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1 Johdanto 

Jos näkökykysi olisi puutteellinen, miten toivoisit tämän huomioitavan? Toivoisitko, 

että terveysalan ammattilainen osaisi kohdata sinut asiantuntevasti, ymmärtää 

tarpeitasi sekä ohjata sinua varmoin ottein? Tuntuisiko kohtaaminen 

miellyttävämmältä, jos esimerkiksi toimintaterapeuttisi osaisi opastaa sinua 

asiallisesti ja huomioida näkövammasi tuomat rajoitteet? 

Arviointi kuuluu olennaisesti toimintaterapiaprosessiin. Arviointimenetelmää 

valitessa tulee huomioida erityisesti, mistä arvioinnin olisi tarkoitus tuottaa lisätietoa. 

Arviointi on tärkeä työkalu toimintaterapeuteille. Arvostetun toimintaterapian 

professorin Anne Fisherin mukaan toistuvilla arvioinneilla tuodaan näkyville terapian 

vaikuttavuus. Tärkeä seikka arviointiin, menetelmän valintaan ja käytännön 

seikkoihin liittyen on asiakas itse: onko asiakkaalla toimintarajoitteita, jotka voivat 

vaikuttaa arvioinnin suorittamiseen? 

Näkövammarekisterin mukaan Suomessa olisi noin 55 000 näkövammaiseksi 

luokiteltavaa henkilöä ja jopa 173 000 heikentyneen näkökyvyn omaavia. 

Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkökyvyn vaje heikentää tämän 

päivittäisen elämän toimintoja. (Ojamo 2018, 10 & 16.) Kela voi korvata 

näkövammaisen kuntoutuksen, jos vamma tai rajoite vaikeuttaa huomattavasti arjen 

toimintoja tai osallistumista. Kuntoutuksessa tavoitellaan itsenäistä selviytymistä ja 

toimintakyvyn parantamista. Avokuntoutukseen voi kuulua yksilölliset terapiat kuten 

toimintaterapia. (Silmäterä – kuntoutus 2020) 

On siis selvää, että toimintaterapian asiakaskuntaan kuuluu näkövammaisia. Monissa 

tutkimuksissa ja artikkeleissa ja joissakin opinnäytetöissäkin on tutkittu ja kuvattu 

aiemmin, miten toimintaterapian interventioissa voidaan huomioida 

näkövammaisuus. Esimerkiksi Leppälä & Särkkä, 2017, tutkivat miten 

toimintaterapeutit voisivat edistää näkövammaisten lasten toimintakykyä 

kouluympäristössä eri harjoitteiden avuin. Interventiovaiheen sijaan tämä työelämän 

kehittävä tutkimus kohdentuu toimintaterapiaprosessin arviointivaiheeseen. 



4 
 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän ammattikorkean toimintaterapian 

tutkinto-ohjelma. 

Sharts-Hopko ym. (2010) tutkimuksessa tutkittiin erään hoitolaitoksen 

näkövammaisten kokemuksia hoitohenkilökunnasta ja tämän osaamisesta 

näkövammoihin liittyen. Tulosten mukaan lisäkoulutusta näkövammoihin liittyen 

tarvitaan – jotta osataan vastata näkövammaisen asiakkaan tarpeisiin, tulisi jo 

opiskeluvaiheessa valmistautua näkövammaisten asiakkaiden kohtaamisiin. Tästä 

voidaan päätellä, ettei terveysalan ammattilaisilla ole aina riittävästi tietoa tai 

kokemusta näkövammaisen asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa. Arviointitilanne 

saattaa olla hetki, jolloin asiakas kohtaa toimintaterapeuttinsa ensimmäistä kertaa. 

Entä jos toimintaterapeutti ei ole aiemmin kohdannut näkövammaisia asiakkaissaan? 

Mitä olisi hyvä osata huomioida arviointivaiheessa – niin käytännön huomioimiseen 

kuin arviointimenetelmiinkin liittyen? 

2 Toimintaterapiaprosessi 

Arviointi on yksi tärkeä osa asiakkaan ja toimintaterapeutin välisessä toimintatera-

piaprosessissa. Toimintaterapiaprosessia voidaan lähestyä monista eri viitekehyksistä 

käsin. Viitekehyksen yksi tarkoitus on luoda käsitys toimintaterapian toteutuksen 

vaiheista.  

2.1 Occupational therapy process model (OTIPM) 

Occupational therapy intervention process model (OTIPM) on Anne Fisherin luoma 

toimintaterapian malli. OTIPM:n keskeisinä piirteinä ovat asiakaslähtöisyys ja 

toimintakeskeisyys. (Fisher 2009, 11) Mallissa korostetaan ajattelua, jossa asiakas on 

toiminnallinen yksilö, jolla saattaa olla haasteita toiminnoissaan. Toimintaterapeutin 

tulee tunnistaa työssään toiminnallisuuden tärkeys ja pyrkiä keskittymään 

toimintaterapiaprosessin jokaisessa vaiheessa toiminnallisuuteen. Malli antaa 

kattavat raamit toimintaterapiaprosessille. (Fisher & Marterella 2019, 3 & 4) 
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2.1.1 Elementit – kehon toiminnot 

Fisher ja Marterella ovat täydentäneet jo aiemmin kehitettyä OTIPM:a mallilla 

nimeltään the Transactional Model of Occupation (TMO). TMO mallissa toiminnan 

ajatellaan olevan kompleksinen, transaktionaalinen kokonaisuus, johon vaikuttavat 

persoonasidonnaiset elementit. Elementtejä on mallin mukaan seitsemän: 

geopoliittiset, ympäristön sosiaaliset ja fyysiset, tehtävät, asiakkaan, ajalliset ja 

sosiokulttuuriset elementit. Nämä elementit yhdessä muodostavat toiminnan. 

Toiminnalla tarkoitetaan toiminnallista suoriutumista, toiminnallista kokemusta ja 

osallistumista. (Fisher & Marterella 2019, 16 & 17) 

Opinnäytetyössä keskitytään asiakkaan elementteihin, jonka yksi osa-alue on kehon 

toiminnot. Elementit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja esimerkiksi 

kehon toimintoihin näinikään voidaan ajatella vaikuttavan esimerkiksi sosiaalinen ja 

fyysinen ympäristö ja kokemukset. 

2.1.2 Arviointivaihe 

OTIPMissa arviointivaihe ja tavoitteenasettamisen vaihe nitoutuu yhdeksi. Mallissa 

arviointi alkaa alkuvaiheen tietojen keräämisellä, jossa keskitytään kuulemaan 

asiakasta ja kootaan hänen kertomansa perusteella tietoa tämänhetkisestä 

toimintakyvystään sekä toiveistaan terapialle. Seuraavaksi analysoidaan suoritusta. 

Toimintaterapeutin tehtävä on raportoida asiakkaan oma näkökulma toiminnallisesta 

suoriutumisestaan, sekä havainnoida ja arvioida toiminnallisen suoriutumisen laatua. 

Tämän jälkeen terapeutin tulee määrittää raportoidun ja havainnoidun välisen eron 

laajuus. (Fisher & Martella 2019 133 & 134)  

OTIPM teoriassa ajatellaan, että asiakkaan arviointi tapahtuu käyttäen true TOP-

DOWN metodia. TOP-DOWN ajattelussa toimintaterapeutin tulee ensiksi kerätä 

tietoa asiakkaasta ymmärtääkseen tämän toiminnan laadun (quality of occupational 

performance). Toimintaterapeutin tulee ymmärtää, mitkä toiminnot asiakas kokee 

tärkeinä toteuttaa laadukkaasti. Lisäksi kehon valmiuksien arviointeja esimerkiksi 

standartoiduilla menetelmillä voidaan suorittaa, kun halutaan määritellä mahdollisia 
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syitä asiakkaan toiminnallisille haasteille. Asiakkaan toiminnan laadukkuuden 

arviointi on kuitenkin tärkein ja aina tarpeellinen osa arviointia, koska OTIPM-teorian 

mukaan toiminnan tulee olla keskiössä toimintaterapeutin ammattiryhmällä. 

Toiminnallinen laatu tarkoittaa näkyvillä olevaa asiakkaan toimintaa, jota 

toimintaterapeutti arvioi havainnoidessaan asiakasta. (Fisher & Martella 2019, 41-43) 

Opinnäytetyössä keskitytään arviointitilanteeseen ja -vaiheeseen ja 

tavoitteenasettaminen jätetään ulkopuolelle. 

2.1.3 Toiminnallinen suoriutuminen 

Toiminta koostuu toiminnallisesta suoriutumisesta, toiminnallisesta kokemuksesta 

sekä osallistumisesta. OTIPMissa toiminnallinen suoriutuminen määritellään 

sellaisina asiakkaan toimintoina, joita on mahdollista havainnoida. 

Toimintaterapeutti voi havainnoida toiminnallisen suoriutumisen laatua. 

Toiminnallinen suoriutuminen on siis ulkopuolisen havainnoimaa, ei asiakkaan 

itsensä kokemaa. (Fisher & Martella 2019, 19)  

3 Näkövammaisuus 

Ihminen on toiminnallinen kokonaisuus, jonka elämän kaikki osa-alueet vaikuttavat 

toiminnalliseen suoriutumisen tasoon. TMO mallin mukaisesti voidaan ajaltella 

näkövamman olevan asiakkaan kehon elementti, joka vaikuttaa asiakkaan 

toiminnalliseen suoriutumiseen, osallistumiseen sekä asiakkaan omiin kokemuksiin 

suoriutumisestaan. Kuinka näkövamma kehon ominaisuutena vaikuttaa henkilön 

toiminnalliseen suoriutumiseen, asiakkaan omaan kokemukseen toiminnasta tai 

osallistumisen tasoon? Voiko vaikutuksia ottaa huomioon jo arviointia tehdessä?  

3.1 Kehon elementtinä 

Näkövammaiset voidaan jakaa heikkonäköisiin ja sokeisiin. Näkövammaisia on 

Suomessa noin 55 000. Noin 10 000 henkilöä näistä luetaan sokeiksi. Suurin osa 
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näkövammaisista ovat ikääntyneitä. Noin joka kolmas näkövammainen on 

monivammainen. Näkövamman lisäksi henkilöllä voi olla kuulovamma, 

pitkäaikaissairaus tai liikuntavamma. (Näkövammaisten keskusliitto - 

näkövammaisuus) 

Näkövammaisuuden luokittelu riippuu yhteiskunnan edellytyksistä ja vaatimuksista 

yksilön näköä kohtaan. Henkilöä, jolla näkökyvyn alentuminen haittaa jokapäiväisiä 

toimintoja, voidaan pitää näkövammaisena. Vamman haitta-asteeseen vaikuttavat 

lukuisat yksilö- ja ympäristötekijät, kuten vammautumisikä, psyykkinen 

sopeutumiskyky ja uusien asioiden omaksumiskyky. (Ojamo 2018, 10) 

Näkövammaisena voidaan pitää henkilöä, jonka näöntarkkuus eli visus jää 

lasikorjauksen jälkeenkin alle 0.3 normaalin visuksen ollessa 1.0. Tällainen henkilö 

luetaan heikkonäköiseksi. Sokeaksi henkilö voidaan luokitella näöntarkkuuden 

jäädessä alle 0.05 tai näkökentän halkaisijan jäädessä alle 20 asteen. 

