tutkimustehtävää vastaava jaottelu luokkiin
haastateltujen kokemuksista. Tuloksissa läpikäydään luokkien sisältö ja merkitys tarkemmin. Johtopäätöksissä verrataan tuloksia työn pohjana olevaan aistiympäristön tarkastuslistaan.

Tutkimustehtävä

Kohderyhmän

Yhdistävät luokat

ais-

timusten ja niiden
vaikutusten

Ihminen

jäsen-

täminen

Toiminta

Ympäristö

Taulukko 4 Tutkimustehtävä ja yhdistävät luokat
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6 TULOKSET
Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä viittä henkilöä. He olivat iältään n. 30-60 vuotiaita naisia. Aivovamman syy oli kaikilla onnettomuus ja siitä seurannut vakava pään vaurio ja/ tai niskaretkahdus. Yksi haastatelluista oli osa-aikatyössä,
muut sairaseläkkeellä. Jokaiselle haastateltavalle haastattelu sekä sen ajankohta olivat jo haaste päivän aiheuttaman väsymyksen takia ja sekä vammasta johtuvien mahdollisten kognitiivisten vaikeuksien takia (mm. keskittymiskyky, vireystila, muisti).

6.1 Ympäristön aistiärsykkeet kohderyhmän kokemana

Tutkimuksen tulokset käydään läpi aistiteemojen mukaisessa järjestyksessä.
Kuvailujen monipuolistamiseksi mukaan on otettu suoria haastatteluotteita. Analysoinnissa litteroidusta haastatteluaineistosta nostettiin myös esiin kommentteja, jotka käsittelivät teemoitettuja aiheita. Nämä auttoivat tutkijoiden yhteisessä
pohdinnassa ja tulkinnoissa

Kuva 3, Yläluokkien jakautuminen PEO-mallin käsitteiden mukaisesti
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6.1.1 Haju

Hajuaistia koskevia kommentteja ja huomioita on aineistossa vähiten ja haastateltavat kokivat ne yhtä kommenttia lukuun ottamatta kielteisesti. Useassa yhteydessä todettiin, että hajuherkkyys ei ollut vamman seurauksena muuttunut
tai hajut ja tuoksut koettiin keskimäärin neutraalisti eikä omaan oloon vaikuttavaksi. Hajuärsykkeitä ei myöskään usein koettu niin voimakkaiksi, että ne olisivat estäneet toimintaa. ”Niin paljon se ei o herkistyny et se niinkun et mä kokisin
et se johtus tästä aivovammasta et se aiheuttais mulle jotakin enemmän ongelmaa kuin ennen.”

Hajupuutos, joka on rajattu sisällönanalyysin ulkopuolelle, tuli esiin useammassakin haastattelussa. Hajuaistin puutoksesta kärsivät kokivat toisaalta myönteisenä mitkä tahansa kokemukset tuoksuista ja hajuista, voimakkaatkin sellaiset.
Esiin tuli nimenomaan hajuärsykkeiden voimakkuuden vaikutus ärsykkeen kokemiseen kielteisenä tai myönteisenä – mitä voimakkaampi tuoksu (esim. hajuvesi), sitä vaikeampi sitä oli sietää. Yksittäisistä ympäristön hajuista mainittiin
joitakin ruoka-aineita, hajuvesi ja tupakka. Mainituista hajuärsykkeistä muodostui 8 alaluokkaa, joista edelleen 3 yläluokkaa.

Osa hajujen vaikutuksesta johtui niiden ennakoimattomuudesta (itsestä riippumattomat hajut), jossa toisen ihmisen ennalta-arvaamaton toiminta tuotti henkilön omaa toimintaa haittaavan aistikokemuksen, kuten pakokaasu tai ruoan
valmistus. Ympäristöstä tulevat hajuyhdistelmät (esim. ruoka + hajuvesi) voimistivat haastatellun häiritsevää aistikokemusta. Kielteisenä koetut hajuärsykkeet
liittyivät niin toimintaan kuin ympäristöönkin (kuva 5).
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6.1.2 Tunto

Osalla haastatelluista tuntoaisti oli trauman seurauksena ainakin osittain puutteellinen. Esiin tuli myös lämmönsäätelyjärjestelmän vaurioita.

Kolmasosassa kommenteista tuntoaistikokemus oli myönteinen ja noin kahdessa kolmasosassa aistiärsyke koettiin kielteisenä, oloa hankaloittavana. Vaikutuksissa mainittiin kognitiivisia (esim. väsyminen, hahmottaminen, keskittymiskyvyn heikentyminen), fyysisiä (kipu, polttava tunne) ja emotionaalisia (inhotus,
suuttuminen) kokemuksia tuntoaistimusten seurauksena.

Analyysiyksiköitä yhdistäviä alaluokkia muodostui kahdeksan kappaletta. Alaluokista keskeisimpiä (eniten mainintoja) olivat lämpötila, vaatetus ja kalusteet.
Yläluokan käsite ilmanala sisälsi lämpötilan lisäksi kosteuden, joissa kylmä koettiin enemmän oloa haittaavaksi, mutta niin kylmästä, kuumasta kuin kosteudestakin oli molempien ääripäiden kokemuksia. Myös neutraali ilmaus ”lämpötilalla ei vaikutusta”, mainittiin.

Paine ja tärinä yhdessä muodostivat yläluokan käsitteen ulkoinen liike, mainintoja 20% kaikista yhteensä ja näistä vain yksi positiivisessa, hahmotusta
edesauttavassa merkityksessä. ”Linja-autot tärisee tosi usein tosi paljon, en
kestä sitä kyllä.." Tässä huomioitavaa kuitenkin on, että painevaatteista ja esim.
peitoista puhuttiin haastatteluissa tärkeinä arkeen liittyvinä apuvälineinä.

Yläluokan ”rakennettu ympäristö” -käsitteet kovuus ja pehmeys toivat kalusteissa ilmetessään (penkit, tuolit) esille vahvojakin emotionaalisia reaktioita. ”..jos
mä joudun istuu sellasella tuolilla jos ei oo mitään pehmusteita, mul on aika levoton olo ja sit alkaa se väänteleminen, ärsyynnyn ihan hirveesti.." Tutkimuksen
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pohjalta niiden merkitys tuntoaistiärsykkeinä on suuri. Samoin rakennetussa
ympäristössä koettu veto koettiin hyvin kielteisenä.

Yhdistävänä luokkana toimivat jälleen ympäristö, ihminen ja toiminta (kuva5.).
Ympäristöön viittasi kaikkiaan 65% analyysiyksikön sisältävistä pelkistetyistä
ilmauksista.

6.1.3 Kuulo

Haastattelujen perusteella kuuloaistimuksilla oli paljon merkitystä kohderyhmän
toimintakykyyn. Erilaisia häiritseviä ääniärsykkeitä, erilaisissa ympäristöissä ja
tilanteissa kuvautui aineistosta paljon. Herkkyys ääniärsykkeille oli saanut haastateltavat muokkaamaan toimintaansa sekä ympäristöään niin, että ärsykkeiden
ennakointi tai niiden voimakkuuden säätely mahdollisti toimimisen herkkyydestä
huolimatta. Vaikutti siltä, että kuuloaistimusten kohdalla koettiin ärsykkeiden
haittaavan toimintaa eniten. Lisäksi kuuloaistimusten kuormittavuudella oli vaikutusta haastateltavien perhesuhteisiin sekä vireystilaan.

"Mut tää taputtaminen on ollu ihan kauheeta aikasemmin, kun ihmiset taputtaa.
Mut nyt mä pystyn niissäkin olemaan ihan rennosti vaikka ihmiset taputtaa. Kun
mulla on ne korvatulpat. Että ne korvatulpat auttaa aika paljon. Ett tota noinnii.
En mää tiedä onks semmosta.. paikkaa mihin ei vois mennä.. "
"Eli pienetkin äänet häiritsee sitä..sitä omaa.. Ja sit mitä väsyneempi on sitä
enemmän ne ottaa niinku ..mä sanon ne ottaa päähän.."

