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Ympäristö on tärkeä vaikuttaja ihmisen toiminnassa ja siten sen arviointi on olennainen osa 
toimintaterapeuttien työtä. Housing Enabler on erityisesti toimintaterapeuteille suunnattu fyysisen 
ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä. Se sisältää 188 arviointikohtaa. Siitä on luotu 
tutkimuksen pohjalta lyhennetty versio, Housing Enabler Screening Tool, joka sisältää 60 
arviointikohtaa. Opinnäytetyömme on ensimmäinen vaihe lyhennetyn version käännösprosessia, 
jossa yhteistyössä ovat Oulun ammattikorkeakoulu, menetelmän tekijät gerontologian professori 
Susanne Iwarsson ja tohtori, tutkimusinsinööri Björn Slaug sekä Housing Enabler-menetelmään 
perehtyneitä toimintaterapeutteja. 
 
Projektimuotoisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Housing Enabler Screening Tool -
arviointivälineestä ensimmäinen suomennosversio muotoon, joka mahdollistaa sen koekäytön 
suomalaisessa kontekstissa käännösprosessin seuraavissa vaiheissa. Kehitystavoitteina oli lisätä 
kiinnostusta ympäristön arviointia ja HES-arviointivälineen käyttämistä kohtaan.  
 
Opinnäytetyön tietoperustaan on kuvattu tietoa ympäristöstä, esteettömyydestä, ympäristön 
piirteistä toimintaterapiassa ja ympäristön arvioinnista toimintaterapiassa. Käännöstyö toteutui 
monivaiheisena prosessina. Suomentamisen rinnalla pidettiin Housing Enabler -menetelmän 
suomalaista versiota yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi. Suomennokselle asetettiin kolme 
laatukriteeriä: käsikirjan käytettävyys, tekstin selkeys ja HES-arviointivälineen yhteneväisyys HE-
menetelmän kanssa. Käännöstyöstä kerättiin palautetta ja kehitysehdotuksia 
toimintaterapeuteilta, joilla oli kokemusta Housing Enabler -menetelmän käytöstä. Aineiston 
analysointi toteutettiin sisällön erittelynä. Palautteen perusteella voidaan todeta, että käsikirjan 
suomennos on tarpeellinen. Palautteen mukaan suomennoksen teksti oli suurelta osin selkeä ja 
käsikirja yhdenmukainen HE-menetelmän kanssa. Suomennosta muokattiin saadun palautteen 
pohjalta, mutta osittain pitäydyttiin aikaisemmassa käännöksessä palautteesta huolimatta, jos 
käännös pohjautui Housing Enabler-menetelmän tekstiin tai Suomen ajantasaiseen 
lainsäädäntöön. 
 
Projektin lopputuloksena on ensimmäinen suomennosversio Housing Enabler Screening Tool -
arviointivälineen käsikirjasta ja lomakkeistosta. Toteutunut ensimmäinen suomennosversio on 
hyvä lähtökohta virallisen suomennoksen toteuttamiseen. Ensimmäisen suomennosversion 
koekäyttö sisältyy toiseen Oulun ammattikorkeakoulussa aloitettuun opinnäytetyöhön.  
 
 
 

Asiasanat: esteettömyys, ympäristön arviointi, toimintaterapia, Housing Enabler 
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The environment is an important part of occupation and therefore environmental assessment 
plays key role in occupational therapy. Housing Enabler, which is an assessment method for 
assessing and analysing problems of the accessibility in the physical environment, is particularly 
intended for occupational therapists. It contains 188 items and based on a scientific study it has 
been reduced to a new version called Housing Enabler Screening Tool, which includes 60 items. 
This thesis is the first phase of the process for translating the new version into Finnish in 
collaboration with Oulu University of Applied Sciences, Housing Enabler developers: professor 
Susanne Iwarsson and PhD, Research Engineer Björn Slaug, and occupational therapy 
practitioners. 
 
The goal of this project-based thesis was to translate Housing Enabler Screening Tool into 
Finnish in order to enable pilot phase at the later stage of the translation process. The aim was to 
share knowledge about environmental assessment and thereby increase the interest for using 
Housing Enabler Screening Tool. 
 
The theoretical background consists of information about environment, accessibility, 
environmental elements as well as environmental assessment in occupational therapy. The 
translation is consistent with the latest 2010 version of Housing Enabler. The translation was sent 
to Finnish occupational therapists who were informants in the validation process. The feedback 
was analysed and used for updating the translation.  
 
The end-product of this project is the first version of Finnish Housing Enabler Screening Tool. 
Despite of the changes in schedule the project was successful. The translation process continues 
with the pilot phase for validating the first Finnish version. This second phase is already in 
progress as another bachelor thesis at Oulu University of Applied Sciences. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: accessibility, environmental assessment, occupational therapy, Housing Enabler 
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1 JOHDANTO 

Toimintaterapia perustuu toiminnantieteeseen (occupational science), joka tutkii ihmisen 

toimintaa arjessa. Kiinnostuksen kohteina ovat toimintoihin liittyvät yksilölliset valinnat ja 

toiminnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille. Toimintaa tarkastellaan suhteessa ihmisen 

sosiaaliseen, kulttuuriseen tai fyysiseen ympäristöön. Toimintaterapia toteutuu ihmisen omassa 

toimintaympäristössä tai sen kiinteänä osana. Tavoitteena on mahdollistaa ihmisen yhteiskuntaan 

osallistuminen tukemalla hänen muutostaan toimijana. (Suomen Toimintaterapeuttiliitto 2018, 

viitattu 3.8.2018.) 

 

Ympäristö on tärkeä osa ihmisen toimintaa ja siten sen arviointi on myös olennaista. Housing 

Enabler on Susanne Iwarssonin ja Björn Slaugin kehittämä, erityisesti toimintaterapeuteille 

suunnattu fyysisen ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä. (Iwarsson & Slaug 2008, 8.) 

Alkuperäisessä Housing Enabler -menetelmässä on 188 arviointikohtaa. Laajasta menetelmästä 

haluttiin kehittää helpommin käytettävä versio, jota voidaan käyttää asuntojen rakennusten 

tärkeimpien esteettömyysongelmien määrittelyyn. Tutkimuksen pohjalta luotiin vuonna 2010 

julkaistu Housing Enabler Screening Tool, jossa on 60 arviointikohtaa. (Iwarsson & Slaug 2010, 

7.) Projektimuotoisena toteutetun opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ensimmäinen 

suomennosversio Housing Enabler Screening Tool -arviointivälineestä, jotta sen käyttämiskynnys 

Suomessa olisi matalampi ja se olisi kulttuuriin sopiva. Jatkossa käytämme tässä työssä Housing 

Enabler-menetelmästä lyhennettä HE ja Housing Enabler Screening Tool -arviointivälineestä 

lyhennettä HES. Björn Slaug on sähköpostiviestissään (8.10.2018) vahvistanut lyhenteet.  

 

Kanelisto, Juntunen ja Salminen (2012, 4–5) viittaavat Acquardoon, Conwayhyn, Giroudetiin ja 

Meariin, joiden mukaan käännöstyössä kaksi tai useampi henkilö kääntää arviointimenetelmän 

alkuperäiskielestä toiselle kielelle. Eri versiot analysoidaan ja sovitetaan yhdeksi käännökseksi. 

Prosessissa voi olla useampia vaiheita, joiden välissä käännöstä kokeillaan, selvitetään sen 

toimivuutta käytännössä ja muokataan sekä tarkistetaan ennen seuraavaa ja viimein lopullista 

virallista käännöstä. Laadukkaan käännöstyön edellytyksenä on luoda menetelmästä myös 

kulttuurisesti sopiva käännettävän kielen kohdemaahan tai -alueille. Takaisinkääntäminen on yksi 

tapa tarkistaa käännöksen vastaavuus. Viralliset suomennokset ovat luvanvaraisia, jolloin taataan 

menetelmän näyttöön perustuvuutta ja sitä, että se arvioi juuri niitä asioita, joita alkuperäinenkin 

menetelmä on suunniteltu arvioimaan.  
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Opinnäytetyömme lähtökohta oli halumme laajentaa osaamistamme ympäristökäsitteestä sekä 

ymmärtää ihmisen, ympäristön ja toiminnan keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Olimme 

tutustuneet Housing Enabler -menetelmään aikaisemmissa opinnoissamme. Halusimme olla 

edesauttamassa lyhennetyn version saamista suomalaisten toimintaterapeuttien käyttöön. 

Välittömänä tavoitteena oli kääntää HES-arviointivälineestä ensimmäinen suomennosversio 

muotoon, joka mahdollistaa sen koekäytön käännösprosessin seuraavassa vaiheessa. Laajempi 

käyttökokeilu, käytettävyyden selvittäminen käytännössä (validointi) ja virallinen suomennos 

jäävät opinnäytetyömme ulkopuolelle ja ovat välttämättömiä vaiheita jatkotutkimuksessa.  

 

Suomenkielinen käännös edesauttaa sekä HE-menetelmän että HES-arviointivälineen 

tunnettuuden ja käytön lisäämistä. Suomessa yksinoikeus HE-menetelmän koulutukseen on 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaterapian tutkinto-ohjelmalla. He ovat osallistuneet 

alkuperäisen HE-menetelmän käännöstyöhön, tutkimukseen sekä Internetpohjaisen ohjelman 

kehittämiseen. Lupa-asioiden osalta olimme yhteydessä HE-menetelmän kehittäjiin Susanne 

Iwarssoniin ja Björn Slaugiin. Vastauksessaan he olivat myötämielisiä suunnittelemaamme 

käännöstyötä kohtaan ja he ilmoittivat vastaavansa tiedottamisesta Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun suuntaan. Saimme heiltä yhteystiedot HE-menetelmään perehtyneistä 

toimintaterapeuteista, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan asiantuntijoina 

opinnäytetyöprojektissamme. 

 

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, sillä väestö ikääntyy ja ihmisten halutaan asuvan kotonaan 

pidempään. Vuonna 2030 arvioidaan 75 vuotta täyttäneiden määrän olevan 14 prosenttia 

väestöstä, kun vuonna 2018 heitä on 9 prosenttia. Samanaikaisesti useampi heistä asuu yksin. 

Tavoitteena on, että enemmän kuin yhdeksän kymmenestä heistä asuu kotona. Tämä tarkoittaa, 

että kahdentoista vuoden kulutta tarvitaan iäkkäille sopivia asuntoja 750 000 henkilölle. 

Tutkimusten mukaan suurin osa iäkkäistä haluaa asua kerrostalossa lähellä erilaisia palveluja. 

Asumiseltaan he kaipaavat vaivattomuutta, esteettömyyttä, saavutettavuutta sekä yhteisöllisyyttä. 

Ongelmana on olemassa olevan asuntokannan esteettömyys. Vuokra-asuntoja on tarjolla, mutta 

ne eivät aina sovellu toimintakyvyltään heikentyneen henkilön asunnoksi. (Kehusmaa, Marjeta, 

Mielikäinen & Hynynen 2018, viitattu 13.1.2019.) Sosiaali- ja terveysministeriön (2017, viitattu 

30.11.2017) mukaan asumista ja palveluita tulee kehittää samanaikaisesti, jotta saadaan lisättyä 

ikääntyneen väestön tietoisuutta asumisen ennakoinnin merkityksestä sekä mahdollisuuksia 

tehdä valintoja asumisen suhteen tulevia tarpeita ennakoiden.  
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2 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

2.1 Projektin tavoitteet ja hyödynsaajat 

Opinnäytetyömme kohderyhmänä ovat toimintaterapeutit, jotka ovat käyneet HE-koulutuksen, 

mutta eivät käytä arviointimenetelmää, koska kokevat sen aikaa vievänä menetelmän laajuuden 

vuoksi. Lyhennetystä versiosta ei ole saatavilla suomennosta, joten suomennoksen avulla 

toimintaterapeutit voivat ottaa HE-menetelmän helpommin käyttöönsä.  

 

Opinnäytetyömme välittömänä tavoitteena oli suomentaa HES-arviointiväline ja sen sisältämät 

arviointilomakkeet, jotta lyhennettyä versiota olisi mahdollista käyttää kokeiluversiona 

käännösprosessin jatkuessa esimerkiksi käyttökokeilun yhteydessä. Arviointimenetelmän 

uudempi versio on vielä heikosti tunnettu ja tunnettuuden lisäämiseksi ja menetelmän käytön 

kasvattamiseksi tutkimus lyhyemmästä versiosta on tarpeen. Käännöksestä pyydettiin palautetta 

HE-menetelmää käyttäneiltä toimintaterapeuteilta. Lisäksi tavoitteena oli lisätä heidän 

kiinnostusta HE-menetelmään ja HES-arviointivälineeseen sekä saada heidät innostumaan 

menetelmän käyttämisestä. Tavoitteena oli palautteen antamiseen osallistuvien kiinnostuminen 

tuotteesta ja halu olla mukana myös jatkokehittelyssä. 

 

Projektissa on tarpeen määrittää pitkän aikavälin kehitystavoitteet, joita mitataan 

kehitysmittareilla, ja eri vaiheiden välittömät tavoitteet sekä niiden tulosmittarit. Projektin lopussa 

tai jopa aikoja sen jälkeen toteutuva kehitystavoite kuvaa tähdättyä muutosvaikutusta varsinkin 

tärkeimmän hyödynsaajaryhmän näkökulmasta. Sen sijaan välitön tavoite ilmentää hankkeesta 

saatavaa lopputuotetta. Tavoitekohtaiset laadulliset tai määrälliset mittarit ohjaavat projektityötä, 

ovat konkreettisia tekijöitä kertomassa muutoksesta ja ovat lisäksi tärkein seurantaväline. Hyvä 

mittari täyttää kriteerit muutosherkkyydestä, kohtuullisesta luotettavuudesta ja kohtuullisen 

helposta seurattavuudesta. Konkreettinen ja selkeä kehitystavoite on päämäärä, johon 

välittömien tavoitteiden saavuttamisella on merkitystä ja siksi niiden tulee olla sopusuhtaisia 

toisiinsa nähden. (Silfverberg 2007, 36, 40–41.) 

 

Opinnäytetyöprojektin kehitystavoitteina oli suomennosprosessin jatkuminen, jotta HES-

käännöksestä tulee ajan myötä valmis tuote markkinoille. Tavoitteena oli saada asiakkaat, 
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erityisesti ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset, hyötymään yhdenmukaisemmasta ympäristön 

arvioinnista ja asumisen suunnittelusta sekä myötävaikuttaa esteettömän asumisen 

vakiintumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä huomioimiseen asuntopolitiikassa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen lisää ammatillista osaamista. Opinnäytetyöprojektin ensisijaisena 

oppimistavoitteena oli oppia tuntemaan HES-arviointimenetelmä sekä ympäristöä käsitteenä ja 

ympäristön monia eri ulottuvuuksia asiakaslähtöisessä ja kokonaisvaltaisessa 

toimintaterapiaprosessissa. Tutkimuksen ja tiedonhaun oli tarkoitus kasvattaa ja syventää 

ammatillista asiantuntijuutta. Pitkälle ajanjaksolle sijoittuva opinnäytetyöprosessi ohjasi 

tavoittelemaan prosessikirjoittamisen hallintaa. HE-menetelmään ja HES-arviointivälineeseen 

syventyminen ja sitä myötä ympäristön arvioinnista oppiminen liittyivät kiinteästi oman 

ammatillisen asiantuntijuuden laajentamiseen. 