(Näkövammaisten liitto 2020) Yleisimmät syyt näkövammalle kansainvälisesti ovat 

korjaamattomat taittovirheet, kaihi, ikään liittyvä silmänpohjan rappeuma, 

onnettomuudet, silmänpainetauti, diabeettinen retinopatia, sarveiskalvon opasiteetti 

tai trakooma. Who käyttää näkövamman vaikeusasteluokittelua, jossa näkövamma 

on luokiteltu 1-5, merkitsevinä seikkoina näöntarkuus sekä näkökentä halkaisija. 

(WHO – blindness and vision impairment, 2019)  
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Taulukko 1. Näkövammojen luokitus WHO:n määritelmän mukaan (Ojamo 2018, 12, 

muokattu) 

 

Näkövammoja on monenlaisia ja heikkonäköiset henkilöt voivat nähdä hyvin eri 

tavoin. Aivoperäinen näkövamma (CVI) on neurologisen syyn aiheuttama 

monimuotoisen näkövamman aiheuttaja. Aivoperäisessä näkövammassa 

näöntarkkuus ei usein ole kuvaava mittari toiminnallisen näön kuvaajana. Haasteita 

aivoperäisen näkövamman omaavalla voi olla esimerkiksi liikkeen ja reittien 

hahmottamisessa, tunnistamisessa ja moninaisissa arjen tilanteissa. Näkökyvyssä voi 

olla merkittäviä poikkeamia eri hetkien ja päivien välillä. (Puolanen & Lahtinen, 2020) 

3.2 Vaikutus toiminnalliseen suoriutumiseen 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että näkövammaisuudella olisi vaikutuksia 

henkilön päivittäisen elämän toiminnoista (Activities of Daily Living = ADL) 

suoriutumiseen. Jones ym. analysoivat näkövamman vaikutusta henkilön päivittäisen 

elämän toiminnoista suoriutumiseen.  ADL-toiminnoista erityiseen analyysiin 

valikoituivat ostosten tekeminen sekä ruuanvalmistus. Molemmissa ADL-

toiminnoissa koehenkilöt kokivat näkövamman vaikeuttavan toimintojen 
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suorittamista. Ympäristön tekijät, kuten kaupan valoisuuden riittävyys, vaikuttivat 

suoriutumiseen. Myös pelko kaupassa kaatumisesta sekä itseluottamuksen puute 

ruuanlaitossa vaikuttivat suoriutumiseen. 

Jones ym. analyysissä keskityttiin lisäksi henkilöiden omiin kokemuksiin näkövamman 

vaikuttavuudesta arkielämiensä eri osa-alueilla. Koehenkilöt kokivat häpeää 

näkövammastaan. He kokivat turhautumista huonosta työllistymisestään sekä 

jatkuvasta tuentarpeesta. Henkilöt kokivat myös sosiaalisen osallistumisensa 

vaikeutuvan näkövamman myötä, esimerkiksi juhlissa joku koki jääneensä huomiotta 

näkövammansa vuoksi. Yleisesti koehenkilöt kokivat näkövamman vaikuttavan 

tavalla tai toisella joka päivä arkisiin toimintoihin sekä näistä suoriutumiseen. Kaikista 

tuloksista oli selkeästä havaittavissa, kuinka näkövamman haitta-aste vaikuttaa 

merkittävästi toiminnoista suoriutumiseen sekä omaan kokemukseen 

suoriutumisesta. Haitta-asteen ollessa suurempi myös näkövamman vaikuttavuus 

toimintoihin koettiin suurempana. 

On siis selvää, että näkövamma vaikuttaa ainakin jollakin tapaa toiminnalliseen 

suoriutumiseen. 

4 Hyvät arviointikäytänteet 

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry on hyväksynyt suositukset hyville 

toimintaterapian arviointikäytänteille. Ohjeistuksen tavoitteena on antaa yleiset ja 

yhteiset lähtökohdat toimintaterapian arviointeja varten. Asiakkaan oikeuksiin 

kuuluu laadukkaan kuntoutuksen saaminen. Arvioinnin tulee olla huolellista ja 

oikeudenmukaista. Arviointi on oleellinen osa toimintaterapiaprosessia ja on apuna 

tavoitteellisen ja suunnitelmallisen terapian luomisessa. Toimintaterapeutin tulee 

vastata yksilöllisiin tarpeisiin myös arvioinnin osalta, joten yleisiä ohjeita tulee osata 

soveltaa tarvittaessa. (Heiskanen, Juntunen, Kanelisto & muut 2014, 5) 
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Arviointimenetelmiä valitessa toimintaterapeutin tulee käyttää näyttöön perustuvaa 

tietoa ja omaa ammatillista harkintaansa. Yksi kliininen kysymys arviointimenetelmän 

valinnassa voisi olla ”Soveltuuko käytössä oleva arviointimenetelmä juuri tälle 

asiakkaalle?” Arvioinnissa olennaista on selvittää asiakkaan merkityksellisen 

toiminnan rajoitteet ja tuen tarpeet. Toiminnallisuutta arvioitaessa kiinnitetään 

huomio yksilön, ympäristön ja toiminnan väliseen vuorovaikutukseen. 

Toiminnallisuus tarkoittaa sekä toiminnan tekemistä käytännössä että kokemusta 

toimimisesta. (Heiskanen, Juntunen, Kanelisto & muut 2014, 8- 14.) 

Arvioinnin laajuus ja kohde on riippuvainen toimintaterapeutin toimenkuvasta ja 

työpaikasta. Toteuttamisvaiheessa on käytettävä asiakaskeskeisiä menetelmiä. 

Menetelmien tulee vastata tarkoituksenmukaisesti yksilöllisiin vaatimuksiin. 

Arvioinnin tulee tuottaa luotettavaa tietoa ja olla käyttökelpoinen ja soveltuva 

asiakkaalle. (Mts. 13) Näkövammaisen asiakkaan kohdalla arviointia suunniteltaessa 

tulee huomioida tarkasti arvioinnin käyttökelposuus: vaatiiko arvioinnin 

suorittaminen onnistuneesti näkökykyä?  

5 Tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kuinka asiakas, jolla on näkövamma, tulee 

huomioida toimintaterapian arviointivaiheessa.  

Tavoitteena on tuottaa työelämän kehittyvän tutkimustoiminnan kautta opetusvideo 

niistä erityisvaatimuksista, joita toimintaterapeutin tulee huomioida 

valmistautuessaan sekä toteuttaessaan arviointia osana toimintaterapian prosessia. 

Lopullisen tuotoksen eli opetusvideon tavoitteena oli lisätä toimintaterapeuttien 

käytännön valmiutta kohdata näkövammaisia asiakkaita tulevassa työelämässään 

arvioinnin osalta.  

Kehittämistyöni tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 
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1. Miten näkövammaisuus tulee huomioida toimintaterapian 

arviointitilanteessa? 

2. Mitä olennaisia piirteitä liittyy näkövammaisen asiakkaan arviointiin 

toimintaterapiassa? 

3. Millaisia toimintaterapian arviointimenetelmiä, jotka ovat tarkoitettu 

näkövammaisten asiakkaiden arviointiin tai joissa on huomioitu mahdollinen 

asiakkaan näkövamma, on löydettävissä? 

6 Opinnäytetyön toteuttaminen 

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen työelämän kehittämistehtävä. Tutkimuksellisessa 

kehittämisessä tavoitteellisuus on keskeinen elementti. Kehittämistoiminnan ajatus 

voi olla näky jostakin uudesta. Kehittämisen kohde voi liittyyä työyhteisöihin, 

organisaatioihin, yksittäisiin ihmisiin tai konkreettisiin tuotteisiin. Tutkimuksen ja 

kehittämistoiminnan lähtökohta on toisistaan eroava. (Toikko & Rantanen 2009, 13-

18)  

Kehittämistoiminnassa lähtökohta tutkimusongelmien ratkaisun sijasta on usein käy-

tännöllinen, kun tutkimusmenetelmissä luotettavuus taas arvioidaan tieteellisten pe-

riaatteiden mukaisesti. Kehitystyöllä halutaan  luoda käytännöllisiä toimintoja, joi-

den päämääränä on saavuttaa uusia tai parannettuja tuotteita, tuontantovälineitä tai 

tuotantomenetelmiä ja palveluja. (Toikko & Rantanen, 30-38) 

7 Kehitysprosessin vaiheet spiraalimallin mukaan 

Kehitysprosessin, erityisesti toimintatutkimuksien yhteydessä, voidaan ajatella 

olevan jatkuva sykli eli spiraali. Ensimmäinen spiraalin  kehä muodostuu 

perusteluvaiheesta, organisoinnista, toteutuksesta ja arvioinnista. Prosessi jatkuu 

ensimmäisen kehän jälkeen, ja siitä seuraa seuraavia kehiä samoine vaiheineen. 

Spiraalimallissa tulokset asetetaan uudelleen arvioitavaksi ja arvioinnin tulosten 
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seurauksena perusteluja, organisointia ja toteutusta täsmennetään. Spiraalin 

ensimmäinen kehä muodostaa lähtökohdan kehittämiselle. (Toikko & Rantanen 

2009, 66-67) 

 

Kuvio 1. Spiraalimalli (Toikko & Rantanen 2009, 67, muokattu) 

 

Opinnäytetyössä hyödynnettiin spiraarimallia hieman soveltaen, koska selvää 

havainnointivaihetta ei ollut tarpeen tehdä työn luonteen vuoksi.  
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8 Suunnitteluvaihe 

Spiraalimallin mukaisessa ajattelussa opinnäytetyön suunnittelu lähti käyntiin 

tammikuussa 2020 mielenkiinnostani tutkia näkövammaisten asiakkaiden 

toimintaterapiaprosessin arviointivaihetta. Mielenkiinnon herätti käytännön 

tilanteissa näkövammaisten kanssa työskentely ja näkövammaisten toimintaterapian 

arvioinnin ongelmakohtien huomaaminen. Suunnitteluvaihe alkoi tiedonhausta. 

Tavatessani opinnäytetyöni ohjaajan kesäkuussa 2020, suunnitelma tarkentui, kun 

sovimme tekeväni lopputuotoksen JAMKn toimintaterapialinjalle opetusvideon 

muodossa. Suunnitteluvaihe jatkui tiedonhankinnalla. 

