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Työllisyyden kehitys, työn tuottavuuden parantaminen, työkyky ja sen ylläpitäminen ovat tällä het-
kellä suuria kysymyksiä yhteiskunnassamme. Moniammatillisuus, kokonaisvaltaisuus, varhainen 
riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat esillä työkykyä ja sen kuntoutusta koskevissa keskus-
teluissa. Työ on yksi ihmisen keskeisistä toimintakokonaisuuksista ja siten oleellinen toimintakon-
teksti myös toimintaterapeuteille. 
 
Toiminnan sekä ympäristön analyysi ja adaptaatio ovat toimintaterapeuttien ydinosaamista, jossa 
korostuu yksilötekijöiden, ympäristön ja toiminnan välinen systeemisyys. Työn kontekstissa tästä 
osaamisesta on hyötyä niiden tekijöiden tunnistamisessa, jotka vaikuttavat yksilön työkykyyn ja 
toimintaan motivoitumiseen. Työn analyysin tavoitteena on löytää sopivuus asiakkaan tai asiakas-
ryhmän ominaisuuksien ja tarpeiden sekä työn välille. 
 
Toimintaterapeuttien rooli työhön liittyvän kuntoutuksen, työkyvyn ja työympäristön arvioinnin sekä 
työhön liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa on Suomessa vielä vähäinen. Toi-
minnan ja työn analyysiä käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta ei ole juuri saatavilla. Opinnäy-
tetyöllä on pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen. Opinnäytetyön ja sen tuotoksen teoreettinen 
tausta löytyy toimintaterapian teoriapohjasta. Työssä käsitellään toiminnan analyysin sekä ympä-
ristön analyysin teoriaa, inhimillisen toiminnan mallia, biomekaanista mallia, PRPP System of Task 
Analysis -mallia sekä toipumisorientaatiota. 
 
Projektimuotoisen opinnäytetyön välittömänä tavoitteena oli sähköinen opas työn analyysistä toi-
mintaterapeuteille. Kehitystavoitteena oli vahvistaa toimintaterapeuttien osaamista ja ammatti-
identiteettiä työhön liittyvän toiminnan ja työympäristöjen asiantuntijoina sekä tämän osaamisen 
näkyväksi tekeminen muille ammattikunnille. Projektin pääasiallisena kohderyhmänä ovat toimin-
taterapeutit. Tuotoksesta hyötyvät myös toimintaterapeuttiopiskelijat ja –opettajat. Välillisinä hyö-
dynsaajina ovat toimintaterapeuttien asiakkaat sekä muut työhön liittyvien ilmiöiden parissa työs-
kentelevät ammattikunnat. 
 
Projektin tuotoksena syntynyt sähköinen opas ”Työn analyysi toimintaterapiassa” on julkisesti saa-
tavilla Theseus-opinnäytetyötietokannassa ja siitä on tiedotettu kohderyhmälle eri viestintäkana-
vissa. Oppaan helpolla saavutettavuudella on haluttu edistää oppaan kehitystavoitteiden saavutta-
mista. Opas esittelee työn analyysin toteuttamista yleisellä tasolla. Jatkossa on tarpeen tuotteistaa 
toimintaterapeuttien osaamista työhön liittyvien ilmiöiden parissa esimerkiksi tiettyihin konteksteihin 
laadittujen palvelukuvausten avulla. 
 

Asiasanat: toiminnan analyysi, työympäristö, työikäisten toimintaterapia, työkyky, työhyvinvointi, 
ammatillinen kuntoutus  
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Development of an employment rate, increasing the productivity of work and keeping up employ-
ees’ working ability are major issues in our society. Multiprofessional cooperation, recognizing risks 
in early phase as well as preventive and holistic approaches are the key concepts in the discussion 
related to working ability and vocational rehabilitation. As work is an essential occupation for people 
it is thereby a natural working context for occupational therapists. 
 
Analysis and adaptation of occupation and environment are core competencies for occupational 
therapists. Conducting these analyses with occupational therapy point of view emphasizes a sys-
temic interaction between individual, environment and occupation. In the context of work this com-
petence can be utilized when recognizing factors affecting person’s working ability and motivation 
to work. The aim of the job analysis is to find compatibility between work and client’s or client 
group’s capabilities, interests and needs. 
 
In Finland occupational therapists still have a minor role in the field of vocational rehabilitation, well-
being at work and assessment of working ability and working environment. There is hardly any 
literature available in Finnish regarding occupation analysis, not to mention job analysis from OT 
point of view. The guidebook for job analysis that has been made as a result of this thesis is built 
to ease this situation.   
 
The aim of this thesis was to create a guidebook for job analysis for occupational therapists. The 
development goal was to enhance competence and professional identity of occupational therapists 
regarding work related phenomenon in Finland. Additionally, the goal was to make this competence 
more visible to other professions. Along with occupational therapists, occupational therapy students 
and teachers may utilize the guidebook. Occupational therapy customers will benefit from the 
guidebook indirectly. The electronic guidebook is publicly available on Theseus database. The tar-
get group has been informed about the existence of the guidebook through different media. Ensur-
ing easy access to the guidebook supports the development goals of the project. 
 
Theoretical background for this thesis is in occupational therapy science. Theories of occupation 
analysis and environmental analysis as well as Model of human occupation establishes the base 
for the guidebook. In addition, biomechanical model, PRPP System of Task Analysis model and 
recovery model are being discussed. Since the guidebook offers only general guidelines for job 
analysis, there is a need for further development and productization of OTs’ competence regarding 
work related issues in different contexts in Finland. 
 

Keywords: occupation analysis, job analysis, work environment, occupational therapy for work-
aged, working capacity, well-being at work, vocational rehabilitation 



  

5 

SISÄLLYS 

1 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................... 6 

2 PROJEKTIN SUUNNITTELU................................................................................................. 9 

2.1 Tavoitteet ja mittarit .................................................................................................... 9 

2.2 Kohderyhmä ja hyödynsaajat ................................................................................... 11 

2.3 Projektiorganisaatio ja johtaminen ............................................................................ 11 

2.4 Projektin päätehtävät ................................................................................................ 13 

3 TYÖ TOIMINTANA .............................................................................................................. 17 

3.1 Toiminnan analyysi ................................................................................................... 18 

3.1.1 Analyysi toiminnan eri tasoilla .................................................................... 20 

3.1.2 Perus-, vaatimus- ja sovellusanalyysi ........................................................ 22 

3.1.3 Toimintaterapian teoriat toiminnan analyysin taustalla ............................... 23 

3.2 Ympäristön analyysi ................................................................................................. 26 

3.3 Työn analyysi ........................................................................................................... 29 

4 TOIMINTATERAPIAN VIITEKEHYKSET JA KÄYTÄNNÖN TYÖN MALLIT 

TOIMINTATERAPEUTIN TYÖSKENTELYN POHJANA...................................................... 32 

4.1 Inhimillisen toiminnan malli, MOHO .......................................................................... 32 

4.2 Biomekaaninen malli ................................................................................................ 36 

4.3 Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis (PRPP) ..................... 37 

4.4 Toipumisorientaatio .................................................................................................. 39 

5 OPPAAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS .......................................................................... 43 

5.1 Oppaan laatukriteerit ................................................................................................ 43 

5.2 Tuotekehitysvaiheet ................................................................................................. 46 

6 PROJEKTIN ARVIOINTI ...................................................................................................... 51 

6.1 Projektin tavoitteiden saavuttamisen arviointi ........................................................... 51 

6.2 Projektin päätehtävien toteutumisen arviointi ........................................................... 52 

6.3 Oppaan laatukriteerien toteutumisen arviointi .......................................................... 54 

7 POHDINTA .......................................................................................................................... 57 

LÄHTEET ..................................................................................................................................... 60 

LIITTEET ..................................................................................................................................... 68 



  

6 

1 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

Toimintaterapia on asiakaslähtöinen terveydenhuollon ala, joka keskittyy terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen toiminnan kautta (World Federation of Occupational Therapists 2011, viitattu 

29.1.2018).  Yksi toimintaterapian ydintehtävistä on mahdollistaa yksilön osallistumista hänelle 

merkitykselliseen toimintaan sekä hänen jokapäiväisiin toimintoihinsa, joita hänen tarvitsee tehdä, 

joita hän haluaa tehdä tai joita hänen odotetaan tekevän. (Mackenzie & O’Toole 2011, 21; World 

Federation of Occupational Therapists 2011, viitattu 29.1.2018.) American Occupational Therapy 

Association, myöhemmin AOTA, (AOTA 2014, 1) tarkentaa omassa toimintaterapian määritelmäs-

sään osallistumista kuvaamalla sitä osallistumisena rooleihin, tapoihin, rutiineihin kotona, koulussa, 

työpaikalla, yhteisössä ja muissa yhteyksissä. Toiminnan teoriassa ja toimintaterapian käytän-

nössä suoriutumista lähestytään holistisesta näkökulmasta esimerkiksi People-Environment-Occu-

pation -mallin (PEO) avulla. Mallin mukaan toiminnallinen suoriutuminen on tulosta ihmisen, toimin-

nan ja ympäristön välisestä dynaamisesta vuorovaikutuksesta. (King & Olson 2014, 680.) 

 

Työllisyyden kehitys, työn tuottavuuden parantaminen, työntekijöiden työkyky ja sen ylläpitäminen 

ovat tällä hetkellä suuria kysymyksiä yhteiskunnassamme. Moniammatillisuus, kokonaisvaltaisuus, 

varhainen riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat esillä työkykyä ja sen kuntoutusta koske-

vissa keskusteluissa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työterveyshuollon tulevaisuuden 

haasteena ovat työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy. Valtioneuvoston periaatepää-

tökseen on kirjattu, että työterveyshuollon toimia suunnataan nykyistä enemmän työkykyä tuke-

viksi, ja toimet koskevat paitsi työntekijää myös työyhteisöä ja työympäristöä. Riskit ja työkykyä 

uhkaavat seikat pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain ja niitä varten tarjotaan ennaltaeh-

käiseviä työkykyä ylläpitäviä toimia yhdessä työpaikan kanssa. Julkaisussa pidetään tärkeänä 

myös sitä, että työterveyshuollon osaamista hyödynnetään työttömien työ- ja toimintakykyarvioin-

nissa. Lisäksi periaatepäätöksessä todetaan, että työkyvyn tukeminen parhaalla mahdollisella ta-

valla ja resursseilla edellyttää moniammatillista osaamista, joka toteutuu työterveyshuollon ammat-

tihenkilöiden ja asiantuntijoiden tarkoituksenmukaisella ja joustavalla yhteistyöllä. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2017, 5, 14, 29, viitattu 9.12.2018.) 

 

Toimintaterapia on todettu vaikuttavaksi erityisesti juuri niissä sairausryhmissä, jotka aiheuttavat 

eniten sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä Suomessa. Näitä sairausryhmiä ovat mielenterveys-

häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Toimintaterapeutin työllä on vaikuttavuutta myös työhön 
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paluun mahdollistamisessa. (Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry 2017, 21, 22.) Toimintaterapian vii-

tekehysten vaikuttavuudesta on näyttöä sekä työkyvyn arvioinnin että kuntoutuksen parista (Lee & 

Kielhofner 2010, 177-190).  

 

Työterveyslaitoksen julkaiseman Työterveyshuolto Suomessa 2015 -raportin mukaan moniamma-

tillisuus on kasvanut suomalaisessa työterveyshuollossa. Psykologien ja fysioterapeuttien määrä 

työterveyshuollossa onkin kasvanut, mutta muiden asiantuntijoiden käyttö on edelleen hyvin vä-

häistä. (2015, 4, 59, viitattu 9.2.2018.) Työterveyshuoltolain 3 §:n mukaan työterveyshuollon asi-

antuntijana voi toimia henkilö, jolla on fysioterapeutin tai psykologin pätevyys ja riittävät tiedot työ-

terveyshuollosta tai työhygienian, ergonomian, teknisen tai muun vastaavan alan koulutus ja riittä-

vät tiedot työterveyshuollosta (Työterveyshuoltolaki 1383/2001 1:3.5 §). Laki ei siis sulje pois toi-

mintaterapeutin ammattia työterveyshuollon asiantuntijana, mutta Suomen Toimintaterapeuttiliiton 

(2017, 21) mukaan lain kohtaa ei kuitenkaan voida suoraan soveltaa toimintaterapeutteihin. Tämä 

vaikeuttaa toimintaterapeutin ydinosaamisen hyödyntämistä työhön liittyvässä kuntoutuksessa ja 

työkyvyn arvioinnissa.  

 

Työ on yksi ihmisen keskeisistä toimintakokonaisuuksista ja siten oleellinen toimintakonteksti myös 

toimintaterapeuteille. Useissa maissa toimintaterapeutit ovatkin vahvasti mukana työhön liittyvässä 

kuntoutuksessa ja työkyvyn edistämisessä. Esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa ja muissa Pohjois-

maissa toimintaterapia on olennainen osa työterveyspalveluja. Toimintaterapeutit työskentelevät 

mm. sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyyn, ammatissa tarvittavien taitojen ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen sekä työhön paluun mahdollistamiseen liittyvien asioiden parissa (Suomen Toimin-

taterapeuttiliitto ry 2017, 21, 22). Toimintaterapeutit voivat tukea työhön palaamista sairausloman 

jälkeen sekä selvittää mahdollisuuksia työympäristön ja -tapojen mukauttamiseen tai siihen, miten 

yksilö voi suoriutua työssään muuttuneesta terveydentilastaan huolimatta (Foster & Pratt 2003, 

155-156). 

 

Toimintaterapeutin toteuttama työkyvyn arviointi, ohjaus ja neuvonta hyödyttävät myös työtapatur-

mien ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä oireilun varhaisessa vaiheessa (Suo-

men Toimintaterapeuttiliitto ry 2017, 21, 22). Toimintaterapeuttien osaamista voidaan hyödyntää 

esimerkiksi työllistymispalveluissa ja ammatillisessa kuntoutuksessa (ks. Kansaneläkelaitos 

2017a, Kansaneläkelaitos 2017b, Hautamäki, Syrén & Turtiainen 2018, viitattu 29.11.2018). Toi-

mintaterapeutin holistinen ymmärrys yksilön sitoutumisesta toimintaan tuo lisäarvoa, kun kartoite-
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taan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia, mielenkiinnon kohteita ja yksilön mahdollisuuksia kiin-

nittyä hänelle sopivaan työelämään. Työkaluinaan toimintaterapeutti käyttää ammattinsa ydinpro-

sesseja, joita ovat toiminnan analyysi ja soveltaminen, ympäristön analyysi ja soveltaminen, yksilön 

toimintakyvyn, potentiaalin ja tarpeiden arvioiminen sekä minän tietoinen käyttö. Nämä ydinosaa-

misen alueet erottavat toimintaterapeutin muista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. (Ha-

gedorn 2000, 59-60.) Toimintaterapeutin koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu kliininen päät-

telykyky kuuluu olennaisena osana kaikkiin toimintaterapian ydinprosesseihin (Paterson & Sum-

merfield-Mann 2006, 315-335). 

 

Toiminnan analyysiä hyödynnetään työn analyysissä esimerkiksi tilanteissa, joissa yksilöillä on vai-

keuksia suoriutua työssään. Analyysi auttaa huomioimaan työntekijän tarpeet, kiinnostuksen koh-

teet sekä kyvyt suunniteltaessa interventioita, jotka vaikuttavat työntekijän työssä suoriutumiseen. 

(Canelon & Evander 1997, 151; Foster & Pratt 2003, 155.) Työn analyysiä voidaan hyödyntää esi-

merkiksi kuntoutusohjelmien suunnittelussa, työllistymistä edeltävissä toimissa ja työntekijöiden 

siirtoja suunniteltaessa (Lysaght 1997, 569).  

 

Opinnäytetyömme aiheena on tehdä toimintaterapeuttien käyttöön suunnattu käytännön opas työn 

analyysiin. Lisäksi tavoitteenamme on saada näyttöön perustuvasti esille toimintaterapeutin osaa-

mista työn analyysistä ja tätä kautta edistää toimintaterapeuttien osaamisen hyödyntämistä työhön 

liittyvässä kuntoutuksessa. Opinnäytetyön aihetta pohtiessamme löysimme työhön liittyvästä kun-

toutuksesta ja työhyvinvoinnista yhteisen mielenkiinnon kohteen. Tämän pohjalta opettajamme eh-

dotti, että tekisimme oppaan toimintaterapeuteille työn analyysistä. Opasta kaivattiin, jotta toimin-

taterapeutit pystyisivät paremmin perustelemaan toiminnan analyysin ydinosaamisenaan. Koska 

toiminnan analyysi on suurelta osin terapeutin opittua sisäistä ajatteluprosessia, voi olla, ettei tera-

peutti aina itsekään ajattele toteuttavansa analyysiä. Siksi opasta toivottiin myös tukemaan toimin-

taterapeuttien omaa identiteetin vahvistumista toiminnan – ja työn – analyysin asiantuntijoina. Opas 

auttaa toimintaterapeuttia ohjaamaan työskentelyään, jossa asiakkaana voi olla työterveyshuolto, 

yksittäinen henkilö, asiakasyritys tai rajattu osa organisaatiosta, kuten esimerkiksi tiimi, osasto tai 

työskentely-ympäristö. 
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2 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

Projektin suunnittelu on dynaaminen prosessi, jossa on varauduttava muutoksiin projektityöproses-

sin niin vaatiessa. Liian yksityiskohtaisten suunnitelmien laatiminen koko projektin elinkaaren ajalle 

jo projektin alussa ei ole tarkoituksenmukaista. Suunnitelma tarkentuu yksityiskohtaisemmaksi sitä 

mukaa, kun projektihenkilöstöllä on käytössään edellisten työvaiheiden tulokset. Esimerkiksi tekni-

set ja sisällölliset ratkaisut tarkentuvat vasta projektin edetessä. (Ruuska 2007, 177.) 

2.1 Tavoitteet ja mittarit 

Projektin tavoitteet kertovat, miksi projekti toteutetaan. Tavoitteet voidaan jakaa välittömiin tavoit-

teisiin ja kehitystavoitteisiin. Kehitystavoitteet kuvaavat projektin pitkän ajan muutosvaikutusta 

etenkin kohderyhmän kannalta. Välittömien tavoitteiden saavuttamiseksi on hankkeessa tai projek-

tissa saatava aikaan konkreettisia tuotoksia. Tuotos voidaan siis nähdä projektin välittömän tavoit-

teen konkreettisena lopputuloksena. Projektin tavoitteille tulee lisäksi määritellä mittarit, joiden 

avulla tavoitteiden saavuttamista ja projektin etenemistä voidaan seurata. Nämä mittarit ovat pro-

jektin johtamisen tärkein työkalu. Mittarit ovat konkreettisia, mitattavia tekijöitä, jotka kertovat muu-

toksesta. Hyvä mittari on muutosherkkä, luotettava ja helposti seurattava. (Silfverberg 2006, 36, 

40, viitattu 29.1.2018.) 

 

Projektin välittömänä tavoitteena oli sähköinen opas työn analyysistä toimintaterapeuteille. Kehi-

tystavoitteena oli vahvistaa toimintaterapeuttien osaamista työn analyysin osa-alueelta ja näin ollen 

vahvistaa suomalaisten toimintaterapeuttien ammatti-identiteettiä työhön liittyvän toiminnan ja työ-

ympäristöjen asiantuntijoina. Kehitystavoitteena oli myös toimintaterapeuttien osaamisen näky-

väksi tekeminen muille ammattikunnille työn kontekstissa. Pitkän aikavälin kehitystavoitteena oli 

vahvistaa toimintaterapeuttien roolia Suomessa työhön liittyvän kuntoutuksen, työkyvyn ja työym-

päristön arvioinnin sekä työhön liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa.  

 

Omina oppimistavoitteinamme oli teoreettisen ymmärryksen syventyminen sekä toiminnan analyy-

sin mahdollisuuksien ja merkityksen ymmärtäminen tulevassa ammatissamme toimintaterapeut-

teina. Tavoitteenamme oli, että osaamme itse tulevassa työssämme käyttää toiminnan ja työn ana-
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lyysiä tehokkaasti ja vakuuttavasti ja ymmärrämme toimintaterapeutin roolin työhön liittyvien ilmiöi-

den parissa työskenneltäessä. Oma toimintaterapeutti-identiteettimme työelämään liittyvien ilmiöi-

den asiantuntijana vahvistuu, ja osaamme tuoda tätä roolia vakuuttavasti esille niin moniammatilli-

sesti kuin ammattikuntamme sisälläkin. 

 

Yksi merkittävä mittari projektin onnistumiselle oli sen tuotoksen eli oppaan laatukriteerien saavut-

taminen. Mittarit näiden laatukriteerien saavuttamiseksi on kuvattu myöhemmin luvussa 5.1. Li-

säksi mittasimme tavoitteiden saavuttamista itsearvioinnilla sekä keräämällä palautetta ohjausryh-

mältä ja projektiryhmän ulkopuolisilta käytännön tukihenkilöiltä projektin eri vaiheissa. Projektin ta-

voitteet ja mittarit ovat nähtävissä taulukossa 1. Kehitystavoitteiden saavuttamisen arviointi ei ole 

mahdollista lyhyellä aikavälillä, joten kehitystavoitteita ja niiden saavuttamisen arviointia ei esitetä 

taulukossa. 

 

 

TAULUKKO 1. Projektin tavoitteet ja mittarit 

 

Tavoitteen 
muoto 

Tavoite 
Mittarit, joilla tavoitteen saavutta-
mista mitataan 

Välitön tavoite 
Sähköinen opas työn analyysistä toimin-
taterapeuteille. 

Opas valmistuu ja julkaistaan. 

Oppimista-
voite 

Teoreettinen ymmärryksemme toimin-
nan analyysistä laajenee ja ymmärryk-
semme toiminnan analyysin mahdolli-
suuksista ja merkityksestä syventyy. 

Itsearviointi projektin alussa ja lo-
pussa, palaute ohjausryhmältä 

Oppimista-
voite 

Ymmärrämme toimintaterapeutin roolin 
työhön liittyvien ilmiöiden parissa työs-
kenneltäessä.  

Itsearviointi projektin alussa ja lo-
pussa, palaute ohjausryhmältä 

Oppimista-
voite 

Oma toimintaterapeutti-identiteettimme 
työelämään liittyvien ilmiöiden asiantun-
tijana vahvistuu, ja osaamme tuoda tätä 
roolia vakuuttavasti esille niin moniam-
matillisesti kuin ammattikuntamme sisäl-
läkin. 