2.2 Projektiorganisaatio  

Opinnäytetyömme projektiorganisaation projektiryhmään kuuluivat Sanna Koivikko ja Leena 

Pöykkö. Projektiryhmän tehtävänä oli laatia projektisuunnitelma, toteuttaa projektiin liittyvät 

tehtävät sovitun aikataulun mukaisesti ja kirjoittaa loppuraportti eli opinnäytetyö. Projektiryhmän 

jäsenet tukivat toisiaan projektiin liittyvissä tehtävissä. Projektin ohjausryhmään kuuluivat 

ohjaavat opettajat Maarit Virtanen ja Eliisa Niilekselä sekä HE-menetelmän oikeudenomistajat 

Susanne Iwarsson ja Björn Slaug. Ohjausryhmän opettajajäsenten tehtävänä oli tarkistaa ja 

hyväksyä projektisuunnitelma. Lisäksi he seurasivat projektin toteutumista, hyväksyivät projektin 

tulokset sekä tarkistivat ja hyväksyivät projektin loppuraportin eli opinnäytetyön kirjallisen 

osuuden, esityksen ja artikkelina kirjoitetun kypsyysnäytteen. Iwarsson ja Slaug vastasivat 

tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, asiantuntijoiden ensikontaktista ja asiantuntijoiden 

yhteystietojen toimittamisesta projektiryhmälle. 

 

Tukiryhmä koostui ohjaavista opettajista sekä vertaisarviointiparista. Tukiryhmä tuki 

projektiryhmää projektiin liittyvissä tehtävissä, arvioi projektisuunnitelman ja antoi siitä palautetta. 

Projektin loppuvaiheessa tukiryhmä arvioi valmiin opinnäytetyön. Asiantuntijoina projektissa 

toimivat työelämässä olevat toimintaterapeutit. He osallistuivat projektin toteutukseen eli he 

lukivat suomennetun HES-arviointivälineen käsikirjan ja lomakkeiston, jonka jälkeen he antoivat 

palautetta projektiryhmälle. 
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2.3 Projektin työvaiheet 

Projektin aikatauluttamisen avulla varmistetaan, että projektin aikataulutavoitteessa on ylipäänsä 

mahdollista pysyä. On tärkeää jakaa projekti vaiheisiin ja osittaa se kokonaisuuksiksi, jotka 

muodostavat aikataulusuunnittelun perustan. Projektin vaiheistamisen avulla projektikokonaisuus 

on paremmin hahmotettavissa ja siten helpommin hallittavissa. (Mäntyneva 2016, 61, 65.) 

Opinnäytetyöprojektin etenemisen keskeiset vaiheet on kuvattu alla (katso Kuvio 1). Mäntynevan 

(2016, 65) mukaan keskeinen projektin onnistumisen arviointikriteeri on kyky pysyä 

tavoiteaikataulussa. On kuitenkin huomioitava, että projektin edetessä toteutusvaiheeseen, 

suunnitteluvaiheessa tehdyt aikataulutavoitteet voivat muuttua.  

 

Projektin työvaiheita olivat aiheeseen perehtyminen, projektisuunnitelman laatiminen, 

käännöstyö, palautteen keruu ja analysointi sekä projektin päättäminen. Vaiheet toteutuivat 

osin päällekkäin. Projektisuunnitelman laatimiseen varattiin aikaa, sillä se toteutui yhtäaikaisesti 

rinnakkaisten koulutehtävien ja muiden töiden kanssa eikä intensiivinen keskittyminen ollut tämän 

vuoksi mahdollista. Koko projektin aikataulu oli suunniteltu toteutunutta tiiviimmäksi. Käytettävissä 

olevista aika- ja voimavaroista johtuen projektin työvaiheet veivät suunniteltua enemmän aikaa. 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyöprojektin vaiheet 

Projektiryhmän suunniteltu tuntimäärä oli 750 tuntia jakaantuen kahdelle ryhmäläiselle. 

Tuntimäärän suunniteltiin jakautuvan tasaisesti eri vaiheiden kesken. Kanelisto, Juntunen ja 

Salminen (2012, 3.) kirjoittavat, että laadukas suomennos alkaa perehtymisestä taustaan, johon 

Aiheeseen 
perehtyminen 

9-12/2017 

Projekti-
suunnitelman 

laatiminen  

1-5/2018 

Käännöstyö 

6-8/2018 

Palautteen 
keruu ja 

analysointi  

9-10/2018 

Projektin 
päättäminen 

11/2018-
02/2019 
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arviointimenetelmä nojaa. Taustasta määrittyy se, mihin arviointimenetelmä kohdistuu ja mikä 

siten sen pätevyys on. Tämä opinnäytetyöprojekti alkoi syksyllä 2017 aiheeseen ja sen 

taustoihin perehtymisellä eli tietoperustan keräämisellä. Tässä vaiheessa projektin aihe 

tarkennettiin ja rajattiin. Samanaikaisesti Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto hankki 

kokoelmaansa englanninkielisen HES-arviointivälineen. 

 

Projektisuunnitelman laatimiseen varattiin riittävästi aikaa, sillä se toteutui muiden koulu- ja 

muiden töiden. Huolellisella suunnitelmalla varmistimme projektin toteutumisen suunnitelman 

mukaisesti. Myös Silfverbergin (2007, 15–16) mukaan projektin suunnittelulle tulee varata 

tarpeeksi aikaa. Hänen mukaansa suunnitteluvaiheeseen voi sisältyä esimerkiksi alustavia 

taustaselvityksiä, rajauksia ja lisäselvityksiä, suunnitelman luonnostelua, arviointia ja viimeistelyä 

sekä työsuunnittelua ja hankkeen toteutusta. Tämän opinnäytetyön projektisuunnitelma 

palautettiin toukokuussa 2018. Suunnitelmassa asetettiin projektin päätavoitteet ja tuotos. 

Suunnitelmassa määriteltiin myös sidosryhmien roolit ja tarvittava osallistuminen. Lisäksi 

projektisuunnitelma sisälsi projektin kustannusarvion, riskianalyysin sekä kuvaukset projektiin 

liittyvästä sopimuksista, viestinnästä, arvioinnista ja raportoinnista. Tässä opinnäytetyöprojektissa 

suunnittelu ja toteutus limittyivät ajallisesti. Siksi suunnitteluvaiheessa kartoitettiin tarvittavat 

projektin osa-alueet ja projektitehtävät.  

 

Suunnitelmavaiheessa pyydettiin lupa HES-arviointivälineen suomentamiseen HE-menetelmän 

kehittäjiltä ja omistajilta gerontologian professori Susanne Iwarssonilta ja tohtori, tutkimusinsinööri 

Björn Slaugilta. Alustava lupa saatiin sähköpostin välityksellä (Slaug, sähköpostiviesti 19.2.2018). 

Samassa viestissä Slaug ilmoitti, että hän ja Susanne Iwarsson vastaavat yhteydenpidosta 

Jyväskylän ammattikorkeakouluun ja informoivat heitä HES-arviointivälineeseen liittyvästä 

opinnäytetyöstä. Myöhemmin heidän kanssaan solmittiin yhteistyösopimus heidän omaa pohjaa 

käyttäen. Yhteistyösopimuksessa määriteltiin ohjaus, vastuut, tulosten julkistaminen ja tietojen 

luottamuksellisuus. Sopimusehdoissa määriteltiin lisäksi oikeudet tuloksiin ja muuhun 

opinnäytetyöhön liittyvään aineistoon, laitteisiin ja sovelluksiin. 

 

Kanelisto ym. (2012, 4.) viittaavat Acquardoon, Conwayhyn, Giroudetiin ja Meariin todetessaan, 

että laadukas käännöstyö taataan useamman asiantuntijajäsenen yhteistyöryhmällä, jolloin 

kääntäjien ammattitaito ja arviointimenetelmän tuntemisen taso ovat kattavimpia. Heidän IPA-

lomakkeen käännösprojektissa käännöstyö teetettiin kahdella kääntäjällä, joilla oli taitoa paitsi 

kielelliseen kääntämiseen niin ainakin osalla myös osaamista kuntoutusalalta. Laadukkaan 
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suomennoksen takaamiseksi kuntoutusalalla käyttöön vakiintuneet termit ja aiheen teoreettiset 

näkökulmat tulee huomioida käännöstä tehdessä, jotta sisällön ja muotojen pysyvyys säilyy. 

Tässä opinnäytetyönä totutetussa käännöstyössä suomentamisesta vastasivat 

projektiryhmäläiset. Käännöstyön laadun takaamiseksi molemmat opinnäytetyön tekijät käänsivät 

käännöstyövaiheessa itsenäisesti HES-arviointivälineen, jonka jälkeen käännöstöitä verrattiin ja 

niistä muodostettiin yhteinen suomennos. Käännöstyö toteutettiin kesän 2018 aikana ja sen 

vaiheet on kuvattu tarkemmin luvussa 5.2 Käännöstyö. 

 

Kaneliston, Juntusen ja Salmisen (2012, 4.) mukaan käännösehdotus tulisi koekäyttää 

esitutkimusten ja kognitiivisten haastatteluiden avulla, jotta voidaan selvittää arviointimenetelmän 

toimivuus esimerkiksi kysymyslomakkeen kysymysten ymmärtämisen osalta. Käännöksen 

oikeellisuus voidaan tarkistaa esimerkiksi takaisinkäännöksen avulla. Lisäksi kieli ja ulkoasu tulee 

tarkistuttaa suomen kielen ammattilaisilla ja lopullisen käännöksen voi hyväksyä esimerkiksi 

kuntoutuksen asiantuntijaryhmä. Tämä opinnäytetyö sisälsi käännöstyön alkuvaiheen, joten 

koekäyttö, takaisinkäännös, kielen ja ulkoasun tarkistus ja lopullinen hyväksyntä ovat osa 

käännöstyön jatkotoimenpiteitä eivätkä siten sisältyneet projektiin.  

 

Palautteen keruu ja analysointi -vaiheen aluksi syyskuussa 2018 käännösehdotus ja sen 

palautekyselylomake annettiin ensin ohjaaville opettajille tarkistettavaksi ja kommentoivaksi. 

Suomennosta muokattiin palautteen pohjalta. Lokakuussa 2018 työ lähetettiin kommentoitavaksi 

toimintaterapeutille, joiden yhteystiedot Iwarsson ja Slaug toimittivat. Palautteen keruun ja 

analysoinnin toteutuminen on kuvattu tarkemmin luvuissa 5.3 Palautteen keruu ja 5.4 Aineiston 

analysointi. Suomennosta tarkennettiin saadun palautteen perusteella. Tämä vaihe on kuvattu 

tarkemmin luvussa 5.5 Suomennoksen tarkentaminen. 

 

Opinnäytetyön raportointi toteutettiin prosessikirjoittamisen kautta kaikkien projektivaiheiden 

aikana. Raportointi viimeisteltiin päätösvaiheessa. Käännöstyön laatukriteerien toteutuminen ja 

opinnäytetyöprojektin tavoitteisiin pääseminen ja projektin onnistuminen arvioitiin saadun 

palautteen perusteella. Arviointiin sisältyivät tekijöiden itsearviointi sekä ohjaavilta opettajilta 

saatu arviointi. Opinnäytetyö esiteltiin alemman vuosikurssin toimintaterapeuttiopiskelijoille 

heidän oppitunnillaan helmikuussa 2019. Opinnäytetyö julkaistiin hyväksymisen jälkeen Theseus-

tietokannassa ja opinnäytetyöprojektiin sisältyvä kypsyysnäyte toteutettiin artikkelin muodossa. 

Opinnäytetyö ja sen tuotoksena syntynyt ensimmäinen suomennosversio toimitettiin 

oikeudenomistajille gerontologian professori Susanne Iwarssonille ja tohtori, tutkimusinsinööri 
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Björn Slaugille Ruotsiin. HES-arviointivälineen ensimmäisen suomennosversion myötä tämän 

opinnäytetyön tekijät ovat osa suomennostyöryhmää ja heidän nimensä tulee ilmoittaa 

suomenkielisessä HES-arviointivälineessä, kun tuote julkaistaan Suomessa. 
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3 YMPÄRISTÖN ARVIOINTI TOIMINTATERAPIASSA 

3.1 Kotiympäristö 

Ympäristö, jossa ihmiset elävät, työskentelevät ja leikkivät, mahdollistaa tekemisen ja olemisen. 

Ihmiset suorittavat jokapäiväistä elämäänsä monissa eri ympäristöissä. Termejä ympäristö ja 

konteksti käytetään vaihtelevasti. Jokaisella tehtävällä ja toiminnalla on konteksti, joka on läsnä 

kyseisellä tapahtumahetkellä. Ympäristö on olemassa, huolimatta siitä tapahtuuko toiminta vai ei. 

Esimerkiksi yhteisö voi tarjota katukivetysten katkaisuja, isoja kirjaimia katumerkinnöissä tai 

verbaalisia vihjeitä risteyksissä. Kaupunki on luonut universaalin ympäristön, joka saattaa tai ei 

saata antaa kontekstia tehtävän suorittamiseen yksilölle, jolla on tietty taito tai rajoituksia. 

Toiminnalliseen suoriutumiseen vaikuttaa aina sen ympäristön ominaispiirteet, joissa toiminta 

tapahtuu. (Law, Baum & Dunn 2017, 5.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2016, 23) määritelmän mukaan koti on ”henkilön vuokraukseen tai 

omistukseen perustuvassa hallinnassa oleva yksityinen asunto tai vuokrasuhteeseen perustuva 

asunto palvelutalossa tai senioriasunnossa.” Kielitoimiston sanakirjan (Kotimaisten kielten keskus 

2019, viitattu 12.1.2019) mukaan koti on ” yhden t. useamman ihmisen, vars. perheen vakinainen 

asunto”. Asiakkaalle koti on enemmän kuin fyysinen rakenne. Koti koostuu sekä fyysisestä tilasta 

että muistoista, esineistä ja merkityksistä, jotka asukkaat yhdistävät kyseiseen paikkaan. 

Läheinen ja jatkuva vuorovaikutus fyysisen kontekstin kanssa muuttaa tilaa. (Siebert, Smallfield & 

Stark 2014, 8–9.) Tutkimusten mukaan koti tarkoittaa turvallisuutta. Koti luo turvallisuuden 

ilmapiirin, jolle on ominaista lämpö ja mukavuus. Tunne kodin kuulumisesta itselle syntyy siitä, 

että tuntee sen läpikotaisin. Eniten turvallisuuden tunnetta tuottaa se, että päivittäisessä 

elämässä tarvittavan asiat ovat saatavilla. Koti tarkoittaa myös vapautta tulla ja mennä omien 

halujen mukaisesti, kykyä tehdä asioita omalla tavallaan ja päättää, milloin ja miten tehdä asioita. 

Kodin tunnetta lisää esimerkiksi vapaus päättää kuinka puhdas ja siisti koti on, ja miten pitää 

asiat järjestyksessä. (Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Iwarsson 2007, 27–28.) 

 

Ihmisille, jotka asuvat kotona useiden vuosikymmenien ajan, koti on identiteetin jatkumo. 

Kodinmuutokset saattavat olla ihmisen ensimmäinen konkreettinen tieto siitä, että suoritustaso on 

muuttumassa tai on muuttunut. Vaikka kodinmuutokset viittaavat kodin fyysisen ympäristön 
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muutoksiin, tällaiset muutokset voivat vaikuttaa siihen, miten asiakas on fyysisesti 

vuorovaikutuksessa kodin osien tai sen esineiden kanssa. Jopa näennäisesti pienet muutokset, 

kuten huonekalujen uudelleenjärjestely tai epäjärjestyksen poistaminen, saattavat huomattavasti 

muuttaa asiakkaan tunnetta kodista ja kotona olemisesta. (Siebert ym. 2014, 9.) On tärkeää 

huomioida vaikutukset, joita mahdollisilla kodin muutoksilla voi olla esimerkiksi ikääntyneiden 

ihmisten elämään ja turvallisuuden tunteeseen (Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Iwarsson 2007, 

29). On tunnistettava kodin, erityisten paikkojen ja esineiden merkitys. Niitä on kunnioitettava ja 

mahdollisuuksien mukaan pidettävä yllä suunniteltaessa ja toteutettaessa muutoksia. Asiakkaan 

ja moniammatillisen työryhmän on huomioitava myös estetiikan merkitys. (Siebert ym. 2014, 9.) 

3.2 Ympäristö toimintaterapiassa 

Toimintaterapeutit näkevät usein asiakkaitaan ympäristössä, jossa päivittäinen toiminta toteutuu, 

mukaan lukien asiakkaiden koti, koulu, yhteisö ja työpaikka. Ympäristö tarjoaa kontekstin 

toiminnalliselle suoriutumiselle ja sitoutumiselle. Ympäristö vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen. 