Monissa ammateissa, kuten hoitoalalla, kaivataan käytännöstä nousevaa tietoa, 

jolloin ainoastaan tieteenalaperusteinen tutkimusnäytön kerääminen ei ole 

perusteltua. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa yhdistyy sekä tutkimus että 

kehittämistoiminnan periaatteet. Tutkimuksellinen kysymyksenasettelu ja 

metodologinen tiedonkeruu etenee kohti konkreettista kehittämistoimintaa. (Toikko 

& Rantanen 2009, 30-38) Tiedonhankintavaihe jakaantui kahteen vaiheeseen; 

asiantuntijoiden haastatteluun sekä olemassa olevan tiedon hankintaa.  

8.1 Asiantuntijoiden haastattelut 

Kehittämistoiminnassa voidaan hyödyntää monenlaista tietoa. Tutkimustiedon 

analyysien lisäksi asiantuntijoille voidaan suositella hyväksi havaittuja ja tutkittuja 

toimintakäytäntöjä. Myös kokemukseen perustuvaa ammatillista näyttöä voidaan 

hyödyntää.  (Toikko & Rantanen 2009, 39)  

Halusin kokemuksia hyvistä arviointkäytänteistä näkövammaisten asiakkaiden 

arviointitilanteissa myös asiantuntijoilta, eli toimintaterapeuteilta, joilla olisi 

kokemuksia näkövammaisten asiakkaiden kanssa toimimisesta. Hyödynsin 

asiantuntijoiden haussa omia kontaktejani sekä Facebook-sovelluksen 

toimintaterapian ammattifoorumeita. Facebookiin lisäsin kyselyni sivustoille ”TOI-

markkinat” sekä ”Toimintaterapiaa koulussa”, jotka molemmat ovat suunnattuja 
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toimintaterapeuteille ja joilla on yli 1000 jäsentä. Juuri nämä ammattifoorumit 

valikoituivat kyselyni kohteiksi suurimpien käyttäjälukumäärien vuoksi. Molemmille 

foorumeille käytin samaa kysymyksenasettelua ja vastanneille laitoin tarkemman 

jatkokyselyn verkossa. (Liite 1.) Foorumille kirjoittaessani käytin sosiaaliseen mediaan 

mielestäni soveltuvaa, hieman virallista kirjoitettua tekstiä rennompaa, puhekieltä. 

Lopulta sain sovittua kolme haastattelua. Ennen haastattelua sekä haastattelun 

aikana kuvasin aluksi opinnäytetyön aiheeni sekä toiveeni haastateltaville.  (Liite 2.) 

Päädyin toteuttamaan haastattelut teemahaastatteluina. Teemahaastattelun 

tarkoituksena on auttaa tutkimuskysymykseen vastaamista. Teemahaastattelussa 

haastattelija esittää kysymykset avoimina tai puoliavoimina jättäen haastateltavalle 

mahdollisuuden vastata laajasti haluamallaan tavalla. Haastateltava ohjaa 

haastattelutilannetta ennalta määrittelemänsä teorian mukaisesti, mutta antaa 

haastateltaville tilaa kertoa kokemuksistaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 75-77).  

Puhelinhaastattelut toteutuivat 31.7.2020 sekä 7.8.2020. Kontaktissa tapahtunut 

kolmas haastattelu oli 12.8.2020. Puhelinhaastattelut olivat kestoltaan hieman yli 

tunnin, kontaktissa tapahtunut reilun puoli tuntia. Haastattelujen aluksi kertasin 

opinnäytetyöni aiheet ja toiveeni haastateltaville. (liite 2.) Esitin kehittämistyöni 

kysymysten lisäksi tarkentavia kysymyksiä haastateltavien kertomiin. Pyysin luvan 

kirjata muistiinpanoja haastattelun ajan ja kirjasin haastattelussa nousevia seikkoja 

asiakirja Word-alustalle. Joitakin haastateltavien kertomia lauseita kirjasin sanasta 

sanaan, osan muistiinpanomaisesti ranskalaisin viivoin. Muistiinpanoja kertyi 

yhteensä noin kahdeksan sivua. Muistiinpanot kävin lävitse ja nostin mielestäni 

aiheeseeni liittyen tärkeimpiä seikkoja esiin peilaten OTIPMn mukaiseen 

toimintakeskeiseen teoriaan, hyviin arviointikäytänteisiin sekä muista lähdeistä 

löytyneisiin nostoihin. 

Yksi haastateltavista on tehnyt pitkän uran lasten ja nuorten toimintaterapeuttina ja 

hänelle on kertynyt kokemusta näkövammaisista työnsä sekä lisäkoulutusten kautta. 

Toinen työskentelee psysiaktrisella kuntoutusosastolla toimintaterapeuttina ja 

toteuttaa pääosin arviointeja. Hänellä on aikaisemman ammattinsa sekä 

työkokemuksensa kautta kertynyttä osaamista näkövammaisten asiakkaiden kanssa 
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työskentelyssä. Kolmas kontaktissa tapahtunut haastatteluni oli toimintaterapeutin 

kanssa, joka työskentelee kouluympäristössä. Koulussa työskennellessään hän on 

kohdannut näkövammaisia oppilaita.  

8.2 Verkkoaineisto sekä oppikirjat 

Kehitysprosessin luonteeseen kuuluen käytettiin laajaa tiedonhakua. Tiedonhaussa 

pyrittiin löytämään aiheeseen liittyviä tutkimuksia, verkkojulkaisuja sekä aihetta 

käsittelevia oppikirjoja. Tarkoituksena oli hyödyntää tieteellisen näytön lisäksi 

asiantuntijoiden kokemuksia, joten etsin tietoa tutkimuksien lisäksi esimerkiksi 

YouTuben tai ammatti-blogien kautta. Haun tuloksena haluttiin löytää lähteitä, joissa 

yhdistyisivät 1) toimintaterapia, 2) näkövamma ja 3) arviointi. Hakusanojen 

synonyymien sekä assosiatiivisten sanojen löytämiseen hyödynnettiin Finto 

asiasanasto -palvelua. Tietokantojen haussa käytettiin myös lyhennettyjä termejä 

mahdollistaakseni laajat hakutulokset. 

8.2.1 Tieteellinen haku 

Haussa käytettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkokirjasto Janetin sosiaali- ja 

terveysalojen tietokantoja (Pub-med, Medline, CINAHL, ProQuest) sekä Janetin omaa 

hakua. Aiheeseen soveltuvia artikkeleita etsittiin myös näkövamma-alan 

Yhdysvaltalaisesta ammattijulkaisusta ”Journal of Visual impairment and Blindness”, 

jonka ilmainen kokoversio oli saatavissa ProQuest-tietokannan kautta. ”Journal of 

Visual impairment and Blindess”-julkaisu kerää tieteellisiä artikkeleita sekä 

tutkimuksia näkövammaisiin henkilöihin liittyen, joten jokainen julkaistu artikkeli 

liitttyy jollakin tavalla näkövammoihin. Julkaisusta käytiin lävitse otsikkotasolla 

julkaisut vuodesta 2013 eteenpäin, sekä toimintaterapiaan ja arviointiin liittyvillä 

hakusanoilla vuodesta 2009 eteenpäin. 
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Taulukko 2. Käytetyt hakusanat eri englanninkielisissä tietokannoissa 

1. Toimintaterapia  2. Näkövamma 3. Arviointi 

Occupational therapy  Visual impairment Evaluation 

OT   Visually impaired Assessment 

Occupational therapist  Visually handicapped Assess* 

Occupational therap*  Blind  Outcome 

   Blindness    

 

Aluksi hakuehdoiksi määriteltiin kymmenen vuoden sisällä julkaistut tutkimukset 

sekä artikkelit, mutta sopivia tuloksia otsikoiden perusteella ei löytynyt tai löytyi 

hyvin vähän. Kun hausta jätettiin ikäkriteerin pois, löytyi sopiva, aiheeseen erittäin 

relevantti artikkelin. Artikkelin mukaanotto opinnäytetyön tuloksiin oli perusteltua, 

koska tämä vahvisti samankaltaista näyttöä, jota sain myös toimintaterapeuttien 

haastatteluista. Otsikoiden perusteella löytyi toinenkin mielenkiintoinen, 

näkövammaisten arviointiin liittyvä tutkimus, mutta tarkemman perehtymisen 

jälkeen aiheen huomattiin käsittelevän näkövammaisten käyttämää 

apuvälineteknologiaa. Ei olisi perusteltua hyödyntää yli 20 vuotta vanhaa teknologiaa 

käsittelevää lähdettä, koska teknlogia kehittyy nopeaan tahtiin.  

Kirjastosta kaksi oppikirjaa päätyi lähteiksi mukaan ajankohtaisen ja kaikkiin 

hakukriteereihin sopimisen vuoksi.  

8.2.2 Muu verkkohaku 

Tietoa haettiin myös Google-haulla. Google-haulla haluttiin erityisesti löytää 

näkövammaisen kohtaamiseen liittyvää lähdeaineistoa. Tähän hyödynneettiin myös 
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joitakin lähteitä, joissa ei mainittu erikseen toimintaterapiaa, mutta joiden antama 

tieto koettiin tärkeiksi opinnäytetyön ja erityisesti lopputuotoksen kannalta. 

Esimerkiksi näkövammaisen asiakkaan kohtaamiseen liittyvät tiedot ovat perusteltuja 

hyödyntää lähteinä, vaikkeivat ne ole suunnattu erikseen juuri toimintaterapeutin 

ammattiryhmälle, vaan yleisemmin kuntoutuksen henkilökunnalle.  

8.3 Sisällönanalyysi 

Kun tarvittava tieto oli hankittu, oli sisällön analyysin vuoro. Sisällönanalyysissä 

dokumentteja analysoidaan systemaattisesti. Dokumenttisanalla viitataan mihin 

tahansa kirjalliseen materiaaliin. Sisällönanalyysimenetelmällä aineistosta pyritään 

saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. 

Sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkitystä. Analyysin tarkoitus on luoda 

sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Sarajärvi & Tuomi 2018) 

Sisällönanalyysin yksi muoto on teorialähtöinen. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä 

luokittelu perustuu jonkin teorian viitoittamaan aikaisempaan käsitejärjestelmään. 

(Sarajärvi & Tuomi 2018) Opinnäytetyössäni sisällönanalyysi on teorialähtöinen: etsin 

lähdemateriaaliani peilaten OTIPMin arvioinnin teoriaan sekä toimintaterapialiiton 

hyvien arviointikäytänteiden oppaan ohjeistuksiin. Perustelin valintani OTIPM-

teorian mukaisesti arviointimenetelmien esittelyn suhteen tuloksissa. 

Mukaanottokriteerinä lähteen käyttämiselle työssäni oli siis seuraavat: lähteen piti 

vastata kehitysprosessini ainakin yhteen kysymykseen relevantisti, 

arviointimenetelmissä tuli löytyä maininta toimintaterapiassa menetelmän käytöstä, 

lähdekielenä suomi tai englanti. Pyrin myös löytämään lähteitä kymmenen vuoden 

sisältä, jotta tiedon voitaisiin ajatella olevan ajankohtaisesti luotettavaa.  