Itsearviointi projektin alussa ja lo-
pussa, palaute ohjausryhmältä 
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2.2 Kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Projektilla tulee aina olla asiakas tai hyödynsaaja, jonka käyttöön lopputuote on tarkoitettu ja jonka 

näkökulmasta projektia tulee viedä eteenpäin (Ruuska 2007, 162-163). Projektin pääasiallisena 

kohderyhmänä ovat toimintaterapeutit, jotka hyötyvät oppaasta käytännön työssään. Oppaan 

avulla he voivat tuoda esille ja markkinoida osaamistaan työhön liittyvän kuntoutuksen asiantunti-

jana. Tuotoksesta hyötyvät myös toimintaterapeuttiopiskelijat sekä toimintaterapian koulutusohjel-

mien opettajat, jotka voivat käyttää opinnäytetyötä ja sen tuotosta materiaalina opetuksessaan.  

 

Välillisesti projektin tuotoksesta hyötyvät työhön liittyvän kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin piirissä 

olevat asiakkaat: työssä olevat ja työelämään pyrkivät tai työkykyään kuntouttavat yksityiset hen-

kilöt, yritykset ja erilaiset ryhmittymät organisaatioiden sisällä, kuten henkilöstöhallinto, tiimit, osas-

tot, tietyt työympäristöt ja organisaation johto. Välillisinä hyötyjinä ovat myös työterveyshuoltopal-

veluita tarjoavat sosiaali- ja terveysalan organisaatiot sekä muut työkyvyn parissa työskentelevät 

henkilöt ja ihmisryhmät. Toimintaterapeuttisen intervention hyödyt voivat ilmentyä eri hyödynsaa-

jilla mm. parantuneena hyvinvointina ja elämänlaatuna, työkykyisyytenä ja sitoutumisena työhön, 

työn mielekkyytenä, kustannussäästöinä sekä sopivien työtehtävien, työympäristöjen ja työnteki-

jöiden saattamisena yhteen. Hyödyt voivat näkyä työskentelyn mielekkyyden ja tehokkuuden kas-

vamisena myös esimerkiksi erilaisten apuvälineratkaisujen, toimivimpien työskentelytapojen tai pa-

rantuneiden tehtävätaitojen muodossa. 

 

Hyödynnämme projektin myötä kerättyä kokemusta myös henkilökohtaisesti omassa ammatis-

samme monipuolisesti. Opinnäytetyöraportti ja opas ovat julkisesti saatavilla, joten materiaalit ovat 

vapaasti kohderyhmän ja välillisten hyödynsaajien käytettävissä opiskelua, käytännön työskentelyä 

ja toiminnan kehittämistä varten myös projektin päättymisen jälkeen. Pyrimme suunnittelemaan 

materiaalin jakelukanavat sellaisiksi, että ne tukevat sekä välittömien että pitkän aikavälin kehitys-

tavoitteiden saavuttamista. 

2.3 Projektiorganisaatio ja johtaminen 

Projektia voidaan kuvata tavoiteorientoituneeksi organisaatioksi. Projektit ovat kertaluonteisia, jol-

loin myös niitä varten kootut organisaatiot ovat olemassa vain ko. projektia varten. Projektiorgani-

saatioon kuuluu projektiryhmä, joka koostuu projektityöntekijöistä sekä projektipäälliköstä. Ohjaus- 
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eli johtoryhmä valvoo ja ohjaa projektiryhmän toimintaa. Lisäksi projektilla voi olla tukihenkilöitä tai 

–ryhmiä, jotka voivat tukea projektiryhmän työskentelyä esimerkiksi projektin sisältöön ja laadun-

varmistukseen liittyvissä kysymyksissä. (Ruuska 2007, 21-22; 129-130.) 

 

Projektimme organisaatioon kuuluivat projektiryhmä sekä ohjausryhmä. Projektiryhmän muodosti-

vat opinnäytetyöntekijät Saara Lehto ja Mervi Pajala. Projektin johtajuus jaettiin projektiryhmän jä-

senten kesken.  Projektin ohjausryhmään kuuluivat ohjaajat Maarit Virtanen ja Eliisa Niilekselä. 

Ohjausryhmä hyväksyi välitulokset ja lopullisen opinnäytetyöraportin. Lisäksi projektiimme kuului 

tukihenkilöitä, kuten vertaisarvioijat, työelämän asiantuntijoita, toimintaterapiaopiskelijoita sekä Ou-

lun ammattikorkeakoulun henkilöstöä. Työelämän asiantuntijoiden tehtäviin kuului tuoda projektiin 

käyttäjälähtöisyyttä kertomalla ajatuksiaan ja ideoitaan oppaan sisällöstä oppaan kehittelyvai-

heessa. Lisäksi heiltä kerättiin palautetta projektin tuotoksen ensimmäisestä versiosta oppaan vii-

meistelyä varten. Vertaisarvioijien tehtäviin kuului tukea projektiryhmän työskentelyä antamalla pa-

lautetta projektisuunnitelmasta, tuotoksen ensimmäisestä versiosta sekä lopullisesta raportista ja 

tuotoksesta. Lisäksi he antoivat projektiryhmälle vertaisarvioinnin opinnäytetyön esityksestä. Oulun 

ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijoilta pyysimme palautetta projektin tuotoksen en-

simmäisestä versiosta. Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstöltä projekti sai tukea esimerkiksi ra-

portin kieliasuun ja teknisiin ratkaisuihin liittyen. Projektiorganisaatio esitetään kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Projektiorganisaatio 

2.4 Projektin päätehtävät 

Projekti on tehtävien muodostama kokonaisuus, jolla on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta. Se 

sisältää työskentelytavoiltaan toisistaan eroavia vaiheita, jotka usein limittyvät ajallisesti. Välitavoit-

teet jaksottavat projektityötä. (Ruuska 2007, 22-23, 53.) Työsuunnitelma sisältää kuvauksen niistä 

toimenpiteistä, joita tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan. (Silfverberg 2007, 44). 

 

Projektiimme kuului neljä päätehtävää: aiheeseen perehtyminen, projektisuunnitelman laatiminen, 

oppaan suunnittelu ja toteutus sekä projektin päättäminen. Jokainen päätehtävä sisälsi useampia 

osatehtäviä sekä välitavoitteen, jonka avulla voitiin tarkastella päätehtävän valmistumista. Projektin 

pää- ja osatehtävät sekä välitavoitteet sisältävä työsuunnitelma esitetään kuviossa 2. 

PROJEKTIRYHMÄ

Saara Lehto

Mervi Pajala 

PROJEKTIRYHMÄ

Saara Lehto

Mervi Pajala 

OHJAUSRYHMÄ

Eliisa Niilekselä

Maarit Virtanen

OHJAUSRYHMÄ

Eliisa Niilekselä

Maarit Virtanen

TUKIHENKILÖSTÖ

Anna Heikkilä

Henna Jussila

Työelämän asiantuntijat

Muut toimintaterapeuttiopiskelijat

Atk-tukihenkilöt

Kirjastoinformaatikko

TUKIHENKILÖSTÖ

Anna Heikkilä

Henna Jussila

Työelämän asiantuntijat

Muut toimintaterapeuttiopiskelijat

Atk-tukihenkilöt

Kirjastoinformaatikko
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KUVIO 2: Työsuunnitelma: projektin pää- ja osatehtävät välitavoitteineen 

 

Projektimme alkoi aiheeseen perehtymisellä syksyllä 2017. Tämän vaiheen osatehtäviä olivat 

aiheen valitseminen ja rajaaminen, tiedonhankinta sekä tietoperustan kokoaminen. Opinnäytetyön 

aihetta pohtiessamme löysimme työhön liittyvästä kuntoutuksesta ja työhyvinvoinnista yhteisen 

mielenkiinnon kohteen. Olemme kumpikin työskennelleet aikaisemmin tavalla tai toisella työhön 

liittyvien ilmiöiden ja yritysmaailman parissa, joten koimme aiheen luontevaksi itsellemme. Etsimme 

pitkään sopivaa näkökulmaa ja toimeksiantajaa aiheellemme. Perehdyimme mm. ammatilliseen 

kuntoutukseen ja toimintaterapeuttien rooliin siinä. Emme kuitenkaan löytäneet yhteistyökumppa-

nia ammatillisen kuntoutuksen saralta, ja lopulta opettajamme ehdotti, että tekisimme oppaan toi-

mintaterapeuteille työn analyysistä. Näin aiheemme valikoitui ja pääsimme marraskuussa 2017 ra-

jaamaan tiedonhakua sekä laatimaan opinnäytetyön tietoperustaa. Hyödynsimme tietoperustassa 

toimintaterapian perusteoksia ja uudempaa toimintaterapiakirjallisuutta sekä tutkimuksia. Huomi-

oimme tietoperustassa myös ICF -luokituksen. Olihan eräänä tavoitteenamme toimintaterapeuttien 

Tietoperusta 

Projektisuunnitelma 

 

Valmis opas 

 

Opinnäytetyöraportti 
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työhön liittyvän osaamisen näkyväksi tekeminen myös muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-

tiryhmille.  Saavutimme tämän vaiheen välitavoitteen eli tietoperustan valmistumisen toukokuussa 

2018. Tietoperusta sisällytettiin myöhemmin projektisuunnitelmaan. 

 

Projektisuunnitelman laatiminen kulki samanaikaisesti aiheeseen perehtymisen rinnalla. Tässä 

vaiheessa osatehtäviä olivat tiedonhaun ohella projektityöhön liittyvän kirjallisuuden lukeminen, 

projektin tavoitteiden asettaminen sekä projektin organisointi, aikataulutus, työsuunnitelman laati-

minen ja riski- sekä kustannusarvioiden laatiminen. Emme suunnitelleet vielä tässä vaiheessa osa-

tehtävien aikataulutusta kovin tarkasti vaan se tarkentui työn edetessä. Projektisuunnitelman laati-

miseen kuului osatehtävänä myös suunnitelman itsearviointi sekä vertaisarvioinnin pyytäminen. 

 

Osallistuimme projektisuunnitelmavaiheessa kaksi kertaa Oamk:n sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 

opiskelijoiden yhteisiin opinnäytetyöseminaareihin. Meillä oli lisäksi kaksi varsinaista ohjaustapaa-

mista ohjaavan opettajamme kanssa. Lisäksi tapasimme häntä muutamia kertoja lyhyesti akuuttien 

kysymysten niin vaatiessa. Asetimme tässä vaiheessa tavoitteet koko projektille sekä organi-

soimme ja aikataulutimme toimintaamme. Saimme työllemme myös vertaisarvioijat. Tietoperustan 

sisältävä projektisuunnitelma lähetettiin ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi helmikuussa 2018. 

Saimme palautteen muutospyyntöineen huhtikuussa, johon mennessä olimme tehneet myös it-

searvioinnin sekä vastaanottaneet vertaisarvioinnin. Toimitimme korjatun projektisuunnitelman oh-

jausryhmälle toukokuun lopulla 2018. Saimme palautteen projektisuunnitelmasta elokuun lopulla 

2018, jolloin suunnitelma myös hyväksyttiin ja suunnitteluvaiheen välitavoite voitiin katsoa saavu-

tetuksi. Itse oppaan suunnittelu päätettiin jättää pois projektisuunnitteluvaiheesta, sillä se määritet-

tiin omaksi päätehtäväkseen oppaan toteutuksen kanssa. 

 

Kolmas päätehtävä projektissa oli itse oppaan suunnittelu ja toteutus. Päätehtävä jaettiin osa-

tehtäviin Jämsän & Mannisen (2000, 28-81) kuvaamien tuotekehityksen vaiheiden mukaisesti. 

Osatehtäviä olivat siis oppaan ideointi, luonnosteluvaihe, tuotteen kehittäminen sekä palautteen 

kerääminen ja tuotteen viimeistely. Työskentelyprosessiamme näiden osatehtävien parissa on ku-

vattu tarkemmin oppaan suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä luvussa 5.2. Ajallisesti tämä vaihe 

kesti loppukeväästä 2018 tammikuun 2019 loppuun.  

 

Projektin viimeinen päätehtävä eli projektin päättäminen sisälsi seuraavia osatehtäviä: projektin 

lopputulosten raportointi ja arviointi, kypsyysnäyte, opinnäytetyön esittäminen, opinnäytetyön arvi-

ointi, itse- ja vertaisarviointi sekä projektin päättäminen. Projektin lopputulosten raportointi ajoittui 
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tammikuun alkuun 2019. Laadimme itsearvioinnin ja vastaanotimme vertaisarvioinnin helmikuussa. 

Esitimme opinnäytetyömme Oulun ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijoiden Asiakas-

lähtöinen työikäisten toimintaterapia -kurssilla helmikuussa. Kypsyysnäytteenä teimme posterin, 

jota voi hyödyntää toimintaterapeuttien työhön liittyvän osaamisen markkinoinnissa. Opas ja opin-

näytetyöraportti julkaistiin Theseus -tietokannassa helmikuussa 2019. Aiheesta tehtiin sähköinen 

tiedote, johon liitettiin opas ja posteri. Tiedotetta jaettiin sekä toimintaterapeuteille että muille työ-

kyvyn ja työhyvinvoinnin parissa toimiville tahoille muun muassa sosiaalisen median kautta. Pro-

jektin päättämisvaihe kulki osittain rinnan kaikkien muiden päävaiheiden kanssa. Ohjausryhmä ar-

vioi ja hyväksyi projektin lopullisen tuotoksen ja raportin helmikuussa 2019. 

 

Tekijänoikeudet huomioitiin sekä oppaan suunnittelussa ja toteutuksessa, kuten myös projektin 

päättämisvaiheessa. Oppaan tekijänoikeudet ovat tekijöillä eli Saara Lehdolla ja Mervi Pajalalla. 

PRPP – System of Task Analysis -kuvan tekijänoikeudet kuuluvat Christine Chapparolle ja Judy 

Rankalle.  
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3 TYÖ TOIMINTANA 

World Federation of Occupational Therapists:n (2016, viitattu 29.1.2018) mukaan toimintaa ovat 

jokapäiväiseen elämään liittyvät toiminnot, joita ihmiset tekevät yksilöinä, perheinä ja yhteisöinä 

käyttääkseen aikaansa ja tuottaakseen elämälleen merkityksen ja tarkoituksen. Toiminnat sisältä-

vät asioita, joita ihmisten tarvitsee tehdä, joita he haluavat tehdä ja joita heidän odotetaan tekevän. 

Toimintaa voidaan kuvata eri toimintakokonaisuuksina, joita AOTA:n (2014, 4) mukaan ovat ADL- 

ja IADL -toiminnot, lepo ja uni, opiskelu, työ, leikki, vapaa-aika ja sosiaalinen osallistuminen. 

 

Työ on yksi inhimillisen toiminnan osa-alueista.  Työ tarkoittaa toimintoja, joita sitoudutaan teke-

mään joko palkallisesti tai palkatta. Työ sisältää työllistymiseen liittyvät kiinnostukset ja ponnistelut, 

mikä tarkoittaa työmahdollisuuksien tunnistamista ja valitsemista perustuen voimavaroihin, rajoi-

tuksiin sekä kiinnostuksen kohteisiin. Myös työn etsiminen ja hankkiminen sisältyvät työhön. Se 

tarkoittaa työpaikkailmoitusten katselua, hakemusten tekemistä ja lähettämistä, työhaastatteluihin 

valmistautumista, haastatteluihin osallistumista, työsuhdeneuvotteluja ja lopulta työsuhteen solmi-

mista. Työssä suoriutuminen sisältää työn vaatimusten suorittamisen, työhön vaadittavat taidot ja 

työmenetelmät, ajanhallinnan, suhteet työyhteisön muihin jäseniin, johtamisen, tuotteiden ja palve-

lujen suunnittelun, tuotannon ja jakelun, työn aloittamisen, jatkamisen ja päättämisen sekä normien 

täyttämisen. Myös eläkkeelle jäämisen valmistelu ja sopeutuminen katsotaan kuuluvaksi työhön 

sisältäen kiinnostuksen suuntaamisen työn ulkopuolisiin kohteisiin sekä sopeutumisen elämään 

ilman työntekijän roolia. Sekä vapaaehtoistyömahdollisuuksien kartoittaminen että vapaaehtoistyö-

hön osallistuminen sisältyvät AOTA:n työn määritelmään. (AOTA 2014, 20-21.) 

 

Työtä voidaan tarkastella myös kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luo-

kituksen eli ICF:n avulla (Ks. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, viitattu 4.12.2018). Luokitusta 

voidaan käyttää yhteisenä kielenä eri ammattilaisten kesken. Toimintaterapeuttien tulisikin hyödyn-

tää ICF -luokitusta oman työskentelynsä kuvaamisessa. Yhtenä työmme tavoitteena on, että toi-

mintaterapeutit voisivat käyttää opastamme apunaan kertoessaan työstään muille sosiaali- ja ter-

veysalan ammattilaisille. 

 

Toimintaterapeutit työskentelevät niin työtä etsivien kuin työhön palaavien ja toisaalta myös eläköi-

tyvien/eläkkeellä olevien asiakkaiden kanssa, joten toimintakenttä on erittäin laaja. Työn analyysiä 
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tarvitaan niin työmahdollisuuksia kartoitettaessa kuin vapaaehtoistyöhön osallistumisen mahdolli-

suutta mietittäessäkin, joten on perusteltua sisällyttää työhömme myös ns. perinteisen palkkatyön 

ulkopuolisetkin työn määritelmät. 

 

Toimintaterapianimikkeistö kuvaa toimintaterapeuttien työskentelyn muotoja. Työkyvyn ja työssä 

suoriutumisen kontekstiin liittyen toimintaterapeutin työskentelyä kuvataan muun muassa luokassa 

RT234 Työkyvyn ja työssä suoriutumisen edistäminen seuraavasti: 

 

 Toimintaterapiassa työssä suoriutumisen edistämisessä asiakas harjoittelee työtehtäviä, 
 työympäristössä toimimista sekä työntekijän roolin omaksumista ja ylläpitämistä. Työ on 
 ansiotyön tekemistä tai työllistymistä edistäviä toimintoja, kuten työhönvalmennusta, kun-
 touttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. (Savolainen & Aralinna 2017, 22). 
 

Luokka RT134 kuvaa toimintaterapeutin tekemää työkyvyn ja työssä suoriutumisen arviointia seu-

raavasti: 

 

 Työkyky on toimintakyvyn osa, joka suhteutetaan työhön, työn tekemiseen, työntekijän 
 rooliin ja työympäristössä toimimiseen. Työssä suoriutumisen toimintoja ovat sekä työteh-
 tävien tekeminen, työympäristössä toimiminen, että työntekijän roolin omaksuminen ja yl-
 läpitäminen. Työllä tarkoitetaan ansiotyötä ja työllistymistä edistäviä toimintoja, kuten työ-
 hönvalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. (em., 15). 
 

3.1 Toiminnan analyysi 

Toiminnan analyysi on välttämätön pohja osallistumisen edistämiselle ja toiminnan terapeuttiselle 

käytölle. Toiminnan analyysin kautta terapeutti pääsee tarkastelemaan yksityiskohtaisesti, kuinka 

toiminnan vaatimukset ja yksilön taidot suoriutua vaatimuksista sopivat yhteen, millaista toimintaa 

voidaan milloinkin käyttää terapeuttisesti ja kuinka toimintaa, ympäristöä tai yksilön suoriutumista 

toiminnasta voidaan adaptoida, jotta asiakkaan toimintaan osallistuminen helpottuu. (Hagedorn 

2000, 59-63; Mackenzie & O’Toole 2011, 3-4.) Toiminnan analyysin tavoitteena on löytää sopivuus 

asiakkaan tai asiakasryhmän ominaisuuksien ja tarpeiden sekä toiminnan välille. Käytännössä toi-

mintaterapeutin tulee huomioida suoriutumisen pienten komponenttien merkitys toimintaan. Näitä 

komponentteja tulisi aina tarkastella laajemmassa kontekstissa osana asiakkaan toiminnallista elä-

mää. (Kielhofner & Forsyth 2009, 92, 94-95). 
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Perinteisesti toiminnan analyysi on ollut tarkka kuvaus tietystä osatehtävästä, toiminnosta tai toi-

mintojen ketjusta usein kontekstistaan irrotettuna. Se kuvaa, kuinka kyseinen toiminta tyypillisesti 

suoritetaan. Toiminnan sisältö pilkotaan pieniin osiin ja vaiheistetaan ja sen vaatimat ympäristölliset 

resurssit eritellään. Myös toiminnasta suoriutumiseksi vaaditut taidot ja valmiudet eritellään. (Ha-

gedorn 2000, 183-217; Mackenzie & O’Toole 2011, 8.) Tällaisen toiminnan analyysin keskiössä on 

toiminta (Mackenzie & O’Toole 2011, 8).  

 

Uudemmassa toimintaterapiakirjallisuudessa on esillä myös näkemys, jonka mukaan toiminnan 

analysointi irrallaan asiakkaasta voi ohjata toteuttamaan terapiaa terapeuttilähtöisesti. (esimerkiksi 

Mackenzie & O’Toole 2011, 8). Näiden lähteiden mukaan toimintaa tulisi aina analysoida tietyn 

yksilön, ryhmän tai yhteisön näkökulmasta (Kielhofner & Forsyth 2009, 94; Mackenzie & O’Toole 

2011, 8; Thomas 2015, 1-2). Esimerkiksi Thomas (2015) on sitä mieltä, että juuri tämä yksilöllisyy-

den huomioiva, holistinen lähestymistapa toiminnan analyysiin erottaa toimintaterapeutin tekemän 

toiminnan analyysin muiden ammattikuntien toteuttamista analyyseista. Toimintaterapeutin toteut-

tama, asiakaskohtainen toiminnan analyysi tuo esille ne vaatimukset, joita juuri kyseinen yksilö, 

ryhmä tai yhteisö tarvitsee toimintaan osallistuakseen, juuri siinä kontekstissa, jossa toiminta ta-

pahtuu. (em., 2.) Mackenzie & O’Toole (2011, 9) ja Thomas (2015, 2) käyttävät tällaisesta analyy-

sistä nimitystä ”occupational analysis”. 