Näin ollen se on olennainen osa toimintaterapian käytännönmalleja ja viitekehyksiä sekä 

toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luokitusta (ICF). 

Toimintaterapiassa ympäristö määritellään laajasti siten, että siihen sisältyy fyysisiä, sosiaalisia, 

kulttuurisia, asenteellisia, taloudellisia ja organisatorisia elementtejä. Ympäristö huomioidaan 

myös eri tasoilla yksilötasolta perheisiin, yhteisöihin, työpaikoille ja kouluihin sekä sen jälkeen 

sosiaalisen ja institutionaalisen politiikan ja rakenteiden makrotasolle. (Rigby, Craciunoiu, Stier & 

Letts 2017, 351.) 

 

Toimintaterapeutin terapeuttinen päättely perustuu ammatin arvoihin ja teoreettisiin periaatteisiin. 

Nämä teoriat, käsitteet, ammatin arvot ja tietämys on organisoitu ja kuvattu malleina ja 

viitekehyksinä, jotka ohjaavat käytäntöä. Toimintaterapeutti käyttää yhtä tai useampaa 

viitekehystä ohjaamaan päätöksentekoa määrittääkseen, mitä arviointistrategioita ja -menetelmiä 

valita. Toimintaterapian käytännöntyön mallit ovat toimintaterapian terapeuttinen perusta. Niitä 

käytetään selittämään toimintojen välisiä suhteita, toimintaan osallistumista sekä terveyttä ja 

hyvinvointia. Ne ovat joukko toisiinsa liittyviä uskomuksia, oletuksia, arvoja ja tasoja, jotka liittyvät 

asiakkaan ymmärtämiseen toimintaterapian ainutlaatuisesta näkökulmasta. Ne määrittelevät 

ammatin perustan. Käytännöntyön mallit korostavat näkemystä asiakkaasta kokonaisena 

henkilönä, jolla on vahvuuksia. Ne eivät puolla näkökulmaa, joka keskittyy asiakkaan 
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toimintahäiriöön, jonka "osat" korjataan. (Vroman & Stewart 2014, 45–47.) Seuraavaksi esitellään 

kolme toimintaterapian käsitteellistä mallia, joissa ympäristön huomiointi on olennaisessa 

roolissa. Mallit ovat PEO-metamalli (Person Environment Occupation), Kanadalainen 

toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli (Canadian Model Of Occupational Performance and 

Engagement) ja Inhimillisen toiminnan malli (Model of Human Occupation).  

 

PEO-mallissa ihmisellä, ympäristöllä ja toiminnalla on keskinäinen riippuvuussuhde. Ihmisten 

tekemät tehtävät ja toiminnat tapahtuvat tyypillisesti monissa ympäristöissä. Ympäristö vaikuttaa 

ihmisiin ja he vaikuttavat vastaavasti ympäristöön. Tämä ihmisen, hänen ympäristönsä ja 

toiminnan vastavuoroinen suhde katsotaan vuorovaikutteiseksi. Vuorovaikutus kietoutuu yhteen 

ja on osistaan riippuvainen, joten niitä ei voida erottaa toisistaan. Toimintaterapiassa 

optimaalinen toiminnallinen suoriutuminen ja sitoutuminen ovat seurausta henkilö-ympäristö-

toiminta (PEO) -suhteesta tai PEO-yhteensopivuudesta. Ympäristöesteet voivat puolestaan 

heikentää PEO-sopivuutta ja vaikuttaa toimintaan kielteisesti. Toimintaterapiainterventioiden 

päätavoitteena on parantaa PEO-sopivuutta tai mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat asiakkaiden 

kokemuksiin, jotka toimivat tai sitoutuvat toimintaan. (Rigby ym. 2017, 351.) Lisäksi interventiossa 

on tavoitteena mahdollistaa optimaalista toiminnallista suoriutumista niissä toiminnoissa, jotka 

ovat asiakkaalle merkityksellisiä (Law & Baum 2017, 8–9). Ikiugun, Hoymen, Muellerin & Reinken 

(2015, 3) mukaan merkitykselliset toiminnot tarjoavat keinon kontrollin tunteen kokemiselle, 

identiteetille, yhteydelle toisten ihmisten kanssa, itsensä ylittämiselle, pätevyydelle, itseilmaisulle 

ja yhteyden itseä laajemman todellisuuden kanssa. Monissa tapauksissa ympäristöresurssit ovat 

helposti saavutettavissa ja ympäristöesteitä voidaan muuttaa tai poistaa. (Rigby ym. 2017, 351). 

 

Kanadalaisessa toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli (CMOP-E) kuvaa ihmisen, 

ympäristön ja toiminnan välistä muuttuvaa suhdetta, jonka tuloksena on toiminnallisuus. Toiminta 

tapahtuu ihmisen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Ympäristö koostuu kahdesta 

tärkeästä elementistä, fyysisestä ja sosiaalisesta. Sosiaalinen elementti sisältää sosiaalisen 

ympäristön yleisesti sekä kaksi sosiaalisen ympäristön astetta, instituutiot ja kulttuurin. Näiden 

pohjalta ympäristö jaetaan neljään osaan, jotka ovat fyysinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja 

institutionaalinen. Fyysinen ympäristö tarkoittaa luonnollista ja rakennettua ympäristöä, kuten 

puutarha, talo, sisustus ja laitteet. Sosiaalinen ympäristö sisältää päivittäisen kanssakäymisen, 

sosiaaliset ryhmät ja sosiaaliset verkostot. Kulttuuriseen ympäristöön kuuluvat yhteisö, maa, 

sukupuoli, ikä, koko, väri, menneet kokemukset ja uskonto. Institutionaalinen ympäristö käsittää 
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politiikan, rahoituksen ja lainsäädännön. (Polatajko, Backman, Baptiste, Davis, Eftekhar, Harvey, 

Jarman, Krupa, Lin, Pentland, Rudman, Shaw, Amoroso & Connor-Schisler 2007, 48–53.) 

 

Fisherin, Parkinsonin ja Haglundin (2017, 93–99) mukaan Inhimillisen toiminnan mallissa 

ympäristö määritellään tietyiksi fyysisiksi ja sosiaalisiksi, kulttuurisiksi, taloudellisiksi ja poliittisiksi 

ominaisuuksiksi yksilön kontekstissa. Se vaikuttaa toimintaan motivoitumiseen, sen organisointiin 

ja siinä suoriutumiseen. Kuten tämä määritelmä viittaa, useat ympäristön ulottuvuudet voivat 

vaikuttaa yksilön toiminnalliseen elämään. Useimmat ihmiset toimivat erilaisissa konteksteissa 

kuten kotona, koulussa ja töissä. He kohtaavat näissä jokaiselle yksilölle ainutlaatuisissa ja 

kulttuurin sävyttämissä konteksteissa erilaisia fyysisiä tiloja, esineitä, ihmissuhteita, 

vuorovaikutusta, toimintoja sekä odotuksia ja mahdollisuuksia tehdä asioita. Samanaikaisesti 

taloudelliseen elämään vaikuttavat myös laajemmat kulttuuriset ja taloudelliset olosuhteet sekä 

poliittiset tekijät.  

 

Fisher ym. (2017, 93–99) ovat kuvanneet ympäristön ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat toimintaan 

ihmisen välittömässä, paikallisessa ja maailmanlaajuisessa ympäristössä, jotka vaikuttavat toinen 

toisiinsa. Lähin eli välitön ympäristö jaetaan fyysiseen, sosiaaliseen ja toiminnalliseen osaan. 

Fyysisessä ympäristössä ihmiseen vaikuttavat esineet, joita ihmiset käyttävät tehdessään asioita 

ja tilat, joissa ihmiset tekevät asioita. Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat ihmissuhteet ja 

vuorovaikutus niissä. Toiminnalliseen ympäristöön sisältyvät erilaiset ja erilaatuiset toiminnot, 

jotka ovat saatavilla, odotettuja ja vaadittuja kyseisessä kontekstissa. Paikallisen ympäristön 

ulottuvuuksia ovat sosiaalinen ympäristö erilaisten verkostojen, kuten yhteisöjen, naapurustojen 

ja koulujen muodossa ja fyysinen ympäristö käsittäen yhteisön kautta saatavat palvelut sekä 

näiden vaikuttamana vapaa-ajan toiminnat eri muodoissaan. Maailmanlaajuisella tasolla 

ympäristö koostuu fyysisistä ominaisuuksista ja sosiaalisesta ympäristöstä. Fyysiset 

ominaisuudet ilmenevät vaihtelevien ilmastojen sekä maantieteellisten ja ekologisten 

ominaispiirteiden muodossa. Sosiaalisessa ympäristössä vaikuttavat vallitsevat lait, käytännöt ja 

asenteet sekä maailman mittakaavan taloudelliset näkökulmat, jotka kaikki edelleen ovat 

yhteydessä ja vaikuttamassa elämisen ja toimeentulon vaihtoehtoihin.  

 

World Health Organization (2013, 16) määrittelee Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 

kansainvälisessä luokituksessa (ICF) ympäristötekijät seuraavasti ”Ympäristötekijät ovat se 

fyysinen, sosiaalinen ja asenneympäristö, jossa ihmiset elävät ja asuvat.”  Nämä yksilön 

ulkopuolella olevat tekijät voivat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti hänen suoriutumiseensa 
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yhteiskunnan jäsenenä, kykyynsä toteuttaa toimia tai tehtäviä tai hänen ruumiin/kehon 

toimintoihin tai ruumiin rakenteeseen. ICF-luokituksessa kontekstuaaliset tekijät muodostuvat 

yksilötekijöistä ja ympäristötekijäistä. ICF-luokituksen mukaan ympäristötekijät vaikuttavat 

toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikkiin osa-alueisiin. Ne ovat vuorovaikutuksessa 

Ruumiin/kehon toimintojen ja ruumiin rakenteen osa-alueen sekä Suorituksen ja osallistumisen 

osa-alueen kanssa. Tämän vuorovaikutuksen seurauksena eri ympäristöillä voi olla yksilöön 

erilainen vaikutus. Rajoittavia tekijöitä sisältävä ympäristö huonontaa yksilön suoritustasoa ja 

vastaavasti edistäviä tekijöitä sisältävä ympäristö parantaa suoritustasoa. (World Health 

Organization WHO 2013, 8, 16–17.) 

 

ICF-luokituksessa ympäristötekijöiden luokittelu etenee yksilön välittömän ympäristön tekijöistä 

yleisiin ympäristötekijöihin. Ympäristötekijät jaetaan kahteen tarkastelutasoon: yksittäisen ihmisen 

tasoon ja yhteiskunnalliseen tasoon. Yksittäisen ihmisen taso eli yksilön välitön ympäristö, kuten 

koti, koulu tai työpaikka, koostuu ympäristön fyysisistä ja aineellisista ominaisuuksista, jotka 

yksilö joutuu kohtaamaan, sekä suorista kosketuksista muihin henkilöihin esimerkiksi 

perheenjäseniin. Yhteiskunnallinen taso koostuu virallisista ja epävirallisista sosiaalisista 

rakenteista, palveluista ja kattorakenteista tai järjestelmistä yhteisössä tai yhteiskunnassa. Näitä 

ovat esimerkiksi työelämän organisaatiot, valtion laitokset, lait ja säädökset sekä viralliset ja 

epäviralliset säännöt, asenteet ja ideologiat. (World Health Organization WHO 2013, 8, 16–17.) 

 

ICF-luokituksen osa-alueet ilmaistaan luokituskoodin kirjain-etuliitteellä. Etuliite e viittaa 

ympäristötekijöihin. Osa-alueet on jäsennetty pääluokiksi ja aihealueotsikoiksi, jotka etenevät 

yleisestä yksityiskohtaisiin. Ympäristötekijät on jaettu viiteen eri pääluokkaan 1) tuotteet ja 

teknologia, 2) luonnonmukainen ympäristö ja ihmisen tekemät ympäristömuutokset, 3) tuki ja 

keskinäiset suhteet, 4) asenteet ja 5) palvelut, hallinto ja politiikat. (World Health Organization 

WHO 2013, 43–44, 215–216.) ICF tunnistaa lisäksi ympäristön merkityksen suorituskyvyn ja 

suoritustason erottamisessa (Rigby ym. 2017, 351). Suorituskyky ilmaisee maksimaalista 

todennäköistä suoritustasoa, jonka henkilö voi saavuttaa optimaalisissa olosuhteissa. 

Suoritustaso kuvaa yksilön toimintaa nykyisessä ympäristössä. (World Health Organization WHO 

2013, 210.) Terapeutit haluavat tietää, mitä heidän asiakkaansa pystyvät tekemään 

kannustavassa, optimaalisessa ympäristössä. Tällainen optimaalinen, esteetön ympäristö 

voidaan luoda klinikalla ja siihen voi sisältyä resursseja, jotka tukevat asiakkaan toimintaa. 

Suoritustaso on sen sijaan se, mitä henkilö tekee nykyisessä ympäristössään esimerkiksi kotona 

tai työpaikalla. Suorituskyvyn ja suoritustason välistä eroa tarkastellaan, jotta tunnistetaan 



  

19 

ympäristönäkökohdat, jotka edistävät tai estävät toiminnasta suoriutumista. (Rigby ym. 2017, 

351.) 

 

ICF-luokitusta voidaan käyttää viitekehyksenä ympäristötekijöiden arvioinnissa varmistamaan 

arvioinnin kattavuus. Toimintaterapiassa ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita yksilön, ympäristön ja 

toiminnan välisestä vuorovaikutuksesta eli toiminnallisuudesta, joka on käsitteellisesti lähellä ICF-

luokituksen osallistuminen-käsitettä. (Suomen Toimintaterapeuttiliitto 2014, 11.) Jotta ICF-luokitus 

olisi helpompi ottaa käyttöön, on siitä kehitetty ydinlistoja. Niitä voi hyödyntää muistilistoina 

asioista, jotka asiakkaan toimintakykyä arvioitaessa tulee huomioida arvioinnin ajankohdasta tai 

paikasta riippumatta. Ympäristötekijöiden ydinlista sisältää 12 arvioitavaa kohtaa. (THL 2019, 

viitattu 7.1.2019.) Ympäristötekijöitä koodattaessa voidaan tarkenteen avulla kertoa, onko 

kyseessä toimintakykyä rajoittava vai edistävä tekijä. Asteikko on molemmissa sama 0–4, mutta 

edistävien tekijöiden osalta piste korvataan plus (+) -merkillä, esimerkiksi e110+2. (World Health 

Organization WHO 2013, 216–217.) Toimintaterapian teoreettisten mallien MOHO ja CMOP-E 

käsitteitä on sillattu ICF-luokitukseen, jonka kautta toimintaterapeutit voivat tuoda esille toiminnan 

näkökulman moniammatillisessa arvioinnissa (Suomen Toimintaterapeuttiliitto 2014, 11). 

3.3 Ympäristön arviointi 

Toimintaterapiassa ympäristö nähdään tärkeänä arvioinnin alueena yksilön, ympäristön ja 

toiminnan välisessä vuorovaikutuksessa eli toiminnallisuudessa. Ympäristötekijät kuten fyysinen, 

sosiaalinen ja asenneympäristö voivat olla estämässä tai edistämässä toimintakykyä. 

Ympäristötekijöitä arvioidaan suoraan esimerkiksi asunnonmuutostöiden määrittämisessä ja 

suoraan ympäristöön kohdistuva arviointi palvelee viime kädessä asiakkaan toiminnallisuuden 

tukemista. (Suomen Toimintaterapeuttiliitto 2014, 6, 8-11.) 

