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Edessä oleva väestörakenteen muutos ikäihmisten suhteellisen määrän kasvaessa vaatii muutok-
sia ja uudistuksia ikäihmisille suunnattuun palveluntuotantoon. Tärkeää on kehittää ikäystävällisiä 
ympäristöjä, jotka tukevat ikääntymistä edistämällä ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä osal-
listumista yhteiskunnan toimintaan. Toimintaterapiassa ja toiminnan tieteessä itselle merkitykselli-
seen toimintaan osallistuminen nähdään olennaisena tekijänä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. 
Toimintaterapian keskiössä on ihmisen toiminnallinen osallistuminen ja suoriutuminen, joiden näh-
dään muodostuvan yksilön, ympäristön ja toiminnan välisen vuorovaikutuksen tuloksena. Työs-
sään toimintaterapeutit pyrkivät selvittämään tekijöitä, jotka estävät tai edistävät ihmisen toimintaan 
osallistumista. 
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin toimintaterapeuttien osaamista, 
jota on mahdollista hyödyntää ikäystävällisten ympäristöjen kehittämisessä. Tiedonkeruussa hyö-
dynnettiin alan kirjallisuutta sekä tutkimusartikkeleita, joita haettiin useista eri sosiaali- ja terveys-
alan tietokannoista (PubMed, Medic, Ebsco CINAHL, Cochrane, OTDbase ja OTseeker). Opinnäy-
tetyön aikana kerätyn aineiston pohjalta kirjoitettiin aiheeseen liittyvä artikkeli, joka on tarkoitus 
julkaista Suomen toimintaterapialiiton julkaisemassa lehdessä. 
 
Opinnäytetyön aikana kirjoitetussa artikkelissa aihetta käsitellään ikäystävällisen yhteiskunnan, 
mahdollistavan kotiympäristön sekä virtuaalisen ympäristön näkökulmista. Artikkeli nostaa esiin  
toimintaterapian ydinprosessit, kattavan määrän käytössä olevia arviointimenetelmiä sekä toimin-
taterapeuttien ympäristöosaamisen, joka muodostuu laajasta ympäristökäsityksestä sekä ympäris-
tön arviointiin, analyysiin ja mukauttamiseen liittyvistä taidosta. Artikkeliin sisältyvät toimintatera-
peuttien käyttöön kehitetyt arviointimenetelmät liittyvät esteettömyyteen, kotiympäristön toimivuu-
teen ja turvallisuuteen sekä teknologian käyttöön.  
 
Työelämässä olevilta toimintaterapeuteilta kerätyn palautteen perusteella artikkeli koettiin katta-
vaksi ja teoriataustaltaan vahvaksi. Palautetta antaneet toimintaterapeutit kokivat saaneensa artik-
kelista uutta tietoa ja mahdollisesti myös uusia menetelmiä omaa työskentelyä tukemaan. Tulevai-
suuden näkökulmasta artikkelin on mahdollista vahvistaa toimintaterapeuttien asiantuntijuutta sekä 
rohkaista heitä ottamaan aiempaa isompaa roolia yhteiskunnallisissa toimissa, joiden tavoitteena 
on ikäystävällisten ympäristöjen kehittäminen. 
 
 

Asiasanat: ikääntyneet, osallistuminen, terveyden edistäminen, toimintaterapia, ympäristö



  

4 

ABSTRACT 

Oulu University of Applied Sciences 
Degree programme in Occupational Therapy 
 

 
Author(s): Anna-Maiju Leinonen 
Title of thesis: Professional expertise of occupational therapists in the development of an age-
friendly society 
Supervisor(s): Maarit Virtanen & Eliisa Niilekselä  
Term and year when the thesis was submitted: Autumn 2020  
Number of pages: 48 + 3 appendix pages 
 

 
The aging of the population requires changes and reforms in the provision of services to the elderly.  
It is important to develop age-friendly environments that support aging by promoting the health and 
well-being of older people and their participation in society. In occupational therapy and 
occupational science participation in meaningful occupations is seen as an essential factor for 
health and well-being. At the heart of occupational therapy is occupational performance which is 
seen to be formed as a result of the interaction between the individual, the environment, and 
occupation. Occupational therapists seek to identify factors that prevent or promote occupational 
participation. 
 