 

Yksi tapa lähestyä toiminnan analyysiä on nähdä yksilö aktiivisena toimijana analyysin toteutuk-

sessa. Eurooppalaiset toimintaterapeutit ovat määritelleet yhteistyössä toimintaterapian keskeisiä 

käsitteitä. He määrittelevät toimintojen kartoituksen (occupational mapping) toimintaterapeutin, asi-

akkaan ja sosiaalisen ympäristön väliseksi yhteistyöprosessiksi, jossa osallistujat pyrkivät kuvaa-

maan yksilön toimintojen monimuotoisuutta tietyssä kontekstissa. Tavoitteena on ymmärtää toimin-

tojen luonne, vaihtelu (range) sekä tasapaino asiakkaan elämässä. Toimintojen kartoitus keskittyy 

asiakkaaseen ja hänen kokemukseensa toiminnasta ja suoriutumisesta. Tämä vaatii asiakkaalta 

oman toiminnan ja arvojen reflektointia. (Creek 2010, 217-219.) 

 

Toiminnan itseanalyysi (occupational self-analysis) sisältää asiakkaan reflektiota omasta toiminta-

tavastaan sekä menneistä, nykyisistä ja tulevista toiminnoista sekä siitä, miten toimintoihin sitoutu-

minen vaikuttaa heidän terveyteensä. Toiminnan itseanalyysin avulla asiakas voi tunnistaa roole-

jaan, rutiinejaan, kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan, heikkouksiaan sekä tavoitteitaan. (Clark, 

Jackson & Carlson 2007, 206; Clark, Blanchard, Sleight, Cogan, Florindez, Gleason, Heymann, 
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Hill, Holden, Murphy, Proffitt, Niemiec & Vigen 2015, 36.) Asiakkaan oma ymmärrys omista toimin-

noistaan on usein edellytys muutokselle, ja toimintaterapeutin tehtävänä onkin omaa toimintaan 

liittyvää osaamistaan hyödyntäen auttaa asiakasta saavuttamaan tämä ymmärrys. (Creek 2010, 

217-219.) 

 

On myös tilanteita, joissa toiminnan analyysi on tarkoituksenmukaista toteuttaa irrallaan yksilöstä. 

Creek (2010, 206, 214-215.) tuo esille, että toimintoanalyysin vaiheessa terapeutti keskittyy toimin-

toon, ei toimintoa suorittavaan yksilöön. Creekin ajatukset ovat samansuuntaisia Fidlerin (1999, 

47) kanssa, joka kuvailee toimintoanalyysiä seuraavasti (vapaa suomennos): ”Toiminto-analyysin 

tarkoituksena on saavuttaa ymmärrys toiminnon sisäisistä ominaisuuksista ja sen tarkoituksesta, 

riippumatta toiminnon suorittajasta. Vasta kun tämänkaltainen analyysi on tehty, voidaan havaita 

toiminnon mahdollista vaikutusta yksilöön tai ryhmään”.  Creek siis korostaa, että pystyäkseen nä-

kemään toiminnan kaikki mahdolliset vaikutukset yksilöön, tulee toimintoa pystyä tarkastelemaan 

myös irrallaan yksilöstä (Creek & Bullock 2008, 110, 121). 

 

Kielhofner ja Forsyth (2009, 92) kiteyttävät näitä ammattikunnan keskuudessa olevia erilaisia nä-

kemyksiä toteamalla, että vaikka toimintojen analysoiminen ja niiden käyttäminen osana terapiaa 

on toimintaterapeutin ainutlaatuista osaamista, tapoja määritellä toiminnan analyysiä on useita, ei 

ammattikunnan sisällä ole yhtä tarkkaa määritelmää tai yhteisesti sovittua toimintatapaa toiminnan 

analyysistä eikä toimintoanalyysistä. Yhteistä eri määritelmille on se, että analyysin ytimessä on 

kysymysten esittäminen toiminnasta. 

3.1.1 Analyysi toiminnan eri tasoilla 

Toimintaa voidaan kuvata eri toimintakokonaisuuksina, joita AOTA:n (2014, 4) mukaan ovat ADL- 

ja IADL -toiminnot, lepo ja uni, opiskelu, työ, leikki, vapaa-aika ja sosiaalinen osallistuminen. Toi-

minta on käsitteellisen tason termi eikä toimintaa voida havainnoida vaan toiminnat näyttäytyvät 

käytännössä toimintoina, jotka ovat tekojen tai tehtävien strukturoituja sarjoja. Tehtävä (task) on 

sarja strukturoituja osatehtäviä (joko toimimista tai ajatuksia), jotka tähtäävät tietyn tavoitteen saa-

vuttamiseen. Tavoite voi olla tehtävässä suoriutuminen tai jotain, mitä yksilön odotetaan tekevän. 

Useat toimintaterapeutit käyttävät edellä mainittuja käsitteitä rinnastaen ne toisiinsa. (Creek 2010, 

25-26, 68, 79.) 
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Toiminnan analyysia jaotellaan sen mukaan, minkä tason toimintaa tarkastellaan. Hagedorn (2000, 

170-172) erottaa toisistaan mikroanalyysin, tehtäväanalyysin (task analysis), toimintoanalyysin (ac-

tivity analysis), mesoanalyysin ja makroanalyysin. Mikrotason analyysissä tarkastelun kohteena on 

hyvin lyhyt, yksittäinen osatehtävä. Osatehtävä jaetaan pienimpiin mahdollisiin yksiköihin. Jokai-

selle näistä määritellään vaatimus, joka yksilön tulee hallita suoriutuakseen osatehtävän vaiheesta. 

Tämän tason analyysin ymmärtäminen on Hagedornin mukaan toimintaterapeutille oleellista, 

koska se auttaa näkemään, kuinka pienistä toiminnan yksiköistä monimutkainenkin toiminto koos-

tuu. (em., 170-171, 183-184, 189.) 

 

Tehtäväanalyysin kohteena olevan tehtävän (task) Hagedorn (2000) määrittelee sarjana osatehtä-

viä. Tehtäväanalyysi on pelkistetty kuvaus toiminnasta, jonka päämääränä on saada hyvin yksityis-

kohtainen ymmärrys siitä, miten tehtävästä suoriutuminen voidaan saavuttaa. Tehtäväanalyysi si-

sältää sekvenssi- ja sisältöanalyysin. Sekvenssianalyysissä eritellään tehtävän vaiheet ja määritel-

lään, millaisessa järjestyksessä ne tehtävässä esiintyvät. Sisältöanalyysissä mietitään esimerkiksi 

miksi ja missä tehtävä suoritetaan, mitä sillä saavutetaan, mitä on onnistunut suoriutuminen, mitä 

materiaaleja ja välineitä siinä tarvitaan. (em., 170-171, 193-194.) Tehtäväanalyysi voidaan nähdä 

myös osana toimintoanalyysia. Toiminnot sisältävät usein niin erilaisia vaiheita, että päästäkseen 

tarkastelemaan toimintoa tarpeeksi yksityiskohtaisesti, tulee terapeutin pilkkoa toiminto pienempiin 

vaiheisiin eli tehtäviin ja analysoida niitä. (Creek 2010, 209, 211.) 

 

Toimintoanalyysia (activity analysis) lähestytään toimintaterapian kirjallisuudessa eri tavoin (em., 

213). Hagedornin (2000, 171) mukaan sen päämääränä on tarjota kuvaus tietystä suoriutumisen 

osasta tietyssä kontekstissa ja se voi sisältää sekä objektiivisen että subjektiivisen näkökulman 

toiminnasta suoriutumiseen. Muita toimintoanalyysiin liittyviä komponentteja ovat muun muassa 

toiminnon varsinainen ja symbolinen merkitys ja sen sosiaalinen ja kulttuurinen tarkoitus ja arvo 

(Creek 2010, 214).  Tämän tason analyysista puhuttaessa uudempi kirjallisuus tuo esiin käsitteet 

occupational activity analysis, occupational analysis, occupational mapping sekä occupational self-

analysis, jotka tarkastelevat toimintaa kyseessä olevan asiakkaan tai asiakasryhmän näkökul-

masta. (Mackenzie & O’Toole 2011, 9; Thomas 2015, 2). 

 

Hagedornin (2000, 171) mukaiset meso- ja makroanalyysit ovat holistisia ja kuvailevia analyysin 

muotoja, joilla tavoitellaan laajaa ymmärrystä analysoitavasta toiminnasta tai linkitetyistä toimin-

noista. Hagedorn käyttää makrotason analyysistä myös käsitettä ”occupational analysis”. Kuten 

aiemmin todettiin, toisissa lähteissä kyseisellä termillä viitataan sellaiseen, useimmiten toimintojen 
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tasolla tehtyyn toiminnan analyysiin, joka tehdään tietyn yksilön tai ryhmän näkökulmasta. 

(Mackenzie & O’Toole 2011, 9; Thomas 2015, 2).  

3.1.2 Perus-, vaatimus- ja sovellusanalyysi 

Hagedorn (2000, 170) jaottelee analyysin prosessin vaiheen mukaan perus-, vaatimus- ja sovel-

lusanalyysiin. Toiminnan analyysin jaottelu erillisiksi analyyseiksi voi olla käytännön työn kannalta 

keinotekoinen eikä tällaista jaottelua ole uudemmassa kirjallisuudessa aina tehty. Analyysiproses-

sin jakaminen osatekijöihin auttaa kuitenkin ymmärtämään, mistä näkökulmista toimintaa on syytä 

tarkastella. 

 

Toimintalähtöisessä tehtävätason perusanalyysissä (basic task analysis) otetaan tarkastelun alle 

tietty ajanjakso suoriutumisesta, joka strukturoidaan ja vaiheistetaan. Perusanalyysillä pyritään 

joko saamaan selville, mitä tietyssä tilanteessa tapahtuu tai mitä suoriutuminen kyseessä olevasta 

tehtävästä tyypillisesti sisältää. Tämän näkemyksen mukaisesti toimintaa analysoidaan tässä vai-

heessa useimmiten kontekstistaan irrotettuna. Yksittäisten tehtävien tai osatehtävien kohdalla suo-

riutuminen on suhteellisen vakio. Siirryttäessä yksittäisten tehtävien analyysistä toimintojen ana-

lyysiin (activity analysis), erilaiset variaatiot suoriutumisesta kasvavat. Tällöin analyysissä tulee ot-

taa huomioon sekä pysyvät elementit että tilannekohtaiset elementit. Pysyviä elementtejä analy-

soidaan sekvenssi- ja sisältöanalyyseilla. (em., 191-192, 204-205.)  

 

Yksilön, ympäristön ja toiminnan vuorovaikutuksen ymmärtäminen kuuluu toimintaterapian yti-

meen, eikä objektiivisesti lähestytty toiminnan analyysi sulje ympäristö- tai yksilötekijöiden merki-

tystä toiminnan ulkopuolelle. Tällaisen lähestymistavan mukaan yksilölliset ja kontekstitekijät liite-

tään mukaan analyysiin myöhemmässä vaiheessa, kuten sovellus- tai toisinaan jo vaatimusana-

lyysissä tai arvioinnissa. (Hagedorn 2000, 170-172; Creek 2010, 206-207.) 

 

Vaatimusanalyysillä pyritään antamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaisia taitoja yksilö 

tarvitsee kyseessä olevasta toiminnasta suoriutuakseen? Millaista tietoa ja ymmärrystä hän tarvit-

see toiminnasta suoriutuakseen? Millä tasolla yksilön kehityksen tulee olla toiminnasta suoriutuak-

seen? Näin ollen toimintaterapeutin on tärkeää hallita vaatimusanalyysi taitojen, vaaditun kehityk-

sellisen tason sekä edukatiivisten tekijöiden osalta. Edukatiivisilla tekijöillä tarkoitetaan tässä sitä, 
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minkä verran toiminnasta suoriutuminen vaatii toimijalta spesifiä sisäistettyä tietoa. (Hagedorn 

2000, 219-220.)  

 

Terapeutin toteuttaessa yleistä taitojen vaatimusanalyysiä tulisi analyysin Hagedornin (2000, 219) 

mukaan sisältää toiminnan vaatimat fyysiset, sensoriset, kognitiivis-hahmotukselliset ja sosiaaliset 

tekijät. Kielhofner ja Forsyth (2009, 92) lisäävät tähän erittelyyn vielä tunneperäiset ja kulttuuriset 

vaatimukset. Hagedornin (2000, 221-225) mukaan terapeutti ottaa yleisellä taitojen vaatimusana-

lyysillä kantaa siihen, tarvitaanko tehtävästä suoriutumisessa näiden taito-osa-alueiden hallintaa ja 

missä määrin. Tämän kaltainen yleinen, toimintalähtöinen vaatimusanalyysi osoittaa, mitkä toimin-

nan osat asiakkaan suoriutumisessa vaativat tarkempaa analyysia. Se voi myös osoittaa taitoalu-

eita, joilla asiakas todennäköisesti kokee vaikeuksia. Yleisen tason analyysi toimii siis hyvänä skaa-

laajana, mutta usein tämä ei riitä vaan tarvitaan yksityiskohtaisempaa vaatimusanalyysiä. Tällöin 

asiakaslähtöisesti valittu viitekehys määrittää sen, minkä osa-alueen tekijät ovat analyysissa tar-

kemman tarkastelun alla.  

 

Sovellusanalyysi on Hagedornin mukaan se vaihe analyysistä, jossa perus- ja vaatimusanalyysit 

on toteutettu, yksilön toimintakyky on arvioitu ja näistä kerätty tieto kootaan yhteen. Sovellusana-

lyysiin kuuluu toiminnallisen profiilin kuvaaminen sekä arviointitiedon yhteenveto ja tavoitteiden 

asettaminen. Toiminnallinen profiili kertoo yksilön aikaisemmasta toiminnallisuudesta, mielenkiin-

non kohteista ja muista merkittävistä yksityiskohdista. Arvioinnin yhteenveto antaa kuvan yksilön 

tämänhetkisestä toimintakyvystä, haasteista ja esimerkiksi tapahtuneen sairauden tai vammautu-

misen aiheuttamista muutoksista toiminnallisuudessa. Siinä myös tarkennetaan toimintaterapeutti-

sen intervention tavoitteita. Sovellusanalyysi sisältää terapeuttista harkintaa, tietoa yksilöstä, toi-

minnasta ja ympäristöstä sekä informaatiota adaptaation tarpeesta ja laajuudesta. (em., 233.)  

3.1.3 Toimintaterapian teoriat toiminnan analyysin taustalla 

Toisinaan toiminnan analyysia luokitellaan joko toimintalähtöiseen tai teorialähtöiseen analyysiin. 

Tällainen kaksijakoisuus voidaan nähdä osittain tarpeettomana, sillä molemmat osatekijät ovat aina 

läsnä. Toiminnan analyysi perustuu aina teoreettisesti ohjautuneeseen ajatteluprosessiin toimin-

nasta. Toimintaterapeutin työskentelyä ohjaavat useat, hierarkkisesti eri tasoilla kulkevat teoreetti-
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set mallit ja viitekehykset. (Cole & Tufano 2008, 56; Mackenzie & O’Toole 2011, 26.) Mitä yksilölli-

sempää ja yksityiskohtaisempaa analyysia terapeutti toteuttaa, sitä useamman tason malleja tera-

peutti käyttää analyysinsa tukena (ks. kuvio 3) (Hagedorn 2000, 221).  

 

Kirjallisuudesta löytyy erilaisia luokitteluja eri tason teoriapohjista, ja siinä missä yksi kirjailija luo-

kittelee kaksi viitekehystä saman tason mallina, toinen teoreetikko on voinut luokitella nämä kaksi 

mallia hierarkkisesti eri tasoille. Myös käsitteitä käytetään eri tavoin; toisaalla käsitteet ”viitekehys” 

ja ”käytännön työn malli” ovat synonyymejä, kun toisaalla eri käsitteillä viitataan hierarkkisesti eri 

tason malleihin. Kuvioon 3 on koottu eri lähteitä (Cole & Tufano 2008, 57; Mackenzie & O’Toole 

2010, 27) soveltaen luokittelu teorian tasoista. Siinä käsitteitä ”viitekehys” ja ”käytännön työn malli” 

käytetään rinnakkaisina käsitteinä. 

 

Toimintaterapeutin tekemää toiminnan analyysia ohjaa aina vähintään toiminnan tieteeseen perus-

tuva toimintaterapian yleinen viitekehys tai prosessimalli, jotka kuvataan ylimpänä tasona kuviossa 

3 (Mackenzie & O’Toole 2010, 27). Cole & Tufano (2008, 57) kutsuvat tämän tason malleja toimin-

taterapia-ammatin paradigmaksi. Tämän tason mallit sisältävät esimerkiksi toimintaterapian filoso-

fian, arvot ja etiikan, ydintietämisen alueet sekä erilaisten toimintaterapiapalveluiden prosessit. 

Näitä toimintaterapeutin työtä ohjaavia malleja ovat esimerkiksi amerikkalaisen toimintaterapialiiton 

(AOTA) koostama, ICF-luokitukseen sillattu kuvaus ”Occupational Therapy Practice Framework: 

Domain and Process” (Mackenzie & O’Toole 2010, 27). Suomessa toimintaterapeutin työtä ohjaa 

lisäksi suomalainen, Kuntaliiton julkaisema Toimintaterapianimikkeistö (Savolainen & Aralinna 

2017). 
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KUVIO 3. Teorioita toiminnan analyysin taustalla (koostettu lähteitä Mackenzie & O’Toole 2011, 27 

& Cole & Tufano 2008, 57 soveltaen)  

 

Kuten toimintaterapian yleiset kuvaukset, myös toiminnan ja toimintaterapian käytännön työn mallit 

voidaan nähdä sateenvarjoteorioina, jotka ohjaavat käytännön työskentelyä (Cole & Tufano 2008, 

61). Käytännön työn mallit selittävät tekijöitä ja näkökulmia, joista toiminnallisuus ja yksilön toimin-

nallinen käyttäytyminen koostuu. Ne auttavat toimintaterapeuttia ottamaan huomioon palaset, jotka 

ovat mukana vaikuttamassa yksilön osallistumiseen päivittäisissä toiminnoissaan. Mallit ohjaavat 

terapeuttia huomioimaan kokonaisvaltaisesti yksilön toiminnallisiin tarpeisiin vaikuttavat tekijät. 

Kaikki näistä malleista korostavat yksilön, toiminnan ja ympäristön eri osa-alueiden dynaamista 

suhdetta toisiinsa. Tämän tason malleja ovat esimerkiksi yhdysvaltalainen laajasti käytössä oleva 

Inhimillisen toiminnan malli (MOHO), PEO-malli, kanadalainen osallistumisen ja sitoutumisen malli 

CMOP-E. Mallit nostavat yksilön toiminnallisuuden kaikki tekijät huomionalaisiksi, mutta eri mallit 

voivat korostaa niitä hieman eri tavalla. (Mackenzie & O’Toole 2010, 27-30.) Tämä taso esitetään 

kuviossa 3 keskimmäisenä. 

 

Terapeutin työtä ohjaa aina vähintään toiminnan tai toimintaterapian tie-

teeseen perustuva yleinen viitekehys, nimikkeistö tai prosessimalli. 

Esim. Occupational Therapy Practice Framework (AOTA), toimintatera-

pianimikkeistö, OTIPM 

Asiakaslähtöisesti valittu toimintakeskeinen toimin-

nan tai toimintaterapian käytännön työn malli, esim. 

MOHO, CMOP-E, PEO 

Kontekstiin sopiva ra-
jatumpi viitekehys, 

esim. kognitiiviset lä-
hestymistavat, biome-

kaaninen malli jne. 
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Kolmannen tason teoriamallit on esitetty alimpana kuviossa 3. Ne ovat terapiatyön apuna olevia, 

tiettyyn kontekstiin liittyviä rajatumpia viitekehyksiä, jotka tarjoavat ymmärrystä tietynlaisesta inter-

ventiosta sekä menetelmiä tietynlaiseen työskentelyyn (Mackenzie & O’Toole 2010, 26). Ne on 

usein tehty käytettäväksi esimerkiksi tietyn ikäryhmän tai tietynlaisen rajoitteen kanssa työskennel-

täessä (Cole & Tufano 2008, 62). Viitekehykset voivat olla uniikkeja toimintaterapia-ammatin sisäi-

siä malleja, tai ne voivat perustua yhteiselle tietopohjalle lähitieteiden kanssa (Mackenzie & O’Toole 

2010, 27). Nämä ovat siis rajatumpia kontekstisidonnaisia työkaluja, jotka ohjaavat toimintatera-

peutin työskentelyä kokonaisvaltaisten mallien ohella. Tällaisia viitekehyksiä ovat esimerkiksi bio-

mekaaninen malli, motorisen kontrollin malli, kognitiiviset ja hahmotukselliset viitekehykset, senso-

risen integraation viitekehys ja neurokehitykselliset mallit.  

 

Toimintaterapeutin työtä yleisesti kuvaavat mallit ohjaavat terapeuttia analyysia toteuttaessaan tar-

kastelemaan toiminnasta tiettyjä ulottuvuuksia ja tuovat näin struktuuria analyysille. Tämä ei kui-

tenkaan usein riitä. Etenkin silloin, kun terapeutti analysoi toimintaa selvittääkseen sen sopivuutta 

tietylle asiakkaalle tai asiakasryhmälle, toimintaterapian käytännön työn mallin tai viitekehyksen 

ottaminen mukaan analyysiin tuo analyysille lisäarvoa. Käytännön työn malli tarjoaa struktuurin li-

säksi selityksen sille, kuinka havaitut elementit toimivat yhdessä tukien tai haastaen yksilön sitou-

tumista toimintaan. (Kielhofner & Forsyth 2009, 94.) Kuten mainittu, myös Hagedorn (2000, 223-

225) tuo esille, että yleinen toiminnon vaatimusanalyysi voi toimia työkaluna yksityiskohtaisempaa 

analyysia vaativien toiminnan osatekijöiden havaitsemiselle, mutta tarkempaa analyysia varten te-

rapeutti tarvitsee avukseen asiakaslähtöisesti valitun viitekehyksen. Valitusta viitekehyksestä tulee 

Kielhofnerin & Forsythin (2009, 96) mukaan heijastua (1) nykyaikainen toiminnallinen ja asiakas-

lähtöinen käytäntö sekä (2) yksilöllinen asiakkaan vamman, sairauden tai elämäntilanteen huomi-

oiminen. 