Kuuloaistimuksiin liittyviä, analyysiyksiköitä kokoavia alaluokkia oli kymmenen
kappaletta. Alaluokista muodostui neljä yläluokkaa, joista 51% kuului yhdistävään luokkaan ympäristö. Ympäristön tuottamien ärsykkeiden kuvattiin liittyvän
äänen laatuun, esimerkiksi erilaisten koneiden ja laitteiden tuottamaan ääneen,
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tai äänen kestoon. Kestoltaan jatkuvat äänet koettiin hankalana. Äänet, kuten
esimerkiksi yleinen hälinä kauppakeskuksissa, koettiin ympäristöntekijänä, joka
selkeästi haittasi haastateltavia.

Äänenvoimakkuudella vaikutti olevan myös

merkitystä ärsykettä seuraavalle vaikutukselle. Esim. baarien kovaääninen musiikki koettiin väsyttäväksi.

"Ilmastointi on taas sitte..mää sanon, et meille..et voitko laittaa hurinaäänen
pois päältä. Et se on hyvin ärsyttävä ääni. Et ku mieski ku tekee ruokaa ni..et
periaatteessa sekin voi olla simmonen et mä en pysty siinä olemaan , koska se
huippuimuri on päällä, niin sit se niinkun ylittää sen, et mä en pysty muuta keskittymään kun siihen ääneen. Niin, niin just et sit se tekeminen niinku lakkaa. Et
montaa ei pysty.."

Yhdistävään luokkaan (kuva 5.) Toiminta sisältyi ennakoitavuus ja kesto alaluokat. Lisäksi toisten ihmiset toiminnasta johtuvat äänet, kuten avainnipun
pöydälle tiputtaminen tai paperin repimisen ääni, vaikuttivat haastateltujen toimintakykyyn ja erityisesti keskittymisen herpaantumiseen. Myös muut oman
toiminnan ulkopuolisesta, toisten toiminnasta johtuvat äänet, jotka eivät olleet
ennakoitavissa, kuten seinän läpi kuuluva puhe tai lähellä avoinna oleva tv, vaikuttivat haastateltuihin negatiivisesti. Yhdistävään luokkaan ihminen liittyi myös
yläluokka voimakkuus, joka sisälsi mm. alaluokan kovaäänisyys. Haastateltavat
kertoivat, että toisten kovaäänistä jutustelua on vaikea jaksaa. Toisaalta kuuloaistimukset koettiin myös positiivisena ja rentouttavana asiana. Musiikkia pidettiin tärkeänä ja myös hiljaisen taustaäänen koettiin helpottavan keskittymistä.

6.1.4 Näkö

Valoon liittyvät maininnat olivat selkeästi suurimmassa roolissa puhuttaessa
näköaistimuksista. Näitä mainintoja oli lähes 2/3 kaikista näköön liittyvistä kokemuksista. Nämä sisälsivät aihepiirejä liittyen haastateltavien vapaa-ajan toi-
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mintoihin, itsestä huolehtimiseen sekä rakennetussa, fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä toimimiseen. Aineiston analyysin myötä luokittelu päätyi rakennettuun ympäristöön (kuva 5.)

Alaluokka valo sisälsi kuvauksia liittyen pimeyteen ja luonnonvaloon, kirkkaiden
loisteputkien sekä himmeiden hehkulamppujen valoon. Haastattelussa esiin tuli
aistikokemuksia myös tv-ruudun kautta tulevista sekä muista kirkkaista valonvälähdyksistä sekä valon kimmellyksestä.

”Kirkkaat, vilkkuvat valot ovat kamalia.”
”Valojen vilinästä sietämätön olo.”

Värit/kuviot luokka oli seuraavaksi eniten esiin tullut aistiärsyke haastatteluissa.
Näitä mainintoja oli noin neljäsosa aihepiiriin liittyen. Nämä maininnat sisälsivät
pohdintaa värien voimakkuuden vaikutuksesta sekä erilaisten kuvioiden, pienten ja suurten, huomion kiinnittymiseen ja näin ollen toimintakykyyn. Huomion
arvoista oli, miten vaaleat värisävyt olivat korvanneet kirkkaat värit mieltymyksessä, mutta toisaalta rakennettua ympäristöä oli vaikea hahmottaa, jos esimerkiksi jokin kaluste oli vaalean värinen. Toisaalta myös ”hillityt” kuviot koettiin
neutraaleina.

Fyysiset kokemukset liittyen väreihin ja kuvioihin olivat samankaltaisia keskenään. Ympäristön värit ja kuviot saattoivat keskeyttää toiminnan kokonaan. Ne
voivat aiheuttaa pahoinvointia, väsymystä ja huomion sitomista itse keskittymisen kohteesta toissijaisiin asioihin, kuten suuriin kuvioihin ja kirkkaisiin väreihin.
”Pilkut saavat voimaan pahoin.”
”En pysty katsomaan kuviollisia pintoja.”
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”Pienet yksityiskohtaiset poikkeamat ärsyttävät.”
Kontrasteista mainintoja haastattelujen pohjalta tuli noin viidesosa. Kontrastit
liittyivät valo-varjo-ilmiön pohtimiseen, joka tuotti joillekin haastatelluista ”sietämättömän” ja ”hankalan” olon ja toiselle vaihtelu ei tuottanut häiriötä. Tavaramäärä tuotti mainintoja alle viidesosan. Tavaramäärä ja tavaroiden järjestys
tuntui olevan merkityksellinen asia osalle haastatelluista, osalle tavaramäärä ei
ollut häiritsevä asia.
”Kaipaan minimalismia. Kaupassa on helpompi löytää mitä etsii, kun on vähemmän tavaraa.”
”Tavarat eivät yleisesti häiritse.”

6.1.5 Muut sekä yhteisvaikutukset

Analyysiyksiköt varsinaisten aistiteemojen ulkopuolella viittaavat aistiympäristön
tarkastuslistasta otettuun samannimiseen kohtaan, jossa haastateltavalla oli
teemoitetun osuuden jälkeen mahdollisuus kertoa aistimusten yhteisvaikutuksesta tai muista aistimuksiin liittyvistä asioista. Näitä ei voitu jäsennellä aistijaottelun mukaisesti, koska ne liittyivät varsinaisiin sensorisiin aisteihin vain välillisesti tai olivat huomioita ärsykkeistä tai niiden vaikutuksesta yleisellä tasolla.
Ilmaisut pystyttiin kuitenkin luokittelemaan sisällönanalyysin mukaisesti ja yhdistävässä luokassa huomioista 60% oli toimintaan, 40% ympäristöön liittyviä.

Mainintoja tuli ärsykkeitä vahvistavasta vaikutuksesta, kuten ajankohdasta, vireystilasta tai elämänrytmin muutoksesta. Epäsäännöllinen elämänrytmi, samoin kuin ilta-aika aiheuttivat toimintakyvyn laskua, samoin ärsykkeiden määrän
lisääntyessä todettiin toimintakyvyn heikkenevän. Tilan koko (ahtaus/ avaruus)
tuli esiin niin toimintakykyä auttavana kuin heikentävänäkin tekijänä. Osa haastatelluista koki pienen tilan helpottavaksi – ”pienessä tilassa on helpompi asioi-
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da”, kun taas toiset mielsivät pienen tilan vaikuttavan esim. hahmotuskykyä
alentavasti. Tilan kokoon voidaan myös yhdistää kokemukset tilassa olevasta
ihmismäärästä. Liian paljon tai liian lähellä oleva ihmisjoukko koettiin useastakin
eri syystä (hälinä, vaatetus, kulkureittien ahtaus) levottomuutta ja ahdistusta
aiheuttavaksi.