Ensimmäisessä sisällönanalyysin vaiheessa kävin läpi hakusanoilla eri tietokannoista 

löytyneet otsikot ja mietin sopivuuden tutkimuskysymykseni ja teoriani 

näkökulmasta. Seuraavaksi kävin lähteet nopealla katsauksella läpi – tässä vaiheessa 

osa tutkimuksista ja artikkeleista tippuivat pois. Arviointimenetelmistä tietoa 

etsiessäni jätin pois menetelmät, joissa ei löytynyt mainintaa toimintaterapiasta. Kun 
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merkitykselliset lähteet olivat valikoituneet ja tehty tärkeimmät nostot 

muistiinpanomaisesti, aloin käymään lävitse teemahaastatteluja. Nostin tärkeät 

seikat haastatteluista omalle word-alustalle ja vertasin seikkoja toisten lähteideni 

nostamiini seikkoihin. Teemahaastatteluista nostin kehittämistyöhöni esiin asiat, 

jotka joko toistuivat haastateltavien kerronnoissa tai jotka toivat käytännön 

näkökulmaa tieteellisten artikkeleiden ja tutkimusten rinnalle. 

Asiantuntijoiden antamat haastattelut nousivat tulosteni kannalta arvokkaiksi 

tietolähteiksi. Haastatteluista sain erityisesti haluamaani käytännön tietoa 

näkövammaisten asiakkaiden arviointia ajatellen. 

9 Tiedonhaun tulokset (suunnitteluvaihe) 

Kehittämistyöni tarkoituksena oli vastata kysymyksiin; 1. Miten näkövammainen 

asiakas voidaan huomioida toimintaterapian arviointitilanteessa?, 2. Mitä olennaisia 

piirteitä liittyy näkövammaisen asiakkaan arviointiin toimintaterapiassa? sekä 3. 

Millaisia toimintaterapian arviointimenetelmiä, jotka ovat tarkoitettu 

näkövammaisten asiakkaiden arviointiin tai joissa on huomioitu mahdollinen 

asiakkaan näkövamma, on löydettävissä? Runsaasti vastauksia asetettuihin 

kysymyksiin löydettiin laajalla otannalla verkkohauissa sekä asiantuntijoiden 

haastatteluista.  

9.1 Näkövammaisen asiakkaan huomioiminen arviointitilanteessa 

Arviointitilanne saattaa olla hetki, jolloin toimintaterapeutti kohtaa asiakkaansa 

ensimmäistä kertaa. Näkövammaisen asiakkaan kohtaaminen saattaa olla joillekin 

toimintaterapeuteille uusi kokemus. On hyvä osata huomioida, kuinka 

näkövammainen asiakas kohdataan ja kuinka tämän näkövamma voidaan huomioida 

asianmukaisesti kohtaamishetkessä.  
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TMO-mallin mukaisesti tässä kohdassa ajateltiin näkövammaisuus asiakkaan 

elementtinä, erityisesti kehon toimintona. Erityispiirteitä ajateltiin seikkoina, joihin 

kehon toiminto, näkövamma, vaikuttaa asiakkaan toiminnassa. Esimerkiksi 

kohtaamistilanteessa tärkeäksi seikaksi nousi terapiatilan kuvailu sekä terapiatilaan 

tutustumismahdollisuuden antaminen. Nämä seikat eivät välttämättä nousisi 

tärkeiksi asiakkaan kohdalla, jonka näkö olisi kehon toiminnon kautta ajateltuna 

normaali. 

Näkövammaisten liiton verkkosivuilla on kuvattu seikkoja, kuinka voi toimia 

kohdatessaan näkövammaisen. Jos asiakkaalla on mukanaan opaskoira tai avustaja, 

tulee puhutella asiakasta, ei opaskoiraa tai avustajaa. Asiakasta on hyvä tervehtiä 

sanoin, ei nyökkäämällä tai käden heilautuksella. Jos asiakasta tulee opastaa, 

tarjotaan tälle käsivartta ja annetaan tämän itse tarttua siitä kiinni. Aikuinen 

näkövammainen pitää opastusotteen oppaan kyynärpään yläpuolella, lapsi voi ottaa 

kiinni oppaansa sormesta tai ranteesta. Kun näkövammaista asiakasta neuvotaan, on 

tarpeen käyttää täsmällisiä ilmaisuja, kuten oikealle tai vasemmalle. Esimerkiksi 

suunnista puhuttaessa sanat ”tuolla” tai ”siellä” eivät kerro voimakkaasti 

heikkonäköiselle tai sokealle asiakkaalle mitään. Suuntia ja tavaroiden paikkoja voi 

havainnollistaa halutessaan kellotaulun numeroita hyödyntäen (esim. pöydällä 

tavaroita kuvaten ”kello kahdesta löydät seuraavaan tehtävään tarvitsemasi kynän”). 

On hyvä kertoa ja kuvata yksityiskohdat, jotka eivät ole tunnusteltavissa. (Kun 

kohtaat näkövammaisen – NKL) 

Kun esittelet huonetta näkövammaiselle, kuvaile huone ovella seitessäsi. Kerro mitä 

huoneessa on, ja miten asiat sijoittuvat huoneessa oveen nähden. Näkövammainen 

tutustuu itse huoneen muotoon ja kalusteisiin, kysyttäessä voi kertoa lisää. Kalusteet 

on hyvä pitää samoilla paikoilla, kun halutaan helpottaa näkövammaisen huoneen 

hahmottamista. Kulku on hyvä pitää esteettömänä ja kaappien ovet kiinni, jotta 

näkövammainen asiakas välttyisi törmäyksiltä. (Näkövammaisen kohtaaminen – 

Tays)  

Haastatteluissa nousi esiin terapeutin kuvailevan terapiatilan näkövammaiselle ja 

antavansa mahdollisuuden tutustua huoneeseen myös käsillä tutkien. Joitakin 
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asiakkaita varten kerrottiin, että on tehty käsillä tutkittava pahvikartta terapiatilasta. 

Kaksi haastateltavista kertoi pyrkivänsä pitämään kalusteet ja esineet samoilla 

paikoilla ja pitävänsä tilass ns. kiintopisteitä: ”Vaikka niin, että tässä kun kokeilen niin 

on peilin nurkka ja tästä kun kurkotan niin yltän terapiakeinuun. Tiiän koko ajan 

missä olen.” Kiintopisteet auttavat näkövammaista hahmottamaan tilan paremmin. 

Yhden haastateltavan mukaan on tärkeää pitää terapiatila rauhallisena ja 

äänettömänä, sillä näköaistin ollessa puutteellinen, muut aistit toimivat 

voimakkaammin. Ylimääräinen ääni saattaisi häiritä näkövammaista asiakasta 

esimerkiksi arviointitilanteessa.  

Toinen haastateltava kertoi, kuinka tärkeää on muistaa, ettei näkövammainen 

asiakas voi tietää, mitä esimerkiksi terapiatilassa on, ellei tätä ole kuvailtu tai annettu 

asiakkaan tutkia itse. Myös kyseisen toimintaterapeutin mielestä näkövammaisen 

asiakkaan kohdalla on erityisen tärkeää pitää tavarat samoilla paikoilla. 

Kirjallisessa materiaalissa tekstin tulee olla riittävän suurta ja selkeää 

heikkonäköiselle. Yleensä musta teksti valkoisella pohjalla erottuu parhaiten. Ohjeita 

voi antaa myös äänitteenä. (Näkövammaisen kohtaaminen - TAYS) Toimintaterapian 

arvioinnissa arviointivälineenä voi olla esimerkiksi asiakkaan itsetäytettävä arviointi 

omasta suoriutumisestaan, näissä voi siis huomioida riittävän selkeä ja suuri fontti 

heikkonäköisen asiakkaan kohdalla. 

Haastatteluissa nousi esiin, kuinka arviointitilanteissa on tarvittaessa käytetty 

suurennettua fonttia, selkeitä kontrasteja sekä suurennettuja kuvioita. Yksi 

haastateltavista kertoi, että huomatessaan asiakkaalla olevan pulmia tekstin 

lukemistilanteessa, pyytää tämä asiakasta kokeilemaan suurennuslaseja ja 

testaamaan näkyykö teksti paremmin suurennuslasin kanssa. Kyseinen terapeutti 

kertoi myös kokeilevansa arviointitilanteessa valomäärän merkitystä; vaikuttaako 

valon määrä asiakkaan suoriutumiseen? Yleisvalaistus on tärkeää, lisänä 

kohdevalaistus tai hämärä yleisvalastus saattaa hyödyttää näkövammaista. 

Häikäisemistä tulee välttää mm. poistamalla valopinnat, jotka heijastavat sekä 

säätämällä valaistustasoa. (Lapsen toiminnallisen näönkäytön tukeminen – 

Näkövammaisten keskusliitto) Toimintaterapian arviointitilanteessakin voidaan siis 
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kysyä näkövammaiselta, onko valaistus sopiva, vai tarvitaanko lisävaloa tai 

hämäryyttä. 

Eräs haastateltavista puolestaan kertoi paperin valinnalla olevan merkitystä: hän 

arvioi mm. sitä, että häikäiseekö valkoinen paperi asiakasta tai vaikuttaako paperin 

raidat suoriutumiseen. Haastateltava kertoi myös muokanneensa asiakkaiden kanssa 

käyttämiään kuvia tarvittaessa: jos vaikutti, ettei asiakas näe kuvaa, on hän 

muokannut mm. kuvien kokoa, laittanut kuvalle reunat, vahvistanut kontrasteja tai 

lisänyt tuntoaistilla havainnoitavia asioita kuvan päälle. 

9.2 Erityispiirteet näkövammaisen asiakkaan arvioinnissa 

Toimintaterapian hyvien arviointikäytänteiden mukaisesti arvioinnin toteutuksessa 

on käytettävä asiakaskeskeisiä menetelmiä. Yksilölliset vaatimukset on huomioitava 

tarkoituksenmukaisesti. (Heiskanen, Juntunen, Kanelisto & muut 2014, 5) 

Tutkimuksista, muista verkkolähteistä sekä teemahaastatteluista nousi yhteneväisiä 

piirteitä, jotka vaikuttavat olevan olennaisia näkövammaisten arvioinnissa. Esiin 

nousi silmälääkärin ja toimintaterapian arvioinnin ero näkövammaisen asiakkaan 

kanssa työskenneltäessä sekä erityisiä huomioitavia arvioinnin kohteita 

näkövammaisilla asiakkailla. ADL-taitojen havainnointi nousi esiin useissa lähteissä.  

9.2.1 Silmälääkärin arvioinnista 

Näkövammainen henkilö on saanut virallisen näkövamma- diagnoosinsa aina 

silmälääkäriltä. Terveyden – ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää 

Näkövammarekisteriä, johon silmälääkärien tulee rekisteröidä jokainen 

näkövammainen asiakkaansa. Rekisteriä käytetään tilastointiin ja tutkimuksiin. 