3.2 Ympäristön analyysi 

Toimintaan sitoutuminen ja osallistuminen tapahtuvat aina jossakin sosiaalisessa ja fyysisessä ym-

päristössä sekä kontekstissa. Kontekstilla viitataan kulttuuriseen, henkilökohtaiseen, ajalliseen tai 

virtuaaliseen ympäristöön.  (AOTA 2014, 8-9.) Sillä viitataan myös ympäristön ja muiden tekijöiden 

suhteeseen, joka vaikuttaa siihen, millaisena yksilö kokee tehtävän, toimintojen tai toiminnan mer-

kityksen ja kuinka yksilö tulkitsee tapahtumia ja toimii niiden mukaisesti. Ympäristö voidaan määri-
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tellä fyysisiksi, sosiokulttuurillisiksi ja ajallisiksi tekijöiksi, jotka edellyttävät ja muokkaavat suoriutu-

mista. Kaikki käsitteet kuvaavat toiminnan tapahtumapaikkaa, vaikka käsitteet eroavatkin toisis-

taan. (Creek 2010, 51.) Myös ICF -luokituksessa kuvataan ympäristötekijöiden alla niin inhimilli-

seen kuin ei-inhimilliseen ympäristöön kuuluvia tekijöitä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, 

viitattu 4.12.2018.) 

 

Ympäristötekijöitä voidaan jaotella eri tasoihin myös niiden etäisyyden, saavutettavuuden ja mer-

kittävyyden perusteella suhteessa yksilöön. Yksilöä lähinnä on resurssialue, joka sisältää usein 

käytetyt paikat ja objektit sekä ihmiset, jotka ovat yksilölle tuttuja. Resurssialueen ulkopuolella on 

tutkittava alue, joka sisältää käytännössä koko saavutettavan maailman/tiedetyn maailman. Tutkit-

tava alue sisältää uutta tietoa, mahdollisuuksia, jännitystä tuntemattomaan, mutta myös vaaroja ja 

tuntemattoman pelkoa. Se vaikuttaa suoraan yksilöön vain silloin, kun hän matkustaa jonnekin, 

mutta se vaikuttaa yksilöön epäsuorasti koko ajan esimerkiksi kulttuurin, hallinnon, talouden, ruo-

katuotannon ja luonnonkatastrofien kautta. Tutkittavan alueen ulkopuolelle jää vielä suljettu alue. 

Suljettu alue on joko alue, josta emme edes tiedä tai meillä ei ole pääsyä sinne. Suljetut alueet ovat 

joko todellisia tai kuviteltuja, fyysisiä tai metafyysisiä, jotka haastavat ihmisen mielikuvituksen ja 

ymmärryksen. (Hagedorn 2000, 40-43.)  

  

Resurssialue voidaan jakaa vielä tarkemmin kolmeen tasoon: välitön ympäristö, lähiympäristö, käy-

tetty ympäristö. Lisäksi voidaan erottaa ulkoinen ympäristö. Välittömällä ympäristöllä tarkoitetaan 

ympäristöä, joka on käden mitan päässä henkilön vartalosta. Yksittäiset osatehtävät suoritetaan 

tällä tasolla. Lähiympäristö voidaan kuvata noin kaksi metriä korkeana ja neljä metriä kanttiinsa 

olevana kuutiona, joka ympäröi henkilöä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa huonetta ja määritettyä 

ulkoaluetta, jossa henkilö kulloinkin on. Lähiympäristö sisältää usein resursseja, joita voidaan tar-

vita tehtävän sarjallisessa suorittamisessa. Käytetty ympäristö puolestaan käsittää ne ympäristöt, 

jotka ovat henkilölle tuttuja ja joissa hän liikkuu sekä joita hän käyttää rutiininomaisesti. (em., 41-

42.) 

 

Toimintaterapiakirjallisuudessa on useita tapoja määritellä ja kuvata ympäristöä. Toimintaterapi-

assa hyödynnettävät viitekehykset sisältävät usein näkökulman myös ympäristöön, joten ne ohjaa-

vat toimintaterapeuttia huomioimaan ympäristötekijöitä käytännön työssään. (Masagatani 1993, 

147.) Toimintaterapeutit tunnistavat, että ympäristöllä voi olla merkittävä positiivinen tai haitallinen 
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vaikutus yksilöön ja huomioivat ympäristötekijät niin arviointi- kuin interventioprosessissakin. Toi-

mintakykyä tai sen puutteita voidaan kuvata vain suhteessa yksilön ympäristöön. (Mosey 1986, 

172; Duncan 2006, 46.) 

 

Toiminnan analyysi yhdessä ympäristön analyysin kanssa auttaa ymmärtämään suoriutumiselle 

asetettuja vaatimuksia. Ympäristönäkökulmaa on mahdotonta erottaa tehtävän suorittamisesta tai 

yksilön suorituskyvystä tai –tavoista, ja käytännössä niitä tulisikin tarkastella samanaikaisesti. (Ha-

gedorn 2000, 261.)  Esimerkiksi Mackenzie ja O’Toole (2011, 10-11) eivät erota ympäristön ana-

lyysiä erilliseksi analyysiksi vaan kuvaavat ympäristötekijät toiminnan analyysin komponentteina. 

Esitämme työssämme ympäristön analyysin erillisenä prosessina esityksemme yksinkertaistami-

sen vuoksi. 

 

Samoin kuin toiminnan analyysi, myös ympäristön analyysi voidaan jakaa sisällön analyysiin, vaa-

timusanalyysiin sekä sovellusanalyysiin. Sisällön analyysi sisältää objektiivisen havainnoinnin ja 

kuvaamisen vastaten kysymykseen, kuka ja mitä ympäristössä on. Se voi sisältää analyysin maan-

tieteellisistä ominaisuuksista, organismeista, objekteista, resursseista, riskeistä ja etäisyyksistä. 

Vaatimusanalyysi sisältää arvion henkilön käsityksiin ja käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, 

esimerkiksi sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset, roolit, säännöt ja tilannekohtaiset merkitykset. 

Sovellusanalyysi sisältää sellaisten ympäristön elementtien tunnistamisen, joita täytyy muuttaa 

sekä keinot, joilla muutos voidaan tehdä. (Hagedorn 2000, 46.)  

 

Ympäristön analyysi voidaan toteuttaa myös mikro-, meso- ja makrotasolla. Mikrotason analyysissä 

tarkastellaan yksilön välitöntä- sekä lähiympäristöä. Mesoanalyysi keskittyy yksilön käytettyyn ym-

päristöön makroanalyysin puolestaan kohdistaessa huomion tutkittavaan ympäristöön. Makrotason 

analyysiä hyödynnetään tutkimuksessa. Suljettua ympäristöä ei voida analysoida, koska se ei ole 

tiedossa. (em., 46-47, 266.)  

 

Ympäristön adaptaatio tapahtuu suhteessa yksilön tai ryhmän tarpeisiin. Adaptaation avulla voi-

daan tarjota hoitoa tai edistää suoriutumista. Ympäristön adaptaatio perustuu jonkin häiritsevän tai 

epätoivotun tekijän poistamiseen, jonkin objektin, materiaalin tai tiedon lisäämiseen, objektien tai 

rakenteiden muokkaamiseen/muuttamiseen, objektien sijoittelun muuttamiseen tai ympäristöteki-

jöiden vahvistamiseen ja yksilön huomion kohdistamiseen niihin. Erilaiset viitekehykset ohjaavat 

ympäristön adaptaatiota omista lähtökohdistaan. (em., 276.) 

 



  

29 

 

3.3 Työn analyysi 

Työn analyysia sekä työtehtävien suunnittelua ja soveltamista tehdään työhön liittyvän kuntoutuk-

sen ja työhyvinvoinnin yhteydessä erilaisissa tilanteissa. Analyysi ja uudelleensuunnittelu tulevat 

ajankohtaiseksi silloin, kun vammautuneelle henkilölle pyritään mahdollistamaan pääsy takaisin 

työelämään. Työn analyysi on tärkeässä osassa myös silloin, kun työstä aiheutuvia vammoja ja 

sairauksia pyritään ennaltaehkäisemään. Työn analyysi on pohjalla työskentelystrategioiden ja työ-

ympäristön uudelleensuunnittelussa silloinkin, kun tavoitteena on työskentelyn tehokkuus, turvalli-

suus ja työtyytyväisyys. Työn analyysiä voidaan siis toteuttaa yksilökohtaisesti, ja se on aina mu-

kana esimerkiksi toimintaterapeutin suorittamassa työkyvyn arvioinnissa. Toisinaan analyysin ta-

voitteet ovat sellaisia, että analyysi toteutetaan yleisestä näkökulmasta, ei tietyn yksilön suoritta-

mana toimintana. Esimerkiksi työhön liittyviä tehtäväkuvauksia laatiessaan analysoija ei ota kantaa 

siihen, kuinka juuri tietty yksilö voi suoriutua tehtävästä vaan kuvaus laaditaan siitä näkökulmasta, 

kuinka toiminta tyypillisesti suoritetaan ja mitä se tekijältään vaatii. Työhön liittyvään kuntoutukseen 

liittyy usein myös sellaista tehtävien ja osatehtävien analysointia, jota toimintaterapeutin tulee tehdä 

ilman, että kuntoutujan havainnointi kyseisessä tehtävässä on mahdollista. (James 2011, 234-241.) 

 

Työhön paluuseen tähtäävän kuntoutuksen yhteydessä toteutetulla toiminnan analyysillä pyritään 

löytämään niitä tekijöitä, joiden avulla kuntoutujan palaaminen työelämään mahdollistuu työnteki-

jän, työpisteen, työpaikan ja koko työskentelyorganisaation osalta turvallisesti ja vakaasti. Työteh-

tävien ja työympäristön analysoinnin ja yksilön toimintakyvyn arvioinnin kautta terapeutti saa tietoa, 

jonka avulla työn vaatimukset ja yksilön kyvyt suoriutua niistä pyritään saattamaan yhteen. (em. 

2011, 243.)  

 

Jamesin (2011, 237, 240) mukaan toimintaterapeutti analysoi työtä tehtävätasolla, toimintotasolla 

sekä yksilön ja ympäristön huomioivalla tasolla. Toimintotason analyysissä työtoiminto pilkotaan 

pienempiin tehtäviin ja kuvataan niiden suoritusvaatimukset. Tehtävätason analyysissä tehtävät 

pilkotaan edelleen pienempiin osatehtäviin ja kuvataan niiden järjestys ja vaatimukset tehtävän 

suorittamisessa. Edellä mainittu tieto yhdistyy Fosterin ja Prattin (2003, 157) kuvaamassa yksilöta-

son analyysissä, jossa terapeutti arvioi yksilön toimintakapasiteettia, työn vaatimuksia tehtäväta-

solla sekä sitä, kuinka yksilö vastaa työn vaatimuksiin. Hagedorn (2000, 233) puolestaan kuvaa 
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yksilön ja ympäristön huomioivan tason sovellusanalyysinä, jossa toiminnan ja ympäristön analyy-

sit, sekä yksilön toimintakyvystä saatu arviointitieto niputetaan yhteen. 

 

Työn analyysiä voidaan tehdä myös meso- ja makrotasolla. Makrotason analyysillä kerätään tietoa 

kussakin yhteiskunnassa vallitsevista sosiaalisista, kulttuurisista, historiallisista, taloudellisista ja 

lainsäädännöllisistä seikoista, jotka vaikuttavat työhön ja erityisesti palkkatyöhön. Tällaisia seikkoja 

voivat olla esimerkiksi työllisten määrä, väestön ikääntyminen ja vajaakuntoisten työntekijöiden 

asema työmarkkinoilla. Makrotason työn analyysiä voidaan tehdä myös kuntatasolla, jolloin tarkas-

tellaan muun muassa, millaisia työtehtäviä kunnassa on tai miten työt jakautuvat naisten ja miesten 

kesken. Tehdessään makrotason työn analyysiä yksittäisen yrityksen tasolla toimintaterapeutti 

hankkii tietoa yrityksen toimialasta, tuotteista ja palveluista, asiakkaista sekä yrityksen missiosta. 

Tietoa voidaan hyödyntää jalkautettaessa toimintaterapiapalveluja yritykseen. (Foster & Pratt 2003, 

156, 159.) 

 

Mesotason työn analyysi tuottaa tietoa esimerkiksi yrityksen henkilöstöstä, toimipaikoista, alan työ-

käytännöistä ja työturvallisuusasioista. (em. 157, 159.) Toimintaterapeutit tarvitsevat ymmärrystä 

työn luonteesta yhteisössä ja alaan liittyvän kielen hallintaa voidakseen kommunikoida tehokkaasti 

sekä varmistaakseen interventioiden tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. (Lysaght 1997, 

574; Foster & Pratt 2003, 156). Meso- ja makrotason työn analyysien kautta toimintaterapeutit saa-

vat itselleen työkaluja työyhteisössä toimimiseen sekä tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen 

työskentelyyn. Vaikka toimintaterapeutit eivät tekisikään laajoja meso- ja makrotason työn analyy-

sejä, heidän on kuitenkin hyvä tunnistaa eri tasoilla olevien ilmiöiden vaikutus myös mikrotason 

työn analyysiin. Kuviossa 4 esitetään esimerkki eri lähteitä (Foster & Pratt 2003, 155-159; James 

2011, 236) soveltaen työyhteisössä eri asiakastasoilla vaikuttavista ympäristötekijöistä sekä niiden 

keskinäisestä vuorovaikutuksesta. 
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KUVIO 4. Ympäristötekijöiden vuorovaikutus eri asiakastasoilla (koostettu soveltaen Foster & Pratt 

2003, 155-159; James 2011, 236) 
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4 TOIMINTATERAPIAN VIITEKEHYKSET JA KÄYTÄNNÖN TYÖN MALLIT 

TOIMINTATERAPEUTIN TYÖSKENTELYN POHJANA 

Projektimme tuotoksena syntyneessä oppaassa esitetty työn analyysi pohjautuu inhimillisen toi-

minnan malliin (MOHO), koska se on työikäisten kanssa työskennellessä yleisesti käytetty käytän-

nön työn malli, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen ihmisen toimintaan sitoutumisesta. 

MOHO:a on tutkittu laajasti ja sen on todettu soveltuvan myös työhön liittyvään kuntoutukseen ja 

ennaltaehkäisevään työhön (mm. Lee & Kielhofner 2010). MOHO:n rinnalla voi olla asiakkaasta 

riippuen tarkoituksenmukaista hyödyntää myös muita teoreettisia viitekehyksiä syventämään tietoa 

esimerkiksi valmiuksista toiminnallisten taitojen taustalla. Oppaassa esiteltävien viitekehysten va-

lintaan vaikuttivat niiden hyödynnettävyys sairauksissa, jotka aiheuttavat runsaasti sairauspoissa-

oloja ja työkyvyttömyyttä Suomessa. Valinnan perustana olivat myös kentällä työskentelevien toi-

mintaterapeuttien tarpeet sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta esiin nousevat tarpeet. 

4.1 Inhimillisen toiminnan malli, MOHO 

Inhimillisen toiminnan malli (Model Of Human Occupation, MOHO) on laajasti tutkittu ja laajassa 

käytössä oleva toimintaterapian käytännön työn malli. Se on kokonaisvaltainen toiminta- ja asia-

kaslähtöinen malli, joka tarkastelee toimintaan osallistumista yksilön sisäisten tekijöiden ja ympä-

ristöstä tulevien ulkoisten tekijöiden dynaamisena lopputulemana.  Malli ei ole diagnoosilähtöinen, 

vaan sitä voidaan käyttää laajasti erilaisten asiakkaiden kanssa hyvin erilaisissa interventioissa. 

Malli soveltuu käytettäväksi niin haastavien toimintakyvyn rajoitusten kanssa kuin ennaltaehkäise-

vässäkin työskentelyssä. (Kielhofner 2009, 149.) Mallin osa-alueet muodostuvat yksilön sisäisistä 

tekijöistä eli toimintaan motivoitumisesta, tottumuksesta ja suorituskapasiteetista; ulkoisista teki-

jöistä eli ympäristön eri ulottuvuuksista; toiminnan eri tasoista; toiminnallisesta identiteetistä ja pä-

tevyydestä sekä toiminnallisesta adaptaatiosta. Myös narratiivit ovat mallissa tärkeässä asemassa. 

(Kielhofner 2008.) Työhön osallistumista ja suoriutumista sekä siihen vaikuttavia tekijöitä voidaan 

tarkastella asiakkaan kanssa yhdessä esimerkiksi havainnollistamalla inhimillisen toiminnan mallia 

ja tuomalla kuvioihin asiakkaan omia näkemyksiä. Havainnollistava esimerkkikuva on kuviossa 5.  
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KUVIO 5: Inhimillisen toiminnan malliin pohjautuva havainnollistamiskuva asiakkaan kanssa tehtä-

västä työnanalyysistä (Koostettu soveltaen lähdettä Kielhofner 2008) 

 

Toimintaan motivoituminen (tahto) kuvastaa sitä prosessia, jonka kautta yksilö valitsee toimintaa 

ja sitoutuu toimintaan, kuten työhön. Toimintaan motivoitumisen osa-alue jakaantuu henkilökohtai-

seen vaikuttamiseen, arvoihin ja mielenkiinnon kohteisiin. Henkilökohtaisella vaikuttamisella tarkoi-

tetaan yksilön ajatuksia ja tunteita omista kyvyistään ja tehokkuudestaan toimijana, siis yksilön 

pystyvyyskokemuksia. Tähän sisältyy esimerkiksi oman suoriutumisen arvioiminen, omien vah-

vuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavat, joilla yksilö suhtautuu edessään oleviin tehtä-

viin. Tapa voi olla esimerkiksi itseluottavainen tai epäileväinen. Arvot ovat yksilön uskomuksia siitä, 

mikä on hyvää ja oikein; mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä. Arvojen kautta tulee näkyväksi yksilön 

ajatukset siitä, mitkä toiminnot ovat tekemisen arvoisia, kuinka ne suoritetaan ja millaiset tavoitteet 

ovat sitoutumisen arvoisia. Omien arvojen mukaiseen toimintaan sitoutuminen tarjoaa yksilölle 

merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Mielenkiinnon kohteet kuvaavat toimintaa, 

joiden kautta yksilö kokee nautintoa ja iloa. Yksilön ominaispiirteet vaikuttavat mielenkiinnon koh-

teiden syntyyn, ja ne kehittyvät edelleen nautinnolliseen toimintaan sitoutumisen myötä. Näin ollen 

mielenkiinnon kohteiden kehittyminen on riippuvainen yksilön saatavilla olevista mahdollisuuksista 

sitoutua toimintaan. (Kielhofner 2009, 150.) 

 

*TYÖHÖN  
MOTIVOITUMINEN 
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Toimintaan motivoitumisen osa-alue voidaan siis nähdä yksilön ajatusten ja tuntemusten kehänä, 

joka heijastaa tämän pystyvyyskokemuksia, arvoja ja mielenkiinnon kohteita. Tällä osa-alueella on 

merkittävä vaikutus yksilön toiminnalliseen elämään; siihen, kuinka yksilö näkee ympäristönsä 

haasteet ja mahdollisuudet, mihin toimintaan hän valitsee sitoutua ja millaisena hän oman toimin-

tansa kokee ja ymmärtää. Se, kuinka yksilö suhtautuu omaan elämäänsä, on paljolti kiinni tahdon 

osa-alueesta, ja muutokset toimintakyvyssä voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia tällä osa-alu-

eella.  Ihminen voi kokea kadottavansa kykynsä, hän ei ehkä pystykään enää toimimaan, kuten 

kokee tärkeäksi, tai ei saa enää nautintoa asioista, jotka ennen kiinnostivat. Kun toimintaan moti-

voitumisen osa-alue on värittynyt negatiivisesti, yksilö saattaa tehdä päätöksiä, jotka korostavat 

toimintarajoitteiden vaikutusta. Esimerkiksi avuttomuuden ja toivottomuuden tunteet voivat ohjata 

yksilöä välttelemään toimintoja, jotka voisivat vahvistaa itseluottamusta ja kykyjä. Toimintoihin osal-

listumista välttämällä myös yksilön kyvyt suoriutua toiminnoista voivat heiketä. Tämän vuoksi inhi-

millisen toiminnan malliin perustuvat toimintaterapeuttiset interventiot keskittyvät usein toimintaan 

motivoitumisen osa-alueelle. Osa-alue on olennainen toimintaterapiassa myös siksi, että terapia-

prosessi haastaa asiakkaita tekemään päätöksiä toimintaan sitoutumisesta. (Kielhofner 2009, 150.) 

 

Tottumus sisältää ne prosessit, joiden kautta yksilö organisoi toimintaansa. Tietyissä konteks-

teissa tapahtuvien toistojen kautta syntyy erilaisia tapoja toimia. Yksilön omaksumat roolit ja rutiinit 

ovat vaikuttamassa siihen, millaisiksi tavat toimia muodostuvat. Rutiinit ovat opittuja toimintatapoja, 

jotka tapahtuvat suurelta osin automaattisesti. Ne liittyvät vahvasti tiettyihin, yksilölle tuttuihin ym-

päristöihin. Rutiinit vaikuttavat siihen, kuinka yksilö suorittaa päivittäisiä toimintojaan, käyttää ai-

kaansa ja käyttäytyy. Roolit vaikuttavat yksilön identiteettiin ja niihin velvollisuuksiin, joita identiteetti 

sisältää. Roolit määrittävät suurelta osin, mitä ihmiset tekevät. Roolit määräytyvät aina sen sosiaa-

lisen järjestelmän kautta, johon rooli kuuluu. Työpaikka voi olla esimerkki sosiaalisesta järjestel-

mästä. Uuden roolin oppimiseen sisältyy aina oman identiteetin, erilaisten näkemysten tai ajattelu-

tapojen sekä uusien odotusten sisäistäminen kokonaisuudeksi. (em., 150-151.) 

 

Tottumus ohjaa yksilön toimimista fyysisessä, ajallisessa ja sosiaalisessa ympäristössään. Näin 

ollen, kun esimerkiksi vamma, sairaus tai ympäristön olosuhteet haastavat tottumusta, yksilö voi 

kokea menettäneensä suuren osan oman elämänsä jatkuvuudesta ja tuttuudesta. Kun päivittäisiin 

toimintoihin ei löydy automatisoituneita tapoja, tavanomaistenkin tehtävien suorittamiseen kuluu 

paljon resursseja. Tällöin terapian tärkeimpänä tehtävänä on tukea uusien rutiinien ja roolien syn-

tymistä. (em, 151-152.) 
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Suorituskapasiteetilla tarkoitetaan yksilön sisäisiä fyysisiä ja psyykkisiä kykyjä, sitä kuinka yksilö 

käyttää näitä kykyjään ja millaisiksi yksilö kokee ne toiminnassaan. Kykyihin vaikuttavat kehon ra-

kenteet, kuten lihaksiin, luihin, sydämeen ja verisuoniin liittyvät tekijät sekä neurologiset tekijät. 