6.2 Aistiympäristön tarkistuslistan kattavuus

Tutkimustehtävän mukaisesti tutkimme olemassa olevan aistiympäristön tarkistuslistan toimivuutta ja kattavuutta aistiympäristön esteettömyyttä arvioitaessa
valitsemamme kohderyhmän kautta. Tutkimuskysymysten avulla pyrittiin selvittämään löytyvätkö haastatteluissa esiin tulevat aistiympäristön kokemiseen liittyvät asiat olemassa olevasta aistiympäristön tarkistuslistasta sekä miten valitsemamme kohderyhmä kokee aistiympäristön.

Aistikohtaisten avoimien kysymysten kohdalla voidaan aistiympäristön tarkistuslistasta todeta, että sen avulla saadaan yksilöllistä tietoa hyvin esiin. Tämä on
tärkeää, koska kohderyhmällä vaikutukset ja ärsykkeet olivat hyvin erilaisia. Jos
kartoitus toteutetaan itsenäisenä lomakkeen täyttönä, voi merkittävää tietoa kuitenkin jäädä pois ilman haastattelun mukanaan tuomaa keskustelun mahdollisuutta. Jos lomaketta ei täytetä yhdessä vastaajan kanssa, vaatii se myös selkeän johdantotekstin siitä, mitä tilaa vastausten halutaan koskevan. Tämän työn
tutkimuskohderyhmälle lomake olisi todennäköisesti hyvin vaativa kysymyspatteristo vastattavaksi itsenäisesti sen pituuden ja yksityiskohtaisuuden takia,
vaikka kysymysten asettelu ja eteneminen lomakkeella onkin loogista. Esimerkit
ja vaihtoehdot ovat konkreettisia ja kysymyksissä on huomioitu niin rakennetun
ympäristön kuin toiminnastakin aiheutuvat ärsykkeet.
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Aistikohtaisista väittämistä voidaan todeta, että ärsykelähteiden määrittely etukäteen voi olla johdattelevaa, esim. häiritsevä ei välttämättä kaikille ole häiritsevä. Väittämän toisenlaisen vaikutuksen (esim. hiljainen taustamusiikki auttaa
keskittymään omaan toimintaan) täytynee tuoda ilmi Muut kommentit –
kohdassa.

Hajuaistin osalta aistiympäristön tarkistuslistasta on kattava ja monipuolinen.
Haastattelujen pohjalta hajuaistiärsykkeiden vaikutukset toimintakykyyn ja olotilaan olivat vähiten merkittäviä kaikista käsitellyistä aisteista ja avoimia huomioita niitä koskien aineistosta löytyy vain vähän. Ruoan valmistuksesta tai yksittäisistä ruoka-aineista aiheutuvat hajut saivat kuitenkin useamman maininnan –
tämä on ainoa puute, jota tarkistuslistasta ei tällä hetkellä löydy. Rakennetun
ympäristön kannalta tämä merkitsee esim. keittiötilojen tai henkilökunnan ruokailutilojen sijoittamista selkeästi erilleen muista tiloista tai riittävästä ilmastoinnista huolehtimista ruoka-aineita käsiteltävillä alueilla. Myös asiasta tiedottaminen auttaa tarpeen mukaan ennakoimaan ärsykkeiden vaikutusta.

Tuntoaistia koskien haastatteluista saamamme tieto löytyi myös aistiympäristön
tarkistuslistasta kattavasti ja systemaattisesti läpikäytynä. Yhdistävässä luokassa Ympäristö kaikki yläluokan alla esiin tulleet asiat mainittiin myös lomakkeessa. Kuivan huoneilman kohdalla voidaan todeta, että haastatteluaineistossa ilman kuivuus ei saanut mainintoja, mutta vastakohtaisesti ilman kosteudella oli
vaikutusta vastaajan olotilaan. Tämä voidaan katsoa aiheelliseksi lisätä väittämien esimerkkeihin.

Haastattelun pohjalta aistiympäristön tarkistuslistan huomiot ja kysymykset liittyen näköaistiin ovat kattavat ja tuovat esiin asioita, joita haastateltavat ovat
kuvanneet näköaistiin liittyen ympäristöstään. Aistiympäristön tarkistuslistassa
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on näköaistin kohdalla kysymys myös syvyyden hahmottamisesta, jota työssämme käsittelemme kohdassa Muut sekä Aistien yhteisvaikutus.

Kuuloaistista haastatteluista saamamme tieto löytyi aistiympäristön tarkistuslistasta kattavasti. Analyysiyksiköt kuvasivat samoja ääniärsykkeiden lähteitä kuin
aistiympäristön tarkistuslistaan on koottu. Yläluokasta löytyvä äänen ennakoimattomuus ja yllättävyys ei tarkistuslistassa tule esiin omana eriteltynä kysymyksenään. Haastatellut kertoivat äänen ennakoimattomuuden olevan iso tekijä
sen kuormittavuutta kuvatessaan. Ennakoimattomien äänien lähteitä on laajalti
kuvattu lomakkeen vaihtoehdoissa, mutta erikseen ei tule esille ärsykkeen yllättävyyden merkitystä. Sen lisääminen tarkistuslistaan jollain tapaa voisi olla hyödyllistä. Kuuloaistin kohdalla voimakkuus on vain yksi tekijä monesta, joka vaikuttaa aistiärsykkeen merkitsevyyteen henkilölle, muita voisivat olla. esim. kesto, laatu tai aiemmin mainittu ennakoitavuus. Näiden kuvaavien käsitteiden lisääminen voisi tuoda lisätietoa aistiympäristön tarkistuslistan täyttäjille.

Usean haastatellun huomio liittyi tilan ahtauden lisäksi tilassa olevaan ihmismäärään. Ihmisjoukko sinänsä ei ole luokiteltavissa aistiärsykkeeksi, mutta sen
aiheuttama aistiärsykeyhdistelmä on asia, joka voidaan ottaa huomioon ja siihen vaikuttaa. Tämän voidaan ajatella olevan toimintaan liittyvä asia niin, että
tilaan tulevien ihmisten määrää säädellään toimintaohjeilla tai niin, että määrään
vaikuttaminen perustuu rakennetun ympäristön ratkaisuihin.

Tutkimusmateriaalista käy ilmi aistien yhteisvaikutuksesta ärsykeyhdistelmien
voimakkaan kielteisen vaikutuksen lisäksi se, miten kohderyhmämme reagoi
ärsykkeisiin eri vuorokaudenaikoina eri tavoilla. Iltapäivällä ja illalla useimmiten
voimakkaammin, jolloin mainitaan esim. ”ärsytyskynnyksen olevan matalampi”.
Samoin väsymys yleisesti vahvistaa ärsykkeiden kokemusta. Nopeat liikkeet
vaikuttavat kykyyn seurata ympäristön tapahtumia – aistit eivät ”ehdi” mukaan.
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Muista huomioista aistikartoituslomakkeen kehittäjä voi ottaa käyttöön niitä esille tulleita asioita, joihin esteettömyyssuunnittelussa voidaan vaikuttaa.

Kartoituslomake on kokemuksemme perusteella hyvä yleislomake aistiympäristön kokemista selvitettäessä.
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS TUTKIMUKSESSA

Tutkimuksen suhde tutkimuksen kohteeseen ja tavoitteeseen sekä tutkimuksen
tekemiseen ja yhteiskuntaan ovat eettisiä kysymyksiä. Tutkijan ja tutkittavan
kohteen kohtaaminen asettaa eettiset kysymykset esiin ihmistieteellisissä tutkimuksissa. Tutkittavan kohteen itsemääräämisoikeus, vahingoittamisen välttäminen, tietosuoja sekä yksityisyys on pyrittävä säilyttämään. (Eriksson ym.
2012, 28.) Opinnäytetyön eettiset sekä moraaliset kysymykset sekä mahdolliset
ennakoimattomat tekijät pyrittiin tiedostamaan, avaamaan ja pitämään esillä
koko opinnäytetyöprosessin ajan. Näitä olivat mm. pohdinta haastateltavien sekä yhteistyötahon valinnasta, tutkimuksellisesta lähestymistavasta sisällön analyyseineen sekä tulosten käsittelystä.