Rekisteriin tulee ilmoittaa näkövammaan liittyen näkövammaisuuden etiologinen 

tausta, näkövammaisuuden kesto, näöntarkkuudet, mahdolliset näkökentän 

puutokset ja mahdolliset selventävät lisätiedot. (Näkövammarekisteri – THL) 

AJOT – American Journal of Occupational Therapy-lehdessä julkaistussa arvikkelissa 

kuvataan heikkonäköisten VIP (Visual Independence Program) kuntoutusohjelmaa 
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eräässä amerikkalaisessa kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutusohjelman tavoitteena oli 

tarjota kuntoutusta asiakkaille, joiden heikkonäköisyys uhkaa päivittäisistä 

perustoiminnoista (ADL – activity of daily living) laadukkaasti selviytymistä. 

Asiakaskuntaa ei ole tarkasti määritelty; asikkaat voivat olla lapsia tai aikuisia ja 

näkövamma voi olla rakenteellinen, aivoperäinen tai onnettumuudesta aiheutunut. 

Asiakkaan näönkäyttöä arvioi pääasiallisesti silmälääkäri ja toimintaterapeutti. 

Artikkelissa kuvataan, kuinka silmälääkärin tehtävä arvioinnissa on keskittyä itse 

näkökykyyn, kuten näöntarkkuuden arviointiin. Toimintaterapeutti puolestaan arvio 

asiakkaan kokemusta heikkonäköisyyden haittaavuudesta ADL-toimintoihin. 

Toimintaterapian arvioinnin tavoitteena on määritellä, kuinka asiakas voi parhaiten 

hyödyntää näkökykyään arkitoiminnoissaan. (Warren 1995) 

Näöntarkkuuksiin liittyvät mittaukset ja arvioinnit tekevät siis silmälääkäri. Usein 

näkövammaisella asiakkaalla onkin ennakkotiedoissaan laaja katsanto 

näkövammaansa liittyen. Toimintaterapeutin onkin tärkeää perehtyä 

ennakkotietopapereihin hyvin etukäteen ja katsoa tiedoista esimerkiksi näöntarkkuus 

sekä käytettävät apuvälineet. Ennakkopaperit voivat antaa tietoa 

toimintaterapeutille jo ennen asiakkaan kohtaamista seikoista, joita voi huomioida 

arviointia suunniteltaessa. Usein toimintaterapeutin tehtävä näkövammaisen 

asiakkaan arvioinnissa ei ole siis arvioida näöntarkkuuksiin tai silmien ominaisuuksiin 

liittyviä piirteitä, vaan keskittyä toiminnalliseen arviointiin. OTIPM:n TOP-DOWN-

teorian mukaan voidaan tämän perusteella päätellä, että silmälääkärin tehtävä on 

arvioida näön valmiuksia ja toimintaterapeutin taitoja ja toimintaa. 

9.2.2 Arvioinninkohteita 

Toimintaterapeuttia kiinnostaa asiakkaan toiminnallinen arjesta selviytyminen. 

OTIPM:n mukaisen teorian alkuhaastattelussa tai toiminnan havainnoinnissa ja 

arvioinnissa voisi mahdollisesti hyödyntää Näkövammaisten liiton sivulla kuvattuja 

toimintoja, joihin näkövamma yleisimmin vaikuttaa:  

 Liikkuminen sisällä ja ulkona erityisesti vieraassa ympäristössä (ympäristö, 
valaistus, kyky käyttää liikennevälineitä). 



23 
 

 

 Vaatteiden puhtauden tarkistaminen, hygienian hoitaminen (kynnet, 
ulkonäkö, parranajo, lääkkeet). 

 Ruokailu ja ruoanlaitto (esim. ruoan annostelu, ruoan käyttökelpoisuuden 
havaitseminen). 

 Siivous ja asiointi kodin ulkopuolella. 
 Kommunikointi ja tiedonsaanti (varsinkin viittomakielisillä). 
 Kirjalliset tehtävät (mm. kirjoittaminen, lukeminen).  

(Potilaana näkövammainen – Näkövammaisten keskusliitto)  
 
 

Amerikkalaisen kuntoutuslaitoksen VIP- kuntoutusohjelmassa asiakkaalle toteutettiin 

kokonaisvaltainen arviointi, jossa arvioitiin tämän kykyä selviytyä ADL- toiminnoista. 

ADL-toimintojen arvioinnissa käytettiin kuutta osa-aluetta: itsestä huolehtiminen, 

ruuan valmistus, kodinhoito, ostosten tekeminen, raha-asioista huolehtiminen sekä 

yhteisölliset toiminnot. ADL-taitojen arvioinnissa käytettiin itsearviointilomaketta, 

jonka toimintaterapeutti täytti asiakasta haastattelemalla. Lisäksi asiakas toteutti 

käytännössä muutamia erityisesti näkökykyä haastavia yksinkertaisia ADL-toimintoja, 

joita toimintaterapeutti havainnoi. Toimintoina käytettiin esimerkiksi vesilasin 

täyttämistä, kolikoiden tunnistamista, leipäpalan voitelua sekä ruokaetiketin 

lukemista. Näiden lisäksi toteutettiin havainnointi asiakkaalle tärkeästä 

toiminnosta, jonka asiakas kertoi erityisesti haastavan perusarjessaan, esimerkiksi 

aterian valmistus tai koneella ompelu.  (Warren 1995) 

Haastatteluissa yksi toimintaterapeuteista kertoi käyttävänsä alkuhaastattelussa 

kysymyksiä asiakkaan ADL-toimintoihin liittyen. Pystyykö asiakas huolehtimaan 

itsestään näkökyvyn ollessa puutteellinen, saako kammattua tukan, peseekö 

hampaat, saako pukeuduttua, miten suoriutuu kauppaostoksista? Arviointi on 

alkanut heti ensimmäisestä keskustelussa asiakkaan tullessa vastaanotolle 

liikkumiseen liittyvillä kysymyksillä, kun toimintaterapeutti on kysynyt asiakkaaltaan, 

kuinka tämä saapui vastaanotolle, tuliko yksin, julkisella liikenteellä, yhdessä 

saattajan kanssa. Haastateltava kertoi myös tahtovansa selvittää, onko asiakkaalla 

puhelinta ja osaako tämä käyttää sitä. Taito on tärkeä turvallisuudenkin kannalta, 

jos asiakkaalle tulee tilanne, jossa tämän tarvitsee hälyyttää apua. 

Yksi haastateltavista kertoi tapaavansa jonkin verran maahanmuuttajataustaisia 

asiakkaita, joille ei ole tehty näöntarkastuksia aiemmin, vaan on ns. oletettu, että 



24 
 

 

toiminnalliset haasteet johtuvat psykiatrisista syistä. Kyseinen haastateltava 

muistuttaakin, että on tärkeää, ettei arviointitilantessa oleteta mitään; olettamalla 

saattaa jäädä jokin tärkeä toiminnallisuuteen liittyvä seikka huomioimatta. 

Toimintaterapeutti käyttää työssään ADL-taitojen havainnointia, esimerkiksi osaako 

asiakas käyttää potilasdosettia, miten käsittelee dosettia, löytääkö dosetin itse vai 

tarvitseeko apua, miten saa dosetin auki. Toiminnallisilla tehtävillä haastateltava 

kertoi arvioivansa, miten asiakas käyttää tuntoaistiaan, esimerkiksi vettä lasiin 

ottaessa. Terapeutti on myös testannut näkövammaisten asiakkaidensa tuntoaistia 

kehittämällään erottelutehtävällä: ensiksi hän on valinnut selkeästi erilaisia 

pikkuesineitä (esim. klemmareita, kolikoita, tupsuja, simpukoita), asettanut esineet ja 

pienet kupit asiakkaan eteen sekaisin ja pyytänyt asiakasta erottelemaan esineet 

yhden kappaleen yhteen kuppiin.  

Näkövammaisen lapsen arviointi on monin tavoin samankaltainen, kuin lasten, joilla 

on muita toiminnallisia rajoitteita. Lasta arvioidessa tärkeitä arvioinnin kohteita ovat 

osallistuminen leikkiin, itsestä huolehtimiseen, koulun aktiviteetteihin sekä 

koulutyöskentelyn aloittamisen valmiudet. Näitä voidaan arvioida myös 

näkövammaisilla lapsilla. Jos taaperoikäisellä on vaikeuksia leikkikaluilla 

leikkimisessä, toimintaterapeutti voi arvioida hienomotoriikka, taktiileja sekä 

proprioseptiikkaa. Myös istumisasentoa voidaan arvioida.  Arviointi voidaan 

toteuttaa leikkimistä havainnoimalla koti- tai päiväkotiympäristössä. (Case-Smith, 

Clifford & O’Brien 2015, 778) 

Eräässä haastatteluista nousi esiin, kuinka haastateltava on uransa aikana kohdannut 

paljon näkövammaisia lapsiasiakkaita. Kyseinen toimintaterapeutti kertoi arvioivansa 

toimintakykyä arkisia toimintoja havainnoimalla. Haastateltava kertoo 

kiinnittävänsä huomiota siihen, ymmärtääkö lapsi suuntien käsitteet (sivulla, takana, 

edessä, oikealla, vasemmalla) sillä kokee nämä tärkeiksi näkövammaistaitojen 

kannalta. Arvioinnit näkövammaisten lasten kanssa ovat ikäänkuin itsestään syntyviä: 

käytännön tekeminen näyttää, kuinka lapsi käyttää näköään ja kuinka puutteellinen 

näkö vaikuttaa kehon hahmottamiseen. Haastateltavalle on tullut kuva, millaisia 

kohteita on erityisen tärkeää arvioida näkökyvyn ollessa puutteellinen. Arvioitavina 

kohteina terapeutti en on käyttänyt mm. purkkien ja pullojen avaamista ja 
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sulkemista, vetoketjujen aukaisemista ja sulkemista. Kahdella kädellä työskentelyn 

sekä liikkeen suunnan ymmärtämisen arviointiin kyseinen terapeutti on kehittänyt 

kokemuksensa perusteella toimivia arvioitavia toimintoja: tavaroiden lajittelua ja 

asettamista purkkiin, helmien pujottelua nauhaan, pyykkipoikien asettamista 

pyykkinarulle.  

9.3 Arviointimenetelmiä 

Arviointimenetelmiä valitessa toimintaterapeutin tulee käyttää näyttöön perustuvaa 

tietoa ja omaa ammatillista harkintaansa. Yksi kliininen kysymys arviointimenetelmän 

valinnassa voisi olla ”Soveltuuko käytössä oleva arviointimenetelmä juuri tälle 

asiakkaalle?” Arvioinnissa olennaista on selvittää asiakkaan merkityksellisen 

toiminnan rajoitteet ja tuen tarpeet. Toiminnallisuutta arvioitaessa kiinnitetään 

huomio yksilön, ympäristön ja toiminnan väliseen vuorovaikutukseen. 