Lisäksi kykyihin vaikuttavat psyykkiset ja kognitiiviset tekijät, kuten muisti. Nämä ovat toimintaval-

miuksia, objektiivista suorituskapasiteettia, joiden mittaamiseksi ja ymmärtämiseksi inhimillisen toi-

minnan mallin rinnalle on syytä ottaa täydentävä viitekehys. Näitä objektiivista suorituskapasiteettia 

kuvaavia viitekehyksiä ovat esimerkiksi biomekaaninen malli, motorisen kontrollin malli, kognitiivi-

set mallit ja sensorisen integraation malli. (Kielhofner 2009, 152.) 

 

Inhimillisen toiminnan malli korostaa myös subjektiivisen suorituskapasiteetin merkitystä toimin-

nalle. Mitattavissa olevien kykyjen ja valmiuksien rinnalla terapeutin tulee tunnistaa sen merkitys, 

millaiseksi yksilö kokee oman suoriutumisensa ja erityisesti rajoitteet suoriutumisessaan. Toimin-

taterapialla yksilöä voidaan tukea löytämään uusia tapoja suoriutua arjen toiminnoista ja saavutta-

maan kokemuksellinen yhteys kehoonsa uudelleen. (em., 150.) 

 

Ympäristöllä on merkittävä vaikutus toimintaan sitoutumiseen. Mallin mukaan toiminta syntyy aina 

yksilön sisäisten ominaisuuksien ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena. Sisäisiä ominaisuuk-

sia ovat tahto, tottumus sekä suorituskapasiteetti. Ympäristöön kuuluvat ne fyysiset, sosiaaliset, 

kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset tekijät yksilön kontekstissa, jotka ovat vaikuttamassa motivoi-

tumiseen sekä toiminnan organisointiin ja siitä suoriutumiseen. Ympäristö sisältää fyysiset tilat ja 

esineet, ihmiset sekä odotukset ja mahdollisuudet osallistua toimintaan. (em. 150.) 

 

Inhimillisen toiminnan malli kuvaa toimintaa eri tasoilla. Toiminnallisen osallistumisen tasolla tar-

kastellaan sitoutumista niihin työn, vapaa-ajan sekä itsestä huolehtimisen ja kotielämän toiminta-

kokonaisuuksiin, jotka kuuluvat tarkasteltavana olevaan kontekstiin ja joihin sitoutuminen on toivot-

tua tai välttämätöntä hyvinvoinnin kannalta.  Toiminnallista osallistumista on esimerkiksi työssä 

käyminen, koulunkäyntiin osallistuminen tai kotiasioista huolehtiminen. Toiminnallinen osallistumi-

nen pitää sisällään toiminnallista suoriutumista erilaisista toiminnoista. Esimerkiksi osallistumi-

nen työhön edellyttää suoriutumista monista eri toiminnoista, kuten kiinnostavien työpaikkojen et-

simisestä, työhakemusten kirjoittamisesta, työhaastatteluun valmistautumisesta ja erilaisten työ-

tehtävien suorittamisesta. Kaikki nämä toiminnot sisältävät useita tehtäviä ja osatehtäviä, joiden 

suorittamiseksi tarvitaan toiminnallisia taitoja. Toiminnalliset taidot voidaan jakaa motorisiin tai-

toihin, prosessitaitoihin sekä kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoihin. Motorisia taitoja ovat esi-
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merkiksi vartalon stabiloiminen ja taivuttaminen, objektien manipulointi käsissä, nostaminen, ob-

jektien siirtäminen. Prosessitaitoja ovat muun muassa tarkoituksenmukaisten objektien valinta ja 

looginen organisointi tilassa, tehtävän vaiheiden oikea-aikainen aloittaminen ja lopettaminen. Kom-

munikointi- ja vuorovaikutustaitoja ovat puolestaan esimerkiksi eleet, fyysinen kontakti, puhe, si-

toutuminen yhteistyöhön toisten kanssa, itsensä esiintuominen. (Kielhofner 2009, 153.) 

 

Toimintaan sitoutumisen kautta jokaiselle yksilölle on ajan kuluessa muodostunut oma toiminnal-

linen identiteetti; ajatus siitä, mitä he ovat ja miksi haluavat tulla toiminnallisena olentona. Toimin-

nallinen pätevyys kuvastaa sitä, kuinka yksilö kykenee pitämään yllä toiminnallisen identiteettinsä 

mukaista toiminnallisuutta. Toiminnallisella adaptaatiolla eli sopeutumisella kuvataan sitä pro-

sessia, jonka kautta yksilö luo ja toteuttaa positiivista toiminnallista identiteettiään. Toisin sanoen 

toiminnallinen adaptaatio ilmentää kaikkea sitä, miten ja millaiseen toimintaan yksilö osallistuu. 

(em., 149-153.) 

 

Myös toiminnalliset narratiivit ovat tärkeällä sijalla mallissa. Ne ovat yksilön kokemia ja esiin-

tuomia elämänkertomuksia, joiden kautta yksilön tahto, tottumus, suorituskapasiteetti ja ympäris-

tötekijät integroituvat merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Ne voivat estää tai edistää toiminnallista 

sopeutumista. Mikäli yksilön narratiivi kuvastaa elämää tragediana, syitä ponnisteluun tavoitteiden 

saavuttamiseksi voi olla vaikea löytää. Narratiivin kuvastaessa toivoa ja parempaa tulevaisuutta 

yksilö on motivoituneempi tekemään töitä saavuttaakseen tavoitteensa. Toiminnallisten narratiivien 

perusteella voidaan ennakoida toimintaterapia-asiakkaiden tulevaa toiminnallista adaptaatiota. Toi-

minnallinen adaptaatio alkaa siitä, miten yksilö näkee itsensä toiminnallisessa narratiivissaan. (em., 

153-154.) 

4.2 Biomekaaninen malli 

Biomekaanisen mallin taustalla oleva teoria pohjautuu anatomiaan, fysiologiaan ja kinesiologiaan. 

Malli selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön huomioiden, miten ihmiset tuottavat ja ylläpitävät lii-

kettä toimintoja suorittaakseen. Biomekaniikan keskeisiä käsitteitä ovat nivelten liikelaajuus (range 

of motion, ROM), voima (power) sekä kestävyys (endurance). (Kielhofner 2009, 66-67.) Liikelaa-

juus käsittää liikkeen suunnan ja kulmat, joista esimerkkeinä abduktio-adduktio, fleksio-ekstensio, 

deviaatio, rotaatio ja supinaatio. (Cole & Tufano 2008, 166). Aktiivisella liikelaajuudella tarkoitetaan 
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liikkeen laajuutta, jonka asiakas tuottaa itse lihasvoimaa käyttäen. Passiivinen liikelaajuus puoles-

taan tarkoittaa liikkeen laajuutta ulkoisen voiman liikuttaessa niveltä. Kestävyydellä viitataan lihas-

toiminnan ylläpitoa avustavaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan. Voima on lihaksen ky-

kyä tuottaa jännitystä liikkeen tuottamiseksi tai stabiloimiseksi. (Kielhofner 2009, 66-67.) 

 

 

Biomekaanisen mallin keskeisiä perusolettamuksia ovat:  

1. Tarkoituksenmukainen ja asiakkaalle merkityksellinen toiminta parantaa liikelaajuutta, 

voimaa ja kestävyyttä.  

2. Liikelaajuuden, voiman ja kestävyyden parantuminen näkyvät toimintakyvyn parantumi-

sena.  

3. Levon/kuormituksen periaate: kuormitus on tärkeää toimintakyvyn säilymiseksi, mutta 

keholla täytyy olla myös aikaa palautua ja parantua.  

4. Asiakkaan keskushermoston tulee toimia. (Lähde: Latella & Meriano 2003, xiii-xiv.) 

 

Toimintaterapiassa biomekaniikan periaatteita hyödynnetään, jotta voitaisiin ymmärtää ja vahvistaa 

toiminnallista suoriutumista sekä hyödyntää toimintaa muutoksen aikaansaamiseksi liikelaajuu-

dessa, voimassa tai kestävyydessä. Interventiot perustuvat liikkeen ja toiminnallisen suoriutumisen 

yhdistämiseen. Interventiolla voidaan ehkäistä esimerkiksi virheasentojen syntymistä ja ylläpitää 

olemassa olevaa kapasiteettia, palauttaa kykyä liikkua/liikuttaa tai kompensoida rajoittunutta liike-

laajuutta, voimaa tai kestävyyttä. (Kielhofner 2009, 70-77.) 

4.3 Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis (PRPP) 

Chapparo ja Ranka (2011, 147) ovat kehittäneet kognitiiviseen tiedonkäsittelyteoriaan pohjautuvan 

menetelmän, Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis (PRPP), toiminnan ana-

lyysiin. Siinä keskitytään toiminnan ja kontekstin vaatiman kognitiivisten valmiuksien analyysiin toi-

minnan havainnoinnin kautta. PRPP -systeemiä on käytetty tuloksellisesti esimerkiksi aivovamman 

saaneiden, kuten myös skitsofreniaa sairastavien aikuisten kanssa (Aubin, Chapparo, Gélinas, Stip 

& Rainville 2009; Nott, Chapparo & Heard 2009). Sitä on hyödynnetty myös oppimisvaikeuksista 

kärsivien lasten kanssa (Chapparo 2017, 205). 
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Kognitiivinen tiedonkäsittelymalli on ollut vallitseva käsitteellinen viitekehys kognitioon liittyvän tut-

kimuksen taustalla. Mallia on hyödynnetty kognitiivisten vajavuuksien tutkimisessa, ja se selittää 

myös oppimista. (Levy 2011, 93, 95.) Kognitiivisen tiedonkäsittelymallin soveltamisen edellytyk-

senä on ymmärrys siitä, että toiminnallinen suoriutuminen vaatii tarkoituksenmukaista tiedonkäsit-

telyä. Suoriutumisen ongelmia ilmenee silloin, kun jossain vaiheessa tiedonkäsittelyä on pysyviä 

virheitä. Kognition vajavuudet voivat vaikuttaa haitallisesti tarkkaavuuteen, hahmottamiseen, tun-

nistamiseen, muistiin, arvostelukykyyn, oppimiseen ja ongelmanratkaisuun toiminnan aikana. 

(Chapparo & Ranka 2011, 148-149.) 

 

Kognitiivisissa tiedonkäsittelyteorioissa kuvataan tiedonkulkua vaiheittaisena virtana alkaen tiedon 

vastaanottamisesta eri aistien kautta. Tieto tallennetaan ja varastoidaan uudelleen, sitä organisoi-

daan käyttäen erilaisia ongelmanratkaisu- ja päätöksentekostrategioita. Lopulta tiedon pohjalta 

muodostetaan vaste. Tiedonprosessointijärjestelmää kontrolloi toiminnanohjausjärjestelmä, jolla 

on kaksi päätehtävää. Ensimmäinen päätehtävä on tietoisuus taidoista, strategioista ja resurs-

seista, joita tarvitaan tehtävien suorittamiseksi. Toinen päätehtävä on tietoisuus itsesäätelyn stra-

tegioista, joiden avulla monitoroidaan ajatteluprosesseja ja sopivien strategioiden käyttämistä, kun 

prosessointi ei etene sujuvasti. (Chapparo 2017, 148, 192.) 

 

PRPP:n perusolettamuksia ovat:  

1. Tiedon käsittelyyn ja käyttämiseen tehtävän suorittamisen aikana vaikuttavat yksilön 

prosessointikapasiteetti ja tehtävän sekä kontekstin tiedonprosessoinnille asettamat vaa-

timukset.  

2. Kognitiivisten strategioiden käyttöä voidaan havainnoida arjen toiminnassa.  

3. Toiminnallista suoriutumista voidaan parantaa opettamalla kognitiivisten strategioiden 

käyttöä. (em., 190.) 

 

Chapparo ja Ranka (2011, 151-152) esittävät PRPP -järjestelmän käsitteet kuviossa 6, jossa si-

simmällä kehällä on kuvattu neljä tiedonkäsittelyn ulottuvuutta: havaitseminen (perceive), muista-

minen (recall), suunnittelu (plan) sekä suoriutuminen (perform). Nuolet kuvaavat näiden ulottuvuuk-

sien välistä, tiedonkäsittelyteorioiden mukaista, monivaiheista tiedonkulkua. Ulottuvuudet jaetaan 

edelleen alakategorioihin, jotka kuvataan keskikehällä. Uloimmalla kehällä kuvataan havaittavissa 

olevia käyttäytymisen muotoja, jotka kuvastavat toimintojen suorittamiseen tarvittavia tiedonkäsit-

telystrategioita. Käsitteet ohjaavat toiminnan havainnointia, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka 
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tehokkaasti asiakas kykenee prosessoimaan tietoa kyseisen toiminnan, ympäristön ja kontekstin 

vaatimalla tavalla. 

 

 

KUVIO 6: PRPP System of Task Analysis -menetelmän peruskäsitteet (Kuvan tekijänoikeudet kuu-

luvat Christine Chapparolle ja Judy Rankalle. Kuva julkaistu heidän luvallaan.) 

4.4 Toipumisorientaatio 

Toipumisorientaatio (recovery model, recovery orientation, recovery process, recovery) on mielen-

terveystyössä käytetty teoreettinen viitekehys, joka tähtää toipumisprosessin edistymiseen ja ihmi-

sen valtaistumiseen. Viitekehys on saanut alkunsa mielenterveyskuntoutujilta, ja vertaistyöskente-

lystä se on levinnyt laajaan ammatilliseen käyttöön moniammatillisesti. (Kelly, Lamount & Brunero 
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2010,129-130.) Toipumisorientaation näkökulma MOHO:n rinnalla voi tarjota analyysiin täydentä-

vän näkökulman, kun työskennellään mielenterveyden kontekstissa. Toipumisorientaatio voidaan 

nähdä työskentelyssä sateenvarjoterminä tietyille mielenterveystyössä erityisen merkittäville ar-

voille ja toimintatavoille. Toipumisorientaation ottaminen mukaan työskentelyyn tarjoaa myös yh-

teisen alustan muiden toipumisorientaation näkökulmaa hyödyntävien ammattilaisten kanssa. Näin 

ollen se voi edistää toimintaterapeuttien osaamisen tunnistamista mielenterveystyössä moniam-

matillisesti. (AOTA 2016; Model of Human Occupation 2010.) 

 

Yhden mallin toipumisen prosessista esittelee kanadalainen toimintaterapian maisteri ja terveys-

tieteiden tohtori Karen Rebeiro-Gruhl. Hän näkee toiminnallisen oikeudenmukaisuuden ensisijai-

sena edellytyksenä mielenterveydelliselle toipumiselle. Tutkimustensa ja kliinisen työskentelynsä 

pohjalta hän toteaa, että mielenterveyskuntoutujat jäävät kuitenkin usein ilman toiminnallisia mah-

dollisuuksia. Kuntoutujat kokevat toiminnallista vieraantumista, marginalisaatiota ja deprivaatiota 

ympäristöstä tulevien osallistumisen esteiden vuoksi. (Rebeiro-Gruhl 2014, 103-133.) 

 

Rebeiro-Gruhlin esittämä toipumisen prosessimalli pohjaa suoraan mielenterveyskuntoutujien ko-

kemuksiin siitä, mitkä tekijät ovat edistäneet tai estäneet mielenterveydellistä toipumista. Mallin 

mukaisesti toipumisessa voidaan nähdä kuusi vaiheittaista toipumisen mahdollistajaa: oireiden hel-

pottuminen, perustarpeiden täyttyminen, itsetietoisuuden saavuttaminen, pääsy mahdollisuuksiin 

ja merkitsevä työ. Olennaisin toipumisen edistymiseen vaikuttava tekijä jokaisessa mallin vai-

heessa on ammattilaisten asenne. Siinä missä toivoa ilmentävä tuki on välttämätön tekijä toipumi-

sen edistymiselle, ammattilaisten negatiivinen asenne mielenterveyskuntoutujan toimijuutta koh-

taan on suurin este toipumiselle. (2014, 103-133.) 

 

Toipumisen alkuvaiheen tärkein tavoite on oireiden helpottuminen. Oireiden helpottumisella ei tar-

koitettu oireista parantumista tai niiden hallintaa, mutta lääkkeellinen oireiden helpottuminen koet-

tiin olennaiseksi tekijäksi toipumisprosessin käynnistymiselle ja toimintaan sitoutumiselle. (em., 

103-133.)  

 

Perustarpeiden täyttymisen vaihe sisältää esimerkiksi fyysiseen ja emotionaaliseen turvallisuuteen, 

asumiseen, itsestä huolehtimiseen ja muihin elämän välttämättömyyksiin liittyviä tekijöitä. Myös 

työllisyydellä on todettu olevan merkittävä vaikutus yksilön fyysiseen, sosiaalisen ja psyykkiseen 
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terveyteen. Toipumisorientaation mukaisessa toiminnassa pyritään tukemaan asiakkaan osallistu-

mista oman elämänsä toimintoihin sen kaikilla osa-alueilla. Mielenterveyskuntoutujat kokevat usein 

ensimmäisenä toiminnallista marginalisaatiota tällä osa-alueella. (Rebeiro-Gruhl 2014, 103-133.) 

 

Kolmas toipumisen mahdollistaja mallissa on itsetietoisuuden saavuttaminen. Itsetietoisuuden saa-

vuttaminen voidaan nähdä risteyskohtana toipumiselle. Itsetietoisuuden kautta yksilö voi käydä läpi 

ja hyväksyä tilanteensa. Tähän vaiheeseen liittyy usein toivon löytämistä omasta itsestään. Yksilöt 

löytävät tapoja päästä yli menneestä ja kokevat olevansa hyväksyttyjä, kokonaisvaltaiseen elä-

mään pystyviä ihmisiä sairaudesta huolimatta. Suurimpia esteitä itsetietoisuuden saavuttamiselle 

oli Rebeiro-Gruhlin tutkimuksessa yksilölliset asenteet, ymmärryksen puuttuminen toipumisen 

mahdollisuudesta, tiedon puute toipumisesta ja sen edistämisestä sekä epäonnistuneet siirtymät 

edellisissä vaiheissa. Positiivinen vertaismalli on tässä vaiheessa toipumista erityisen tärkeää. 

(em., 103-133.) 

 

Seuraava toipumisen vaihe mallissa on pääsy mahdollisuuksiin. Mielenterveyskuntoutujan on 

usein vaikea löytää tarjolla olevien mahdollisuuksien luo. Mahdollisuuksiin pääsyä vaikeuttaa mie-

len sairauden mukanaan tuoma stigma sekä erilaisten palveluiden ja ohjelmien monimutkaiset sok-

kelot järjestelmässä. Toipumisorientaation mukaisessa toiminnassa vertaisten ja ammattilaisten 

tuki oikeiden palveluiden luo löytämisessä ja ensimmäisten kontaktien luomisessa on tärkeää. 

(em., 103-133.) 

 

Rebeiro-Gruhlin mallin pohjana olevan tutkimuksen kohderyhmä koki merkityksellisen työn olevan 

toipumisen viimeinen vaihe. Silti he näkivät työn jonain saavuttamattomissa olevana. Kuntoutujat 

eivät löydä töitä, heille ei tarjota töitä sairautensa vuoksi, ja heitä jopa kielletään työskentelemästä. 

Rebeiro-Gruhl toteaa työn terveysvaikutuksille olevan laajasti tutkittua näyttöä, niin fyysiseen kuin 

psyykkiseen terveyteen liittyen. Työssä käyvät ihmiset ovat fyysisesti ja psyykkisesti terveempiä. 

Hän viittaa myös Kanadan terveysministeriön tutkimuksiin siitä, että mielenterveyden sairauksia 

omaavista ihmisistä työssä käyvät käyttävät vähemmän palveluita ja sairaalajaksoja kuin työttömät. 

(em. 113-114.) Kun myös mielenterveyskuntoutujat itse kokevat työn olevan tärkeää heidän toipu-

miselleen, tulee työelämään pääsyn ja työkyvyn ylläpitämisen tukeminen olla mukana toipumis-

orientaation mukaisessa toiminnassa silloin, kun se on asiakkaalle merkityksellistä. (em., 103-133.) 
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AOTA (The American Occupational Therapy Association) viittaa Yhdysvaltain päihde- ja mielen-

terveyspalveluvirasto SAMHSA:n määrittelemiin kymmeneen toipumista ohjaavaan periaattee-

seen, jotka palveluntarjoajan tulee huomioida tarjotakseen toipumisorientaation mukaisia palve-

luita. (AOTA 2016, SAMHSA 2012, viitattu 5.8.2018.) Nämä periaatteet on esitetty kuviossa 7. Op-

paassa käytetään näitä toipumisen osa-alueita pohjana toipumisorientaation huomioivalle työn 

analyysille. 

 

 

KUVIO 7. Toipumista ohjaavat periaatteet SAMHSA:n (2012) mukaisesti 
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5 OPPAAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

5.1 Oppaan laatukriteerit 

Oppaan laatukriteereiksi määriteltiin kolme tuotteen ammatillisen käytön kannalta olennaista laatu-

kriteeriä: oppaan käytettävyys, asiakaskeskeisyys sekä tietoperustan nojautuminen pääasiassa toi-

mintaterapian ja toiminnan tieteiden kirjallisuuteen. Käytettävyys voidaan nähdä tuotteen laatuteki-

jänä käyttäjän näkökulmasta käsin. Käytettävyys määrittelee, tarjoaako tuote ratkaisun käyttäjän 

näkökulmasta oikeisiin ongelmiin ja ovatko ratkaisut sellaisia, että tuotetta on helppo käyttää. Näin 

ollen käyttäjän tarpeiden tunteminen on tärkeä osa käytettävyyden suunnittelua. Käytettävyys 

koostuu useasta osatekijästä. Esimerkiksi ISO:n määritelmään käytettävyydestä sisältyy tarkkuus 

(onko tuotteessa käyttäjän kannalta oikeat ominaisuudet), tehokkuus (kuinka helppoa ja nopeaa 

käyttäminen on) ja tyytyväisyys (onko tuotteen käyttäminen käyttäjän mielestä miellyttävää, pitääkö 

käyttäjä tuotteesta). Käytettävyyttä arvioidaan aina myös käyttäjien tavoitteista ja käyttöympäris-

töistä käsin. (Teknologian tutkimuskeskus VTT 2015, viitattu 16.5.2018.) Oppaan käytettävyydellä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä oppaan sellaista sisältöä ja visuaalista selkeyttä, että sen käyttämi-

nen konkreettisena käytännön työkaluna olisi sujuvaa ja tarkoituksenmukaista. 