Arkielämän vuorovaikutuksellinen elementti näkyy yhä enemmän, kun tiedonkeruu menetelmät ovat vapaamuotoisia. Tästä syystä tutkimuksen eettisten pohdintojen tulisi nousta yhä enemmän esille tutkimuksen edetessä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125.) Tämä seikka oli huomioitava opinnäytetyön edetessä materiaalin keruun ohella sekä sitä tulkittaessa. Haastatteluissa oli myös kiinnitettävä
huomiota yhtenevän linjan säilymiseen, eri haastattelijoista huolimatta.

Pohdinta siitä, mitä on hyvä tutkimus, millaisiin aiheisiin tiedonjano on hyväksyttävää suunnata sekä miten tutkittava aihe valitaan ja millaisia keinoja on lupa
käyttää, sisältyvät työn eettiseen taustaan. Vielä kysymys siitä, millaisia tuloksia
tutkimuksesta on hyväksyttävä tavoitella ja koskevatko tulokset vahingollisia
kohteita, on hyvä pohtia perusteltaessa tutkimuksen eettistä pohjaa. (Tuomi &
Sarajärvi 2009,126.) Opinnäytetyömme abduktiivinen tutkimusnäkökulma tukee
eettistä näkökulmaa työssämme, jossa pyrimme teoriaohjautuvaan lähestymistapaan aineiston analyysissa. Vaikka haastattelumenetelmä oli puolistrukturoitu
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teemahaastattelu, josta nousi esiin paljon mielenkiintoisia aiheita, rajasimme
aineiston sisällön käytön vain aiheemme mukaisesti aistien kokemisen tulkintaan ja jaotteluun teorialähtöisesti PEO-mallin mukaan.

Opinnäytetyön tekijöiden oli pyrittävä kirkastamaan myös tutkimuksen arvolähtökohdat sekä tavoitteet toiminnalle(Tuomi & Sarajärvi 2009, 130). Ihmiskäsityksen valottaminen toimintaterapeuttisesta näkökulmasta teorian kautta tukee
tätä lähtökohtaa työssämme. Tutkimustehtävän ja teoriaan pohjautuvan tulkinnan avulla olemme pyrkineet perustelemaan työmme tavoitetta. Edeltävät seikat
ohjasivat myös tutkimuskohteen määräytymistä sekä tutkimuksen uskottavuuden pohdintaa.

Tutkimuseettiset kysymykset nousivat esille useaan otteeseen pohdittaessa
haastatteluja, niiden sisältöä, tallentamista sekä litterointia. Tutkimus yleisesti
sisältää paljon erilaisia päätöksiä, joissa tutkijan etiikka joutuu koetukselle tutkimusprosessin aikana. Eskola ja Suoranta (2005) kuvaavat tutkimusprosessin
etenemisen vaiheita. Olemme pohtineet sen pohjalta oman työmme toteutumista.

-

Tutkimuslupaan liittyvät kysymykset. Tässä työssä emme tarvinneet
erillistä tutkimuslupaa, koska haastateltavamme tulivat yhteistyökumppanimme (neuropsykologi) välittämänä yksityishenkilöinä tutkimuksemme piiriin. Halukkuutta tutkimukseen tiedusteltiin terapiakäyntien yhteydessä. Haastateltavilta saimme opinnäytetyöhön tarvittavat haastatteluja tutkimusluvat

-

Tutkimusaineiston keruuseen liittyvät ongelmat. Haastateltavilta pyydettiin kirjallisesti sekä suullisesti luvat saada nauhoittaa ja käyttää nauhoituksista litteroituja tekstinosia soveltuvin osin, ei tunnistettavassa
muodossa, aineiston analyysissa ja tutkimustehtävän kannalta tarvittavin

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmy Juola, Leena Renholm, Heidi Viirla-Rantanen

48

osin. Nauhoitukset luvattiin tämän prosessin jälkeen hävittää asianmukaisesti.
-

Tutkimuskohteen hyväksikäyttö. Tällä tarkoitetaan yleisesti muiden,
kuin kyseisen työn tutkijan, materiaalin keruuseen liittyviä ja hyväksikäytöllisiä seikkoja. Meillä ei ollut työssämme muita ulkopuolisia tutkijoita,
vaan kaikki työhömme kokoamamme teoria sekä haastattelut on itse
koottu ja litteroitu.

-

Osallistumiseen liittyvät ongelmat. Tämä kohta liittyy tutkimukseen
osallistuneiden haastateltujen asema suhteessa tutkimukseemme, sekä
opinnäytetyön tekijöiden suhde organisaationsa tutkimuskenttään ja sen
subjektiivisiin mielenkiinnon kohteisiin. Työn taustalla ei ollut työtä ohjaavan opettajan oma mielenkiinnon kohde tai tutkimustyön edistäminen.

-

Tutkimuksesta tiedottaminen. Tämä liittyy tutkimuksen vedenpitävään
haastateltujen suojaamiseen, ettei missään tilanteessa kukaan haastatelluista ole tunnistettavissa tutkimuksestamme. Aineiston analyysin kautta
olemme pilkkoneet vastaukset niin pieniin osiin, että tunnistettavuus ei
ole enää mahdollista, kuin yleisellä tasolla liittyen koko tutkimusjoukkoon.
Tutkittavien ja tutkijoiden välillä ei myöskään vallinnut ennestään tuttavuus –tai ammatillisia suhteita, joka olisi voinut vaikuttaa tutkimuksen
kulkuun ja tietojen annon vapaaehtoisuuteen.

(Eskola & Suoranta 2005, 52-57.)

Tutkimuksessa on tulee noudattaa ihmisarvon kunnioittamisen periaatetta, jolle
koko tutkimusasetelma rakentuu (Eskola & Suoranta 2005, 56). Arkaluontoiset
asiat on pyritty rajaamaan pois, koska niillä ei ole ollut lisäarvoa tutkimustehtävän kannalta. Vapaaehtoisuus haastatteluihin on tuotu esiin. Kerätyistä tiedoista
on kirjallisen sopimuksen turvin haastateltavien kanssa tehty linjanvedot, joka
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antaa juridisen selustan kerätyn haastattelumateriaalin käytöstä työssämme,
luottamuksellisuus ja anonymiteetti säilyttäen.

7.1 Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen tutkimusperinteen piiriin sisältyy lukuisia erilaisia tapoja mitata tutkimuksen luotettavuutta. Kuitenkin kysymykset totuudesta ja objektiivisuudesta
nousevat esiin, sekä totuuden luonteeseen liittyvät näkemykset vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka kysymyksiin luotettavuudesta suhtaudutaan. Havaintojen
puolueettomuus ja luotettavuus sisältyy myös tähän pohdintaan. Tätä kuvaa se
kuinka tutkijan ymmärrys ja kuuleminen suhteessa tiedonantajiin itsenään, tässä tapauksessa haastateltaviin, tai suodatettuna tutkijan oman kehyksen läpi,
vaikuttaa siihen mitä tutkija havainnoi ja kuulee. Tutkimusasetelman laatijana ja
tulkitsijana laadullisessa tutkimuksessa tämä seikka myönnetään. Puolueettomuusnäkökulmaa pidetään erittäin pulmallisena tutkimusten luotettavuuspohdinnoissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134-136.) Tämä on pyritty tiedostamaan
opinnäytetyöprosessin aikana, etenkin haastattelujen litteroinnin jälkeisen aineiston analyysin kohdalla, joka on työssämme avattu analyysin kuvauksen
kohdalla.