Toiminnallisuus tarkoittaa sekä toiminnan tekemistä käytännössä että kokemusta 

toimimisesta. (Heiskanen, Juntunen, Kanelisto & muut 2014, 8- 14.) 

Vahva näyttö osoittaa, että arviointiin tarvitaan sekä haastattelua että havainnointia 

(Fisher & Martella 2019, 48). Jos asiakas on liian nuori tai muuten kykenemätön 

vastatakseen itse haastattelukysymyksiin, voidaan haastatella asikkaan lähipiiriä, 

esim. asiakkaan ollessa lapsi, tämän vanhempia tai päiväkodin henkilökuntaa.  

Olen nostanut työhöni muutamia löytämiäni arviointimenetelmiä, joiden voidaan 

ajatella sopivan myös OTIPMin mukaiseen teoriaan arvioinnista. 

Haastattelupohjaisten menetelmien voidaan ajatella toimivan hyvin OTIPMin 

mukaiseen alkuarviointiin ja asiakkaan kokemuksiin omista toiminnoistaan. Olen 

myös esitellyt muutaman standartoidun valmiustasaon testin, jotka voisivat olla 

perusteltuja myös OTIPMin mukaiseen arvioinnin teoriaan, jos asiakkaalle olisi ensiksi 

tehty jo alkuarviointi ja sieltä nousisi jokin tietty asia esiin, josta olisi hyvä saada 

lisätietoa (esimerkiksi asiakkaalle merkitykselliseksi toiminnoksi nousisi lukeminen, 

siinä huomattaisiin haastetta, lisäarvoa arvioinnille voisi tuoda myöhemmin 

mainittava VSRT). 
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9.3.1 Impact of Visual Impairment Profile / Scale 

Asiakkaan laadukas suoriutuminen itselleen tärkeistä arkielämän toiminnoista on 

tärkeää yksilön elämänlaadun kannalta. Esimerkiksi langan neulansilmään saaminen 

saattaa olla ompelevalle henkilölle hyvinkin tärkeä arkinen toiminto, kun taas toiselle 

täysin merkityksetön. The Impact of Vision Impairment (IVI) Profile kehitettiin 

erityisesti arvioimaan asiakkaalle merkityksellisiä toimintoja ja näkövamman 

vaikutusta näihin. Tarkoituksena on huomata mahdollinen näönkuntoutuksellinen 

tarve, jotta asiakas voi suorittaa itselleen merkityksellisiä toimintoja 

näkövammastaan huolimatta. Arviointi sisältää 32 kohtaa, joiden tarkoitus on 

arvioida näkövamman mahdollisesti aiheuttamia rajoitteita yksilön arkielämän 

merkityksellisiin toimintoihin (LeAnn, Weih, Hassell & Jill Keeffe 2002) 

Toimia-tietokannassa IVI:n kohderyhmä on määritelty työikäisiin sekä iäkkäisiin. 

Nykyisin mittaristoa on päivitetty, ja se sisältää vain 28 kohtaa entisten 32 kohdan 

sijaan. Menetelmäää on mahdollista käyttää itse täytettävänä lomakkeena tai 

haastatteluna. Jos henkilö näkee lukea fonttikoon 18 tekstiä, voi lomakkeen täyttää 

itse. Menetelmän käyttäminen ei ole ilmaista, vaan vaatii lisenssiä. (Lahtinen & 

Ritvanen 2020) OTIPM-teoriassa IVI-menetelmää voisi käyttää näkövammaisen 

asiakkaan alkuhaastattelun runkona. 

IVI:n pohjalta on luotu myös arviointiväline, joka on suunnattu arvioimaan 

näkövamman vaikuttavuutta elämän laatuun oppilailla, joilla on näkövamma. Tämä 

kysymyspatteristo luotiin Impact of Vision Impairment Profilen pohjalta ja sisältää 

viisi osa-aluetta: school/specialist instruction, social interaction, community, family 

and vison impairment /peer interaction. Kysymyspatteristo on hyödyllinen 

identifoimaan trpeet ja suunnittelemaan interventiot. (Case-Smith, Clifford & O’Brien 

2015, 778) 

Haastattelussa yksi toimintaterapeuteista kertoi käyttävänsä alkuhaastattelun 

runkona IVI-menetelmää. Tämä kertoi pitävänsä IVI-menetelmää hyvänä listana 

huomioitavista arvioinninkohteista näkövammaisilla ja mahdollisesti näkövammaisilla 

asiakkailla. 
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9.3.2 The Self-Report Assessment of Functional Visual Performance (SRAFVP) 

Toimintaterapeutit ovat käyttäneet varsin laajasti The Self-Report Assessment of 

Functional Visual Performance (SRAFVP) -menetelmää. Menetelmää käytetään 

arvioimaan aikuisasiakkaiden näkövammasta johtuvia rajoitteita ADL-toiminnoissa. 

SRAFVP sisältää 38 kohtaa. Kohdat on jaoteltu yhdeksään kategoriaan: itsestä 

huolehtiminen (personal care), vaatteiden huolto (clothing care), ruuan valmistus 

(meal preparation), raha-asioista huolehtiminen (financial management), puhelimen 

käyttö (telephone use), vapaa-aika (leisure), lukeminen (reading), kirjoittaminen 

(writing) ja liikkuvuus (mobility). Menetelmää käytetään haastatteluna, jossa 

asiakasta pyydetään arvioimaan kunkin 38 kohdasta 3-asteisella arvioinnilla: 1 ei 

kykeneväinen (unable), 2 hieman haastetta (some difficulty) ja 3 itsenäinen 

(independent). (Zemina, Warren & Yuen 2018) 

Menetelmä kehitettiin vuonna 1995 ja jotkin arviointikohteista ovat vanhentuneet 

(kuten lankapuhelimen käyttö). Vuonna 2018 menetelmää lähdettiin uusimaan 

nykyaikaan sopivaksi ja kohtiin lisättiin mm. elektronisten kirjojen käyttäminen ja 

poistettiin puhelinluettelon käyttäminen. Uusittua menetelmää ei ole vielä testattu 

riittävästi, jotta se hyväksyttäisiin virallisesti, mutta tutkimukset jatkuvat 

lähitulevaisuudessa. (Zemina, Warren & Yuen 2018) 

9.3.3 Valmiustason testit 

OTIMPn teorian mukaisesti valmiustasoja mittaavat testejä voidaan hyödyntää, kun 

halutaan lisätietoa asiakkaan tietystä ominaisuudesta tai kyvystä suoriutua jostakin 

tietystä toiminnosta. Valmiustason testejä ei siis voida käyttää yksinään arvioinnin to-

teuttamiseen.  

Amerikkalaisessa VIP-kuntoutusohjelmassa haluttiin selvittää heikkonäköisen 

asiakkaan kyky lukea. Lukemiskyvyn arvioinnin tärkeyttä korostettiin, koska lukemista 

ja tämän kaltaista taitoa tarvitaan, joillekin asiakkaille miellyttävän 

lukemisharrastuksen toteuttamisen lisäksi, arkielämässä lähes päivittäin tilanteissa, 

kuten kauppaostosten hintojen tarkkailussa, postin lukemisessa, laskujen 
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maksamisessa sekä kasvojen tunnistuksessa. Lukemiskykyä mitattiin kahdella 

standartoidulla testillä: the Pepper Visual Skills for Reading Test (VSRT) sekä the 

Minnesota Low Vision Reading Test (MNread). VSRT:n arvioinninkohteena on 

asiakkaan kyky sanojen tunnistamiseen ja MNread arvioi heikkonäköisen asiakkaan 

maksimilukemisnopeutta. Käsinkirjoitustaitoa tarvitaan useissa 

päivittäistoiminnoissa. Fyysisenä toimintona käsinkirjoitus ei vaadi näkökykyä, mutta 

riittävän selkeiden aakkosten muodostamiseen heikentynyt näkökyky saattaa 

vaikuttaa merkittävästi. Käsinkirjoituskykyä toimintaterapeutit arvioivat 

havainnoimalla asiakasta, kun tämä kirjoitti shekin. Käsialasta arvioitiin riittävän 

selkeää käsialaa, viivalla pysymistä sekä shekin täyttämiseen kuluvaa aikaa – onko 

ajankäyttö kohtuullinen eikä vaadi asiakkaalta liikaa resursseja. (Warren 1995) 

The Developmental Test of Visual Perception, 2nd Edition (DTVP-2) on 

toimintaterapeuttien standartoitu arviointimentelmä, joka on kehitetty arvioimaan 

4-10-vuotiaita lapsia, joilla on oppimisen, kongnitiivisia, motorisia tai fyysisiä 

rajoitteita. Menetelmässä on huomioitu näkövammaiset lapset, ja sen avulla on 

mahdollista arvioida näkökyvyn toiminnallisia haasteita. Menetelmä on maksullinen. 

(The Developmental Test of Visual Perception, 2nd Edition) Menetelmän nimi nousi 

esiin teemahaastattelussa. 

Kirjalähteessä näkövammaisten lasten arviointiin liittyen mainittiin 

arviointimenetelmät Hawaii Early Learning Profile (HELP) tai leikin arviointiin Play-

Based Assessment, 2nd edition, joka luo kuvan yksilön vahvuuksista ja rajoituksista 

luoden pohjan interventiosuunnitelmalle. HELP on suunnattu taaperoille ja 

esikoululaisille. Play-Based assessment 2nd edition on leikin arvioinnin työkalu, joka 

luo kuvan yksilön vahvuuksista ja rajoituksista. 

Haastatteluissa nousi esiin standartoitujen menetelmien käyttäminen. Koulussa 

työskentelevä toimintaterapeutti kuvasi omaa rooliaan toiminnallisten valmiuksien 

selvittäjänä, koska työpaikassaan työskentelee kattava moniammatillinen tiimi. Erään 

haastateltavista rooliin on kuulunut erityisesti sensomotoristen valmiuksien 

arviointia. Näkövammaisilla asiakkailla haastateltava arvioi myös muiden aistien 

käyttöä ja mahdollisia puutoksia esimerkiksi tuntoaistissa. Kehollista sekä visuaalista 
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hahmottamista näkövammaisilla asiakkailla haastateltava on arvioinut kliinisellä 

havainnoinnilla. Jotkin valmiustason testit kyseinen koulutoimintaterapeutti on 

kokenut haasteellisina ja tarpeettominakin toteuttaa näkövammaisten oppilaiden 

kohdalla. Tällaiset testit olisivat vaatineet käyttötarkoituksen mukaiseen arviointiin 

asiakkaalta riittävää näkökykyä.  

10 Toimintavaihe 

Spiraalimalliin (Toikko & Rantanen 2007) viitaten, työni eteni itsenäisestä 

tiedonhausta ja teemahaastatteluista löydöksieni ja tuotoksen arviointiin. Nämä 

yhdessä muodostavat spiraalimallissani toimintavaiheen.  