 

Toimintaterapiassa asiakaskeskeisyydellä tarkoitetaan työtapaa, jossa on omaksuttu asiakkaan 

kunnioittaminen ja asiakas nähdään kumppanina, joka on mukana päätöksenteossa. Tavoitteena 

on toimia asiakkaan puolestapuhujana hänen pyrkiessään kohti tavoitteitaan ja tunnustaa asiak-

kaan kokemus ja hänen tietonsa. Asiakkaina voivat olla yksilöt, ryhmät, organisaatiot ja hallinnot 

sekä laitokset. (Mills & Law 1998, 3.) Arvioimme oppaamme asiakaskeskeisyyttä sekä toimintate-

rapeuttien että välillisten hyödynsaajien eli toimintaterapeuttien asiakkaiden näkökulmasta.  

 

Toimintaterapian tulee perustua näyttöön perustuvaan käytäntöön ja tutkimustietoon. Toimintate-

rapeutilla on ammattieettinen velvollisuus etsiä ja käyttää tutkimustietoa työnsä tueksi. (Suomen 

Toimintaterapeuttiliitto 2011, Suomen Toimintaterapeuttiliitto 2014.) Tämän vuoksi oppaan kolman-

neksi laatukriteeriksi nostettiin sen tietoperustan nojautuminen pääasiassa oman ammattialamme 

kirjallisuuteen ja tutkimustietoon. Tietoperustaa voidaan perustellusti täydentää lähitieteistä ja lä-

heisten ammattikuntien tietoperustasta. Tiedon tulisi olla paitsi luotettavaa myös ajanmukaista. 

Tämä laatukriteeri asetettiin tukemaan muita laatukriteereitä ja helpottamaan opasta hyödyntäviä 
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toimintaterapeutteja työskentelemään laadukkaasti ja eettisesti. Oppaan suunnittelussa ja jake-

lussa käytettiin hyväksi teoriatietoa kirjallisten oppaiden suunnittelusta, sosiaali- ja terveysalan pal-

veluiden tuotteistamisesta sekä markkinoinnista. Oppaan käytettävyydestä pyrimme saamaan laa-

timiimme laatukriteereihin perustuvaa arviointitietoa ohjausryhmältä, työhön liittyvien ilmiöiden pa-

rissa työskentelevältä toimintaterapeutilta sekä toimintaterapeuttiopiskelijoilta. 

 

Taulukossa 2 esitetään oppaan laatukriteerit ja konkretisoidaan, miten laatukriteerien täyttyminen 

näkyy oppaassa. Lisäksi listataan palautelomakkeessa käytettyjä kysymyksiä, joilla mitattiin kunkin 

laatukriteerin täyttymistä. Palautelomake on liitteessä 1. Lisäksi oppaan laatukriteerien täyttymistä 

arvioidaan itse- ja vertaisarvioinnilla sekä ohjausryhmän palautteen avulla. 

 

TAULUKKO 2: Oppaan laatukriteerit sekä niiden täyttymisen mittaaminen 

 

KÄYTETTÄVYYS 

Laatukriteerin osatekijät Miten laatukriteeri näkyy konk-
reettisesti oppaassa? 

Lomakkeen kysymykset, 
joilla haetaan vastausta. 

Toimintaterapeutti voi hyö-
dyntää opasta eri asiakas-
ryhmien kanssa. 

Asiasisällössä huomioidaan eri 
asiakasryhmien tarpeita. 
Opas sisältää useita viitekehyk-
siä erilaisten asiakkaiden tarpei-
siin.  
Opas sisältää konkreettista ma-
teriaalia työn analyysissä sovel-
lettavaksi.  

9. Asiakaslähtöisyys 
10. Muita huomioitasi oppaan 
asiakaslähtöisyyteen liittyen. 
11. Teoria ja näyttö oppaassa 
15. Muita huomioitasi op-
paassa esitettyyn teoriaan ja 
näyttöön liittyen. 

Toimintaterapeutti voi hyö-
dyntää opasta oman 
työnsä perustelemisessa. 

Oppaan tieto perustuu toiminta-
terapian teoriaan. 
Oppaassa tuodaan selkeästi 
esille tutkimusnäyttöä. 

7. Oppaan hyödynnettävyys 
8. Muita huomioitasi oppaan 
hyödynnettävyydestä. Mitä 
toivoisit lisää? Mitä muuttai-
sit? 
9. Asiakaslähtöisyys 
10. Muita huomioitasi oppaan 
asiakaslähtöisyyteen liittyen. 
11. Teoria ja näyttö oppaassa 
15. Muita huomioitasi op-
paassa esitettyyn teoriaan ja 
näyttöön liittyen. 

Käyttäjä löytää tarvitse-
mansa tiedon nopeasti. 

Oppaassa on sisällysluettelo.  
Oppaassa on sisäisiä linkkejä.  
Visuaalinen ilme tukee tiedon 
löytämistä esimerkiksi värien ja 
muiden visuaalisten elementtien 
käyttäminen.  

5. Oppaan ulkoasu ja käytet-
tävyys 
6. Muita huomioitasi oppaan 
ulkoasuun ja käytettävyyteen 
liittyen. 
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Kuvioita ja taulukoita käytetään 
harkiten. 
Opas on jaettu kahteen osaan. 

Oppaan typografia tukee 
oppaan hyödyntämistä. 

Oppaan fontti, väliotsikot ja teks-
titehosteet helpottavat käyttöä. 

Oppaan sisältö vastaa 
käyttäjän tarpeita. 

Opas sisältää täydentävää teo-
riatietoa käytännön vinkkien tu-
eksi.  
Opas sisältää tietoa toimintatera-
peuttien käyttämistä arviointime-
netelmistä.  
Opas on jaettu kahteen osaan. 
Opas sisältää konkreettisia käy-
tännön vinkkejä analyysin teke-
miseen ja sovellusanalyysiin.  
Opas sisältää konkreettista ma-
teriaalia työn analyysissä sovel-
lettavaksi.  

7. Oppaan hyödynnettävyys 
8. Muita huomioitasi oppaan 
hyödynnettävyydestä. Mitä 
toivoisit lisää? Mitä muuttai-
sit? 
12. Tarpeet ja toiveet 
 

ASIAKASLÄHTÖISYYS 

Laatukriteerin osatekijät Miten laatukriteeri näkyy konk-
reettisesti oppaassa? 

Lomakkeen kysymykset, 
joilla haetaan vastausta. 

Opas auttaa terapeuttia 
ottamaan asiakkaan mu-
kaan analyysiin. 

Analyysikysymykset ohjaavat te-
rapeuttia ottamaan asiakkaan 
mukaan.  
Oppaassa esitetään käytännön 
esimerkkejä siitä, kuinka asiakas 
osallistetaan analyysiin.  

7. Oppaan hyödynnettävyys 
8. Muita huomioitasi oppaan 
hyödynnettävyydestä. Mitä 
toivoisit lisää? Mitä muuttai-
sit? 
9. Asiakaslähtöisyys 
10. Muita huomioitasi oppaan 
asiakaslähtöisyyteen liittyen. 

Toimintaterapeutti voi hyö-
dyntää opasta eri asiakas-
ryhmien kanssa. 

Opas sisältää useita viitekehyk-
siä erilaisten asiakkaiden tarpei-
siin.  

TOIMINTATERAPIAN TIETOPERUSTA 

Laatukriteerin osatekijät Miten laatukriteeri näkyy konk-
reettisesti oppaassa? 

Lomakkeen kysymykset, 
joilla haetaan vastausta. 

Opas perustuu toimintater-
apian tietoperustaan. 

Oppaan tieto on toimintaterapian 
teoriaan perustuvaa. 
Toimintaterapeutin ainutlaatui-
nen systeeminen lähestyminen 
asiakkaan tilanteeseen on näky-
vissä. 
Opas sisältää useita viitekehyk-
siä erilaisten asiakkaiden tarpei-
siin.  
Käytännön sovellus perustuu toi-
mintaterapian teoriaan.  

9. Asiakaslähtöisyys 
10. Muita huomioitasi oppaan 
asiakaslähtöisyyteen liittyen. 
11. Teoria ja näyttö oppaassa 
15. Muita huomioitasi op-
paassa esitettyyn teoriaan ja 
näyttöön liittyen. 

Opas tukee toimintatera-
peutin näyttöön perustu-
vaa työskentelyä. 

Oppaan tieto on näyttöön perus-
tuvaa. 
Oppaassa tuodaan selkeästi 
esille tutkimusnäyttöä. 

7. Oppaan hyödynnettävyys 
8. Muita huomioitasi oppaan 
hyödynnettävyydestä. Mitä 
toivoisit lisää? Mitä muuttai-
sit? 



  

46 

11. Teoria ja näyttö oppaassa 
15. Muita huomioitasi op-
paassa esitettyyn teoriaan ja 
näyttöön liittyen. 

Lisäksi kaikkien laatukriteerien saavuttamista mitattiin palautelomakkeen kysymyksillä 13. Mistä 
erityisesti pidit oppaan sisällössä/rakenteessa/ulkoasussa? sekä 14. Miten kehittäisimme opas-
tamme? Mitä erityisesti haluaisit muuttaa oppaan sisällössä/rakenteessa/ulkoasussa? 

 

5.2 Tuotekehitysvaiheet 

Oppaan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin tuotekehityksen ja tuotteistamisen vaiheita 

Jämsän ja Mannisen (2000) mukaisesti. Tuotekehitysprosessista voidaan erottaa toisistaan viisi 

erilaista vaihetta: kehittämistarpeen tunnistaminen, ideointi, luonnostelu, tuotteen kehittely sekä vii-

meistely. Vaiheet painottuvat erilaisissa projekteissa eri tavalla, eikä vaiheesta toiseen siirtyminen 

edellytä sitä, että edellinen vaihe on päättynyt.  

 

Jokainen tuotekehitysprosessi vaatii alkaakseen kehitystarpeen tai ongelman tunnistamisen. Ke-

hitystarve voi liittyä jo olemassa olevan tuotteen tai palvelun muokkaamiseen, tai täysin uuden 

tuotteen tai toimintamallin kehitystarpeeseen. (em. 28.) Opasta ryhdyttiin suunnittelemaan, koska 

opettajamme oli tunnistanut kehitystarpeen. Niinpä kehittämistarpeen tunnistamisen vaihe jäi pro-

jektissamme pienelle huomiolle. Ideointivaiheessa toteutettu alkukysely työelämän asiantuntijoilta 

vahvisti kuitenkin ajatusta siitä, että kehittämistarve on todellinen.  

 

Ideointivaiheessa pyritään löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja kehitystarpeen täyttämiseksi. Ide-

oinnissa voidaan hyödyntää luovan ongelmanratkaisun menetelmiä sekä erilaisia ideapankkeja ja 

benchmarkingia. (em. 35.) Ideointivaiheen alussa teimme todella paljon tiedonhakua. Tutustuimme 

kirjallisuuteen tuotteen kehittämisestä ja käyttäjälähtöisyydestä. Etsimme tietoa Suomesta ja ulko-

mailta siitä, millaisissa tehtävissä toimintaterapeutit työn kontekstissa työskentelevät. Pereh-

dyimme tutkimuksiin toimintaterapeuttisten interventioiden vaikuttavuudesta työelämän konteks-

tissa. Haimme tietoa siitä, millaista materiaalia Suomessa tai ulkomailla aiheesta jo löytyy. Tutus-

tuimme erilaisista aiheista tehtyihin oppaisiin ja pohdimme, voisiko niissä olla elementtejä, joita 

voisimme oppaassamme hyödyntää. Laadimme oppaalle projektimme tavoitteita tukevat laatukri-

teerit. Lisäksi toteutimme oppaan luonnostelua ohjaavan alkukyselyn työelämän asiantuntijoille. 

Pyysimme kuudelta eri tavoin työn tai opiskelun kontekstissa työskentelevältä toimintaterapeutilta 
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ajatuksia siitä, millaisia tarpeita ja toiveita heillä olisi oppaan suhteen. Heille lähettämämme viesti 

löytyy liitteestä 2. 

 

Analysoimme työelämän asiantuntijoiden tarpeet ja toiveet sisällönerittelyn avulla ja saimme näin 

käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteiden mukaan hahmoteltua oppaan sisällön. Toiveissa ko-

rostuivat seuraavat asiat: teoriatieto ja tutkimusnäyttö toimintaterapeutin työn perustelemiseksi, 

käytön helppous ja nopeus (esim. erillinen teoriaosuus), käytännön vinkit ja vaiheet työn analyysiin, 

erilaiset tarkistuslistat, käytännön yhdistyminen teoriaan, asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen 

huomioiminen ja eri asiakasryhmien huomioiminen. Oppaalta toivottiin myös visuaalista selkeyttä 

ja sitä, että tieto on helposti löydettävissä. 

 

Luonnosteluvaiheessa analysoidaan sitä, mitkä eri tekijät ja näkökulmat ohjaavat tuotteen suun-

nittelua. Vaiheen aikana pyritään selvittämään tarvittavia näkökohtia ja muodostamaan niistä syn-

teesi, jonka perusteella voidaan laatia tuotekehityssuunnitelma. (Jämsä & Manninen 2000, 43,51-

52.) Luonnosteluvaiheessa ryhdyimme koostamaan eri puolilta saadusta tiedosta toimivaa koko-

naisuutta, joka vastaisi tavoitteita ja laatukriteereitä. Kokosimme työelämän asiantuntijoilta kerää-

mämme vastaukset yhteen, erittelimme sisältöä ja poimimme sieltä yhteisiä tarpeita. Peilasimme 

toisiinsa toimintaterapeuttien kommenteista nousseita tarpeita, yhteiskunnallisesta keskustelusta 

nousseita tarpeita ja omia ajatuksiamme, joita meillä projektin aikana kirjallisuuteen, tutkimustie-

toon ja eri maiden käytäntöihin perehtymisen kautta oli noussut esille.  

 

Tarpeiden kokoamisen jälkeen ryhdyimme etsimään näitä tarpeita parhaiten vastaavia työn ana-

lyysiä ohjaavia viitekehyksiä. Eri näkökulmista saatujen tarpeiden perusteella päädyimme otta-

maan Inhimillisen toiminnan mallin kaikkia analyysejä ohjaavaksi toimintaterapian käytännön työn 

malliksi. Lisäksi tulimme siihen lopputulokseen, että oppaaseen on MOHO:n rinnalle tärkeää saada 

jokin kognitiivinen malli, fyysistä suoriutumista koskeva malli sekä mielenterveyden näkökulmaa 

syventävä malli. Koimme että myös jokin sosiaalisen osallistumisen malli ja ryhmädynamiikkaa 

huomioiva malli olisivat olleet oppaassa hyödyllisiä, mutta projektin resurssien ollessa rajalliset ne 

oli rajattava pois oppaasta.  

 

Oppaan sisällön luonnostelun ohella tämä vaihe sisälsi oppaan muodon, rakenteen, visuaalisten 

ratkaisujen ja jakelun hahmottelua.  Samoin kuin sisällön kanssa, teimme näistäkin seikoista syn-

teesiä eri puolilta kerätystä tiedosta. Päädyimme hyvin nopeasti siihen, että sähköisessä muodossa 
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jaettava kirjallinen opas vastaa projektin tavoitteisiin parhaiten. Se on paperista opasta saavutetta-

vampi ja oppaan helppo saavutettavuus taas tukee projektille asetettuja kehitystavoitteita. Vaikka-

kin opas jaetaan sähköisessä muodossa, se on käyttäjän tarpeiden mukaan myös tulostettavissa. 

Näin ollen oppaan sähköinen muoto tukee myös oppaan laatukriteereitä asiakaslähtöisyydestä ja 

käytettävyydestä. Projektin tavoitteisiin perustuen päädyimme nopeasti myös siihen, että opas jul-

kaistaan verkossa ja se on ilmainen. Rakennetta hahmottelimme havainnollistamalla erilaisia rat-

kaisuja esimerkiksi piirtämällä vuokaavioita ja luonnosehdotelmia paperille.  

 

Tässä vaiheessa etsimme myös sopivaa ohjelmaa oppaamme tuottamiseen ja julkaisuun. Etsimme 

tietoa vaihtoehdoista ja tiedustelimme muilta kirjallisia oppaita tehneiltä opiskelijoilta mielipiteitä 

asiasta. Pohdimme mahdollisuutta tehdä opas verkkosivustona, mutta koska verkkosivuston pe-

rustaminen ja ylläpito tulisivat aiheuttamaan meille kustannuksia niin pitkäksi ajaksi kun haluai-

simme sisällön olevan julkisesti saatavilla, luovuimme tästä ajatuksesta. Positiivisen palautteen, 

helpon saavutettavuuden ja oppaan kannalta hyödyllisten toiminnallisuuksien perusteella pää-

dyimme toteuttamaan oppaan Microsoft Publisher-ohjelmalla. 

 

Tuotteen kehittely etenee luonnosteluvaiheessa syntyneen suunnitelman mukaisesti. Alkuvai-

heessa on usein tarpeen toteuttaa kehitettävästä tuotteesta luonnos. Kun kehitetään tuotetta, jonka 

keskeinen ominaisuus ei ole aineellisuus vaan sen välittämä informaatio, asiasisällöstä laadittu 

jäsentely toimii ikään kuin pohjapiirroksena tuotteesta. Informaation välittämiseen pyrkivien tuottei-

den kehittämisessä on tärkeää huomioida viestinnän periaatteita. Sisältö tulee kertoa mahdollisim-

man täsmällisesti, ymmärrettävästi ja lukijan tiedontarve huomioiden. Kohderyhmä määrittää asia-

sisällön valintaa ja määrää. Kohderyhmän ollessa heterogeeninen, kaikille sopivan asiasisällön 

löytyminen tuotteeseen on haastavaa. Viestin vastaanottamiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tar-

kastella esimerkiksi Wiion luoman viestinnän mallin mukaisesti. Viestinnällä on aina lähettäjä ja 

vastaanottaja. Molempien osapuolten sisäiset tarpeet ja edellytykset sekä ulkoiset tekijät vaikutta-

vat siihen, kuinka viesti vastaanotetaan. Kun informaatio pyritään välittämään painotuotteen muo-

dossa, täytyy lisäksi ottaa huomioon painotuotteen suunnittelun erityispiirteitä. Hyvä jäsentely ja 

otsikoiden muotoilu, tekstin tyyli, painoasu ja tuotteen visuaaliset ratkaisut ovat kaikki oheisviestin-

tää, joka voi edistää tai estää viestin vastaanottamista. (Jämsä & Manninen 2000 54-57.) 

 

Tässä vaiheessa ryhdyimme konkreettisesti viemään ideointi- ja luonnosteluvaiheiden aikana ko-

koamaamme informaatiota oppaan muotoon. Alkuun teimme julkaisuohjelmalla useita vaihtoehtoi-
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sia luonnoksia erilaisista visuaalisista ratkaisuista. Testasimme näiden ratkaisujen toimivuutta ar-

vioimalla sitä itse ja keräämällä eri vaihtoehdoista palautetta muilta toimintaterapeuttiopiskelijoilta. 

Teimme oppaan visuaalisuutta koskevia päätöksiä saamamme palautteen sekä painotuotteen 

suunnitteluun liittyvän kirjallisuuden pohjalta. Asiasisällön jäsentelyssä hyödynsimme luonnostelu-

vaiheessa hahmoteltuja luonnoksia ja kehitimme niitä eteenpäin.  

 

Kaikissa ratkaisuissamme pyrimme huomioimaan käyttäjän tarpeet, oppaalle asetetut laatukriteerit, 

koko projektin tavoitteet sekä viestinnälliset periaatteet. Haasteita päätöksentekoon toi se, että pro-

jektin kehitystavoitteina oli paitsi tuottaa tietoa käytännön työn tueksi toimintaterapeuteille, myös 

saada näkyville ammattialan osaamista muille ammattikunnille. Pyrimme huomioimaan nämä ta-

voitteet, ja oppaaseen on tehty useita ratkaisuja perustuen esimerkiksi siihen, että toimintatera-

peutin osaaminen työn kontekstissa tulisi paremmin ymmärretyksi kenelle tahansa lukijalle amma-

tista riippumatta. Toisinaan tavoitteiden asettamat viestinnälliset ehdot olivat niin ristiriidassa, ettei 

molempia tavoitteita tukevia viestinnällisiä ratkaisuja löytynyt. Tällaisissa tilanteissa teimme ratkai-

sut ensisijaisen kohderyhmämme, toimintaterapeuttien, näkökulmasta. Näin ollen opas sisältää 

paljon ammattisanastoa, joka ei sellaisenaan välttämättä avaudu toisen ammattikunnan edusta-

jalle. Ajattelemme, että tämä ratkaisu edistää toimintaterapeuttien itseluottamuksen vahvistumista 

työn kontekstissa ja tätä kautta opasta hyödyntävä toimintaterapeutti voi itse vahvemmin tuoda 

esille osaamistaan myös muille ammattikunnille.  

 

Palautteen kerääminen, sen analysointi ja tuotteen viimeistely palautteen pohjalta päättävät 

tuotekehitysprosessin. Parhaita keinoja palautteen keräämiseen ovat tuotteen esitestaus ja koe-

käyttö. Tuotekehitysprosessiin osallistuvien henkilöiden lisäksi palautetta on hyvä kerätä ulkopuo-

lisilta loppukäyttäjiltä, joille tuotekehitysprosessi ei ole tuttu. Palautteen pohjalta toteutetaan tuot-

teen viimeistelyä. Lisäksi viimeistelyvaiheeseen kuuluu tuotteen jakelun suunnittelu, johon liittyy 

myös tuotteen markkinointi. (Jämsä & Manninen 2000, 80-81.) 