Yksiselitteisten luotettavuusmittareiden puuttuessa laadullisen tutkimuksen arvioinnissa otetaan huomioon kokonaisuus, jossa sisäinen johdonmukaisuus
(koherenssi) nousee vahvasti esiin. Tämä tarkoittaa tutkimusraportin eri kohtien
toimivaa suhdetta toisiinsa nähden. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) Kysymys on
myös kokemusmaailmojen yhtenevyydestä, jossa lukija miettii, löytyyköhän tutkimuksesta jotain sellaista, jonka itsekin voisi allekirjoittaa. Arviointi keskittyy
siten laadullisessa tutkimuksessa tutkimusprosessin luotettavuuteen. (Eskola &
Suoranta 2005, 210.) Opinnäytetyöprosessissa on pyritty kiinnittämään huomiota jatkuvasti tutkimuksen etenemiseen ja pyritty pitäytymään tutkimuksen kohde
ja tarkoitus fokuksessa ja rakentamaan omat sitoumukset ja aineiston keruut,
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tutkimuksen kesto sekä aineiston analyysi suunnitelmien sisällä. Tässä taustalla
toimi suunniteltu aikataulu työn eri vaiheille.

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida mitata perinteisesti ymmärrettyinä validiteettina ja reliabiliteettina (Eskola & Suoranta 2005, 211), vaan tutkimuksen sisällön yleisyys on mielenkiinnon kohteena. Tällä tarkoitetaan yleistettävää väitettä (teesi), yleispätevää eettistä periaatetta ja ohjetta. Lisäksi se voi
olla yleinen kuvaus tutkimuksen tematisoiduista (jokin, jonakin, jossakin) laaduista tai niiden rakentumisesta. Tässä kohtaa tutkijan tulee muistaa tehdä
yleistämistä tulkinnasta, joka rakentuu tuloksena vuoropuhelusta teorian, tutkimusaineiston ja tutkijan välillä. (Vilkka 2015, 195.) Näitä näkökohtia silmällä
pitäen tutkijat ovat tässä työssä edenneet askel askeleelta ensin hakien teoriaa
liittyen aistiesteettömyyteen, josta löytyi varsin vähän tutkittua tietoa. Esteettömyydestä, jonka osaksi aistien huomioimista on alettu viime vuosina integroida,
löytyy enemmän tutkimusta.

Se, että tutkijan tekemä käsitteellistäminen ja tulkinnat vastaavat tutkittavan käsityksiä, kuvastaa tutkimusprosessin luotettavuutta. Tähän liittyy myös teorianmuodostuksen johdonmukaisuus. Tässä yhdistyy tutkimuksen toteuttaminen
keskusteluun, jota ei voida pitää laadullisessa tutkimuksessa erillisenä luotettavuudesta. Luotettavuuden kriteerit liittyvät siten kiinteästi tutkijoihin itseensä ja
heidän rehellisyyteensä. Arvioinnin kohteina on teot, valinnat ja tutkimukselliset
ratkaisut. Näitä seikkoja työssämme olivat tutkimustehtävän ja haastateltavien
valinta, haastattelujen tekeminen sekä tutkimuksemme teoriapohjan ja aineiston
analyysitavan valinta. Tämä alleviivaa tutkijoiden itsearviointia jokaisen tutkimuksellisen valinnan kohdalla tutkimuksessa, yhdessä ja erikseen tutkijoiden
kesken. (Vilkka 2015, 196.)
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Tutkimuksen triangulaatiolla tarkoitetaan aineistojen sekä teorioiden ja/tai menetelmien hyödyntämistä samassa tutkimuksessa. Termiä käytetään myös siinä
yhteydessä, kun samaa ilmiötä tai kohdetta tutkii useampi tutkija, jolloin puhutaan tutkijatriangulaatiosta, joka työssämme tulee esiin. Tutkijatriangulaatiossa
tutkijoiden on neuvoteltava näkemyksistään ja havainnoistaan paljon ja päästävä yksimielisyyteen monista tutkimuksen etenemiseen liittyvistä seikasta. Näitä
seikkoja olivat aineiston hankintaan, sen luokitteluun ja tulkintaan sekä työssä
raportointiin liittyvät kysymykset. (Eskola & Suoranta 2005, 68-69.) Nämä kysymykset voivat tunnetusti olla ongelmallisia, kuten tässäkin työssä huomioimme. Kuitenkin tutkija-triangulaatio nähdään myös tutkimuksen kannalta monipuolistajana sekä laajemman näkökulman tarjoajana olennaisella tavalla (Eskola & Suoranta 2005, 68-69).

Laadullisen tutkimusmenetelmän ainutkertaisuuden johdosta tutkimus käytännön tasolla ei ole täysin toistettavissa samalla kaavalla. Muut tutkijat voisivat
päätyä eri tuloksiin luokittelun ja tulkintojen kautta. Aiheeseen perehtyneisyys ja
esiymmärrys viitekehykseen liittyen voi olla eri kuin tämän tutkimuksen tekijöillä.
Kuitenkin teoreettinen toistettavuus (vuoropuhelu ja päättely) on pyritty saamaan tutkimuksen kuvauksessa esille esimerkein ja analysointia kuvaten. Tavoitteena on saada lukija päätymään yhtenevään tulokseen tutkimustekstissä
kuin tutkijat ovat päässeet. (Vilkka 2015, 197.)

Puolueettomuusnäkökulma on myös huomioon otettava seikka tutkimuksen luotettavuutta punnittaessa (Vilkka 2015, 198). Pyrimme tekemään työn sekä toimintaterapian eettiset näkökohdat mielessä että tutkimuksen eettiset lähtökohdat tiedostaen, ihmisarvoa kunnioittaen. Tutkijoiden rooli tässä työssä on tuoda
esiin toimintaterapian näkökulmaa sekä haastateltavien ääntä, johon on sekoittuneena tutkijoiden muut ammatilliset ja henkilökohtaiset taustat. Kuitenkin aistimaailman kokeminen on jokaiselle niin henkilökohtaista, että aineiston käsittelyyn tai tuloksiin ei ole päästetty läpi liian tulkinnallisia osioita, joista tutkijat olisi-
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vat arvailleet, mitä haastateltava jollain asialla tarkoittaa, ilman selkeää viittausta johonkin aistiin ja sen aiheuttamaan oireeseen. Tätä läpinäkyvyyttä olemme
pyrkineet tuomaan esiin työssämme.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä luvussa käymme läpi haastatteluissa esiin tullutta tietoa aistiympäristön
kokemisesta. Luvun lopussa pohdimme aistimaailman kokonaisvaltaisuutta,
tulosten käytettävyyttä toimintaterapian näkökulmasta sekä jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkimuksemme kuvaileva luonne (descriptive research), esittää
tutkittavasta ilmiöstä keskeisiä, tutkimuksen kannalta kiinnostavia piirteitä.

8.1 Kohderyhmän kokemuksia aistiympäristöstä

Haastattelujen analyysi ja siinä tehtävä tulkinta on edellyttänyt ymmärrystä persoonien subjektiivisesta kielenkäytöstä sekä aivovamman mahdollisista vaikutuksista verbaaliseen ilmaisuun. Tämä lähestymistapa toi tutkimustulostemme
tulkintaan konkreettisten aisteihin ja ympäristöön liittyvien ärsyketietojen lisäksi
tietoa inhimillisestä kokemuksellisuudesta ja ärsykkeiden vaikutuksista. Nämä
puolestaan toivat syvyyttä ja ymmärrystä siitä, miksi aistiympäristön huomioiminen ylipäätään on tärkeää.