Koska lopputuotoksen oli määrä olla videoluento, selvitettiin, millaisia videoluentoja 

yleisesti pidetään hyvinä. Kuokkanen kertoo media-aiheisessa blogissaan, että 

hyvässä opetusvideossa otetaan huomioon kohdeyleisö ja tämän oppimistavoitteet. 

Kohderyhmää huomioidessa on hyvä miettiä, mitä tämä tietää jo entuudestaan: ei 

selitetä itsestäänselvyyksiä, mutta kerrotaan kaikki oleellinen ja avataan tarvittavat 

termit. Videon tulee olla selkeä kokonaisuus, eikä sen kannata olla turhan pitkä 

kestoltaan. Videolla on tärkeä olla tarkoin harkittu rakenne. (Kuokkanen, 2019) 

Kesto videolle määriteltiin toimeksiantajan puolesta, noin 20 minuuttia. Tässä kohdin 

täytyi siis miettiä, mitkä lähdemateriaalin sisällöistä olisi tärkeimpiä ja 

mielenkiintoisimpia aiheen kannalta. Lisäksi toimeksiantaja toivoi JAMKin 

toimintaterapialinjan käyttämän viiteteorian OTIPMin teorian johdattavan 

käsiteltävään aiheeseen. Kun lähdeaineiston sisällönanalyysi oli toteutettu, 

opetusvideon runkoa alettiin muodostaa PowerPoint-ohjelmaan.   Runkoa miettiessä 

oli tärkeää pitää mielessä videon kohderymä – toimintaterapeuttiopiskelijoille ei 

tarvitsisi avata laajalti käyttämääni taustateoriaa, koska teorian tiedettiin olevan 

opiskelijoille jo siinä vaiheessa opintojaan tuttu, OTIPMin teoriaa käsitellään 

useimmilla toimintaterapiaan liittyvillä kursseilla JAMKssa. 
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Taulukko 3. Opetusvideon runko PowerPointissa. 

Dia Otsikko Sisältö 

1. Näkövammainen toimintaterapian 
arvioinnissa -  ideoita ja vinkkejä 

Videon nimi 

2. Lyhyesti minusta Lyhyt esittely videon esittäjästä 

3.-
7. 

Ei otsikkoa 3.: Piirretty kuva pelkistetystä 
arvointikaavakkeesta. 4.-7.: 
esimerkkikuvia, kuinka 
näkövammainen asiakas saattaa 
nähdä arviointikaavakkeen. 

8. Näkövamma – mitä se on? Selvitys siitä, mitä näkövamma 
tarkoittaa, havainnoiva taulukko 
näöntarkkuuksista 

9. Arviointi OTIMP:ssa Lyhyt kuvaus OTIPMin mukaisesta 
arviointivaiheesta 

10. Hyvät arviointikäytänteet Maininta ”Hyvistä 
arviointikäytänteistä” 

11. Arviointi: mitä toimintaterapeuteilta usein 
odotetaan 

Kerronta silmälääkärin roolista 
näkövamman arvioijana, lyhyt 
kuvaus siitä, mitä 
toimintaterapeutilta 
näkövammaisen arvioinnissa 
odotetaan 

12. Mitä arvioidaan? Esimerkkejä arvioinninkohteista 
näkövammaista asiakasta 
toimintaterapiassa arvioitaessa 

13.. Arviointitilanteessa huomioitavia seikkoja Käytännön huomioita 
näkövammaisen kohtaamisessa, 
kuten arviointilomakkeen fontista 
tai kontrastista, valaistuksen 
sopivuudesta sekä huoneen 
kuvailusta 

14.  Arviointivälineitä Lyhyt kuvaus menetelmistä IVPS 
sekä SRAFVP 

15. Standartoidut valmiustason testit Lyhyt maininta soveluvista 
valmiustason arviointimenetelmistä 

16. Hyviä linkkejä, joista löytyy vinkkejä Kolme verkkolähdettä nostettuna 
vinkeiksi opiskelijoille. (liite 3) 
 

 

 

Kun videon runko oli rakennettu, suunnitelmaa videon kuvaukseen alettiin toteuttaa. 

Kuvausta varten tehtiin muistiinpanot, joita seurattiin opetusvideota kuvatessa.  
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Muistiinpanojen avulla lauseenrakenteet pyrittiin pitämään selkeinä sekä välttämään 

hiljaisia hetkiä. Video kuvattiin Zoom-järjestelmällä sen ollessa entuudestaan tuttu 

järjestelmä. Esitys puhuttiin ensiksi läpi ilman kuvausta, koska haluttiin mitata 

kulunut aika. Kun aika koettiin sopivaksi, kuvattiin ensimmäinen versio. Ensimmäinen 

versio kuvattiin elokuun 10. 2020 ja tämän pituudeksi tuli noin 18 minuuttia. 

11 Reflektointivaihe 

Spiraalimalliin viitaten seuraavaksi koitti työn reflektointivaihe. Tuotos esiteltiin 

toimeksiantajalle ensimmäisen kerran 13.8.2020. Tilaisuudessa toimeksiantajan 

puolelta oli paikalla kaksi toimintaterapialinjan opettajaa ja minä. Tapaaminen 

toteutettiin etäyhteyksin. Video katsottiin ja lopuksi opettajat kommentoivat videon 

sisältöä, esitystapaa sekä muutosehdotuksia. 

Taulukko 4. Toimeksiantajan ensimmäinen palaute 

Videon 
ominaisuudet 

Toimeksiantajan palaute 13.8.2020 

Mistä pidettiin Esittämistapa ja puherytmi 
Alun näkemisen havainnoinnin esimerkit 
Silmälääkärin merkitys näkövammaisten arvioinnissa 
Näkövammaisen kohtaamiseen liittyvät käytännön seikat 
OTIPMin esittely 
Kokonaisuus hyvä ja selkeä 
 

Kehitysehdotuksia Omia kokemuksia lisää esimerkin omaisesti 
Avaus näkövammaisen palveluprosessista, jotta opiskelijat 
ymmärtävät, ettei kaikkea tarvitse hallita itse 
Kuva TMO-mallista teorian ymmärtämisen helpottamiseksi 
Maininta standartoitujen mittareiden muokkaamattomuudesta 
Valmiustason testien avaaminen OTIPMin teorian mukaisesti 
 

Yleistä Kokonaisuudessaan jo tällaisenaan opetuskäyttöön otettavissa 
”Voit itse päättää, mitkä muutoksista haluat ja ehdit toteuttaa” 

  

Kommenttien pohjalta muutoksia tehtiin videon lopulliseen sisältöön. 

Muokkausehdotuksissa käytettiin omaa harkintaa. Videon runko säilyi samana, mutta 
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sisältöjä muokattiin hieman. Kuva TMO-mallista lisättiin videoon havainnoimaan 

taustateorian vaikutusta (kuinka näkövamman voidaan ajatella vaikuttavan kehon 

elementteihin) sekä toimeksiantajan toiveiden mukaisesti omia kokemuksia 

esimerkin omaisesti avaamaan näkövammaisen asiakkaan kohtaamista ja tähän 

liittyviä tärkeitä seikkoja. Lopullinen tuotos palautettiin kommentoitavaksi 25.8.2020. 

Tämä lopetti kehittämistyön prosessin spiraalit. Toimeksiantaja kommentoi vielä 

lopullista tuotosta. Tämä kommentointi ei vaikuttanut enää opetusvideoon, mutta 

antoivat tietoa videon onnistumisesta. 

Taulukko 5. Toimeksiantajan lopullinen palaute 

Video Toimeksiantajan lopullinen palaute sähköpostilla 

 
 
 
Mistä pidettiin? 

Videon eteneminen 
Esittäjän selkeä puhe, äänen käyttö 
OTIPMin käsitteiden oikea käyttäminen 
Konkreetit esimerkit arviointilomakkeista eri näkövammojen kautta 
Näkövammaisten asiakkaiden työssä kohtaaminen – kaikki 
toimintaterapeutit eivät kohtaa juurikaan – tämä tieto hyvä 
opiskelijoille 
Konkreettiset esimerkit 
Arviointimenetelmien kooste 
Toiminnallisen näönkäytön nostot 
Lopun vinkkilista 
 

 
 
Mitä olisi voinut 
huomioida/ 
lisätä 

OTIPM sekä TMO teorian pintapuolisuus 
Osallisuuden arviointi 
Arjen tilanteiden havainnointi  
Toiminnan havainnointi jäi kevyeksi 
 

Yleistä ”Kiitos hyödynnettävissä olevasta videosta!” 
Video otetaan käyttöön JAMK:lla osaksi toimintaterapian opetusta 

 

12 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata kolmeen kysymykseen; 1. Miten 

näkövammainen asiakas voidaan huomioida toimintaterapian arviointitilanteessa?, 2. 

Mitä olennaisia piirteitä liittyy näkövammaisen asiakkaan arviointiin 
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toimintaterapiassa? sekä 3. Millaisia toimintaterapian arviointimenetelmiä, jotka 

ovat tarkoitettu näkövammaisten asiakkaiden arviointiin tai joissa on huomioitu 

mahdollinen asiakkaan näkövamma, on löydettävissä? Opinnäytetyön tuloksissa 

keskiöön nousivat näkövammaisen asiakkaan kohtaaminen, keinoja näkövammaisen 

asiakkaan ADL-taitojen arviointiin toimintaterapiassa sekä arviointimenetelmät 

näkövammaisten asiakkaiden kanssa. Olen työskennellyt Oppimis- ja ohjauskeskus 

Valteri Onervassa ohjaajana vuosia näkövammaisten koululaisten parissa. 

Toimintaterapian harjoittelua Onervassa tehdessäni minulla heräsi mielenkiinto 

näkövammaisten arviointivaiheeseen tutustuessani erääseen arviointimenetelmään.  

Menetelmän yksi osuus arvioi visuo-motorisia taitoja ja näin ollen kyseistä testiä ei 

olisi ollut virallisesti mahdollista käyttää ainakaan vaikeasti heikkonäköisten tai 

sokeiden oppilaiden arvioinnissa. Tämä jätti kipinän aiheen tutkimiseen ja 

kehittämiseen.  

Opinnäytetyön prosessi eteni järkevällä aikataululla varsin reippaasti kohti loppua. 

Suunnitteluvaiheessa olin tekemässä työtäni ilman toimeksiantajaa. Tämä tuntui 

haastavalta – olisi ollut todella vaikeaa rakentaa työ ilman kenenkään erityisiä 

toiveita sitä kohtaan. Kun JAMK lähti toimeksiantajakseni, oli aiheen tarkempi rajaus 

varsin helppoa. Lähdeaineiston löytäminen tuotti aluksi vaikeuksia, kunnes osasin 

tarkentaa, millaista tietoa voisin työssäni hyödyntää. Teemahaastattelut toivat 

haluttua lisätietoa käytännön kokemuksista. Oli hienoa huomata, että tieteellinen 

näyttö ja käytännön kokemukset tukivat toisiaan – sisällönanalyysiä tehdessäni 

yhtäläisyyksiä näiden välillä löytyi runsaasti. 