The purpose of this thesis project was to highlight the expertise of occupational therapists that can 
be utilized in the development of age-friendly environments. In the data collection, the literature 
and research articles in the field were utilized. Research articles were retrieved from several 
different databases for health and social care (PubMed, Medic, Ebsco CINAHL, Cochrane, 
OTDbase and OTseeker). Based on the material collected during the thesis, an article related to 
the topic was written. The purpose is to publish the article in a journal published by the Finnish 
Occupational Therapy Association. 
 
The written article addresses the topic from the perspectives of an age-friendly society, an enabling 
home environment, and a virtual environment. The article highlights the core processes of 
occupational therapy, the comprehensive number of assessment methods in use, and the 
environmental expertise of occupational therapists. The environmental expertise consists of a 
broad understanding of the environment and skills related to environmental assessment, analysis, 
and adaptation. The assessment methods included in the article are related to accessibility, 
functionality and safety of the home environment, and the use of everyday technology. 
 
Based on the feedback collected from occupational therapists in working life, the article was 
perceived as comprehensive and strong in its theoretical background. The occupational therapists 
who provided feedback felt that they had received new information from the article and possibly 
also new methods to support their own work. From the perspective of the future, it is possible for 
the article to strengthen the expertise of occupational therapists and to encourage them to take on 
a greater role in social activities aimed at developing age-friendly environments. 
 

Keywords: health promotion, elderly, environment, occupational therapy, participation  
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1 PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET 

1.1 Projektin tausta 

Viime aikoina julkisissa keskusteluissa on ollut aiheena yhä enenevissä määrin ikäihmisten ympä-

ristöt ja se, miten eri ympäristöjen avulla pystytään tukemaan ikäihmisten itsenäistä ja turvallista 

elämää. Taustalla vaikuttaa lähitulevaisuudessa edessä oleva väestörakenteen muutos ikäihmis-

ten suhteellisen määrän kasvaessa voimakkaasti. On ennustettu, että vuonna 2030 Suomessa on 

noin 1,5 miljoonaa ikäihmistä eli yli 65-vuotiasta. Sen lisäksi, että ikäihmisten määrä kasvaa, sa-

maan aikaan lasten ja työikäisten määrä vähenee. Tällainen väestörakenteen muutos aiheuttaa 

väistämättä muutospaineita asuinympäristöille sekä vaatii muutoksia ja uudistuksia ikäihmisille 

suunnattuun palveluntuotantoon. Tulevaisuudessa olisi tärkeä panostaa etenkin esteettömien 

asuntojen riittävyyteen ja ikääntyneiden sosiaalisen eristäytymisen estämiseen. (Helminen, Vesala, 

Rehunen, Strandell, Reimi & Priha 2017, viitattu 15.4.2020.) 

 

Asuinympäristöjen kehittäminen esteettömiksi ja turvallisiksi sekä yhteisöllisyyttä ja osallistumista 

tukeviksi on nostettu esiin sosiaali- ja terveysministeriön laatimissa laatusuosituksissa liittyen hy-

vän ikääntymisen turvaamiseen ja palvelujen parantamiseen. Laatusuosituksessa on nostettu esiin 

tarve monialaiseen palvelujen tarpeen arviointiin perustuville ja yksilöllisesti räätälöidyille palve-

luille, jotka tukevat ikäihmisen toimijuutta. Laatusuosituksessa korostetaan asiakaslähtöistä työs-

kentelyä sekä hyvän elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden ja toimivan arjen turvaamista. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2017, viitattu 15.4.2020.) Laatusuositus tukee ikäystävällisten ympäristö-

jen ja yhteiskunnan kehittymistä. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan ikäystäl-

liset ympäristöt tukevat ikääntymistä edistämällä ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä osallis-

tumista yhteiskunnan toimintaan (WHO 2020, viitattu 1.10.2020). 

 

Toimintaterapian keskiössä on ihmisen toiminnallinen osallistuminen ja suoriutuminen, joiden näh-

dään muodostuvan yksilön, ympäristön ja toiminnan välisen vuorovaikutuksen tuloksena. Toimin-

taterapian tavoitteena on tukea ihmisten toiminnallista osallistumista mahdollistamalla heille mer-

kityksellisten ja tarkoituksenmukaisten toimintojen tekemisen heidän omassa ympäristössään. 