 

Rigbyn ym. (2017, 352) mukaan on tärkeää, että terapeutit sisällyttävät ympäristön osa-alueiden 

arvioinnin toimintaterapiaprosessiinsa. Selvittäessään, miten ympäristö tukee tai rajoittaa 

toiminnallista suoritustasoa ja sitoutumista, terapeutti hankkii tarpeellista tietoa interventiota 

varten. Vaikka toimintaterapian kirjallisuus johdonmukaisesti sisällyttää ympäristön eräänä 

toiminnallisen suoriutumisen avainominaisuutena, arvioidaan ympäristöä huomattavasti 

vähemmän kuin yksilön ja toiminnan muuttujia. Ympäristöä arvioitaessa tulee huomioida 

ympäristön fyysiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ajalliset piirteet. Tämän jälkeen tulee tunnistaa 
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mahdolliset osallistumista tukevat ja estävät ominaisuudet. Lopuksi tulee yhteistyössä asiakkaan 

kanssa tunnistaa toiminnan merkitys tietyssä ympäristössä. (Law ym. 2017, 24.) 

 

Toimintaterapeutit tukevat yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden osallistumista jokapäiväisen 

elämän toimintoihin. Toimintaterapian päämäärä on edistää toiminnallista suoriutumista, 

merkityksellisen toiminnan tekemistä ja kokemista. Toimintaterapeuttien ainutlaatuinen panos 

yhteiskunnalle on tukea asiakkaita saavuttamaan päämääränsä auttamalla heitä huomaamaan 

mahdolliset toiminnallista suoriutumista rajoittavat tekijät. (Law & Baum 2017, 1.)  

 

Toimintaterapeutit huomioivat kulttuurisen, henkilökohtaisen, ajallisen ja virtuaalisen kontekstin 

vaikutuksen toimintaan (Siebert ym. 2014, 20). Ympäristön arvioinnissa ja interventioprosessissa 

tulee tunnistaa ja ottaa huomioon tekijät, jotka edistävät tai estävät toiminnallista suoriutumista ja 

osallistumista (Siebert ym. 2014, 20; Law ym. 2017, 24). Jokainen yksilö reagoi ympäristön 

muuttujiin eri tavalla. Se mikä luo tukea toiselle, voi olla toiselle este osallistumiselle. Esimerkiksi 

liikenteen melu voi toiselle olla taustamelu, kun taas toisen yksilön voi olla vaikea keskittyä 

kotitöihin melun vuoksi. (Law ym. 2017, 24.) 

 

Asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa toimintaterapeutti kerää tietoa hahmottaakseen asiakkaan 

tilanteen. Hyvä arviointi on kriittinen asiakkaan ja hänen tarpeidensa ymmärtämisen kannalta. 

(Forsyth 2017, 173.) Arvioinnissa käytetään erilaisia strategioita ja arviointimenetelmiä, jotta 

ymmärretään yksilöä ja hänen kykyään osallistua jokapäiväisiin rutiineihin ja vastuisiin. 

Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa ihmisen monet eri puolet nähdään tiiviisti sidoksissa 

oleviksi. Ne ovat selitettävissä, kun niitä tarkastellaan henkilön sosiokulttuurisessa ja 

henkilökohtaisessa kontekstissa sekä sosiaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä. (Vroman & 

Stewart 2014, 2.) Voidaankin todeta, että toiminnallisen osallistumisen mahdollistamisen kannalta 

on tärkeää, että myös ympäristö arvioidaan kattavasti ja monipuolisesti ja sen vaikutukset 

henkilön toimintakykyyn otetaan huomioon. Nelsonin ja Jepson-Thomasin (2003, 134–135) 

mukaan toimintaterapia-arvio sisältää terapeuttien suoran ja epäsuoran havainnon henkilön 

toiminnallisesta suoriutumisesta ja vaikutuksesta toisiinsa sidoksissa oleviin toimintatapoihin. 

Lisäksi arviointi sisältää johtopäätösten tekemisen henkilön kehityksellisestä rakenteesta tai 

toiminnallisista rakenteista  

 

Vroman ja Stewart (2014, 38) toteavat, että terapeuttisen päättelyn prosessissa toimintaterapeutti 

tekee yksilöstä tai väestöryhmästä syvällisiä, osaavia ja kliinisiä johtopäätöksiä, jotka ovat 
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ihanteellisia asiakkaalle ja kontekstille. Päättelyn yhteydessä toimintaterapeutti erottelee tärkeät 

tiedot kaikesta siitä, mitä hän tietää asiakkaasta, voidakseen suunnitella, ohjata, toteuttaa ja 

reflektoida asiakkaan toimintaterapiaa. Terapeuttista päättelyä tapahtuu koko asiakkaan 

arvioinnin, intervention ja tulosten saavuttamisen arvioinnin aikana. Terapeuttisessa 

päättelyprosessissa toimintaterapeutti yhdistää ja tulkitsee arviointimenetelmistä, havainnoinnista 

ja arvioinneista kerättyjä tietoja määritelläkseen tarvittavat interventiot.  

 

Rigbyn ym. (2017, 351) mukaan on kriittistä, että toimintaterapeutti on tietoinen siitä, että 

toiminnallinen suoriutuminen ja sitoutuminen voivat vaihdella eri ympäristöissä. Terapeutti ei saa 

olettaa, että asiakas suoriutuisi paremmin kontrolloidussa kliinisessä ympäristössä. Itse asiassa 

asiakkaat saattavat osoittaa optimaalista suoriutumista ympäristöissä, jotka ovat heille 

miellyttäviä ja tuttuja, käyttäen tuttuja vihjeitä ja tukia optimoidakseen suoritustasoaan. 

Terapeuttien tulee harkita suoriutumisen mahdollisia eroavaisuuksia eri puitteissa ja tutkia 

ympäristön muuttujia arviointisuunnitelmissaan.  

 

Esimerkiksi työympäristön arvioinnissa toimintaterapeutti havainnoi, mittaa ja dokumentoi miten 

asiakas käyttää tilaa ja esineitä työskennellessään. Näiden pohjalta terapeutti voi ehdottaa 

esimerkiksi tuolin säätämistä, näytön tai näppäimistön siirtämistä, valaistuksen muuttamista tai 

paljon käytettyjen esineiden siirtämistä kosketusetäisyydelle. (Vroman & Stewart 2017, 399.)  

 

Siebert ym. (2014, 11–12) mukaan ympäristöä arvioidaan usein osana kodinmuutostöitä. 

Toimintaterapeutti suorittaa ympäristön arvioinnin yhdessä asiakkaan kanssa keskittyen tiettyihin 

asioihin saavuttaakseen halutun lopputuloksen, kuten kaatumisriskin pienentämisen. 

Kodinmuutostöiden yhteydessä toimintaterapeutti voi käyttää sekä standardoituja että ei-

standardoituja arviointimenetelmiä. Siebert ym. toteavat, että toimintaterapeutin tulisi 

arviointiprosessin yhteydessä varmistaa kliiniset havainnoinnit standardoiduista menetelmistä 

saamillaan tuloksilla. 

 

Ympäristön arvioinnin tärkeys nousee esiin Johnstonin, Barrasin ja Grimmer-Somersin 

(2010,1333–1334, 1338) tutkimuksessa, jossa selvitettiin ennaltaehkäisevässä toimintaterapiassa 

tehdyn kodin arvioinnin ja yhden kuukauden sisällä leikkauksesta tapahtuneiden kaatumisten 

yhteyttä. Tulosten mukaan kaatumisriski lisääntyi, kun kotia ei ollut arvioitu. Kaikissa 

koeryhmissä, pois lukien neurologisten potilaiden koeryhmä, kaatumisriski pieneni, kun asuntoon 

oli tehty kodin arviointi. Yhteenvetona tutkimuksessa todetaan, että kodin arviointi on hyvä 
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kaatumisenehkäisyn strategia ei-neurologisille potilaille. Kodin arvioinnista päätettäessä tulisi 

ottaa huomioon asiakkaan diagnoosi, kaatumisriski ja toiminnallinen itsenäisyys. 

 

Ympäristön osa-alueet ovat tärkeitä myös silloin, kun toimintaterapeutin asiakkaana on ryhmä tai 

väestö. Toimintaterapeutti voi neuvoa tai tukea useampaa asiakasta, mikäli asiakas on ryhmä tai 

tietty asiakasryhmä, kuten muistisairaat. Terapeutit voivat esimerkiksi osallistua julkisten 

ympäristöjen arviointiin vammaisten ihmisten esteettömyyden saavuttamiseksi, 

yleismaailmalliseen suunnitteluun (Universal Design) tai keskittyä ikäihmisiin ympäristöihin. 

Näissä tilanteissa tarkastellaan ympäristön käyttäjäksi tarkoitetun henkilötyypin yleisiä 

ominaisuuksia ja ympäristön osa-alueita suhteessa kyseiseen väestöön. Täten toimintaterapeutit 

voivat olla erinomaisessa asemassa ympäristöjen mukauttamisessa useiden käyttäjien tarpeiden 

tyydyttämiseksi yksittäisen asiakkaan sijasta. (Rigby ym. 2017, 352.) Uudis- ja 

korjausrakentamisessa tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon ikääntyneiden toimintakykyä 

ylläpitävät ja edistävät keinot (Kehusmaa ym. 2018, viitattu 13.1.2019). Kuten edellä on ilmennyt, 

toimintaterapeuteilla on ammattitaitoa suunnitella esteettömiä ja asukkaan toimintaan 

osallistumista tukevia asumisratkaisuja.  Toimintaterapeuttien osaamista tulisikin hyödyntää 

uudis- ja korjausrakentamisessa aikaisempaa laajemmin. 

3.4 Esteetön ja saavutettava ympäristö 

Esteettömyys tarkoittaa sitä, että fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö sekä palvelut ja 

tuotteet on toteutettu niin, että jokainen yksilö voi henkilökohtaisista ominaisuuksistaan 

riippumatta toimia yhdenvertaisesti. Esteettömyyden lähikäsitteitä ovat saavutettavuus, esteetön 

pääsy ja käytettävyys. Esteettömyyden yhteydessä voidaan käyttää myös englannin kieleen 

pohjautuvaa Design for All -käsitettä. Vaikka esteettömyys sisältää myös kognitiivisia asioita ja 

sosiaalista ympäristöä, korostaa esteettömyys käytännössä etenkin toimintarajoitteisten 

mahdollisuuksia. Saavutettavuus-termiä käytetään erityisesti palveluiden tarjonnan yhteydessä 

esimerkiksi ilmentämään, onko teatterin näytelmä toteutettu siten, että kuka tahansa voi tulla 

paikalle ja nauttia kyseisestä palvelusta. (Suomen standardisoimisliitto 2010, 6–7; Kemppainen 

2010, 11.) 

 

Kodin fyysinen ympäristö on tärkeässä osassa ikääntyneiden päivittäisten toimintojen (ADL) 

suorittamisessa. Esteellinen ympäristö saattaa aiheuttaa ikääntyneiden aikuisten riippuvuutta 
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avusta ja siten lisätä kotipalveluiden tarvetta. Ruotsissa ja Saksassa toteutettu tutkimus osoittaa, 

että asunnon esteettömyyteen liittyvien poliittisten päätösten arvioidaan vaikuttavan erityisesti 

IADL toimintoihin, kotipalveluiden käyttöön ja niihin liittyviin kustannuksiin. Tutkimuksessa 

testattiin, miten yksilön kannalta viiden kriittisimmän esteen poistaminen vaikuttaa ikääntyneisiin 

aikuisiin, jotka olivat vaarassa menettää riippumattomuutensa IADL toiminnoissa. Tulokset 

ennakoivat, että esteettömyyttä tukeva asumispolitiikka, joka tarjoaisi rahoituksen toimintaa 

rajoittavien ympäristön esteiden poistamiselle, parantaisi ikääntyneiden IADL toimintojen 

suoritustasoa ja vähentäisi kotipalveluiden tarvetta ja niistä johtuvaa kustannusta yhteiskunnalle. 

(Slaug, Chiatti, Oswald, Kaspar & Schmidt 2017, viitattu 28.11.2017.) Myös Könkkölä (2010, 99.) 

on todennut, että esteetön ympäristö lisää hyvinvointia ja säästöjä turhissa kustannuksissa, 

esteellinen ympäristö puolestaan aiheuttaa turhia kustannuksia sekä yksilöiden että yhteiskunnan 

kannalta. Esteettömyydestä on etua kaikille. Ympäristössä, joka on suunniteltu pyörätuolin 

käyttäjälle, on helppoa liikkua myös lastenvaunujen ja raskaiden laukkujen kanssa.  

 

Valtioneuvoston uusi asetus rakennusten esteettömyydestä (241/2017) astui voimaan 1.1.2018. 

Asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä teknisiä vaatimuksia ja vähentää kuntien 

välisiä tulkintaeroja. Esimerkiksi pykälässä 9 on määritelty mitat WC- ja pesutilassa 

edellytettävästä vapaasta tilasta hissillisessä kerrostaloasunnossa. Ympäristöministeriön (viitattu 

12.4.2018) mukaan esteettömyyttä koskevilla vähimmäisvaatimuksilla halutaan edistää ihmisten 

yhdenvertaisuutta. Asuntojen ja muiden rakennusten sekä rakennetun ympäristön tulee olla 

nykyisiä esteettömämpiä ja turvallisempia, jotta ihmiset voivat asua kotona entistä pidempään ja 

elää itsenäisesti. Vammaislainsäädäntöä ollaan uudistamassa siten, että uudessa laissa 

yhdistetään vammaispalvelu- ja kehitysvammalait. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021. 

Uuden lain lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä 

taata välttämättömät huolenpitoa turvaavat palvelut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018, viitattu 

25.11.2018) 

 

Yhdenvertaisuus pyritään takaamaan kaikille kansalaisille lainsäädännön kautta. Rakennetun 

ympäristön ja rakentamisen esteettömyydestä säädetään maankäyttö- ja 

rakennuslainsäädännössä. (Kemppainen 2010, 10, 13.) Maankäyttö- ja rakennuslain 117 e §:ssä 

määritellään alueiden suunnittelun ja rakentamisen tavoitteeksi niiden esteettömyyden ja 

käytettävyyden huomiointi erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 117.e §). Rakennusten esteettömyysmääräykset ja -

ohjeet kattavat hallinto- ja palvelurakennukset sekä muihin rakennuksiin sijoitetut liike- ja 
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palvelutilat. Lisäksi määräyksiä ja ohjeita sovelletaan asuinrakennuksiin ja asumiseen liittyviin 

tiloihin, joilta edellytetään soveltuvuutta liikuntaesteisille. (FI Suomen 

rakentamismääräyskokoelma, 3). 

 

Rakennustietosäätiön (2011, 8–11) suunnitteluoppaassa todetaan, että rakennus on 

esteettömästi saavutettavissa, kun siinä on kaikille, myös liikkumis-, toimimis- ja 

suunnistautumisesteiselle tai -rajoitteiselle henkilölle soveltuva sisäänkäynti, jonka eteen pääsee 

ajamaan autolla. Rakennusten liikkumis- ja toimintaesteettömyys tarkoittaa, että rakennuksessa 

on helppokulkuisten porrasyhteyksien lisäksi portaaton kulkuväylä. Mikäli rakennuksessa on 

useampi kuin yksi kerros, rakennuksessa on kaikille soveltuva hissi. Lisäksi rakennuksessa 

olevat portaat ovat loivia, helppokulkuisia ja turvallisia. Kulkuväylät, ovet, portaat ja luiskat 

valaistaan siten, että kulkeminen on turvallista ja helppoa myös pimeällä. Esteettömän 

rakennuksen materiaaleissa, valaistuksessa ja akustiikassa on huomioitu käyttäjien erityistarpeet 

muun muassa aistien suhteen. Rakennuksessa on myös liikkumisesteiselle soveltuvia WC- ja 

peseytymistiloja. 

 

Kehusmaa ym. (2018, viitattu 13.1.2019) ovat todenneet, että Suomessa tullaan tarvitsemaan 

väestön ikääntymisen myötä esteettömiä, kohtuuhintaisia ja lähellä palveluja sijaitsevia asuntoja. 