  

Oppaan ensimmäisestä versiosta kerättiin palautetta ohjausryhmältä, työelämän asiantuntijoilta ja 

muilta toimintaterapeuttiopiskelijoilta liitteestä 1 löytyvän, Webropol-ohjelmalla toteutetun palaute-

kyselyn avulla. Työelämän asiantuntijoina käytimme samoja toimintaterapeutteja, joilta pyysimme 

ajatuksia oppaan suunnittelun tueksi ideointivaiheessa. Kyselyn lisäksi tarjosimme työelämän asi-

antuntijoille mahdollisuuden antaa oppaasta yksityiskohtaisempaa palautetta kommentoimalla sitä 

suoraan oppaaseen. 
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Tarkastelimme palautekyselyn tuloksia frekvenssijakaumien sekä sisällön erittelyn avulla. Frek-

venssijakauma kertoo, kuinka moni vastaaja on vastannut muuttujan kuhunkin luokkaan. Toisin 

sanoin frekvenssi tarkoittaa vastausten lukumäärää (Heikkilä 2014, 276). Sisällön erittelyllä pyri-

tään aineiston objektiiviseen ja määrälliseen kuvailuun (Tuomi & Sarajärvi 2018, 4.4.1). Palauteky-

selyn numeerinen tieto käsiteltiin frekvenssien avulla. Avoimien kysymysten vastaukset puolestaan 

ryhmiteltiin aiheen mukaan ja analysoitiin sisällön erittelyllä. 

 

Saimme palautekyselyyn 11 vastausta. Vastaajista 5 olivat toimintaterapeutteja ja 6 toimintatera-

pian opiskelijaa. Lisäksi saimme yhdeltä toimintaterapeutilta palautteen sähköpostilla. Saimme pa-

lautteen kaikilta toimintaterapeuteilta, joilta kysyimme tarpeita ja toiveita oppaan suunnitteluvai-

heessa. Vertailimme ainoastaan työelämässä olevien toimintaterapeuttien sekä opiskelijoiden vas-

tauksia suurpiirteisesti toisiinsa työelämässä olevien toimintaterapeuttien vastausten ollessa hie-

man myönteisempiä. Samasta syystä emme myöskään hyödyntäneet millään tavalla kysymäämme 

vastaajien kokemusta työllistymiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn ja -ympäristöön liittyvien asioiden 

parista. Palautekyselyn eri muuttujien frekvenssijakaumat esitetään liitteessä 3. Sisällön erittelyn 

tulokset esitetään liitteessä 4. 

 

Validiteetti kuvaa sitä, kuinka onnistutaan mittaamaan sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Tämä aset-

taa vaatimuksia erityisesti esitetyille kysymyksille. (Heikkilä 2014, 177.) Operationaalistimme huo-

lellisesti oppaan laatukriteerit, minkä pohjalta laadimme palautekyselyn kysymykset. Pyrimme tällä 

tavoin parantamaan palautekyselymme validiteettia. 

 

Lopuksi analysoimme frekvenssejä ja yhdistimme niihin sisällön erittelyn tulokset. Näiden perus-

teella viimeistelimme oppaan. Lisäsimme esimerkiksi kuvia ja kuvatekstejä, muokkasimme asia-

kasesimerkkejä käytännönläheisemmiksi ja asiakkaan osallistumisen paremmin huomioivaksi, kor-

jasimme kieliasua sekä muutimme värien kontrasteja sekä vaihdoimme teoria- ja käytännön osan 

paikkoja. 
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6 PROJEKTIN ARVIOINTI 

6.1 Projektin tavoitteiden saavuttamisen arviointi 

Arvioimme projektin tavoitteiden saavuttamista useilla mittareilla. Yksi keino tavoitteiden saavutta-

misen mittaamiseen oli oppaan laatukriteerien täyttymisen mittaaminen, joka tehtiin tukihenkilöille 

eli työelämässä toimiville toimintaterapeuteille sekä opiskelijoille ja ohjaaville opettajille lähetetyn 

palautekyselyn muodossa. Teimme itsearvioinnin projektisuunnitelmasta sekä oppaasta ja opin-

näytetyöraportista. Saimme näistä myös vertaisarvioinnit. Saimme luonnollisesti palautetta myös 

ohjausryhmältä. Esitämme tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin taulukossa 3. Kehittämistavoittei-

den saavuttamista ei ole mahdollista arvioida lyhyellä aikavälillä. 

 

TAULUKKO 3. Opinnäytetyöprojektin tavoitteiden toteutuminen 

 

Tavoitteen 
muoto 

Tavoite 
Mittarit ja tavoitteiden saavuttamisen arvi-
ointi 

Välitön ta-
voite 

Sähköinen opas työn analyysistä 
toimintaterapeuteille. 

Opas valmistuu ja julkaistaan. 
→Opas valmistui 12/2018 ja ohjausryhmä hy-
väksyi sen 2/2019. Opas julkaistiin 3/2019. 

Oppimis-
tavoite 

Teoreettinen ymmärryksemme 
toiminnan analyysistä laajenee ja 
ymmärryksemme toiminnan ana-
lyysin mahdollisuuksista ja merki-
tyksestä syventyy. 

Itsearviointi projektin alussa ja lopussa, palaute 
ohjausryhmältä 
→  Ymmärryksemme toiminnan analyysistä ja 
asiakkaan ottamisesta mukaan analyysiin on 
kasvanut. Osaamme soveltaa osaamista työhön 
ja työympäristöön. Haasteenamme on tuoda jat-
kossa tätä osaamistamme ymmärrettävästi esille 
muille ammattikunnille. 

Oppimis-
tavoite 

Ymmärrämme toimintaterapeutin 
roolin työhön liittyvien ilmiöiden 
parissa työskenneltäessä.  

Itsearviointi projektin alussa ja lopussa, palaute 
ohjausryhmältä 
→ Ymmärryksemme toimintaterapeutin roolista 
ja mahdollisuuksista työhön liittyvien ilmiöiden 
asiantuntijana on vahvistunut. 

Oppimis-
tavoite 

Oma toimintaterapeutti-identiteet-
timme työelämään liittyvien ilmiöi-
den asiantuntijana vahvistuu, ja 
osaamme tuoda tätä roolia va-
kuuttavasti esille niin moniamma-
tillisesti kuin ammattikuntamme 
sisälläkin. 

Itsearviointi projektin alussa ja lopussa, palaute 
ohjausryhmältä 
→ Projekti on vahvistanut käsitystämme omasta 
osaamisestamme työhön liittyvien ilmiöiden asi-
antuntijana ja antanut tietoa tämän osaamisen 
perustelemiseksi. 
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6.2 Projektin päätehtävien toteutumisen arviointi 

Ensimmäinen päätehtävä oli aiheeseen perehtyminen. Käytimme syksyllä 2017 runsaasti aikaa 

ammatilliseen kuntoutukseen liittyvän kirjallisuuden ja tutkimuksien etsimiseen. Aiheen varmistut-

tua työn analyysiksi jouduimme aloittamaan uudentyyppisen lähdemateriaalin etsimisen. Koimme 

kuitenkin, että ammatilliseen kuntoutukseen liittyvä tiedonhakumme laajensi ymmärrystämme toi-

mintaterapeuttien roolista työhön liittyvässä kuntoutuksessa, joten tekemämme työ ei mennyt huk-

kaan. Pyrimme löytämään aiheestamme monipuolista ja ajankohtaista materiaalia ja onnistuimme-

kin tässä mielestämme hyvin. 

 

Niin AOTA, ICF kuin Toimintaterapianimikkeistökin auttoivat rajaamaan tietoperustaan sisällytettä-

vät käsitteet. Vaikka käsitteet olivat tiedossa, oli opinnäytetyön opintopistemäärä huomioiden jat-

kuvasti puntaroitava laajuutta, jolla käsitteitä määritellään. Koska toiminnan ja ympäristön analyysi 

ja sovellus ovat toimintaterapian ydinprosesseja, tuntui vaikealta jättää joitakin niihin liittyviä näkö-

kulmia vähemmälle huomiolle. Tietoperustaa kirjoittaessamme kiinnitimme huomiota toiminnan 

analyysiin sekä toimintaterapian teorian tasoihin liittyvän ammattisanaston ristiriitaisuuteen. Sa-

moilla termeillä saatetaan tarkoittaa aivan erilaisia asioita. Erilaisten näkemysten selventäminen 

itselle sekä kokoaminen tietoperustaan vei paljon aikaa.  

 

Hyödynsimme Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yleisiä opinnäytetyö-

pajoja vähän. Koimme, ettemme tutkinto-ohjelmien välillä olevien ohjeistuksien eroavaisuuksien 

vuoksi hyötyneet sellaisista työpajoista, joissa ohjaajana toimi jonkin toisen tutkinto-ohjelman opet-

taja.  

 

Itse oppaan suunnittelu päätettiin jättää pois projektisuunnitteluvaiheesta, sillä se määritettiin 

omaksi päätehtäväkseen oppaan toteutuksen kanssa. Tämän vuoksi projektisuunnitelmasta ei käy-

nyt kovin tarkasti ilmi, millainen lopullisesta tuotoksestamme tulisi. Emme toki itsekään tienneet sitä 

tarkasti vielä tuossa vaiheessa, sillä tarkempi tarpeiden kartoitus tehtiin projektisuunnitelman laati-

misen jälkeen. Projektisuunnitelmaan sisällytettiin oppaan suunnittelun ja toteutuksen vaiheet vain 

pääpiirteissään. 

 

Projektisuunnitelmavaiheen rinnalla kulki samanaikaisesti oppaan suunnittelu ja toteutus. Loppu-

keväästä 2018 tiedustelimme työelämän asiantuntijoilta, millaisesta oppaasta työn analyysiin he 
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hyötyisivät. Aikaisemmissa vaiheissa kerätyn tiedon sekä asiantuntijoilta saadun palautteen poh-

jalta lähdimme etsimään oppaaseen sopivia viitekehyksiä ja laatimaan konkreettisempaa suunni-

telmaa oppaasta. Kesäkuukausien 2018 aikana olimme löytäneet oppaaseen sopivat viitekehykset. 

Viitekehysten valinta oli vaikeaa, koska työn analyysistä hyötyvät asiakkaat ovat hyvin heterogee-

ninen ryhmä. Onnistuimme mielestämme löytämään hyvät viitekehykset, joiden valintaan löytyy 

perusteet sekä asiantuntijakommenteista että yhteiskunnallisesta keskustelusta. Pohdimme myös, 

ovatko jotkut viitekehyksistä päällekkäisiä. Etsimme ja löysimme perusteluja valitsemiemme viite-

kehysten rinnakkaiselle käytölle. Olisimme halunneet sisällyttää oppaaseen myös ryhmätoimintaa 

analysoivan mallin. Tämän jouduimme kuitenkin rajaamaan pois oppaasta resurssisyistä. Oppaan 

suunnittelulla ja toteutuksella oli suuri osuus koko projektin kokonaisuudesta. Huomioimme tekijän-

oikeusasiat suunnitteluvaiheessa. Saimme mm. erityisluvan erään kuvan muokkaamiseen ja käyt-

töön kuvan alkuperäisiltä tekijöiltä. 

 

Projektin päättämisvaiheessa hyödynsimme ohjaavalta opettajalta projektisuunnitelmavaiheessa 

saamaamme palautetta. Pyrimme tuomaan raportissamme erityisesti esiin sekä koko projektille 

että oppaalle asettamamme tavoitteet ja niiden saavuttamisen arvioinnin. Erityisesti oppaasta saa-

mamme positiivinen palaute motivoi kiireisestä aikataulusta huolimatta työskentelemään ahkerasti 

myös opinnäytetyöraportin parissa loppuun saakka. Työtahtimme loppuvuodesta 2018 oli hektinen. 

Huomasimme vasta joulukuun puolella, että meidän olisi tullut aikatauluttaa projektin päättämiseen 

liittyvät tapaamiset ja velvollisuudet, kuten projektin välituotoksen hyväksyttäminen ohjausryhmällä 

ja opinnäytetyön esittäminen jo hyvissä ajoin etukäteen. Tämä olisi selkeyttänyt työskentelyä ja 

aikataulutusta. 

 

Koimme kypsyysnäytteen tekemisen posterina mielekkäänä ja projektimme tavoitteita tukevana. 

Samoin opinnäytetyömme esittäminen toimintaterapeuttiopiskelijoille edisti tavoitteidemme saavut-

tamista. Olisimme toivoneet enemmän aikaa oppaan markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttami-

seen. Toisaalta voimme tehdä sitä projektin päättämisen jälkeenkin. Alkuperäisen suunnitel-

mamme mukaan projektimme olisi saatu päätökseen vuoden loppuun 2018 mennessä. Suunnitel-

maan verrattuna projektimme viivästyi kahdella kuukaudella muun muassa projektiryhmän ja oh-

jausryhmän jäsenten aikataulujen sekä projektiryhmän ajoittaisen huonon aikatauluennakoinnin 

vuoksi. Toteutuneet riskit oli tunnistettu liitteessä 5 esitettävässä riskiarviossa eikä projektin viiväs-

tyminen aiheuttanut esimerkiksi projektityöntekijöiden valmistumisen viivästymistä. Toteutimme ris-

kienhallintaa mm. tallentamalla varmuuskopioita projektin kannalta tärkeimmistä materiaaleista 
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useampaan paikkaan. Yhteisiä työpajoja emme pystyneet hyödyntämään haluamallamme tavalla, 

koska koimme ne projektimme ohjauksen kannalta ristiriitaiseksi.  

 

Teimme projektillemme resurssi- ja kustannusarvion, johon sisällytimme niin henkilöresurssit kuin 

kustannuksia aiheuttaneet hankinnatkin. Saimme työelämän asiantuntijoilta hyvin perusteellista pa-

lautetta oppaastamme ja arvioimmekin, että heidän työpanoksensa oli ennakoitua suurempi. Myös 

oman työpanoksemme määrää on vaikea arvioida tarkkaan, sillä emme pitäneet tekemistämme 

työtunneista tarkkaa kirjanpitoa. Kustannuksia aiheutui ennakoitua vähemmän, sillä hankimme lo-

pulta vain piirto-ohjelman, jolla teimme kuvia sekä oppaaseen että opinnäytetyöraporttiin. Opinnäy-

tetyön resurssit esitetään liitteessä 6. 

 

6.3 Oppaan laatukriteerien toteutumisen arviointi 

Oppaan laatukriteerien toteutumista arvioitiin palautelomakkeen avulla. Palautetta antoivat kaikki 

kuusi projektin tukiryhmään kuuluvaa työelämän asiantuntijaa, joista yksi antoi palautteensa va-

paamuotoisesti sähköpostilla. Heidän lisäkseen kyselyyn vastasi kuusi toimintaterapian opiskelijaa. 

Vastaajille annettiin myös mahdollisuus lisätä kommenttinsa suoraan oppaaseen, mutta kukaan ei 

käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväkseen. Lisäksi arvioimme itse oppaamme laatukriteerien täytty-

mistä. Myös ohjausryhmä ja vertaisarvioijat arvioivat oppaan. Palautekyselyn vastauksien frek-

venssijakauma on esitetty liitteessä 3 ja sisällön erittelyn tulokset liitteessä 4. 

 

Yhtenä oppaan laatukriteerinä oli käytettävyys. Palautekyselyyn vastanneista suurin osa oli op-

paan käytettävyyttä kuvaavien väitteiden kanssa täysin tai osittain samaa mieltä. Erityisesti työn 

yleisilmeeseen, lisätietoruutuihin ja työn analyysiosioon oltiin tyytyväisiä. Myös sisällön erittelyllä 

saadut tulokset tukevat käytettävyyden kriteerin täyttymistä. 

 

”Kokonaisuus on selkeä, luotettavan oloinen ja asiallinen.” ”Lisätietoruudut ja kysymysruudut ovat 

erittäin tarpeellisia.” ”Tiivistelaatikot ja kuvat selkeyttävät käyttöä hyvin.” ”Paras osio oppaassa on 

ehdottomasti tuo työn analyysi ja konkreettiset esimerkit siitä.” 

 

Teorian määrästä ja sisällöstä oltiin montaa mieltä. Osa vastaajista koki, että teoriaosa oppaan 

alussa on liian raskas, ja toiset puolestaan kiittelivät kattavaa teoriaosaa.  
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”Teoriaosuus on aika kattava ja suurelta osin tuttua perustietoa työelämässä jo oleville … Toivot-

tavasti se ei heikennä lukijoiden intoa lukea opasta loppuun saakka aikana, jolloin luettavaa on 

paljon, mutta aikaa vähän.” ”Etenkin MOHO:n sekä toiminnan analyysin esittely on hyvää muistin 

virkistystä. 

 

Olisimme halunneet sisällyttää oppaaseen useampia viitekehyksiä tai käytännön työn malleja, jotta 

opasta olisi voitu hyödyntää vieläkin laajemmin. Valitettavasti tämä ei ollut projektin resurssien puit-

teissa mahdollista vaan jouduimme rajaamaan joitain hyödyllisiä viitekehyksiä pois oppaasta. Pa-

nostimme oppaan suunnitteluvaiheessa visuaalisuuteen ja selkeyteen ja olemme näiden toteutu-

miseen tyytyväisiä. Olisimme halunneet sisällyttää oppaaseen nykyistä laajempia asiakasesimerk-

kejä, mutta oppaan luettavuuden ja pituuden vuoksi tämä ei valitettavasti ollut mahdollista. 

 

Saimme palautekyselyn kautta kommentteja, jotka eivät suoraan liittyneet mihinkään yksittäiseen 

kysymykseen. Saamamme palaute lämmitti mieltämme ja vahvisti ajatustamme tekemämme työn 

tärkeydestä. 

 

”Olisipa opas ollut käytössä jo aikaisemmin, olisin varmasti käyttänyt!” ”Tämä on hyvä opas ja tulen 

varmasti hyödyntämään tätä työssäni ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.” ”Tuntuu, että nykyai-

kana tiedon pitäisi olla niin tiivistettyä ja nopeasti esitettyä, että kukaan ei jaksa perehtyä aiheeseen 

huolella. Siksi on aina ihanaa, kun opiskelijat tuottavat näin laadukasta materiaalia.” 

 

Myös asiakaslähtöisyys oli oppaan laatukriteeri. Sisällön erittelyn tulokset tukevat asiakaslähtöi-

syyden kriteerin täyttymistä. Suurin osa vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä palauteky-

selyn asiakaslähtöisyyttä tukevien väittämien kanssa. Kaksi vastaajaa oli osittain eri mieltä väitteen 

”Oppaassa huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeita” kanssa. Vastaajat kokivat käytännön esimer-

kit hyödyllisinä. He myös olisivat toivoneet enemmän konkreettisia keinoja asiakkaan ohjaamiseen 

itseanalyysiin.  

 

”Esimerkkitapaukset osoittavat, että opas on käytettävissä yksilöllisesti erilaisten asiakasryhmien 

kanssa monipuolisen sisältönsä vuoksi.” ”…mieleen ei jäänyt oikein konkreettisia” keinoja asiak-

kaan ohjaamiseen työn ja toiminnan itseanalyysiin.” 
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Koemme joutuneemme tekemään kompromissin asiakasesimerkkien määrän ja laajuuden sekä 

luettavuuden ja oppaan pituuden välillä. Tämän vuoksi asiakasesimerkkeihin on mahtunut vain 

muutamia esimerkkejä keinoista osallistaa asiakas työn itseanalyysiin. Olemme kuitenkin pääosin 

tyytyväisiä oppaan monipuoliseen sisältöön. 

 

Oppaan kolmantena laatukriteerinä oli tietoperustan nojautuminen pääasiassa toimintatera-

pian ja toiminnan tieteiden kirjallisuuteen. Suurin osa palautekyselyyn vastanneista oli joko täy-

sin tai osittain samaa mieltä tietoperustaan liittyvien laatukriteerien täyttymistä koskevien väittä-

mien kanssa. Myös sisällön erittelyn tulokset tukevat tämän laatukriteerin täyttymistä. Erityisesti 

toimintaterapeutin näyttöön perustuvaa työskentelyä tukevaan sisältöön oltiin tyytyväisiä. Opas toi 

osittain myös uutta tietoa käytännön työssä hyödynnettäväksi. 

 

”Lähteiden käyttö oli monipuolista ja toi näyttöä työkyvyn arvioinnin tueksi.” ”Luku PRPP:stä toi 

täysin uutta teoriataustaa käytännön työn taustalle.” 

 

Olisimme voineet käyttää Inhimillisen toiminnan mallin osalta uudempia lähteitä. Koska mallin pe-

rusajatus on pysynyt muuttumattomana, päädyimme kirjojen saatavuuden vuoksi käyttämään Kiel-

hofnerin vanhempaa teosta lähteenä. Onnistuimme mielestämme pitäytymään hyvin lähteiden käy-

tössämme toimintaterapian kirjallisuudessa. Koemme, että pystyimme tuomaan hyvin esille näyttöä 

käyttämiimme viitekehyksiin ja käytännön työn malleihin liittyen sekä toimintaterapeutin rooliin työ-

ikäisten kuntoutuksessa yleisemminkin. Koemme vastanneemme hyvin toiveisiin, joita työelämän 

asiantuntijat oppaamme sisältöön liittyen esittivät. 
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7 POHDINTA 

Työllisyyden kehitys, työn tuottavuuden parantaminen, työkyky ja sen ylläpitäminen ovat tällä het-

kellä suuria kysymyksiä yhteiskunnassamme. Moniammatillisuus, kokonaisvaltaisuus, varhainen 

riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat esillä työkykyä ja sen kuntoutusta koskevissa keskus-

teluissa. Mielestämme toimintaterapeuttien osaaminen tuo arvokkaan lisän tähän keskusteluun. 

Halusimme opinnäytetyöllämme nostaa esille tätä osaamista.  

 

Projektimuotoisen opinnäytetyön välittömänä tavoitteena oli sähköinen opas työn analyysistä toi-

mintaterapeuteille. Kehitystavoitteena oli vahvistaa toimintaterapeuttien osaamista ja ammatti-

identiteettiä työhön liittyvän toiminnan ja työympäristöjen asiantuntijoina sekä tämän osaamisen 

näkyväksi tekeminen muille ammattikunnille. Mielestämme saavutimme työllemme asetetut tavoit-

teet. Myös saamamme palaute tuki sitä, että olemme onnistuneet nostamaan oppaaseen tavoit-

teidemme kannalta olennaisia asioita. Jokainen palautekyselyyn vastannut työelämän asiantuntija 

oli täysin samaa mieltä siitä, että opas auttaa työn analyysin tekemisessä. Työelämän asiantuntijat 

kokivat, että oppaassa tulee esille toimintaterapialle tunnusomainen kokonaisvaltainen lähestymi-

nen asiakkaan tilanteeseen. He myös kokivat voivansa hyödyntää opasta työskentelyssään ja 

osaamisensa esille tuomisessa. Koostimme opasta vahvasti käyttäjälähtöisen suunnittelun näkö-

kulmasta, mikä varmasti näkyy saamassamme palautteessa.  