Työssään toimintaterapeutit pyrkivät selvittämään tekijöitä, jotka estävät tai edistävät ihmisen toi-

mintaan osallistumista. Työskentely pohjautuu toimintaterapian ydinprosesseihin, joita ovat minän 
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tietoinen käyttö, yksilön toimintakyvyn arviointi, toiminnan analyysi ja soveltaminen sekä ympäris-

tön analyysi ja soveltaminen. (Hagedorn 2001, 5–6, 37.) 

 

Toimintaterapeuteilta löytyy paljon osaamista, jota voidaan nykyistä enemmän hyödyntää ikäystä-

vällisten ympäristöjen luomisessa. Toimintaterapeutin työ pohjautuu ainutlaatuiseen ja vahvaan 

näyttöön perustuvaan tietoon, joka on peräisin toimintaterapian ja toiminnan tieteen (occupational 

science) tutkimuksista. Toimintaterapeuttien vahvuuksia ovat asiakaslähtöinen työskentely ja ym-

päristön laaja-alainen huomioiminen. Asiakaslähtöinen työskentely mahdollistaa ikäihmisten huo-

mioimisen yksilöinä, joilla kullakin on omat tavat, arvot ja mielenkiinnon kohteet. Ympäristön, toi-

minnan ja yksilön keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä ympäristön ja toiminnan ana-

lyysin hyödyntäminen osana ympäristön suunnittelua ja mukauttamista tuo toimintaterapeuttien 

työskentelyyn muihin ammattilaisiin nähden poikkeavan näkökulman. (Hagedorn 2001, 5–6, 37.) 

1.2 Projektin tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän projektin tarkoituksena oli tuoda esiin toimintaterapeuttien osaamista ikäystävällisten ym-

päristöjen luomisessa tavoitteena edistää ikäihmisten itsenäistä elämää sekä terveyttä ja hyvin-

vointia. Projektin aikana kerätyn aineiston pohjalta kirjoitettiin aiheeseen liittyvä artikkeli, joka on 

tarkoitus julkaista Suomen toimintaterapialiiton julkaisemassa lehdessä. Projektin tarkoitusta tuke-

vat konkreettiset tavoitteet on kuvattu alla.  

 

Projektin tavoitteilla kuvataan muutoksia, joita projektin kautta pyritään saavuttamaan. Tavoitteet 

voidaan jakaa kehitystavoitteisiin ja välittömiin tavoitteisiin. Kehitystavoite on hankkeen toteuttami-

sen perusta ja se kuvaa sitä tavoiteltavaa muutosta, johon tähdätään lopullisten hyödynsaajien 

näkökulmasta. Kehitystavoitteen saavuttaminen voi viedä pitkän aikaa, joskus jopa vuosia. Välittö-

mät tavoitteet taas kuvaavat suunnitteilla olevan hankkeen konkreettisia lyhyen aikavälin tuloksia. 

(Silfverberg 2007, 40.) Tämän projektin välittömänä tavoitteena oli tuottaa Toimintaterapeutti-

lehteen artikkeli, jonka aiheena oli toimintaterapeuttien asiantuntijuus ikäihmisten eri ympäristöjen 

tukemisessa ja esteettömyyden edistämisessä. Artikkelin tavoitteena oli lisätä niin toimintatera-

piaopiskelijoiden, jo työelämässä olevien toimintaterapeuttien kuin toimintaterapeuttien kanssa yh-

teistyötä tekevien tahojen tietämystä toimintaterapian mahdollisuuksista, kun puhutaan ikäihmisten 

terveyden edistämisestä ympäristön näkökulmasta. Välittömiin tavoitteisiin lukeutui myös aihee-
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seen liittyvien käsitteiden avaaminen ja selventäminen. Projektin kehitystavoitteena eli pitkän ai-

kavälin tavoitteena oli vahvistaa toimintaterapeuttien asemaa ikäihmisten lähiympäristöjen suun-

nittelussa ja mukauttamisessa ja näin parantaa kansalaisten saamia terveyden edistämiseen täh-

tääviä palveluita. Tämän on mahdollista toteutua artikkelin tuoman tiedon kautta siten, että toimin-

taterapeutit tunnistavat aiempaa paremmin omia osaamisalueitaan ja mahdollisuuksiaan liittyen 

ikäihmisten ympäristöjen tukemiseen sekä kiinnostuvat hakemaan artikkelin myötä aiheesta lisää 

tietoa oman työskentelyn tueksi.  Mahdollisen työskentelyn näkökulman laajenemisen myötä toi-

mintaterapeuteilta voi löytyä aiempaa enemmän uskallusta tarttua uusiin, ei niin perinteisiin toimin-

taterapian työtehtäviin. 