Yhdyskuntasuunnittelun suuntaus kohti monipuolista yhteisöllisyyttä tukevaa asumista palvelujen 

ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä tukee myös ikääntyneiden tarpeita, kunhan 

huomioidaan asuinympäristöjen esteettömyys ja turvallisuus. Asunnoissa tulisi käyttää 

esimerkiksi visuaalisia ja helposti hahmotettavia tunnisteita, jolloin esimerkiksi heikosti näkevä tai 

lievästi muistisairas pystyy selviytymään kyseisessä ympäristössä. Lisäksi tulee huomioida, että 

asunnot ovat riittävän isoja, jotta liikkuminen asunnossa on mahdollista liikkumisen apuvälineiden 

avulla. Asumis- ja korjausneuvonnalla voidaan auttaa ikääntyneitä ennakoimaan tulevaa, jotta he 

voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Neuvonta voi pitää sisällään 

esimerkiksi tietoa teknologisista ratkaisuista, kuten muistisairaan elämää helpottavista 

kulunvalvontaan kehitetyistä apuvälineistä. 

 

Toimintaterapeutti arvioi ulko- ja sisätilojen esteettömyyttä esimerkiksi seuraavassa luvussa 

esiteltävän HE-menetelmän ja HES-arviointivälineen avulla. Arviointi ei sisällä muutettaessa 

mukaan otettavia varusteita. Ulkotiloissa mitataan esimerkiksi kulkuväylien leveyksiä, rappujen 

korkeuksia ja varastotiloihin kulkemista. Sisätiloissa arvioidaan ja mitataan muun muassa eri 
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tilojen ovien leveyksiä, kaappien syvyyksiä, liikkumatilaa sekä tasojen olemassaoloa ja korkeutta. 

(Iwarsson & Slaug 2010, 11, 18–25.)  
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4 HOUSING ENABLER SCREENING TOOL 

4.1 Housing Enabler -arviointimenetelmä 

Housing Enabler -perusajatus on kehittynyt Yhdysvalloissa tehdyn saavutettavuutta koskevan 

tutkimustyön ohessa, mikä on johtanut Yhdysvaltain standardilaitoksen (American National 

Standards Institute, ANSI) asumisstandardeihin. Mallin luoja professori Edward Steinfield antoi 

Susanne Iwarssonin ja Björn Slaugin kehittää toimintaterapian menetelmiin perustuvan 

arviointivälineen, joka sopii asumisen esteettömyyden arviointiin ja analysointiin. HE-menetelmä 

vastaa toimintaterapian teoriaa ja käytäntöä, sillä sen tavoitteena on ennustaa 

esteettömyysongelmia, jotka syntyvät, kun yksilön toimintakyvyn rajoitteet ja fyysisen ympäristön 

esteet yhdistyvät. (Iwarsson & Slaug 2008, 8–9.) 

 

HE-käsikirja on suomennettu osana yhteispohjoismaista Nordic Housing Enabler -

tutkimusprojektia, jossa oli mukana edustajat Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja Islannista. 

Suomen osalta rakennusohjeistuksen, -säännöstön ja -lainsäädännön pohjoismainen vertailu 

pohjautuu Suomen rakennuslainsäädäntöön, F-, G- ja RT-kortteihin (rakennusalan tietopalvelu ja 

laatujärjestelmä) sekä vuonna 2007 ilmestyneeseen Rakennustietosäätiön ”Esteetön rakennus ja 

ympäristö. Turvallinen tapa toimia ja liikkua.” -suunnitteluoppaaseen. (Iwarsson & Slaug 2008, 5.)  

 

Suomessa HE-menetelmä on ensimmäinen fyysistä ympäristöä koskeva asumisen arvioinnin ja 

seurannan menetelmä. Se tuotiin maahan Jyväskylän yliopiston Sammonkoti-hankkeen myötä. 

(Heimovaara-Kotonen 2010a, 26–27.) Hanke oli Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden 

kehittämiskeskus) rahoittama ja se yhdisti hyvinvointialan, tuoteteollisuuden, rakentamisen ja 

ICT-alan toimijaverkostot (Latvala 2010, 11). Fyysisen ympäristön esteettömyyden arvioinnilla 

voidaan mallintaa luotettavasti ”ikääntyvän tai erityistarpeita omaavan asukkaan itsenäistä ja 

turvallista asumista asumisketjun eri vaiheissa tai ennakoida tulevaisuuden yksilöllistyvän 

asumisen tarpeita ja niihin liittyviä palveluita” (Heimovaara-Kotonen & Repo 2010, 120). 

 

HE-menetelmän avulla arvioidaan kuormittavuus, joka aiheutuu tietyn henkilön toimintakyvyn 

rajoitteiden ja hänen ympäristönsä yhdistelmästä. Arviointi koostuu kolmesta eri vaiheesta; 

asiakkaan toimintakykyprofiilin määrittelystä, asuinympäristön arvioinnista sekä kokonaispisteiden 
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laskemisesta. Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan toimintakykyprofiili haastattelemalla 

yksilöä ja havainnoimalla hänen toimintakyvyn rajoitteitaan sekä liikkumisen apuvälineiden 

tarvetta ja käyttöä. Ryhmää tai väestöryhmää arvioitaessa määritellään ryhmätasoinen 

toimintakykyprofiili, joka perustuu epidemiologiseen aineistoon. Lisäksi arvioija hyödyntää omaa 

kokemustaan erilaisista asiakasryhmistä diagnooseineen ja toimintakyvyn rajoitteineen. (Iwarsson 

& Slaug 2008, 15.) 

 

Toisessa vaiheessa arvioidaan asuinympäristö yksityiskohtaisesti. Ympäristökartoituksessa on 

188 kohtaa, jotka koskevat asuntoa ja sen välitöntä ympäristöä. Arvioinnissa keskitytään niihin 

osa-alueisiin, jota ovat kyseisen asiakkaan ja arviointitilanteen perusteella merkityksellisiä. 

Viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa lasketaan edellisistä vaiheista saadut 

esteettömyysongelmat yhteen. Näin muodostetaan kuormittavuutta ennustavat kokonaispisteet, 

joiden taustalla ovat tietyn henkilön toimintakyvyn rajoitteiden ja hänen ympäristönsä yhdistelmä. 

Mitä korkeammat pisteet, sitä suurempia esteettömyysongelmat ovat. Tulosten analysoinnin 

avulla selkiytetään esteettömyysongelmien suhteellisuus. Ongelmia syntyy vain, kun 

toimintaympäristöä verrataan yksilöihin tai ryhmiin/väestöryhmiin, joilla on toimintakyvyn 

rajoitteita. Jos yksilö tai ryhmä on täysin toimintakykyinen, ovat kokonaispisteet 0, vaikka 

ympäristössä olisi esteettömyysongelmia. (Iwarsson & Slaug 2008, 15, 20.) 

4.2 Housing Enabler Screening Tool -arviointivälineen lähtökohdat 

Housing Enabler Screenint Tool-arviointiväline on HE-menetelmän lyhennetty versio. Tätä varten 

toteutettiin tutkimus, jonka avulla tunnistettiin HE-menetelmän ympäristökomponenttien 

tärkeimmät kohdat, toisin sanoen ne esteet, jotka ovat ratkaisevia toiminnallisten rajoitusten 

esiintymisen ja esteettömyysongelmien syntymisen kannalta. Merkittävimpien kohtien 

tunnistamiseen käytettiin tilastoanalyysin ja asiantuntijatiedon yhdistelmää. Tutkimukset tuottivat 

suuren määrän tietoa, jota hyödynnettiin esteettömyyskäsitteen sekä yksilö- ja 

ympäristötekijöiden määrittelyyn että tärkeimpien ympäristöesteiden listaamiseen. Siinä missä 

HE-menetelmä sisältää 188 arviointikohtaa, HES-arviointivälineessä on 60 arviointikohtaa, joten 

se toimii myös muistilistana ympäristöesteiden tunnistamiseksi. HES-arviointivälineen perustan 

muodostavat simuloituna tehdyt mallinnokset ja tilastolaskelmat, joihin sisältyy tiedot 

toimintarajoitteiden esiintyvyydestä sekä liikkumisvälineisiin liittyvistä riippuvuuksista. HES-
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arviointivälinettä käytettäessä ei tehdä lainkaan yksilöprofiilia, kuten HE-menetelmällä 

arvioitaessa tehdään. (Iwarsson & Slaug 2010, 7.)  

 

Arviointi sisältää kotikäynnin, jonka aikana havainnoidaan ja kirjataan vain olemassa olevat 

ympäristöesteet. 60 arviointikohtaa on jaettu kolmeen osa-alueeseen: (A) ulkotilat, (B) 

sisäänkäynti, (C) sisätilat. Arviointiin sovelletaan nykyisiä Ruotsin standardeja ja ohjeistuksia 

(Svensson, 2008). Arvioinnin perusteella saadaan luettelo ympäristöesteistä. Saatu tieto 

analysoidaan ja esitetään kuvailevien tilastojen avulla. HES-arviointiväline on tarkoitettu 

ryhmätasolla tehtäviin arviointeihin ja analysointeihin. Sitä käytetään pääasiallisesti 

tiedonkeruuseen, jonka perusteella voidaan tehdä päätöksiä asunnon hankinnasta tai hyödyntää 

osana terveyttä edistävää politiikkaa. Arviointitulokset ovat kuvailevia ja auttavat tunnistamaan, 

mitkä ympäristöesteet aiheuttavat suurimman osan esteettömyysongelmista tyypillisimmille 

käyttäjäryhmille eli ikääntyneille ja asunnonmuutostöitä tarvitseville. (Iwarsson & Slaug 2010, 7-

8.) 

4.3 Menetelmän reliabiliteetti ja validiteetti 

Arviointimenetelmän reliabiliteetti eli toistettavuus kertoo missä määrin arviointimenetelmä antaa 

toistuvasti johdonmukaisia tuloksia. Reliabiliteetti on suhteellisen helppo määritellä ja yleensä sitä 

arvioidaan toistuvien arviointien korrelointina (testikertojen välinen toistettavuus eli test-retest 

reliability), useiden arvioijien välisenä toistettavuutena (interrater reliability) tai siihen liittyvän 

sisällön (sisäinen yhtenevyys eli internal reliability) välillä. Arviointimenetelmällä, jolla on huono 

reliabiliteetti, saadaan virheellisiä tuloksia. Tällöin on vaikea tunnistaa arvioinnin ja taustalla 

olevien olosuhteiden välinen yhteys. (Bear-Lehman, Chippendale & Albert 2016, 76.)  

 

Arviointimenetelmän validiteetti eli pätevyys kertoo, missä määrin arviointi heijastaa käsitettä tai 

määrää, jota sen on tarkoitus mitata. Arviointimenetelmä on pätevä, mikäli se mittaa sitä, mitä 

arvioinnilla halutaan arvioida. Sisäinen pätevyys (content validity) viittaa siihen, että menetelmä 

sisältää kohtuullisen määrän indikaattoreita mitattavasta asiasta. Rakennevaliditeetti (construct 

validity) osoittaa, että menetelmän tulokset ovat yhdenmukaisia mitattavan asian kanssa. 

Arviointimenetelmä voi olla toistettavissa (reliable) olematta pätevä (valid), mutta pätevä (valid) 

arviointimenetelmä on aina toistettavissa (reliable). (Bear-Lehman, Chippendale & Albert 2016, 

76.) 
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Ruotsissa 1990-luvun loppupuolella toteutetussa tutkimuksessa 77 toimintaterapeuttia osallistui 

HE-menetelmän luotettavuuden eli reliabiliteetin testaamiseen. Tulosten mukaan HE-menetelmä 

on joko hyvin luotettava tai erittäin luotettava. Tutkimuksen aikana suoritettu määritelmien ja 

ohjeiden tarkentaminen paransivat menetelmän sisällöllistä validiteettia. Parantaakseen HE-

menetelmän validiteettia ja reliabiliteettia tutkimusryhmä on kerännyt järjestelmällisesti tietoa 

menetelmän ulko- ja kieliasusta, määritelmistä, ohjeista sekä arviointikohtien ja pistemäärien 

epäjohdonmukaisuuksista. (Iwarsson & Slaug 2008, 20.) Yhteispohjoismaisen Nordic Housing 

Enabler -tutkimusprojektin yhteydessä kaksikymmentä toimintaterapeuttia keräsi tietoa 106 

arvioinnista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että HE-menetelmä on riittävän luotettava 

sovellettavaksi käytännössä ja tutkimuksissa Pohjoismaissa. (Helle, Nygren, Slaug, Brandt, 

Pikkarainen, Hansen, Petursdottir & Iwarsson 2014, 71). 

 

Vroman ja Stewart (2014, 395–396) ovat keränneet teokseensa luotettavuus- ja pätevyystietoja 

lukuisista kansainvälisistä tutkimuksista. HE-menetelmän testikertojen välinen toistettavuus (test-

retest reliability) luku ICC on 0.92-0.98. Arvioijien välinen toistettavuus (interrater reliability) on 

0.78–0.83. Sisällön pätevyys (content validity) on todettu perustuvan asiantuntijoiden, käyttäjien 

ja kirjallisuuskatsauksen väliseen konsultaatioon. Rakenteen pätevyyden (construct validity) 

osalta HE-menetelmän on todettu olevan yhteneväinen yksilö-ympäristön suhteen ja 

esteettömyyden osalta. 

 

HES-arviointivälineen pilottiversion käyttökelpoisuutta ja arvioijien välistä keskinäistä 

toistettavuutta mittaava tutkimus toteutettiin kahden arvioijaparin voimin kiinteistöyhtiön 

tavanomaisten käyntien yhteydessä Ruotsissa syksyllä 2008. Tutkimukset tehtiin kotikäynneillä 

35 asunnossa molempien parien perättäisinä arviointeina. Tutkimuksessa arvioitiin parien 

sisäinen luotettavuus jokaisen 61 arviointikohdan osalta kolmella asteella. Näistä 49:ssä 

vähintään toisen parin keskinäinen toistettavuus oli yli 80 %. Tutkimus osoitti, että eri 

ammattilaisten halukkuudesta ja avoimuudesta huolimatta asunnon esteettömyyden arvioinnin 

vieminen yritysten tasolla käytäntöön on pitkällinen ja vaativa prosessi. Ohjeiden selkeät 

väärinymmärrykset korostivat koulutuksen ja käsikirjan tarpeellisuutta. (Iwarsson, Slaug & 

Malmgren Fänge 2012, 641, 646–648, 655.) Iwarsson ja Slaug (2010, 8) painottavatkin, että 

ammatillisesta taustasta ja kokemuksesta riippumatta luotettavien ja pätevien tulosten saaminen 

vaatii lyhyen erityiskoulutuksen. 
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4.4 Menetelmän hyödyistä ja tulevaisuudesta 

Heimovaara-Kotonen ja Repo (2010, 136–137) arvioivat HE-menetelmällä olevan 

mahdollisuuksia tukea ikäihmisten hyvinvointia tulevaisuudessa. Käyttötilanteita voivat olla muun 

muassa sairaalajakson jälkeinen potilaan kotiuttaminen ja kotikäynnit, joihin HE-arvioinnilla 

saadaan luotettavaa lisätietoa. Oikeaan aikaan tehtynä näissä tilanteissa kyetään ehkäisemään 

iän tuomia asumisen ongelmia ja puuttumaan kotona asumista hankaloittaviin ja estäviin 

tekijöihin. Tärkeimmiksi kotona asumista todennäköisesti edesauttaviksi tekijöiksi nousevat kodin 

esteettömyys ja kodin muutostyöt esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Usein 

apuvälineiden välttämätön tarve ja käyttö edellyttävät, että kodissa toteutetaan muutostöitä 

mahdollisimman sujuvan arjen ja kotona asumisen jatkumiseksi.  

 

Asukkaan omatoimisuuteen vaikutetaan merkittävimmin, kun asunnon esteet eivät lisää 

palveluntarvetta (Kekola 2010, 113; Heimovaara-Kotonen & Repo 2010, 136). Mahdollisuuksia ja 

tilausta nähdään myös uudis- ja korjausrakentamisessa (Kekola 2010, 112; Heimovaara-Kotonen 

& Repo 2010, 137). HE-menetelmää käyttäen voidaan laatia tarkastuslistoja esteettömästä 

asumisesta niin yleisellä tasolla kuin tietyn asukasryhmän kohteisiin (Heimovaara-Kotonen & 

Repo 2010, 137).  