Fenomenologisen näkökulman tavoitteena on mm. tarkastella ihmisten kokemuksia ja ymmärryksen muodostumista näiden kokemusten kautta. Fenomenologisen tutkimuksen kohteena on elämismaailma ja sen varsinaiseksi kohteeksi
ilmentyvät merkitykset, inhimillisen kokemuksen merkitykset. (Tuomi & Sarajärvi
2013, 34.) Tutkimuksemme perusteella ympäristön aistiärsyketulvaan aivovamman seurauksena saatetaan reagoida herkemmin kuin tavallisesti. Aistiympäristön kuormitus vaikuttaa henkilöiden hyvinvointiin ja erityisesti jaksamiseen.
Haastatellut kertoivat, että aistiympäristöstä tuleva kuormitus lisää väsymystä
sekä hankaloittaa keskittymistä erilaisiin toimintoihin. Herkkyys vaikuttaa kohderyhmän elämään estäen heitä osallistumasta haluamallaan tavalla. Monet ympäristöt ovat niin kuormittavia, että niissä toimiminen tai pelkästään niissä ole-
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minen on mahdotonta. Huomioimalla tilojen aistikuormitusta kaikissa, mutta erityisesti niissä julkisissa tiloissa, jotka ovat monen erityisryhmän käytössä, voidaan helpottaa ja mahdollistaa tilan käyttöä näille ryhmille. Esimerkiksi erilaisissa kuntoutukseen, oppimiseen, tarkkaan työskentelyyn tai kuuntelemiseen tarkoitetuissa tiloissa tulisi aistiesteettömyys olla huomioitu. Jos pelkkä tilassa
oleminen aiheuttaa ihmiselle vireystilan laskua, vahvaa väsymystä, tarkkaavuuden hankaluuksia tai fyysistä huonoa oloa, on epätodennäköistä, että sinne
suunniteltu toiminta olisi tuloksellista tai miellyttävää.

Kohderyhmämme elämä voi olla aistikuormituksen takia hyvinkin rajoittunutta.
Monelle tämä tarkoittaa kykenemättömyyttä huolehtia omista asioistaan kodin
ulkopuolella. Tutkimusjoukkomme ilmaisi vahvasti vastuullisuutensa vammansa
aiheuttamista ongelmista aistiympäristön suhteen, eivätkä juurikaan odottaneet
yhteiskunnan tukevan itsenäisen toimimisen mahdollisuuksia kodin ulkopuolella.
Pääosin he välttivät sellaisia tilanteita tai paikkoja, joissa aistiympäristö aiheutti
toimintakyvyn ongelmia. Tämä kuormittaa vammautuneen perhettä ja läheisiä,
ja kustannukset tulevat viimeistään välillisesti yhteiskunnan kannettaviksi.

8.2 Aistimaailman merkitys

Aistiärsykkeiden määrä yhteiskunnassamme kasvaa jatkuvasti. Erityisesti 1990luvun lopulta lähtien teknologian kehittyessä mm. tietokoneiden, mobiililaitteiden
ja verkkopalveluiden yleistyminen sekä valaisu- ja audiotekniikan kehittyminen
vaikuttavat aistiympäristöömme. Yllämainitut muutokset koetaan yleisesti elämänlaatua parantavina ja siitä johtuen tavoiteltavina. Taustalla on usein myös
taloudellinen hyöty tai ekologisuus. Monet näistä ihmisen keksimistä edistysaskeleista vaikuttavat elinympäristöihimme niin itse toiminnan kuin ympäristössä
olevien aistittavien ominaisuuksienkin muodossa. Esimerkiksi vuoteen 2016
mennessä on suunniteltu muutos korvata hehkulamput LED –valoilla (elektronisten laitteiden sininen taustavalo). Nämä on kuitenkin todettu ihmiselle haital-
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liseksi. Financial Times-lehdessä olleen artikkelin mukaan LED-valot voivat vaikuttaa negatiivisesti sekä näköön että uneen. (National Academy of Sciences
PNAS.)

On olemassa myös tutkimuksia mm. liikenteen melun haitoista ja yhteydestä
sydänsairauksiin. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen teettämän tutkimuksen
mukaan noin kolmannes suomalaisista on meluherkkiä. Osalle herkkyys on geneettistä ja voi viitata herkkyyteen myös muille ympäristön aistiärsykkeille. Kansanterveydellinen näkökulma aistiympäristöä mietittäessä on näihin tutkimuksiin
pohjaten ilmeinen. (Tesso 2004.)

Emme ehkä useinkaan ajattele kuinka laajasti aistimme arkeamme värittävät.
Emmekä sitä, että toimintatapamme eri ympäristöissä ja toimintamme ylipäätään vaikuttaa aistikokemuksiimme. Ovien paukauttelu, tietokoneen ja mobiililaitteiden äänensäätö, liikkuminen väkijoukoissa, tupakointi, eväiden syönti
ruuhkabussissa jne. voivat aiheuttaa kanssaihmisillemme aistikokemuksia niin,
että heidän kykynsä olla tai toimia samassa tilassa vaikeutuu, jopa huomattavasti. Erityisesti ärsykkeiden ennakoimattomuus ja vuorokauden myöhäinen
ajankohta on kuormittavaa. Oman toiminnan tarkkailu ja muokkaaminen tai julkisten tilojen toiminnan säätely mahdollisimman aistiystävälliseksi tulisi olla osa
tiedostettua huomaavaisuutta ja asenneympäristöämme. Aistiympäristö koskettaa meitä jokaista ja luomalla mahdollisimman aistiesteettömän tilan, annamme
kaikille mahdollisuuden vähempään aistikuormitukseen ja kykyyn toimia fokusoituneemmin.

Huomionarvoinen asia tuntoon liittyen on toisen ihmisen koskettaminen. Vaikka
suomalaisessa kulttuurissa kosketusta ajatellaan olevan vähän – on tämä kuitenkin yksi niitä aistiärsykeasioita, jotka liittyvät suoraan ihmisten väliseen toimintaan. Voimme olla kosketuksissa toisiimme huomaamattamme (esim. jonot-
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taessa, väkijoukossa) tai tarkoituksellisesti (esim. ohjatessa tilaan tai kätellessä). Julkisissa tiloissa, jotka rakennetaan esteettömiksi, tulisi tällainen toiminta
huomioida. Koskettamisen vaikutuksen tiedostaminen ja esiin nostaminen henkilökuntaa koulutettaessa vaikkapa terveys- tai kuntoutuskeskuksissa, voidaan
ihmisiä ohjata kohtaamaan asiakkaat ensin sanallisesti ja tarvittaessa tiedustelemaan koskettamisen vaikutusta ja vasta tämän jälkeen fyysisesti koskettamaan. Paikoissa, joissa jonottaminen tai väkijoukot ovat tavanomaisia, on asia
helposti tuotavissa tietoisuuteen infotauluilla, julisteilla tms.

Ympäristön ärsykkeille herkkiä ihmisiä on paljon. Tutkimusaineisto kuitenkin
osoittaa, että se, millä tavalla kukin ärsyke vaikuttaa, vaihtelee yksilöllisesti ja
paljon. Kokemukset voivat olla jopa toistensa vastakohtia. Esteettömyyttä huomioitaessa merkittävää on se, että ärsykkeellä ylipäätään on vaikutus, ja että se
tulee tilaa suunniteltaessa huomioida, mikäli mahdollista. Ärsykettä, kuten äänen, valon tai ilmastoinnin voimakkuus, tai esim. tuuletusikkuna, tulisi lähtökohtaisesti voida säädellä (portaattomasti), tilassa olevat istuimet tulisi olla erilaisia,
joista voi valita itselleen sopivan kovuusasteen jne. Aistiesteettömyyden huomiointi yleisemmin on merkityksellistä kaikessa julkisessa rakentamisessa.

8.3 Tulosten käytettävyys toimintaterapian näkökulmasta

Toimintaterapiaan kehitetyssä PEO-mallin keskiössä ovat ihminen, ympäristö ja
toiminta sekä näiden keskinäinen vuorovaikutus ja tasapaino. Malli tukee vahvasti ympäristöä käsittelevää työtämme. Ympäristön merkitys osana ihmistä ja
tämän toimintakykyä on keskeistä niin toimintaterapia-arvioinnissa kuin itse terapian toteuttamisessakin.

Rakennettujen ympäristön esteettömyyskartoitukset ovat osa toimintaterapian
arkipäivää erilaisten asiakasryhmien parissa. Esteettömyyden kokonaisvaltai-

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmy Juola, Leena Renholm, Heidi Viirla-Rantanen

57

suus tuli hyvin esiin työhömme sisältyvän kohderyhmän avulla. Aistiympäristön
huomiointi osana esteettömyyskartoitusta mahdollistaa tilojen käytön sellaistenkin kohderyhmien kohdalla, joita ei kenties perinteisesti ajatella esteellisiksi tilankäyttäjiksi.