 

Omana oppimistavoitteena oli lisätä omaa ymmärrystä siitä, miten toimintaterapian keinoin on 

mahdollista olla mukana tukemassa ikäihmisten ympäristöjä sekä edistää ympäristöjen esteettö-

myyttä ja siten edelleen ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteenani oli myös saada lisää 

kokemusta tieteellisestä kirjoittamisesta, näyttöön perustuvan tiedon etsimisestä ja hyödyntämi-

sestä sekä projektityöskentelystä. 
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2 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

2.1 Projektiorganisaatio 

Projektin sujuvan etenemisen takaamiseksi projektille tulee määrittää projektiorganisaatio, jonka 

eri osapuolten roolit ja vastuut on selvästi määritelty (Silfverberg 2007, 50). Tämän opinnäytetyön 

toteuttamiseksi luotu projektiorganisaatio näkyy kuvassa 1. Koska opinnäytetyön toteuttamiseen 

osallistui vain yksi opiskelija, koostui projektiryhmäkin vain yhdestä jäsenestä. Projektiryhmän vas-

tuulla oli projektisuunnitelman, itse artikkelin sekä loppuraportin laatiminen. Lisäksi sen tehtäviin 

kuului projektin etenemisen tiedottaminen muille projektiorganisaation jäsenille, seurantapalave-

rien organisointi, palautteen kerääminen sekä muut projektiin kuuluvat raportointi- ja tiedottamis-

tehtävät. Ohjausryhmän tehtävänä oli seurata projektin etenemistä sekä arvioida projektin pääteh-

täviin liittyvät tuotokset. Ohjausryhmä tämän projektin osalta koostui ohjaavista opettajista Maarit 

Virtasesta sekä Eliisa Niilekselästä. Projektin tukiryhmään kuuluivat ohjaavien opettajien lisäksi 

kaksi työelämässä olevaa toimintaterapeuttia sekä Toimintaterapeutti-lehden yhdyshenkilö Leila 

Mäkelä. Tukiryhmä tuki nimensä mukaisesti projektin etenemistä oman osaamisen ja kokemuksen 

kautta. 

 

KUVIO 1. Projektiorganisaatio 
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2.2 Projektin päätehtävät ja säädökset 

Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi projektille tulee määrittää konkreettiset toimenpiteet eli pää-

tehtävät. Päätehtävä on mahdollista tarvittaessa jakaa edelleen pienempiin osiin eli ns. välitehtä-

viin. (Silfverberg 2007, 44.) Tämän projektin päätehtäviä olivat aiheeseen perehtyminen ja tietope-

rustan kokoaminen, projektin suunnittelu, artikkelin suunnittelu ja toteuttaminen sekä projektin 

päättäminen. Kuvio 2 kuvaa projektin prosessikaaviota, jossa on kuvattu projektin päätehtävät sekä 

niiden väliset yhteydet. (ks. Silfverberg 2007, 43.) 

 

KUVIO 2. Projektin prosessikaavio 

Projektin tarkempi työsuunnitelma, joka pitää sisällään projektin päätehtävät ja niihin liittyvät väli-

tehtävät, väli- ja lopputulokset sekä projektin alkuperäisen aikataulusuunnitelman, on nähtävillä 

taulukossa 1. 
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TAULUKKO 1. Projektin työsuunnitelma 

Pää- ja välitehtävät 
Väli- ja lopputulok-
set 

Aikataulu 

1. Aiheeseen perehtyminen ja tietoperus-
tan kokoaminen: 
 
1.1. Aiheen valitseminen ja rajaaminen 
1.2. Aineiston hakeminen 
1.3. Aineistoon perehtyminen 
1.4. Aineiston valinta 

 

Tietoperusta Syys-joulukuu 
2018 

2. Projektin suunnittelu: 
 
2.1. Projektikirjallisuuteen tutustuminen 
2.2. Tavoitteiden ja laatukriteerien mää-

rittäminen 
2.3. Työsuunnitelman ja aikataulun laa-

timinen 
 

Projektisuunnitelma Syys-joulukuu 
2018 

3. Artikkelin suunnittelu ja toteutus: 
 
3.1. Artikkelin luonnostelu 
3.2. Artikkelin kehittely 
3.3. Palautteen keruu ja analysointi 
3.4. Artikkelin viimeistely 