 

Valitsemamme aiheen kiinnostavuus ja ajankohtaisuus motivoivat meitä työskentelemään määrä-

tietoisesti kohti tavoitteita. Opinnäytetyöprosessin aikana kävimme hyviä keskusteluja ja opimme 

paljon työskentelytavoistamme. Oppimistavoitteitamme olivat teoreettisen ymmärryksen syventy-

minen, toiminnan analyysin mahdollisuuksien ja merkityksen ymmärtäminen, toiminnan ja työn 

analyysin osaamisen vahvistuminen sekä toimintaterapeutin roolin ymmärtäminen työhön liittyvien 

ilmiöiden parissa työskenneltäessä. Koemme saavuttaneemme oppimistavoitteet.  

 

Prosessin aikana kiinnitimme huomiota käsitteiden kirjavaan käyttöön. Esimerkiksi eri lähteet an-

tavat samalle käsitteelle erilaisia merkityksiä ja jaottelevat teorioiden tasoja eri tavoin. Eroavaisuuk-

sien tunnistaminen ja huomioiminen vaativat huolellista paneutumista aiheeseen. Tiedon haja-

naisuus asettaa varmasti haasteita ammattikunnan sisällä käytävälle dialogille ja terapeuttien käy-

tännön työlle. Kiinnitimme huomiota myös siihen, että samasta ilmiöstä käytetään toimintaterapian 

kirjallisuudessa muiden sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kanssa poikkeavia käsitteitä. Nämä tekijät 
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yhdessä vaikuttavat varmasti siihen, että toimintaterapeuttien on joskus vaikea tuoda omaa osaa-

mistaan esille moniammatillisessa yhteistyössä. Pohdimme, eristääkö erillinen terminologia toimin-

taterapeutit muista ammattikunnista jättäen osaamisemme piiloon. 

 

Voi olla, etteivät toimintaterapeutit osaa aina itsekään tuoda osaamistaan esille, koska esimerkiksi 

toiminnan analyysi on suurelta osin terapeutin opittua, terapeuttisen päättelyn ohjaamaa, sisäistä 

ajatteluprosessia. Nykyaikainen näkemys toiminnan analyysistä korostaa kuitenkin asiakkaan 

kanssa yhdessä tehtävää analyysiä, jossa terapeutin tehtävänä on ohjata ja tukea asiakasta itse-

analyysiin. Tämä haastaa terapeuttia asettamaan osaamisensa asiakkaan käyttöön asiakkaalle 

ymmärrettävällä kielellä. Parhaimmillaan asiakkaan osallistaminen toiminnan analyysiin motivoi 

asiakasta sitoutumaan muutokseen. 

 

Käytännössä työn analyysi on toiminnan ja ympäristön analyysiä työn kontekstissa. Toimintatera-

peutin tekemä työn analyysi perustuu toiminnan tieteen ja toimintaterapian teorioihin ja huomioi 

kokonaisvaltaisesti niitä sisäisiä ja ulkoisia osatekijöitä, jotka vaikuttavat työssä suoriutumiseen ja 

siihen osallistumiseen. Tämä systeeminen lähestyminen huomioi muun muassa eri toimintakoko-

naisuuksien välisen tasapainon vaikutuksen työhön. Työn analyysin onnistunut toteuttaminen vaatii 

terapeutilta ymmärrystä asiakkaan yksilöllisten tekijöiden vaikutuksesta työhön, kuten myös tietä-

mystä muun muassa työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista sekä ala- ja organisaatiokohtai-

sista toimintakulttuureista. Toimintaterapeutin tulee huomioida näitä tekijöitä, jotta työn analyysi ei 

jää työyhteisöstä irralliseksi, vain yksilön huomioivaksi prosessiksi. Tämä vaatii toimintatera-

peuteilta rohkeaa astumista organisaatioiden ja työyhteisöjen maailmaan ja oman roolin löytämistä 

siellä.  

 

Niskasen ja Pirttijärven (2018, viitattu 3.1.2019) opinnäytetyönä tekemässään kyselytutkimuksessa 

ilmeni, että työterveyslääkärit toivovat lisää tietoa toimintaterapeuttien työnkuvasta, menetelmistä 

ja osaamisesta työterveyshuollossa. Toivomme, että oppaamme avulla toimintaterapeutit voivat 

tehdä osaamistaan näkyvämmäksi ja perustella rooliaan työhön liittyvän kuntoutuksen, työkyvyn ja 

työympäristön arvioinnin sekä työhön liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa. Huo-

lenamme on, että oppaan hyödyntäminen jää vähäiseksi työelämän hektisyyden ja informaatiotul-

van vuoksi. Pyrimme lisäämään oppaan hyödynnettävyyttä sillä, että se on julkisesti sähköisessä 

muodossa saatavilla Theseus -tietokannassa sekä tiedottamalla oppaasta muun muassa toiminta-

terapeuteille suunnatuilla sosiaalisen median keskustelufoorumeilla.  
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Lisäksi Niskanen ja Pirttijärvi (2018, viitattu 3.1.2019) tuovat pohdinnassaan esille tarpeen toimin-

taterapian markkinoimisesta työterveyshuollon toimijoille. Opinnäytetyömme lähtökohtana oli toi-

mintaterapeuttien roolin vahvistaminen työn kontekstissa ja tätä tavoitetta tukien olemme markki-

noineet opastamme ja toimintaterapeutin osaamista niin työterveyshuollon, työllistymispalveluiden 

kuin ammatillisen kuntoutuksenkin toimijoille. Tavoittelimme myös toimintaterapeuttien ammatti-

identiteetin vahvistumista työhön liittyvän toiminnan ja työympäristöjen asiantuntijoina, jota toi-

vomme oppaamme edistävän. Toimintaterapeuttien tulee ottaa vastuu oman osaamisensa kehittä-

misestä ja rohkeasta esille tuomisesta myös tässä kontekstissa.  

 

Oppaamme ja opinnäytetyöraporttimme kuvaavat työn analyysiä yleisellä tasolla. Jatkossa voisi 

olla tarpeen tuotteistaa toimintaterapeuttien osaamista esimerkiksi laatimalla tarkempia, tiettyihin 

työhön liittyviin konteksteihin tarkoitettuja palvelukuvauksia. Konkreettisten palvelukuvausten 

avulla toimintaterapeuttien osaaminen tulisi selkeämmin näkyväksi. 
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PALAUTELOMAKE TYÖN ANALYYSIN OPPAASTA LIITE 1 

Palaute työn analyysin oppaasta 

 

1. Työskentelen tällä hetkellä * 

   Toimintaterapeuttina 
 

   Toimintaterapian opettajana 
 

   Olen toimintaterapian opiskelija 
 

 

2. Nimi 
________________________________ 

 

3. Millaista kokemusta sinulla on työllistymiseen, työhyvinvointiin,  
työkykyyn ja -ympäristöön liittyvien asioiden parista?  

________________________________________________________________ 
 

 

4. Millaiselta näytöltä luit opasta? * 

   Puhelimen näytöltä 
 

   Tabletin näytöltä 
 

   Tietokoneen ulkoiselta näytöltä 
 

   Kannettavan tietokoneen näytöltä 
 

   Tulostin oppaan 
 

 

 

 

5. Oppaan ulkoasu ja käytettävyys  

 
Täysin samaa 

mieltä 
Osittain samaa 

mieltä 
Osittain eri 

mieltä 
Täysin eri 

mieltä 
En osaa 
sanoa 

Löydän oppaasta helposti etsimäni 
tiedon  

 

               

Visuaaliset ratkaisut helpottavat op-
paan käyttöä  

 

               

Lisätietoruudut helpottavat oppaan 
käyttöä  

 

               

Sisäiset linkit helpottavat oppaan 
käyttöä  

 

               

Kuvat havainnollistavat sisältöä  
 

               

Ulkoasu tukee tiedon löytämistä  
 

               

Oppaan rakenne tukee tiedon löytä-
mistä  
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7. Oppaan hyödynnettävyys  

 
Täysin samaa 

mieltä 
Osittain sa-
maa mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Pystyn hyödyntämään opasta 
asiakastyössäni  

 

               

Pystyn hyödyntämään opasta oman osaa-
miseni esille tuomisessa  

 

               

Pystyn hyödyntämään opasta oman työni 
perustelemisessa  

 

               

Saan oppaasta konkreettisia käytännön 
vinkkejä työhöni  

 

               

Opas auttaa työn analyysin tekemisessä  
 

               

Asiakasesimerkeistä on minulle hyötyä  
 

               

Opas on käytännönläheinen  
 

               
 

 

8. Muita huomioitasi oppaan hyödynnettävyydestä. Mitä toivoisit lisää? Mitä muuttaisit?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

9. Asiakaslähtöisyys  

 
Täysin sa-
maa mieltä 

Osittain sa-
maa mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Oppaassa tulee esille toimintaterapeutin koko-
naisvaltainen lähestyminen asiakkaan tilantee-
seen  

 

               

Oppaassa huomioidaan eri asiakasryhmien tar-
peita  

 

               

Opas tarjoaa viitekehyksiä, joita voin hyödyntää eri 
asiakasryhmien kanssa  

 

               

Opas auttaa minua ohjaamaan asiakastani työn ja 
toiminnan itseanalyysiin  

 

               
 

 

10. Muita huomioitasi oppaan asiakaslähtöisyyteen liittyen  
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

6. Muita huomioitasi oppaan ulkoasuun ja käytettävyyteen liittyen  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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11. Teoria ja näyttö oppaassa  

 
Täysin sa-
maa mieltä 

Osittain sa-
maa mieltä 

Osittain 
eri mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa 
sanoa 

Opas laajensi näkemystäni toimintaterapeutin roo-
lista työllistymiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn ja -
ympäristöön liittyvissä asioissa  

 

               

Opas laajensi näkemystäni toiminnan analyysistä  
 

               

Opas laajensi näkemystäni työn analyysistä  
 

               

Opas laajensi näkemystäni toimintaterapian viiteke-
hysten hyödyntämisestä  

 

               

Oppaassa on esitetty riittävästi tutkimusnäyttöä  
 

               

Opas tukee näyttöön perustuvaa työskentelyä  
 

               

Tutkimusnäyttöä tuodaan selkeästi esille  
 

               
 

 

 

12. Tarpeet ja toiveet  

Keräsimme suunnitteluvaiheessa toimintaterapeuteilta toiveita/tarpeita oppaaseen liittyen. Toiveissa korostui-
vat seuraavat asiat: teoriatieto ja tutkimusnäyttö toimintaterapeutin työn perustelemiseksi, käytön helppous ja 
nopeus (esim. erillinen teoriaosuus), käytännön vinkit ja vaiheet työn analyysiin, käytännön yhdistyminen teo-
riaan, asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen ja eri asiakasryhmien huomioiminen. 

 

 
Täysin samaa 

mieltä 

Osittain samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

En osaa 

sanoa 

Opas vastaa tar-

peita/toiveita  
 

               

 

 

 

13. Mistä erityisesti pidit oppaan sisällössä/rakenteessa/ulkoasussa?  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 

14. Miten kehittäisimme opastamme? Mitä erityisesti haluaisit muuttaa oppaan sisällössä/rakenteessa/ulko-
asussa?  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

 

15. Muita huomioitasi oppaassa esitettyyn teoriaan ja näyttöön liittyen.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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TARPEITA KARTOITTAVA KYSELY TOIMINTATERAPEUTEILLE LIITE 2 

 
Hei!  
Olemme toimintaterapeuttiopiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyö-
tämme liittyen työn analyysiin toimintaterapiassa. Pohjaamme työmme toiminnan ja ympäristön 
analyysin teoriaan ja työhön toimintakokonaisuutena. Tavoitteenamme on tehdä toimintaterapeut-
tien käyttöön suunnattu käytännön opas työn analyysiin.   
  
Useissa maissa toimintaterapeutit ovat vahvasti mukana työhön liittyvässä kuntoutuksessa ja työ-
kyvyn edistämisessä. Toimintaterapia on todettu vaikuttavaksi erityisesti juuri niissä sairausryh-
missä, jotka aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä Suomessa. Toivoisimme nä-
kevämme myös Suomessa enemmän toimintaterapeutteja työskentelemässä työhön liittyvän kun-
toutuksen ja työhyvinvoinnin parissa.   
  
Toiminnan analyysi on toimintaterapeuttien ydinosaamista, mutta se on usein niin automaattista 
terapeutin toimintaa ohjaavaa ajatustyötä, että se harvoin tulee näkyväksi. Ehkä analyysi toiminnan 
pohjana on toisinaan terapeutilla itselläänkin niin automatisoitunutta, ettei osaamista aina osata 
tuoda esille muille ammattiryhmille, asiakkaille tai maksajataholle. Tavoitteenamme onkin saada 
näyttöön perustuvasti esille toimintaterapeutin osaamista työn analyysistä, ja tätä kautta edistää 
toimintaterapeuttien osaamisen hyödyntämistä työhön liittyvässä kuntoutuksessa.   
  
Olemme työssämme siinä vaiheessa, että pohdimme, kuinka opas kannattaisi rakentaa ja mitä sen 
tulisi sisältää. Alla on muutamia pohdintaa ohjaavia kysymyksiä. Emme halunneet rajata kysymyk-
siä liikaa, koska uskomme että asiantuntijana sinulla on laajempi näkemys aiheesta. Kaikki ajatuk-
set, vinkit ja näkökulmat myös näiden kysymysten ulkopuolelta ovat erittäin tervetulleita. Mikäli si-
nulla on ajatuksia siitä, millaisen työskentelyn kautta saisimme parhaan ymmärryksen aiheesta ja 
oppaan kokoamisesta, voit vapaasti tuoda esille myös niitä. Voit vastata kysymyksiin vapaamuo-
toisesti sähköpostilla.  
  

• Mistä näkökulmista työn analyysiä tulisi käsitellä?  
• Koetko, että työn analyysin oppaasta voisi olla sinulle apua? Millaista?  
• Millainen opas voisi hyödyttää toimintaterapeutteja yleensä?  
• Millainen opas tukisi toimintaterapeuttien omaa käsitystä itsestään toiminnan ja analyysin 
asiantuntijana?  
• Mitä oppaan tulisi sisältää?   

  
Ystävällisin terveisin,  
Saara Lehto & Mervi Pajala  
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PALAUTEKYSELYN VASTAUSTEN FREKVENSSIT LIITE 3 

 

1. Työskentelen tällä hetkellä  

 N 

Toimintaterapeuttina 5 

Toimintaterapian opettajana 0 

Olen toimintaterapian opiskelija 6 

Vastaajia yhteensä 11 

 

4. Millaiselta näytöltä luit opasta? 

 N 

Puhelimen näytöltä 2 

Tabletin näytöltä 1 

Tietokoneen ulkoiselta näytöltä 3 

Kannettavan tietokoneen näytöltä 5 

Tulostin oppaan 11 

 

5. Oppaan ulkoasu ja käytettävyys 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Yht. 

Löydän oppaasta helposti etsi-

mäni tiedon 

7 4 0 0 0 11 

Visuaaliset ratkaisut helpottavat 

oppaan käyttöä 

8 3 0 0 0 11 

Lisätietoruudut helpottavat op-

paan käyttöä 

10 0 0 0 0 10 

Sisäiset linkit helpottavat oppaan 

käyttöä 

8 2 0 0 1 11 

Kuvat havainnollistavat sisältöä 5 4 2 0 0 11 

Ulkoasu tukee tiedon löytämistä 4 4 0 0 3 11 

Oppaan rakenne tukee tiedon löy-

tämistä 

5 5 0 0 1 11 

Yhteensä 47 22 2 0 5 76 
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7. Oppaan hyödynnettävyys 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Yht. 

Pystyn hyödyntämään opasta 

asiakastyössäni 

6 3 0 0 2 11 

Pystyn hyödyntämään opasta 

oman osaamiseni esille tuomi-

sessa 

5 6 0 0 0 11 

Pystyn hyödyntämään opasta 

oman työni perustelemisessa 

5 5 0 0 1 11 

Saan oppaasta konkreettisia käy-

tännön vinkkejä työhöni 

7 4 0 0 0 11 

Opas auttaa työn analyysin teke-

misessä 

10 1 0 0 0 11 

Asiakasesimerkeistä on minulle 

hyötyä 

8 2 1 0 0 11 

Opas on käytännönläheinen 5 5 0 0 1 11 

Yhteensä 46 26 1 0 4 77 

 

9. Asiakaslähtöisyys 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Yht. 

Oppaassa tulee esille toimintate-

rapeutin kokonaisvaltainen lähes-

tyminen asiakkaan tilanteeseen 

9 2 0 0 0 11 

Oppaassa huomioidaan eri asia-

kasryhmien tarpeita 

6 3 2 0 0 11 

Opas tarjoaa viitekehyksiä, joita 

voin hyödyntää eri asiakasryh-

mien kanssa 

8 3 0 0 0 11 

Opas auttaa minua ohjaamaan 

asiakastani työn ja toiminnan itse-

analyysiin 

5 5 0 0 1 11 

Yhteensä 28 13 2 0 1 44 
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11. Teoria ja näyttö oppaassa 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Yht. 

Opas laajensi näkemystäni toi-

mintaterapeutin roolista työllisty-

miseen, työhyvinvointiin, työky-

kyyn ja -ympäristöön liittyvissä 

asioissa 

4 5 2 0 0 11 

Opas laajensi näkemystäni toi-

minnan analyysistä 

3 5 2 0 1 11 

Opas laajensi näkemystäni työn 

analyysistä 

6 3 1 0 1 11 

Opas laajensi näkemystäni toi-

mintaterapian viitekehysten hyö-

dyntämisestä 

4 5 2 0 0 11 

Oppaassa on esitetty riittävästi 

tutkimusnäyttöä 

10 1 0 0 0 11 

Opas tukee näyttöön perustuvaa 

työskentelyä 

10 1 0 0 0 11 

Tutkimusnäyttöä tuodaan selke-

ästi esille 

8 3 0 0 0 11 

Yhteensä 45 23 7 0 2 77 

 

12. Tarpeet ja toiveet 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Yht. 

Opas vastaa tarpeita/toiveita 6 4 0 0 0 10 

Yhteensä 6 4 0 0 0 10 
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PALAUTEKYSELYN AINEISTON SISÄLLÖN ERITTELYN TULOKSET LIITE 4 

 

Palautteen aihe Esiintyminen aineistossa kpl 

Oppaassa esitetyn teorian monipuolisuus 3 

Oppaassa esitetyn teorian liian suuri määrä 6 

Oppaassa esitettiin näyttöön perustuvaa tietoa 2 

Lähteiden käyttö oli monipuolista 2 

Asiakasesimerkkien sisältö oli hyvä 5 

Asiakasesimerkkien sisältö oli suppea 1 

Työn analyysiä ohjaavien kysymysten hyödyllisyys 5 

Oppaan yleinen hyödynnettävyys toimintaterapiassa 4 

Kuvien asiasisältö tuki käytettävyyttä 1 

Kuvien asiasisältö ei tukenut käytettävyyttä 2 

Tekstiruudut tukivat käytettävyyttä 7 

Sisäiset linkitykset tukivat käytettävyyttä 1 

Asiakkaan itseanalyysin puutteellisuus 2 

Värimaailma ja kontrastit eivät tue käytettävyyttä 7 

Värimaailma ja kontrastit tukevat käytettävyyttä 2 

Työn yleinen selkeys 9 

Työ ei ollut selkeä 1 

Oppaan hyvä kieliasu 5 

Kirjoitusvirheiden esiintyminen 3 
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PROJEKTIN RISKIARVIO JA RISKIENHALLINTA LIITE 5 

 

Riski  Seuraukset Riskiin varautuminen 

Tiedoston/tiedostojen 

häviäminen/tuhoutu-

minen 

Menetetty työaika riippuen 

riskin toteutumisen ajankoh-

dasta. Työn valmistumisen 

lykkääntyminen vähän tai 

merkittävästi. 

Tiedostot ovat koulun pilvessä. Tie-

toja ei tallenneta kovalevyille. Molem-

mat tekijät ottavat tärkeimmistä tie-

dostoista varmuuskopiot perjantaisin. 

Tekijöiden kevään ja 

kesän ohjelma on 

vielä avoin. 

Työn valmistumisen lykkään-

tyminen. 

Heinäkuulle ei ole aikataulutettu teh-

täviä. Aikataulun venyminen muuta-

malla kuukaudella ei ole iso ongelma. 

Ohjausryhmän mui-

den jäsenten kiireiset 

aikataulut. 

Työn valmistumisen lykkään-

tyminen. 

Ohjausaikatauluista sopiminen hy-

vissä ajoin. Yhteisten työpajojen hyö-

dyntäminen. 

Asiantuntija-arvioijien 

löytymisen lykkäänty-

minen ja heidän aika-

taulunsa. 

Työn valmistumisen lykkään-

tyminen. Mahdollinen ulko-

puolisen arvioinnin puuttumi-

nen. 

Asiantuntijoiden etsiminen ja sitoutta-

minen riittävän ajoissa. Riittävän sel-

keiden ja rajattujen kysymysten esit-

täminen asiantuntijoille. 

Projektityöryhmän jä-

senen/jäsenten sai-

rastuminen/muu este. 

Työn valmistumisen lykkään-

tyminen. 

Tarvittaessa toisen ohjaajan/op-

ponentin etsiminen. Toisen projekti-

työntekijän puolesta työskentelemi-

nen projektin kriittisten vaiheiden niin 

vaatiessa. 

Tekijänoikeuksien rik-

kominen 

Tehdyn oppaan luvaton kopi-

oiminen. 

Tekijänoikeuksien huomioiminen op-

paan julkaisuvaiheessa. 
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OPINNÄYTETYÖN RESURSSIT LIITE 5 

 

Resurssit Arvio Toteuma 

Projektityöntekijät, 2 henkilöä 800h 800h  

Ohjaavat opettajat, 2 henkilöä 25h 25h 

Vertaisarvioijat, 2 henkilöä 10h 10h 

Työelämän arvioijat 6h 10h  

Kirjaston informaatikko 2h 1h  

OAMK:n muu henkilökunta 2h 1h  

Muut hankinnat 200€ 26€ 

 

 