Opinnäytetyössäni esittelemien arviointimenetelmien on tarkoitus toimia nostoina 

arviointimenetelmistä, joissa on huomioitu erityisesti näkövammainen asiakas 

toimintaterapian arvioinnissa. Tarkoitus ei ole antaa kuvaa, että kyseiset 

arviointimenetelmät suinkaan olisivat ainoita näkövammaisille asiakkaille soveltuvia 

menetelmiä. Ymmärsin opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa, että tiettyjen 

arviointimenetelmien nosto työhön saattaisi antaa lukijalle väärän kuvan siitä, ettei 

mikään muu menetelmä sopisi näkövammaiselle. On myös tärkeää muistaa, ettei 

näkövamma määritä asiakasta – se on vain yksi asiakkaan elementti ja kehon 

toiminnan ominaisuus. 
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KELAn rahoittamassa Näkövammaisten nuorten kuntoutuksen kehittämis- eli 

Meikäläistä metsästämässä-hankkeessa näkövammaisten nuorten alku- ja 

loppuarviointiin käytettiin The Canadian Occupational Performance Measure 

(COPM)-mittaria. Se on yksilöhaastatteluun soveltuva standardoitu asiakaslähtöinen 

menetelmä, jonka avulla autetaan asiakasta hahmottamaan toimintansa 

pulmakohtia omassa arjessaan. Hankkeen arvioinnin suoritti toimintaterapeutti. 

(Salminen 2013) Myös AMPS-arviointi, joka on OTIPM-teorian kanssa käytettävä 

arviointimenetelmä soveltuisi varmasti erinomaisesti myös näkövammaisten 

arviointiin. Tämä huomiona, koska toimeksiantaja nosti AMPS-menetelmän 

keskusteluun videoni kommentoinnissa. Tulee myös muistaa näkövamman haitta-

asteen vaikutus toimintakykyyn: jotkin menetelmät sopivat varmasti esimerkiksi 

heikkonäköisille asiakkaille, mutta eivät esimerkiksi täysin sokeille.  

Haastatteluissa nousi esiin se, kuinka tärkeästä aiheesta haastateltavien mielestä tein 

opinnäytetyötäni. Kaksi toimintaterapeuteista koki olleensa todella yksin 

näkövammaisia asiakkaita kohdatessaan – valmiita arviointipaketteja tai 

täsmäkoulutusta toimintaterapeuteille näkövammaisiin liittyen ei tunnu olevan. 

Opinnäytetyössäni onnistuin kuvaamaan asioita, joista etukäteen olin kiinnostunut 

löytämään tietoa. 

12.1 Opetusvideo – kuinka onnistuin? 

Toimeksiannon kannalta lopputuotokseni täytti tavoitteensa – video otettiin 

käyttöön toiminintaterapialinjan tutkinto-ohjelman arviointia koskeville kursseille. 

Myös itse koin, että sain videon lyhyisiin n. 20 minuuttiin sopivasti asiaa.  

Videon tekemistä helpotti se, että videota tehdessäni olin vielä itsekin opiskelija ja 

mietin videon sisältöä opiskelijan näkökulmasta: millaiset asiat kiinnostaisivat minua 

opiskelijana? Päädyin valitsemaan paljon käytännön huomioimiseen liittyviä seikkoja, 

pitämään taustateorian esittelyn lyhyenä sekä käyttämään havainnollistavia 

esimerkkejä työssäni. OTIPMin tiesin olevan entuudestaan tuttu jokaiselle 

arviointiopintojen vaiheessa olevalle toimintaterapiaopiskelijalle, joten sen 
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tarkempaan kuvailuun en halunnut käyttää paljon aikaa videon lyhyistä minuuteista. 

Opetusvideon loppuun halusin lisätä vinkkejä suorista linkeistä, joita olisi mahdollista 

halutessaan hyödyntää. Linkit jaoin, koska koen opiskelijoiden usein kaipaavan 

käytettävissä ja hyödynnettävissä olevaa tietoa tulevaisuuden harjoitteluja tai 

työelämää ajatellen. 

Tein kehittämistyön spiraalimallin mukaan. Ihanteellisessa tilanteessa kehittämisen 

spiraaleja olisi useita. Opinnäytetyössäni lopputuotoksen reflektointivaihe jäi 

kahteen, joista vain toinen oli merkityksellinen lopullisen tuotokseni kannalta. Jos 

tekisin tämän kaltaisen työn uudestaan, varmistaisin, että minulla olisi enemmän 

aikaa toteuttaa reflektointivaiheen jälkeinen toiminnan vaihe useamman kerran niin 

monesti, että toimeksiantajan voitaisiin ajatella olevan tuotokseen täysin 

tyytyväinen. Nyt koin, että tuotokseen oltiin tyytyväisiä, mutta opetusvideo jäi 

tietyiltä osin hiukan vajaaksi.  

Videon luovutin vain JAMKin sisäiseen käyttöön. Minua ilahduttaa ajatus, että 

tekemääni opetusvideota näytetään toimintaterapeuttiopiskelijoille. Jos yksikin 

opiskelija saa pienenkin hyödyn videostani harjoitteluaan tai tulevaisuun 

työelämäänsä varten, olen onnistunut henkilökohtaisessa tavoitteessani.  

12.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Hyvästä tieteellisestä käytännöstä tulee huolehtia, kun halutaan toteuttaa hyvä tut-

kimus. Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja tavoitteet, aineistoin kerääminen ja käsit-

tely, tulosten esittäminen ja aineiston säilytys eivät saa loukata tutkimuksen kohde-

ryhmää, tiedeyleisöä eikä tieteellistä hyvää tapaa. Tutkija on vastuussa tutkimukses-

saan tekemistä valinnoista ja näiden perusteluista. (Vilkka 2007, 90) Ennen kuin 

valitsin varmaksi tämän aiheen, tarkistin, ettei aiheesta ole tehty aiemmin 

opinnäytetöitä, vaan tutkimuskysymykseni olisivat omiani. Huolehdin opin-

näytetyöni lähdemerkintöjen oikeellisuudesta ja siitä, etten esittänyt muiden tutki-

muksia, ajatuksia tai mielipiteitä ominani. Huolehdin tarvittavat sopimukset toimeksi-

antajaosapuolen kanssa kuntoon.  
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Tutkimuksen luotettavuuden mittareita ovat lähdeaineiston luotettavuuden analy-

sointi sekä tutkimuksen toistettavuus: olisivatko tutkimustulokset samanlaiset, jos 

tutkimuksen toistaisi joku toinen henkilö? (Vilkka 2007, 149) Teemahaastatteluissa ei 

ole tarkkaa struktuuria. On makukysymys, halutaanko kaikilla haastateltavilla käyttää 

tarkalleen samoja kysymystenasetteluja ja esimerkiksi sanavalintoja. (Hirsjärvi 2013, 

88) Haastatteluissa pyrin pitämään keskustelun rentona. Haastattelujen rakenne ja 

etenemiseen varmasti vaikutti oma kokemus ja tietämys näkövammaisten 

asiakkaiden kanssa toimimisesta. Jos haastattelut olis toteuttanut näkövammaisten 

asiakkaiden kanssa kokematon henkilö, olisi tämä varmasti rakentunut sisällöltään 

hieman erilaiseksi. Haastatteluissa kerroin väliin omia kokemuksiani kysyttäessä. 

Hetkittäin haastattelujen asettelu oli kollegatiivista sekä keskustelunomaista.  

Tulosten esittelyssä säilytin haastateltavien anonyymiyden.  

Merkitsin opinnäytetyöhöni lähteet ja myös lähdeaineiston sisäänotto- ja 

poisjättökriteerit. Perustelin lähdevalintani. Olin koko prosessin ajan tietoinen, että 

oma runsas kokemukseni näkövammaisten kanssa työskentelyssä saattaisivat 

vaikuttaa ajatteluuni sekä lähdeaineiston valintaan. 

12.3 Jatkotutkimukset 

Teemahaastatteluista nousi voimakkaasti tarve tietää lisää näkövammaisista 

asiakkaista toimintaterapiassa. Toimeksiantajan kanssa keskustellessa tuotoksestani 

opettajat nostivat esiin, kuinka vähän he ovat kohdanneet näkövammaisia 

työskennellessään toimintaterapeutteina. Kuinka usein näkövammaisen 

kuntoutuspolku johtaa toimintaterapeutille? Kokevatko näkövammaisia asiakkaita 

kohtaavat toimintaterapeutit omaavansa tarpeeksi tietoa osatakseen toteuttaa 

toimintaterapiaa näkövammaisen asiakkaan kohdalla? Nämä olivat kysymyksiä, joita 

itselleni nousi tätä kehittämistyötä tehdessäni.  
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Liitteet 

Liite 1. Ammattifoorumille kysely 

Kesäinen tervehdys!  

Kirjoittelen opinnäytetyötä aiheesta: 

"Näkövammaisuuden huomioiminen toimintaterapian arvioinnissa". Jos sinulla on 

kokemusta vaikka yhdenkin asiakkaan verran näkövamman huomioimisesta 

arviointitilanteeseen liittyen, olisin kiinnostunut kuulemaan ajatuksistasi ja 

kokemuksistasi. 

Kommentoi tähän tai laita suoraan YV.  

Iso kiitos jo etukäteen! 🙂 

 

Liite 2. Kyselyyn vastanneille tarkemmat tiedot aiheesta 

Hei! Kiitos mielenkiinnostasi ja vastauksestasi opinnäytetyöhöni viitaten! Kerron 

hieman tarkemmin ajatuksestani ja toiveistani sinulle: Opinnäytetyöni tarkoituksena 

on kuvata käytännön keinoja, joilla toimintaterapeutti voisi huomioida näkövamman 

arviointitilanteessa. Eli ideana on kertoa keinoja, jotka toimintaterapeutin olisi hyvä 

tietää näkävammaista asiakasta arvioidessaan (ajatellen, että tästä olisi hyötyä 

esimerkiksi toimintaterapeuteille, jotka eivät ole kohdanneet aiemmin 

näkövammaisia asiakkaita). Onko sinulla vinkata joitain käytännön seikkoja, jotka olet 

huomannut hyödyllisiksi arviointitilannetta ajatellen? Esimerkiksi valaistukseen, 

esteettömyyteen, apuvälineisiin tms. liittyen? Oletko esimerkiksi muokannut jonkin 

arviointimenetelmän toteuttamistapaa näkövammaisen asiakkaan kohdalla? Onko 

esimerkkiä arviointivälineistä, jotka toimivat hyvin esimerkiksi motorisia taitoja tai 

valmiuksia arvioidessa myös näkövammaisilla asiakkailla? Tässä siis voimme ajatella 

sekä sokeita että heikkonäköisiä asiakkaita. Kiitos jo etukäteen! Vastaan myös 

mielelläni lisäkysymyksiin!   Mukavaa päivää! -Tiia                  
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Liite 3. Opetusvideon Dia 13. ja Dia 16. 
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