 

Päivittäiseen käyttöön HE-menetelmä on todettu vaikeaksi tai sen hyöty vähäiseksi (Kekola 2010, 

112; Heimovaara-Kotonen 2010b, 165). Kekolan (2010, 112) mukaan SAS-työskentelyssä 

(selvitä – arvioi – sijoita) asiakas oli saanut korkeat HE-pisteet ja olisi hyötynyt esteettömistä 

tiloista, mutta pisteet eivät kuitenkaan kertoneet hänen palvelutarpeestaan. Pelkkä HE-tulos ei 

siten antanut oikeutta tehostettuun palveluasumiseen. Toisaalta, Heimovaara-Kotonen (2010b, 

165) korostaa, että HE-pisteet voivat vääristää palvelutarpeen tilaa, kun liikkumisen apuvälinettä 

hyödyntävä ja toimintakyvyltään hyvin omatoiminen ihminen saa korkeat HE-pisteet 

sisäänkäyntien ja piha-alueiden huonon suunnittelun takia. Tällöin törmätään kysymykseen siitä, 

onko kyseessä palveluntarve vai tilaratkaisun muuttaminen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi oikein asennetun tukikaiteen merkittävää osuutta omatoimisuuden kasvussa, mikä 

heijastuu palvelutarpeen tai ”turhien” kotipalvelukäyntien vähenemisenä. 

 

Iwarssonin, Slaugin ja Malmgren Fängen (2012, 656–657) mukaan HES -arviointivälineellä on 

mahdollisuuksia myötävaikuttaa tutkimukseen perustuvien ja tehokkaiden strategioiden 

kehittämiseen asumisen esteettömyysongelmien tunnistamisessa. Pitkän aikavälin tavoite on 
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edistää ratkaisun löytymistä monimuotoiseen ja yhteiskunnallisesti merkittävään ongelmaan. 

Perimmäinen päämäärä on vähentää asuntojen esteettömyysongelmia terveyden edistämiseksi 

sekä ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten toiminta- ja osallistumisrajoitteiden ehkäisemiseksi. 
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5 SUOMENNOKSEN TOTEUTUS 

5.1 Suomennoksen laatukriteerit 

Laatukriteerin tulee olla mitattava ominaisuus ja se pyritään täsmentämään sellaiseen muotoon, 

että sitä voidaan mitata. Käytettävä mittari on menetelmä, väline tai seurantatapa, jonka avulla 

laatukriteeriksi valittua ominaisuutta mitataan. (Idänpää-Heikkilä, Outinen, Nordblad, Päivärinta & 

Mäkelä 2000, 9–10.) Asetimme omalle suomennoksellemme kolme laatukriteeriä: selkeys, 

käytettävyys ja yhteneväisyys HE-menetelmän kanssa.  

 

Öörnin (2016, viitattu 6.11.2018) mukaan selkeä, ymmärrettävä teksti on konkreettista, 

johdonmukaista ja yksitulkintaista, rakenteeltaan helppotajuista ja sanastoltaan ymmärrettävää. 

Selkeässä tekstissä lauseet ja virkkeet ovat kohtalaisen lyhyitä. Tiililä (2018, viitattu 6.11.2018) 

nostaa esiin kirjoitetun tekstin visuaalisen puolen kirjoittaessaan, että selkeä teksti muodostuu 

hyvin hahmotettavista sanoista, lauseista, virkkeistä ja tekstin osista. Suhteellisen yksinkertaiset 

virkerakenteet, tekstin jäsentely ja oikeinkirjoitus edesauttavat hänen mukaansa hahmottamista. 

Tavoittelemamme selkeä suomennos on kieliasultaan helposti luettava ja ymmärrettävä sekä 

kieliopillisesti oikein kirjoitettu. Kun suomennos on selkeä, tekstiin ei jää tulkinnan varaa. 

Tavoitteiden saavuttamista arvioitiin opettajilta ja toimintaterapeuteilta kerättävän palautteen 

perusteella.  

 

ISO 9241-11 standardi määrittelee käytettävyyden (usability) seuraavasti: Missä määrin tietyt 

käyttäjät voivat käyttää järjestelmää, tuotetta tai palvelua määriteltyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi vaikuttavasti, tehokkaasti, ja tyydyttävästi tietyllä käyttötavalla. Käytettävyyden 

osatekijät ovat täten vaikuttavuus (effectiveness) eli miten tarkoin ja täydellisesti käyttäjä 

saavuttaa tavoitteensa, tehokkuus (efficiency) eli tavoitteiden saavuttaminen suhteessa 

käytettyihin resursseihin sekä tyytyväisyys (satisfaction) eli miten järjestelmä, tuote tai palvelu 

vastaa käyttäjän tarpeita ja odotuksia. (ISO Online browsing platform, viitattu 7.11.2018.) 

 

Käytettävyyden osalta ensisijainen kriteeri oli, että käyttäjä on tyytyväinen tuotteeseen eli 

suomenkieliseen HES -arviointivälineeseen. Lisäksi tavoitteenamme oli, että HES on nopea ja 

tehokas käyttää, jolloin arvioija saa suoritettua suomenkielisen käsikirjan avulla fyysisen 
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ympäristön tärkeimpien esteettömyysrajoitteiden arvioinnin alusta loppuun. On 

todennäköisempää, että HE-menetelmän nykyiset käyttäjät sitoutuvat paremmin HE-menetelmän 

ja HES-arviointivälineen käyttöön ja uudet käyttäjät luultavammin perehtyvät niihin, kun käsikirja 

on saatavilla suomeksi. 

 

HES-arviointivälineen tulee olla yhteneväinen HE-menetelmän kanssa, jonka lyhennetty versio 

se on. HES-arviointiväline on työkalu tärkeimpien esteettömyysongelmien määrittelyyn, joten on 

tärkeää, että se on yhteneväinen HE-menetelmän kanssa. Tässä tapauksessa yhteneväisyys 

tarkoittaa samanlaista aihesisältöä, sanastoa ja samoja ilmaisuja niin HE-menetelmässä kuin 

HES-arviointivälineessä. Slaug vahvisti sähköpostissaan (8.10.2018), että HES-arviointivälineen 

tulee olla yhteneväinen HE-menetelmän kanssa. Lisäksi hän kehotti olemaan huolellinen 

käännöstä tehdessä, sillä suomenkielinen vuonna 2008 julkaistu HE-menetelmä perustuu vuoden 

2001 versioon. Osa sanoista ja määritelmistä on päivitetty vuoden 2010 englanninkieliseen HE-

versioon. Myös mittojen kanssa hän neuvoi olemaan tarkkana, sillä niitä on tutkimusten pohjalta 

korjattu vuoden 2010 versiopäivityksen yhteydessä. Mittojen osalta tuli lisäksi huomioida Suomen 

esteettömyyslainsäädännön päivitys. 

5.2 Käännöstyö 

Kanelisto ym. (2012, 4) viittaavat Acquardoon, Conwayhyn, Giroudetiin ja Meariin kirjoittaessaan, 

että käännöstyössä kaksi tai useampi henkilö kääntää arviointimenetelmän alkuperäiskielestä 

toiselle kielelle, jonka jälkeen versiot analysoidaan ja sovitetaan yhdeksi käännökseksi. HES-

arviointivälineen suomentamisessa käännöstyö toteutettiin heidän esittämällään tavalla. 

Käännöstyön laadun takaamiseksi molemmat opinnäytetyön tekijät käänsivät 

käännöstyövaiheessa itsenäisesti käsikirjan ja lomakkeiston. Sen jälkeen käännöstöitä verrattiin 

ja niistä muodostettiin yhtenäinen ehdotus suomenkielisestä käsikirjasta ja lomakkeistosta. 

Suomennosten tekemisessä apuna käytettiin alkuperäistä, jo virallisesti suomeksi käännettyä HE-

menetelmää, sekä sanakirjapalveluita MOT ja Linguee. HE-menetelmän hyödyntämisellä ja 

henkilökohtaisten suomennosten tekemisellä varmistettiin laatua, oikeakielisyyttä ja oikeaa 

termistöä.  

 

Käännöstyöntyön helpottamiseksi suomennosta varten luotiin Excel-taulukkopohja, jossa käsikirja 

pilkottiin pienempiin osiin. Molempien kääntäjien tekemät suomennokset yhdistettiin 
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englanninkielisen tekstin kanssa sarakkeisiin. Tämän jälkeen suomennoksia verrattiin sekä 

keskenään että suhteessa alkuperäiseen tekstiin. Teksti käytiin lävitse osio tai kappale kerrallaan 

ja mietittiin parhainta mahdollista suomennosta jokaiseen kohtaan. Näiden pohjalta luotiin 

yhteinen suomennos. HE-menetelmässä olevat kohdat jätettiin alkuperäisiksi, mikäli niissä ei 

ilmennyt muutostarvetta luvuissa tai yksittäisissä ilmaisuissa. Suoraan HE-menetelmästä poimitut 

osiot merkittiin vihreällä taustavärillä, kyseenalaiset käännökset keltaisella ja tarkistettavat termit 

sinisellä sekä epävarma suomennos punaisella tekstillä. Yksittäisiä sanoja tai ilmaisuja 

yhtenäistettiin koko käännöstyön laajuudelta.  

 

5.3 Palautteen keruu 

Käännösehdotus lähetettiin ohjaaville opettajille tarkistettavaksi syyskuussa 2018. Suomennosta 

muokattiin opettajilta saadun palautteen pohjalta, jonka jälkeen työ lähetettiin kommentoitavaksi 

neljälle työelämässä toimivalle toimintaterapeutille lokakuussa 2018.  Susanne Iwarsson ja Björn 

Slaug vastasivat palautteen keruuseen osallistuvien toimintaterapeuttien hankkimisesta. Saimme 

heiltä neljän HE-menetelmään perehtyneen toimintaterapeutin yhteystiedot. Suomennos ja 

saatekirje (Liite 1) lähetettiin toimintaterapeuteille lokakuussa 2018. Suomennoksen 

kommentoinnin helpottamiseksi toimintaterapeuteille lähetettiin suomenkielisen käsikirjan lisäksi 

taulukko, jossa englanninkielinen teksti ja suomenkielinen käännös olivat rinnakkain. Heillä oli 

lisäksi mahdollisuus lisätä yksittäisiä kommentteja suoraan sähköiseen käsikirjaan, jolloin ne 

olivat helpommin kohdistettavissa tiettyihin, mahdollisesti epäselvyyttä aiheuttaneisiin kohtiin. 

Saatekirjeessä olevan palautekyselyn avointen kysymysten avulla pyrittiin saamaan vastaus 

siihen, toteutuvatko käännöstyölle asetetut laatukriteerit (selkeys, käytettävyys ja yhteneväisyys 

HE-menetelmän kanssa). 

 

Palautteen osuessa syyslomien ajankohtaan vastausaikaa pidennettiin viikolla, alkuperäisen 

vastausajan ollessa 3 viikkoa. Palautetta saatiin viideltä henkilöltä, joista kolme on HE-

menetelmään perehtynyttä toimintaterapeuttia ja kaksi HE-menetelmää opiskelevaa 

toimintaterapian opiskelijaa. Palautteen antamisen aikaan toinen opiskelijoista oli suorittanut HE -

käyttäjäkoulutuksen ja toinen aikoi suorittaa sen lähiaikoina. Palautekyselyyn saatiin kolme 

vastausta, joskin osa kohdista oli jätetty tyhjiksi. 
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5.4 Aineiston analysointi 

Suomennokseen saatiin yhteensä 337 palautetta, jota saatiin sekä avoimeen palautekyselyyn 

(n=43) että suoraan käsikirjaan ja taulukkoon kirjoitettuina (n=294). Käsikirjassa palautteet oli 

annettu lisättyinä kommentteina ja taulukoissa palautteelle varattuun sarakkeeseen kirjoitettuna. 

Alussa suomennoksesta saadut palautteet yhdistettiin samaan taulukkoon analysointia varten. 

Avointen kysymysten vastauksista jätettiin pois ”kts. em” ja ”kts yllä”. Pelkistämisen yhteydessä 

tekstiä tiivistettiin ja osa kommenteista pilkottiin osiin analysoinnin helpottamiseksi. Osaa 

käsikirjaan lisätyistä kommenteista täydennettiin tässä vaiheessa, jotta asiayhteys olisi 

tunnistettavissa analysoinnin seuraavassa vaiheessa. Esimerkiksi käsikirjassa ”pätee”-sanan 

kohdalle oli lisätty kommentti ”arvioidaan”, joka ei yksittäisenä sanana antanut riittävästi tietoa 

analysointia varten. Analysoinnin helpottamiseksi taulukkoon kirjattiin ”pätee”-sanan tilalle 

”arvioidaan”. 

 

Analysoinnin pohjana käytettiin sisällön erittelyä. Tuomen ja Sarajärven (2018, 118–119, 135, 

137) mukaan kyseinen tutkimustekniikka soveltuu palautteen objektiiviseen, systemaattiseen ja 

määrälliseen kuvailuun. Sen avulla tekstin sisältöä voidaan kuvata määrällisesti. Tämä tarkoittaa 

sitä, että aineistosta lasketaan, kuinka monta kertaa sama asia tulee esille. Aineistoa 

kvantifioimalla voidaan tuoda erilaista näkökulmaa laadullisen aineiston tulkintaan. Se voi 

esimerkiksi selkeyttää avoimilla kysymyksillä kerättyä aineistoa.  

 

Palautteella haettiin vastauksia siihen, saavutettiinko suomennokselle asetetut laatukriteerit. Siksi 

palautteet analysoitiin laatukriteerien mukaisesti: käsikirjan käytettävyys, tekstin selkeys ja HES-

arviointivälineen yhteneväisyys HE-menetelmän kanssa. Palautteet eriteltiin tarkemmin 

muodostamalla laatukriteerien alle alaluokkia, joiden osalta laskettiin yhteen kuhunkin 

alaluokkaan sisältyvät palautteet. Palautteen määrä alaluokittain on esitelty Taulukossa 1. 
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TAULUKKO 1. Palautteen sisällön erittely 

Sisällön erittely Kommentit (n) 

Käsikirjan käytettävyys 239 

Suomennosehdotus 166 

Terminologia 37 

Ohjeistuksen kehittäminen 18 

Suomennoksen kehittäminen 6 

Menetelmän käytettävyys 6 

Ulkoasun selkeys 4 

Kulttuurin huomioiminen 3 

Tekstin selkeys 63 

Virkkeen muokkaus 24 

Kieliopillinen korjaus 19 

Johdonmukaisuus 19 

Yhteneväisyys HE-arviointimenetelmän kanssa 35 

Suomennoksen korjaus 20 

Mittojen korjaus 12 

Yhteneväisyys HE-arviointimenetelmän kanssa 3 

Kaikki yhteensä 337 

 

Palautteet painottuivat käsikirjan käytettävyyteen (n=239), mikä toisaalta oli odotettavissa sen 

sisältämien suomennosehdotusten vuoksi. Palautteen keruulla haettiin kommentteja ja 

ehdotuksia sujuvamman suomennoksen laatimiseksi. Käsikirjan käytettävyyden alla 

suomennosehdotus (n=166) oli laajin kategoria. Nämä palautteet sisälsivät esimerkiksi korvaavia 

sanaehdotuksia, kuten ”pätee”-sanan tilalle ”arvioidaan”.  

 

Terminologian alla ovat esimerkiksi tekstin ammatillisuutta ja toimintaterapian käsitteistön 

vastaavuutta koskeva palaute, jossa kaksi kolmesta avoimeen palautekyselyyn vastanneista oli 

sitä mieltä, että tavoite on toteutunut ja yksi kirjoitti, että tekstin on tärkeintä olla selkeää ja 

ymmärrettävää. 

 

Käsikirjan käytettävyyden alle sijoittuu myös ohjeistuksen kehittäminen, joka ei varsinaisesti 

koskenut suomennosta. Palautteessa todettiin ohjeistuksessa paikoin epäselvyyttä:” Tämä on 



  

37 

epäselvä ohje: Huomaa, että tämän luokituksen pitäisi vain lisätä muita esteitä.” Suomennoksen 

kehittämisessä saatiin hyvää palautetta:” ”Mielestäni tämä on hyvä siksikin, että käännöstekstiä 

on hyvä luetuttaa sekä aihepiiriin perehtyneillä että perehtymättömillä, jotta luettavuuden 

sudenkuopista saadaan kommentteja.”   