Aistit määrittävät olemistamme jatkuvasti. Usein ne tuottavat meille tärkeää aisti-informaatiota ja jopa mielihyvää. Entäpä, kun aistit ovat niin ylivirittyneet, että
ne tuottavat meille enemmän tuskaa kuin mielihyvää? Onko mitään, millä
voimme siihen vaikuttaa toimintaterapian näkökulmasta enemmän ympäristöämme huomioiden? Tässä työssä nousseiden asioiden valossa, me opinnäytetyön tekijät uskomme, että on paljon, mitä voimme tehdä.

Aistiympäristön tarkistuslista voi lähtökohtaisesti toimia muistilistana PEO-mallin
tukena toimintaterapeutin työssä, tuoden esiin aistien toiminnan ja niiden mahdolliset rajoitukset ja haasteet asiakkaan jokapäiväisissä toiminnoissa ja ympäristössään. Lomaketta voisi hyödyntää ympäristön muokkaamisessa aistiystävällisemmäksi tilassa, johon voidaan ainakin ensisijaisesti vaikuttaa. Näin toimintaterapia voi olla tukemassa toiminnan mahdollistamista tilanteessa, jossa
muutoin ulkoinen aisteihin liian kuormittavasti vaikuttava ärsyke voisi estää haluttua toimintaa.

Toimintaterapiassa ihmisen ajatellaan toimiessaan olevan vahvasti vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tutkimuksen perusteella ympäristöllä on erittäin
suuri merkitys aivovamman saaneille henkilöille. Ympäristö voi olla ihmisen toiminnan mahdollistaja tai se voi estää ihmistä toimimasta. Haastatellut kertoivat,
että joidenkin tilojen aistiympäristön kuormittavuus estää heitä toimimasta tavalla, jolla he ilman kuormittavuutta toimisivat. Esimerkiksi aivovamman jälkeen
henkilö ei enää kyennyt käyttämään aiemmin käyttämiään palveluja, vaan oli
löydettävä uudet ruokakaupat ja kahvilat, joissa aistikuormitus ei ollut esteenä
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tilan käytölle tai toiminnalle. Lisäksi haastatellut kertoivat välttelevänsä tiettyjä
aistimuksia ja siksi joutuvat valikoimaan ympäristönsä sen aistiympäristön perusteella.

Toimintaterapeutti auttaa asiakkaitaan toteuttamaan itselleen merkityksellistä
toimintaa. Ymmärtämällä aistiympäristön merkityksen toimintaterapeutti voi olla
tukena mahdollistamassa henkilölle itselleen tärkeitä toimintoja. Ohjaamalla
henkilöitä ennakoimaan tilanteita, joissa häiritsevät aistimukset ovat todennäköisiä tai opastamalla erilaisten apuvälineiden, kuten korvatulppien tai tummentavien lasien käytössä, toimintaterapeutti voi tukea aistikuormituksesta kärsivien
toimintakykyä. Kun esimerkiksi erilaisten apuvälineiden avulla voidaan mahdollistaa henkilön toimiminen hänen itse valitsemissaan ja hänelle sopivissa ympäristöissä, voidaan tukea toiminnallista identiteettiä ja sitä kautta kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toimintaterapeutin tulisi olla siis tietoinen aistiympäristön merkityksestä toiminnalle. Lisäksi ympäristön muokkaaminen vähemmän aisteja
kuormittavaan suuntaan tulisi olla osa toimintaterapeuttien erityisosaamista,
kuten nyt jo rakennetun ympäristön esteettömyysasiat ovat.

Toiminnallinen oikeudenmukaisuus ja sen edistäminen liittyvät vahvasti toimintaterapeutin työhön myös yhteiskunnallisella ja asenteellisella tasolla. Aistiesteettömyyteen liittyvässä työssä ympäristön aistikuormituksen vaikutukset halutaan tuoda yleiseen tietoisuuteen ja keskustelun aiheeksi sekä osaksi arkista
rakennetun ympäristön ja siinä toimimisen suunnittelua. Ottamalla aistiesteettömyys osaksi rakentamisen suunnittelua, voimme erittäin kustannustehokkaasti ennaltaehkäistä aistikuormituksen aiheuttamia ongelmia enemmän kuin arvaammekaan.

Tutkimuksemme on tähdännyt rakennettujen ympäristöjen esteettömyyden
edistämiseen tulevaisuudessa niin, että ihmiset, jotka sairauden tai vamman
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takia reagoivat tai muuten kokevat kuormittuvansa erilaisista aistiärsykkeistä,
voisivat löytää yhä useampia kodin ulkopuolisia ympäristöjä, joissa toimiminen
olisi mahdollista. Tämän työn avulla haluamme tuoda esiin aistiympäristön osaalueita ja aistiärsykkeiden aiheuttajia sekä nostaa yleiseen keskusteluun niiden
vaikutukset olotilaamme sekä mahdollisuudet vaikuttaa aistiympäristöömme
tietoisella etukäteissuunnittelulla tai muokkaamalla jo olemassa olevia tiloja.

8.4 Jatkotutkimusaiheet

Tällä hetkellä meneillään on jo toinen Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
aistiesteettömyyteen liittyen. Siinä tekijät paneutuvat aistiympäristön tarkistuslistan käytettävyyteen toimintaterapeutin työvälineenä. Muitakin testiryhmiä olisi
hyvä kokeilla niin paljon kuin mahdollista lomakkeen kehittämiseksi ja luotettavuuden parantamiseksi.

Aistiärsykkeiden vaikutuksiin paneutuminen on luonnollinen askel syventämään
ymmärrystä aistiympäristön merkityksellisyydestä elämänlaadun parantamiseksi. Sitä kautta olisi mahdollista laajentaa ymmärrystämme ärsykkeiden vaikutusmekanismeista yleisesti sekä spesifisti ja hyödyntää tätä tietoa vaikutuksia
vähentävien keinojen etsimiseen esim. mitkä olisivat mahdollisia ja tärkeimpiä
ympäristön muutostöitä valitussa tilassa. Erityinen kiinnostuksen kohde esteettömyyttä ajatellen ovat kuntoutuskeskukset, joissa intensiiviseen kuntoutusjaksoon panostetaan yhteiskunnan varoja ja näissä paikoissa toivotaan tapahtuvan
jopa merkittäviä edistysaskeleita asiakkaiden toimintakyvyssä. Tässä mielessä
esim. kuntoutuksen tuloksellisuuden tutkimus erilaisissa aistiympäristöissä olisi
tarpeen. Samoin sairaalat ja terveyskeskukset ovat niitä ympäristöjä, joissa
vähintäänkin tulisi aistiesteettömyys ja sen vaikutukset huomioida.
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Tutkimusaiheeksi voitaisiin myös nostaa yksityisten ihmisten keksimät ratkaisut
aistikuormituksen vähentämiseksi ja selvittää löytyykö sieltä materiaalia yleisten
ohjeiden laatimiseksi tai esim. apuvälineiden kehittämiseksi.

Suomi voisi olla aistiesteettömyyden huomioinnin mallimaa – tätä osaamista voi
pieni kansa hankalasta maantieteellisestä sijainnistaan huolimatta kehittää ja
myydä eteenpäin. Aistiesteettömyysosaamisessa on kansainvälisyyspotentiaalia.
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Satakunnan ammattikorkeakoulu

TILOJEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS
AISTIT HUOMIOIDEN
Tarkistuslista esteettömyysasioiden tarkastelun tueksi

Jotta tiloja voitaisiin muokata aistiystävällisiksi, on tärkeää tulla tietoiseksi erilaisista
aistiärsytystä

tuottavista

tekijöistä

tilassa.