 

Menetelmän käytettävyyttä koskevaan avoimeen palautteeseen saatiin vain vähän vastauksia, 

mikä voi selittyä sillä, että kukaan ei ollut koekäyttänyt HES-arviointivälineen ensimmäistä 

suomennosversiota. Menetelmän käyttöön ottamisen vaivattomuutta kommentoitiin seuraavasti: 

”Mikäli on tehnyt ympäristön arviointeja aiemminkin, menetelmän käyttöönotto on suhteellisen 

helppoa. Osa arvioitavista asioista vaatii kuitenkin harjaannusta esim. kaltevuuksien - ja 

valaistuksen arviointi voivat olla haastavia.” Lomakkeiden täyttämisen sujuvuutta kommentoitiin 

palautteilla ”Hyvä” ja ”Rasti -ruutuun on hyvä, tarkentaville kommenteille/muistiinpanoille tarvitsee 

todennäköisesti oman erillisen paperin.” Kaksi kolmesta vastaajasta oli tyytyväisiä ulkoasun 

selkeyteen todeten ”Hyvin selkeä” ja ”ok”. Yksi oli jättänyt kohdan tyhjäksi. Soveltuvuutta 

suomalaiseen kulttuuriin arvioitiin kysymyksellä: ”Miten arvioitte suomennoksen soveltuvuutta 

suomalaisille toimintaterapeuteille?” Tähän saatiin yksi vastaus: ”Soveltuu varmaan hyvin.” 

 

Tekstin selkeydestä saadut palautteet (n=63) koskivat virkkeen muokkausta, kieliopillisia 

korjauksia ja johdonmukaisuutta. Virkkeen muokkauksen kategoria sisältää vaihtoehtoisia 

sanajärjestyksiä sekä virkkeen katkaisua ja lyhentämistä. Kieliopillisen korjauksen kategoria taas 

kattaa eniten taivutusmuodon korjauksia ja muutaman kirjoitusvirheen korjauksen. Avoimeen 

palautekyselyyn vastanneet kertoivat, että teksti on suurelta osin hyvä, mutta ajoittainen 

kömpelyys, suoran käännökset ja monimutkaiset lauserakenteet haittasivat tekstin selkeyttä. 

Johdonmukaisuus-kategorian palautteissa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi siihen, ettei käännös 

ollut ollut johdonmukaisesti sama: ”Miksi tässä väline ja seuraavassa lauseessa menetelmä”.  

 

Yhteneväisyyteen HE-menetelmän kanssa tuotti vähiten palautetta (n=35). Suomennoksen 

korjauksen kategoriassa annettiin palautetta erisisältöisestä suomennoksesta. Palautteissa 

todettiin esimerkiksi, että ” Täysin eri sisältö” tai ” Nämä kaksi ei vastaa toisiaann…”.  Mittojen 

korjaus-kategoriaan saatiin palautetta siitä, että englanninkielisessä tekstissä oli eri mitta kuin 

suomenkielisessä. Sen sisällä tosin oli kommentteja, jotka oli annettu niihin kohtiin, joissa 

esimerkiksi mitta oli tietoisesti eriävä Suomen lainsäädännön vuoksi. Tältä osin voidaan ajatella, 

että palautteiden määrä ei kerro koko totuutta palautteen kohdentumisesta. Kaikki kolme avoimiin 
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palautekysymyksiin vastannutta toimintaterapeuttia olivat vastauksineen ”kyllä” ja ”ok” yhtä mieltä 

siitä, että HES-arviointivälineen käännös on yhdenmukainen HE-menetelmän kanssa.  

5.5 Suomennoksen tarkentaminen 

Käännöksestä saadut palautteet yhdistettiin lisäämällä ne kommentteina yhteen suomennokseen. 

Tämän jälkeen kyseisestä asiakirjasta muokattiin korjaussuunnitelma, jossa käytiin lävitse 

osuuksien kommentit yksi kerrallaan ja niihin kirjattiin toimenpide-ehdotukset siitä muutetaanko 

suomennosta ehdotuksen mukaisesti vai säilytetäänkö teksti ennallaan. Suunnitelman osalta 

sovittiin, että käännös säilytetään alkuperäisenä, mikäli se tekstin kokonaisuuden kannalta on 

hyödyllistä. Vastaavasti teksti muokataan ehdotusten mukaiseksi, jos suomennoksesta 

muodostuu sen myötä sujuvaa ja helposti ymmärrettävää tekstiä. Lukuja koskevat ehdotukset 

sivuutettiin, koska luvut oli korjattu ajantasaista suomalaista lainsäädäntöä noudattaviksi jo 

aiemmin.  

 

Suunnitelma toteutettiin ristiin työskentelyn kautta tarkoittaen sitä, että se jaettiin kahteen 

kummallekin omaan osaan laadun ylläpitämiseksi ja ajan säästämiseksi. Sen jälkeen osia 

vaihdettiin ja tehtiin korjaukset toisen puolen niihin kohtiin, jotka olivat selkeitä ja joiden 

toimenpide-ehdotuksista oltiin yhtä mieltä. Näin molemmat työskentelivät sekä käsikirjan että 

lomakkeiston parissa myös korjaussuunnitelman ja muutosten osalta. Mietintää ja tarkistamista 

edellyttävät kohdat käytiin vielä yhdessä lävitse ja päätettiin suoritettavat toimenpiteet 

yhteistuumin. Suomennoksen muokkauksen lopuksi varmistettiin HES-arviointivälineen 

ensimmäisen suomennosversion muotoilu ja kieliopillinen oikeus. 

 

Palautekyselyssä oli tiedusteltu kahden yksittäisen termin suomennoksesta. Vastauksissa ilmeni 

tyytyväisyyttä in nature -suomennokseen luonnon oloissa. Environmental barrier toivottiin 

useassa kohdassa käännettäväksi joko ympäristöeste, ympäristön este tai ympäristössä oleva 

este, mutta ei ympäristöllinen este. Yhdessä vastauksessa todettiin: ”Omasta mielestäni 

ympäristöeste on sujuvampaa suomen kieltä.” Palautteen pohjalta päätettiin käyttää käännöstä 

ympäristöeste. 
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6 PROJEKTIN ARVIOINTI 

6.1 Projektin työvaiheiden arviointi 

Tämä opinnäytetyöprojekti alkoi syksyllä 2017 aiheeseen ja sen taustoihin perehtymisellä eli 

tietoperustan keräämisellä. Projektin aihe tarkennettiin ja rajattiin tässä vaiheessa. Opinnäytetyön 

projektisuunnitelmassa asetettiin projektin päätavoitteet ja määriteltiin sen olennaisimmat 

tuotokset, seurantamittarit ja toteuttaminen. Myös sidosryhmien roolit ja tarvittava osallistuminen 

määriteltiin. Projektisuunnitelma sisälsi lisäksi kustannusarvion, riskianalyysin sekä kuvaukset 

projektiin liittyvistä sopimuksista, viestinnästä, arvioinnista ja raportoinnista. Projektisuunnitelma 

palautettiin kevään 2018 lopussa. Projektin riskienvarautumissuunnitelma oli kattava, joten 

vältyimme isompien riskien toteutumiselta. Pysyimme aiheen rajauksessa, mutta tietoperustan 

laajuus vaihteli matkan varrella tiivistyen työn loppuvaiheessa. Projektin kustannusarviota ei 

ylitetty.  

 

Käännöstyö toteutettiin kesän 2018 aikana. Erilliset käännökset tehtiin alkukesästä ja yhteinen 

suomennos elokuussa. Suomennoksen vaiheistaminen ensin erillisinä ja sen jälkeen yhteisenä 

työnä oli erittäin antoisaa ja hyödyllistä. Kumpikin opiskelija tuotti puhtaasti omat käännökset, 

joista oli luontevaa lähteä luomaan yhteistä suomennosta. Niiden pohjalta pystyttiin tuottamaan 

laatukriteerejä vastaava suomennos. Opinnäytetyön tekijöiden asuessa eri paikkakunnilla 

yhteinen käännöstyö toteutettiin Skype-yhteyden avulla. Tekniikan hyödyntäminen oli tilanteessa 

ehdotonta ja mahdollisti työn tekemisen. Ilman sitä eteneminen ja yhteistyön tekeminen olisi ollut 

erittäin työlästä. Voidaan siis todeta, että tekniikka mahdollisti käännöstyön toteutumisen 

päivitetyn projektiaikataulun mukaisesti. 

 

Palautteen keruu ja analysointi alkoivat opettajien suomennoksesta antamalla palautteella 

syyskuussa 2018. Ohjeena oli muun muassa tiedustella Iwarssonilta ja Slaugilta HE -menetelmän 

käyttämistä suomennoksen pohjana, kysyä käytännöistä (suomennoksen muokkaus, 

yhteneväisyys HE-menetelmän kanssa, lyhenteet) ja tarkistaa termistöä. Heille lähetettiin avoimia 

kysymyksiä sähköpostilla. Vastausten pohjalta suomennosta muokattiin tarvittavilta osin, jonka 

jälkeen se lähetettiin syksyllä 2018 toimintaterapeuteille kommentoitavaksi. Alkuperäistä kolmen 
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viikon palautusaikaa pidennettiin yhdellä viikolla. Aikataulun pieni muuttuminen tässä kohtaa ei 

ollut haitallista, koska pystyimme hyödyntämään ajan muuhun projektityöhön.  

 

Palautteissa saatiin paljon ja hyviä korjausehdotuksia suomennoksen muokkaamiseen. Erilaiset 

palautteet aiheuttivat samalla haasteita palautteen läpikäymiseen ja niiden koostamiseen. 

Korjaussuunnitelma oli hyödyllinen ratkaisu palautetiedon jäsentämisessä ja kaiken saadun 

palautteen hyödyntämisessä suomennoksen edistämiseksi, jotta suomennos vastaa sille 

asetettuja laatukriteereitä. Palautteen analyysiä varten perehdyimme erilaisiin laadullisen 

tutkimuksen analysointimalleihin/-tekniikoihin perehtymällä alan kirjallisuuteen. Päädyimme 

analysoimaan palautekyselyn vastaukset ja suomennoksiin saamamme kommentit käyttäen 

laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä sisällön erittelyä, jotta aineistoa voitaisiin kuvata 

objektiivisesti, systemaattisesti ja kvantitatiivisesti. 

 

Suomennoksen kommentoinnin kautta saatua palautetta oli paljon eikä niillä voinut suoraan 

mitata laatukriteereitä. Sisällön erittelyn avulla pystyimme järjestämään aineiston tiiviiseen ja 

selkeään muotoon säilyttäen samalla sen sisältämän tiedon. Menetelmä soveltui aineistoomme 

hyvin ja mielestämme analyysin lopputulos tavoitteita peilaten on hyvä. Analysoinnin avulla 

pystyimme yhdistämään yksittäisistä sanoista, kuten ”arvioidaan”, muodostuvia kommentteja ja 

saamaan kokonaiskuvan keräämästämme palautteesta. Analysointi aloitettiin heti palautteiden 

saamisen jälkeen ja sen toteutui suunnitellusti ja aikataulussa. 

 

Opinnäytetyön raportointi toteutettiin osin prosessikirjoittamisen kautta kaikkien projektivaiheiden 

aikana. Suurin osa raportoinnista toteutui kuitenkin päätösvaiheessa. Lisäksi päätösvaiheessa 

tehtiin tarvittavat korjaukset ohjaavilta opettajilta saamamme palautteen pohjalta. Kuten 

aikaisemmissa vaiheissa, myös raporttia kirjoittaessa, asuimme eri paikkakunnilla, jonka vuoksi 

raportin kirjoittaminen toteutettiin Skype-yhteyden avulla. Raportointivaihe toteutui suunnitellusti, 

sillä saimme palautettua lopullisen raportin tammikuussa 2019. Opinnäytetyö esiteltiin 

helmikuussa 2019.  

6.2 Projektin tavoitteiden saavuttamisen arviointi 

Opinnäytetyömme välittömänä tavoitteena oli suomentaa HES-arviointivälineen käsikirja ja sen 

sisältämät arviointilomakkeet, jotta käyttökokeilu olisi mahdollista käännösprosessin seuraavassa 
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vaiheessa. Projektin välitön tavoite saavutettiin. Suomensimme HES-arviointivälineen käsikirjan 

kokonaisuudessaan ja se soveltuu hyödynnettäväksi tulevassa koekäytössä sellaisenaan. 

Saimme viideltä eri ihmiseltä lähes 350 yksittäistä palautetta, jotka auttoivat käännöksen 

eteenpäin viemisessä. Osa palautteista koski inhimillisiä huolimattomuusvirheitä tai kömpelöä 

tekstiä, joita tekstiin oli jäänyt tarkistuskerroista huolimatta. Niissä kohdin suomennos oli 

heikommin onnistunut, mutta osittain helposti muokattavissa. Omalle tekstille sokeutuu, joten 

suomennoksen laatukriteereiden saavuttamisen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää saada 

palautetta koko suomennoksesta. Jälkikäteen ajateltuna voidaan todeta, että tekstiä olisi pitänyt 

lukea useammin ja luetuttaa perheenjäsenillä tai tutuilla, jotta virheet ja kömpelöt lauseet olisi 

huomattu ennen palautteen keruuta. Alkuperäinen ajatus suomennoksen koekäytöstä siirtyi 

toisen opinnäytetyön aiheeksi.  

 

Lisäksi välittömänä tavoitteena oli lisätä toimintaterapeuttien kiinnostusta HE-menetelmän ja 

HES-arviointivälineen käyttöä kohtaan sekä lisätä heidän kiinnostusta myös 

jatkokehittelyvaiheisiin. Saadun palautteen mukaan tämän tavoitteen saavuttamisessa 

onnistuttiin. Toimintaterapeutit kertoivat muun muassa seuraavaa: ”Hienoa, että lähditte tähän 

tärkeään prosessiin. Merkittävä puute HE:n käytölle Suomessa onkin ollut Screening Toolin 

suomennoksen puute. Eli opinnäytetyöllenne on selkeä tarve.” ”Kiitos, että sain tulla mukaan 

tähän prosessiin - - Teette tärkeää työtä, olemme jo pitkään odottaneet mahdollisuutta työstää 

uudistunut käsikirja suomen kielelle. - - tulemme tarvitsemaan suomalaista käsikirjaa.” 

 

Opinnäytetyöprojektin kehitystavoitteina oli käännösprosessin jatkuvuuden varmistaminen. 

Tämän raportin tekemisen aikaan tiedämme, että HES-arviointivälineestä on aloitettu Oulun 

ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö, jonka puitteissa tullaan tekemään HES-arviointivälineen 

ensimmäisen suomennosversion koekäyttö. Lisäksi tavoitteena oli saada erityisesti ikäihmiset ja 

liikuntarajoitteiset hyötymään yhdenmukaisemmasta ympäristön arvioinnista ja asumisen 

suunnittelusta. Lisäksi tavoitteenamme oli myötävaikuttaa esteettömän asumisen vakiintumiseen 

suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sen huomioimiseen asuntopolitiikassa. Koska 

käännösprosessi jatkuu, voidaan todeta, että tavoitteen toteutumiseen on hyvät lähtökohdat ja 

suomennosprosessi etenee. Sen saavuttamista on kuitenkin vaikea arvioida, koska vaikutukset 

nähdään vasta vuosien päästä, kun suomenkielinen HES-arviointiväline on käytössä. 
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6.3 Suomennoksen laatukriteerien toteutumisen arviointi 

Suomennoksen laatukriteereiksi asetettiin selkeys, käytettävyys ja yhteneväisyys HE-

menetelmän kanssa. Saavutimme selkeyden laatukriteerit hyvin. Tekstin selkeyteen liittyviä 

palautteita tuli paljon, mutta iso osa niistä oli ehdotuksia suomennoksen korjaamiseksi. Saadun 

palautteen mukaan käännös oli suurelta osin selkeä ja toimiva, mutta sisälsi myös liian suoria ja 

toimimattomia käännöksiä ja vaikeita lauserakenteita. Palautteessa kerrottiin muun muassa 

seuraavaa: ”Lause rakenteisiinkin on jäänyt jkn verran näkyviin käännöstekstimäisyys, 

sanajärjestystä muuttamalla osa lauseista voisi olla sujuvampia.” ja ”Tekstissä näkyy jkn verran 

se, että kyse on käännetystä tekstistä. Tämä saattaa joissakin kohdissa aiheuttaa vielä 

epäselvyyttä/epävarmuutta sen suhteen mitä ko. kohdassa tarkoitetaan.” Palautteiden määrästä 

ei voi päätellä, että teksti olisi ollut vaikealukuista. Palautteet kuitenkin auttoivat meitä 

muokkaamaan suomennosta selkeämmäksi ja helpommin käytettäväksi. 

 

HES-arviointivälineen suomennoksen yhteneväisyys HE-menetelmän kanssa toteutui. 

Avoimen palautteen mukaan HE-menetelmä ja HES-arviointiväline ovat yhdenmukaisia. Osa 

palautteesta koski alkuperäisen, englanninkielisen tekstin ja suomennoksen välisiä mittojen 

eroavaisuuksia. Tässä tapauksessa mittojen tuli kuitenkin olla yhteneväiset HE-menetelmän 

kanssa, ei englanninkielisen HES-arviointivälineen kanssa. Tämä sen vuoksi, että 

suomenkielisessä arviointivälineessä mittojen tulee perustua Suomen lainsäädäntöön. Koska 

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) on päivitetty suomenkielisen 

vuonna 2008 julkaistun HE-menetelmän jälkeen, osa mitoista päivitettiin vastaamaan ajantasaista 

lainsäädäntöä. Tämän vuoksi mitat eivät ole 100% yhteneväiset HE-menetelmän kanssa. 

Suomennosten vastaavuudesta tuli myös palautetta. Erot englanninkielisen HES-arviointivälineen 

ja siitä tehdyn suomennoksen kanssa johtuvat siitä, että käytimme ohjeistetusti käännöksissä 

suomenkielisen HE-menetelmän tekstejä.  

 

HES-arviointivälineen ensimmäisen suomennosversion käytettävyyden ensisijainen kriteeri oli, 

että käyttäjä on tyytyväinen suomennokseen. Käytettävyyden kriteerin saavuttamista ei voitu 

arvioida, koska palautteenantajien ei välttämättä tarvinnut käyttää arviointivälinettä. Kukaan ei 

ollut käyttänyt välinettä, joten käytettävyydestä ei saatu palautetta. Käytettävyyden arviointi siirtyy 

osaksi seuraavaa käyttökokeilua. Palautteenantajat olivat iloisia ja kiitollisia suomennoksen 

laatimisesta. He kokivat tekemämme työn ja tulevan suomalaisen HES-arviointivälineen käsikirjan 

todella tärkeäksi. Palautteessa annettiin kehitysehdotuksina värikoodit eri osioille ja lisää tyhjää 
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tilaa muistiinpanoille. Olisimme saaneet vielä kattavammin palautetta käytettävyydestä, mikäli 

palautteen keruuseen olisi sisältynyt koekäyttö. Tässä tapauksessa käytettävyyden tarkempi 

selvittäminen jää käännöstyön jatkotoimenpiteisiin.  
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7 POHDINTA 

Työn toteutumisessa oli omat haasteensa. Riskien osalta suunnitelmassa pieneksi arvioitu 

aikatauluriski toteutui. Projekti ei valmistunut vielä jouluksi vaan helmikuun alkuun. Ulkopuolisiin 

tekijöihin liittyy se, että vastauksia palautekyselyyn ei saatu kaikilta osallisilta, joten riski toteutui 

osittain. Muut riskit eivät toteutuneet. Projekti ei ylittänyt laskettua budjettia. Työtehtävien 

organisointia helpottivat yhteisten työaikojen sopiminen ja tehtävien jakaminen. Koemme, että 

projekti oli onnistunut. Mielestämme palautteen keruu ja sen saaminen olivat työn lopputuloksen 

ja oman oppimisen kannalta erittäin hedelmällisiä ja tuloksekkaita. Opettelimme molemmat uuden 

analysointimenetelmän palautteen analysointia varten. 

 

HES-arviointivälineen ensimmäinen suomennosversio mahdollistaa osaltaan sitä, että 

toimintaterapeuteilla on tulevaisuudessa käytössä fyysisen ympäristön arviointimenetelmän 

lyhennetty versio suomeksi. Strukturoidulla ja valtaosalle äidinkielisellä arviointivälineellä tulee 

olemaan suotuisia vaikutuksia siihen, että arviointien tulokset ovat todennäköisemmin 

yhteneväisiä arvioijasta riippumatta. HES-arviointivälineen helppokäyttöisyys oletettavasti lisää 

sekä HE-arviointimenetelmän että HES-arviointivälineen käyttöä ja lisää yhtenäisiä käytäntöjä 

ympäristön arvioinnissa. Arviointimenetelmät ovat välttämättömiä luotettavan ja toistettavan 

arvioinnin sekä olosuhteista riippumattomien tulosten saamiseksi. 

 

Ympäristö on merkittävässä osassa myös ICF-luokituksessa. Arviointimenetelmiä on jonkin 

verran sillattu ICF-luokitukseen, jolloin arvioinnin tulokset ovat yhdistettävissä luokituksen 

käsitteisiin. HE-menetelmän siltauksesta emme löytäneet tietoa, joten ilmeisesti se on toistaiseksi 

tekemättä. Perehdyttyämme HES-arviointivälineeseen tämän projektin myötä, olemme samaa 

mieltä siitä, että HES-arviointiväline soveltuu hyvin muistilistaksi ympäristöesteiden 

tunnistamisessa. HES-arviointivälineellä suoritettua arviointia voisi tarvittaessa laajentaa tai 

tarkentaa HE-menetelmän avulla, jos havaitaan, että jokin osa-alue kaipaa syvempää tarkastelua. 

HES-arviointivälineen osalta on huomioitava, että se ei sisällä yksilöprofiilia, kuten HE-

menetelmä. Jos halutaan arvioida tarkemmin esimerkiksi asiakasta, jolla on alentunut näkökyky, 

saadaan HE-menetelmällä asiakaslähtöinen tulos.  

 

Ympäristö ja esteetön ympäristö eivät kuitenkaan rajoitu vain näkyviin fyysisiin elementteihin, 

vaan yhtä vahva toiminnallisuutta edistävä tai estävä vaikutus voi aiheutua myös muista 
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ympäristön osista kuten asenteista tai sosiaalisista tekijöistä. Pelkkä fyysisen ympäristön 

tarkastelu ja arviointi eivät esimerkiksi tee kodista kotia, vaan koti-käsitteeseen sisältyvät vahvasti 

muun muassa mahdolliset toiset ihmiset, omat arvot tai arvostukset ja monenlaiset tunteet. 

Ympäristö on jokaiselle ihmiselle hyvin henkilökohtainen ja toimintaterapeuttien tulee huomioida 

se aina yksilökohtaisesti. Toimintaterapeuteilla on käytössään arviointimenetelmiä, jotka 

sisältävät fyysisen ympäristön arviointia. Ympäristön muiden piirteiden tarkastelu on erilaista ja 

ehkä vaikeampaa, koska esimerkiksi asenteita ja sosiaalisia suhteita ei voi mitata samalla tavalla 

kuin fyysisen ympäristön piirteitä. 

 

Niin kuin teoriaosuudessa avasimme, ympäristö on toimintaterapiassa hyvin olennainen osa 

ihmisen elinpiiriä ja vaikuttaa vahvasti toiminnallisuuteen. Ilman ympäristön osuutta arviointi jää 

vajaaksi. Tulos ei ole totuudenmukainen ja toiminnallista suoriutumista estävät tai edistävät 

ympäristön piirteet jäävät todennäköisesti huomaamatta. Ilman arviointia on myös vaikea 

mukauttaa ympäristöä ja toteuttaa esimerkiksi kodinmuutostöitä, jotka kuuluvat olennaisesti 

toimintaterapeutin työtehtäviin toimenkuvasta ja työpaikasta riippuen. Kotiympäristön 

kartoittaminen on tärkeää, jotta ihminen suoriutuisi arkitoiminnoistaan mahdollisimman 

omatoimisesti ja esteettä eivätkä esimerkiksi kynnykset, oviaukot tai huonekalut muodostaisi 

ongelmia. Arvioimaton ja esteellinen ympäristö lisää tapaturmariskiä ja on pahimmassa 

tapauksessa aiheuttamassa vakavia vammoja, kun taas esteettömyys on kaikkien etu. 

 

Saamassamme palautteessa kävi ilmi, että suomenkielistä HES-arviointivälinettä oli jo kaivattu. 

Tämä kasvatti tunnetta oman työn merkityksellisyydestä ja sen arvostuksesta. Palaute kertoi, että 

opinnäytetyömme vastaa toimintaterapeuttien tarpeisiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että 

toteutimme HES-arviointivälineen ensimmäisen suomennosversion kokonaisuudessaan. Projekti 

venyi ja sen eteenpäin vieminen vaati välillä tahdon voimia, mutta se on monine vaiheineen 

sisältänyt opettavaisia vaiheita. Olemme oppineet lisää projektityöskentelystä, palautteen 

analysoinnista ja raportoinnista. Opinnäytetyö on vahvistanut ymmärrystämme ihmisen, 

ympäristön ja toiminnan keskinäisistä vuorovaikutuksista sekä ympäristön arvioinnin tärkeydestä. 

Tämän projektin myötä tunnistamme aikaisempaa voimakkaammin sen, ettei 

toimintaterapiaprosessi ole kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukainen, eikä asiakaslähtöinen, 

mikäli ympäristö ja sen vaikutus asiakkaan toimintakykyyn jätetään arvioimatta. Se, että teimme 

opinnäytetyön parityönä, oli mielestämme tuloksellista, sillä se tarjosi erilaisia näkökulmia ja 

mahdollisuuden miettiä ratkaisuja yhdessä. 
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Ympäristöstä ja sen arvioinnista löytyi runsaasti ulkomaalaisia lähteitä. Valitettavasti jouduimme 

sulkemaan pois muutamia mielenkiintoisia artikkeleita niiden maksullisuuden vuoksi. Kuten 

lähdeluettelosta huomaa, käytettyjen lähteiden määrä on laaja. Lähteistä saadun tiedon 

tiivistäminen selkeäksi kokonaisuudeksi oli ajoittain haasteellista. 

 

Käännösprosessi jatkuu HES-arviointivälineen ensimmäisen suomennosversion koekäytöllä ja 

arviointivälineen validoinnilla. Päämääränä on virallinen suomennos. Jatkokehitystä toteuttavien 

on hyvä varmistaa riittävä kattavuus palautteen antajissa. Ympäristön arvioinnin teoriaosuudessa 

nousi esiin, kuinka ympäristöä arvioidaan huomattavasti vähemmän kuin yksilön ja toiminnan 

muuttujia. Mielestämme mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla, miten ympäristön 

arviointi tällä hetkellä toteutuu suomalaisessa toimintaterapiassa. 
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LIITE 1 

Oulussa 14.10.2018 

SAATEKIRJE 

 

Kiitos lupauksestanne osallistua Housing Enabler Screening Tool -arviointimenetelmän 

raakasuomennosprojektiin. Housing Enabler Screening Tool –arviointimenetelmä, jota tämä 

suomennosprojekti koskee, on lyhennetty versio Housing Enabler -arviointimenetelmästä. Koska 

opinnäytetyönä syntyvä arviointimenetelmän raakasuomennos on osa laajempaa 

käännösprosessia, ei suomennos ole virallinen eikä sitä sen vuoksi saa jakaa. Tehtävänänne on 

kommentoida raakasuomennosta ja vastata sitä koskevaan palautekyselyyn maanantaihin 

5.11.2018 mennessä. Kommentoinnin lisäksi voitte halutessanne kokeilla suomennosta 

arviointimenetelmänä, kunhan se tapahtuu ennen palautteen keruun päättymistä. Huomioittehan, 

että ette voi käyttää Housing Enabler Screening Tool -arviointimenetelmän raakasuomennosta 

missään muodossa 5.11.2018 jälkeen. 

 

Suomennoksen kommentoinnin helpottamiseksi olemme luoneet taulukon, jossa 

englanninkielinen teksti ja suomenkielinen käännös ovat rinnakkain. Yksittäisiä kommentteja 

voitte kirjoittaa suoraan oheiseen raakasuomennokseen, jolloin ne on helpompi kohdistaa 

tiettyihin, mahdollisesti epäselvyyttä aiheuttaviin kohtiin. Mikäli teidän on helpompi lisätä 

kommentit tulostettuun versioon, pyydämme ystävällisesti skannaamaan taulukon / 

raakasuomennoksen kommentteineen ja palauttamaan sen allekirjoittaneille sähköpostitse. 

Palautekyselyn avoimiin kysymyksiin voitte vastata vapaamuotoisesti. Toivomme, että vastaatte 

kysymyksiin laajasti ja tuotte esille kaiken oleellisen tiedon. Konkreettiset esimerkit auttavat 

havainnollistamaan vastauksia. 

 

Vastauksistanne voidaan poimia suoria lainauksia opinnäytetyön tekstiin, mutta emme julkaise 

nimiänne missään yhteydessä. Vastaukset ja yhteystiedot kuitenkin säilytetään käännösprosessin 

mahdollisia myöhempiä vaiheita varten. Mikäli teillä herää kysymyksiä tai tarvitsette tarkennusta 

esitettyihin kysymyksiin, olettehan yhteydessä sähköpostitse.  

 

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne! Kysely löytyy seuraavalta sivulta.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Sanna Koivikko & Leena Pöykkö 
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Sanna Koivikko: xxxxxx@students.oamk.fi / Leena Pöykkö: xxxxxx@students.oamk.fi 

PALAUTEKYSELY  

 

 

RAKENNE JA KIELI 

Miten kommentoitte tekstin luettavuutta ja ymmärrettävyyttä? 

 

 

Miten kommentoitte tekstin oikeakielisyyttä? 

 

 

Onko arviointimenetelmässä käytetty kieli ammatillista ja toimintaterapian käsitteistön mukaista? 

Jos ei, niin miltä osin? 

 

 

Onko teillä muita huomioita liittyen kieleen ja rakenteeseen? Mitä haluaisitte muuttaa? 

 

 

Housing Enabler -arviointimenetelmässä sana environmental barrier on käännetty sanaksi 

ympäristöeste. Tässä versiossa käytämme sanaa ympäristöllinen este. Mitä mieltä olette tästä 

valinnasta? 

 

Housing Enabler -arviointimenetelmässä sana in nature on käännetty sanaksi luonnon oloissa. 

Tässä versiossa käytämme sanaa luonnon olosuhteissa. Mitä mieltä olette tästä valinnasta? 

 

 

KÄYTETTÄVYYS 

Miten arvioitte menetelmän käyttöön ottamisen vaivattomuutta? 

 

 

Miten arvioitte lomakkeiden täyttämisen sujuvuutta? 

 

 

Millainen kokemus mahdollisesta arviointimenetelmän käytöstä tuli? 
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Miten arvioitte suomennoksen soveltuvuutta suomalaisille toimintaterapeutille? 

 

 

ULKOASU 

Mitä ajattelette arviointimenetelmän ulkoasun selkeydestä? 

 

 

Haluaisitteko muuttaa joitain ulkoasuun liittyviä asioita? Miten? 

 

 

MUUTA 

Onko Housing Enabler Screening Tool -arviointimenetelmä mielestänne yhtenevä Housing 

Enabler -arviointimenetelmän aihesisällön, sanaston ja ilmaisujen kanssa? Jos on tai ei ole, millä 

tavalla?  

 

 

Nouseeko mieleenne kehittämisideoita tai palautetta? 

 

 

Kiitos! 

 