Tähän

tarkoitukseen

Satakunnan

ammattikorkeakoulu, Autismi- ja Aspergerliitto ry sekä Suomen erityisherkät ry kehittävät
yhdessä verkostojensa kanssa uutta työkalua.
Luotu kartoitustyökalu toimii tarkistuslistana, jonka avulla voidaan eritellä, mitkä asiat tilassa
tuottavat aistiärsytystä ja mitkä tekijät puolestaan ovat aisteille erityisen miellyttäviä. Samalla
päästään arvioimaan, miten tilasta voitaisiin tehdä entistä aistiystävällisempi. Työkalusta on
olemassa sekä kattavampi sähköinen versio että kevyempi tulostettava tarkistuslista, joka
sinulla on nyt käytössäsi.
Tilojen aistiympäristön kartoittaminen etenee neljän keskeisen aistialueen kautta (kuulo,
näkö, tunto ja haju). Ole hyvä ja käy läpi kartoittamasi tila seuraavien kartoitustyötä tukevien
kysymysten ohjaamana. Lisätietoja kartoitustyökalusta ja siihen liittyvästä kehitystyöstä
saat Satakunnan ammattikorkeakoulusta, koulutussuunnittelija Hanna Hannukaiselta
(hanna.hannukainen@samk.fi).

Lomake on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteesta:

1

http://www.esteeton.fi/files/attachments/esteeton/tilojen_esteettomyyden_tark
istuslista_051114.pdf
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TUTKIMUSTIEDOTE
Hyvä tutkimukseen osallistuja,
tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aistiympäristön vaikutusta henkilöön, jolla
ulkoisesta traumasta, aivokasvaimesta tai aivoverenkierron häiriöstä johtuen on syntynyt
aivovamma ja tämä vamma ilmenee mm. neuropsykologisina tai –psykiatrisina oireina.
Tutkimuskysymysten kautta on tarkoituksena perehtyä kunkin tutkittavan subjektiiviseen
kokemukseen aistitiedon vaikutuksesta omaan fyysiseen ja psyykkiseen oloon sekä edelleen näiden vaikutuksesta toimintakykyyn erilaisissa fyysisissä ympäristöissä. Toimintaterapeutti kuntoutusalan ammattilaisena huomioi työssään ympäristön vaikutusta asiakkaaseen ja on keskeinen toimija toimintakykyä tukevan ympäristön toteuttajana.

Aistiympäristön huomiointi esteettömyyskartoituksessa – laadullisen tutkimuksen toimeksiantajana toimii Satakunnan Ammattikorkeakoulun Esteettömyys ja saavutettavuus tutkimusryhmä. Sen tekijät ovat toimintaterapeuttiopiskelijat Emmy Juola, Leena Renholm ja Heidi Viirla-Rantanen. Tutkimus on osa Turun Ammattikorkeakoulun toimintaterapian AMK- tutkintoa.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten aistiympäristöä voi huomioida esteettömyyskartoituksissa uusia julkisia tiloja rakennettaessa ja vanhoja kunnostettaessa, jotta
rakennettu ympäristö tukisi kuntoutumisen ja toimintakyvyn näkökulmasta mahdollisimman monia ihmisiä. Samaa tietoa voidaan edelleen hyödyntää erityisryhmien rakennusympäristöjen luomisessa mm. yksityisellä sektorilla. Tällä tiedolla pyritään yhdenvertaisuuteen kansalaisten kesken, ympäristöstä riippuvaisten toimintamahdollisuuksien lisäämiseen sekä yksilötasolla elämänlaadun lisäämiseen toimintakykyä tukemalla ja sitä
edistämällä arjessa.
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Tutkimuksen pohjatietoa kerätään kirjallisuuskatsauksella ja tutkimustietoa laadullisilla
menetelmillä (puolistrukturoitu teemahaastattelu nauhoittaen) menetelmillä. Tutkimuksen
aikana kaikki kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisina ilman osallistujien nimiä tai
muita tietoja henkilöllisyydestä. Tutkimukseen osallistujille taataan henkilötietolain mukainen henkilötietolain mukainen anonymiteetti raportoinnissa. Haastateltavien nimiä ei
siis käytetä raportissa. Tutkimuksen aikana kerättyä materiaalia säilytetään lukollisessa
arkistokaapissa tai tietokoneella, jonka käyttäminen vaatii käyttäjätunnukset. Tutkimuksen aikana kerätty haastattelumateriaali (haastattelulomakkeet sekä nauhoitteet) hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se on
mahdollista keskeyttää milloin tahansa.
Haastattelut tehdään marras-joulukuussa 2015. Haastattelun kesto on noin yksi tunti.
Tarkempi ajankohta ja paikka sovitaan henkilökohtaisesti. Tarkempaa tietoa tutkimuksesta voi saada tutkimuksen tekijöiltä. Tutkimus valmistuu vuoden 2016 keväällä ja valmista
työtä tullaan säilyttämään Turun Ammattikoreakoulun Ruiskadun kirjastossa. Se on luettavissa internetin kautta Theseus –opinnäytetyötietokannasta.

Kiittäen osallistumisestanne,
Emmy Juola

emmy.juola@edu.turkuamk.fi

0400-xxxxxx

Leena Renholm

leena.renholm@edu.turkuamk.fi

050-xxxxxxx

Heidi Viirla-Rantanen

heidi.viirlarantanen@edu.turkuamk.fi

044-xxxxxxx

Toimintaterapian koulutusohjelma
Turun ammattikorkeakoulu
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Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta
Suostumus

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden
Emmy Juola, Leena Renholm ja Heidi Viirla-Rantanen opinnäytetyötutkimukseen. Minulle on kerrottu ketkä aineistoa käsittelevät, miten aineistoa käsitellään ja miten aineisto säilytetään.

Suostun haastatteluiden nauhoittamiseen. Minulle on kerrottu mitä varten aineistoa
kerätään. Minulle on myös selvitetty, että minusta kerättäviä tutkimustietoja käsitellään
luottamuksellisina ja siten, että niistä ei voi tunnistaa henkilöllisyyttäni. Voin keskeyttää
osallistumiseni missä vaiheessa tahansa. Annan suostumukseni tutkimuksen tekemiseen ja haastattelujen nauhoittamiseen.

Paikka ja aika
______________________________________________________________

Haastateltavan nimi ja nimen selvennys
_____________________________________________________________
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TEEMAHAASTATTELURUNKO

Haastattelu (n. 60 min)
•
•

•

•

Tutkimuksen esittely
-

Tehtävänanto

-

Yhteistyökumppani(t)

-

Tavoitteet

-

Rajaukset

Tutkimushaastattelu
-

Luottamuksellisuus

-

Anonymiteetti

-

Nauhoittaminen

-

Aineiston käsittely ja hävittäminen

-

Haastattelun kesto

-

Sisällön läpikäynti

Haastateltavan taustatiedot
-

Sukupuoli, ikä, nimi(kirjaimet)

-

Diagnoosi

-

Oireet
§

Fyysiset

§

Psyykkiset

§

Kognitiiviset
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§
-

•

Emotionaaliset

Miten näkyvät/ vaikuttavat arjessa?

Aistikuormituksen tarkistuslista
-

muutaman lauseen alustus tulevista kysymyksistä

-

avoimin kysymyksin aisti kerrallaan, tuetaan tarkistuslistan strukturoiduilla kysymyksillä, jos tarvetta

•

§

Kuulo

§

Näkö

§

Tunto

§

Haju

§

Yhteisvaikutus

Kehittäminen
-

Missä paikoissa koet, että olisi tärkeää huomioida aistiesteettömyyttä?/
Onko aistiesteettömyyttä huomioitu sairastumisesi jälkeen?

•

Miten sen tekisit?

Lopetus
-

Onko jotakin olennaista toimintakykyyn ja aistiympäristöön, sen kokemiseen tai aistiesteettömyyteen liittyvää asiaa, josta vielä haluat sanoa jotain?

-

Tutkimuksen etenemisen aikataulusta kertominen, opinnäytetyönvalmistuminen 03/2016
§

yhdistykseen esittelemään kevään 2016 aikana, voidaan tarvittaessa lähettää printti

•
•

Kiitokset!
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