 

Artikkelin 1.versio 
 
Artikkelin 2.versio 
 
Valmis artikkeli 

Joulu 2018 -
huhtikuu 2019 

4. Projektin päättäminen: 
 
4.1. Loppuraportin kirjoittaminen 
4.2. Arviointi 
4.3. Opinnäytetyön esittäminen 
4.4. Opinnäytetyön julkaiseminen 

 

Opinnäytetyön lop-
puraportti ja siihen 
liittyvä esitys 
 

Touko-kesäkuu 
2019 

 

 

Aiheeseen perehtyminen ja tietoperustan kokoaminen sisältyivät projektin ensimmäiseen työ-

vaiheeseen. Aiheeseen perehtyminen toteutui kattavan tiedonhaun kautta käymällä läpi aiheesta 

kirjoitettuja tieteellisiä artikkeleita ja muuta kirjallisuutta. Tiedonhaun kautta selvitettiin aiheeseen 

liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä sekä sitä, minkälaista tutkimustietoa aiheesta on tarjolla. Aiheeseen 

perehtyminen mahdollisti oman aiheen aiempaa tarkemman rajaamisen. Tähän työvaiheeseen si-

sältyviä välitehtäviä olivat aineiston hakukriteerien määrittely, aineiston haku, aineistoon perehty-

minen ja sen kautta aineiston valinta. Aineiston valinnassa tärkeää oli kiinnittää aihealueen lisäksi 

huomiota aineiston luotettavuuteen. Valitun aineiston perusteella koottiin projektin aihealuetta ja 

toteuttamista kattavasti tukeva tietoperusta. 
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Projektin toinen päätehtävä oli projektin suunnittelu, jota varten tuli perehtyä projektityöskente-

lyyn liittyvään kirjallisuuteen, määrittää projektille tavoitteet ja tuotteen eli artikkelin laatukriteerit 

sekä laatia suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektisuunnittelun konkreettisena tulok-

sena syntyi kirjallinen projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmaan kirjattiin projektin tausta ja tarve, 

kohderyhmä ja hyödynsaajat, tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat mittarit, tuotokset, työ-

suunnitelma aikatauluineen, kustannusarvio, mahdolliset riskit ja niiden hallinta, projektiorganisaa-

tio sekä viestintään, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyvät seikat (ks. Silfverberg 2007, 38). 

 

Projektin kolmas päätehtävä oli artikkelin suunnittelu ja toteutus. Kolmanteen päätehtävään si-

sältyviä välitehtäviä olivat normaalin tuotekehitysprosessin mukaisesti artikkelin luonnostelu ja ke-

hittely ja niihin liittyvä palautteen keruu sekä artikkelin viimeistely saadun palautteen pohjalta. Ar-

tikkelin suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä olennaista oli huomioida artikkelille asetetut laatu-

kriteerit, kohderyhmä sekä ohjaus- ja tukiryhmältä saatu palaute. (ks. Jämsä & Manninen 2000, 28, 

43.) Kolmannen päätehtävän välituloksina syntyivät artikkelin ensimmäinen ja toinen versio sekä 

lopulta valmis artikkeli. 

 

Projektin viimeinen eli neljäs päätehtävä oli projektin päättäminen. Se piti sisällään projektin ar-

vioinnin, loppuraportin kirjoittamisen, opinnäytetyön esittämisen ja arvioinnin sekä opinnäytetyön 

julkaisemisen. Arvioinnin osalta loppuraportti piti sisällään projektille asetettujen tavoitteiden ja ar-

tikkelille määritettyjen laatukriteereiden saavuttamisen tarkastelun ja pohdinnan. Opinnäytetyön ko-

konaisuuden arviointi tapahtui ohjaavien opettajien toimesta. Neljännen päätehtävän konkreettisina 

tuloksina syntyi opinnäytetyön loppuraportti ja siihen liittyvä esitys. 

 

Projektityöskentelyä ohjasivat erilaiset ohjeistukset ja lainsäädäntö. Projektin aikana tuli huomioida 

tekijänoikeuslaki tutkimustiedon ja kirjallisuuden hyödyntämisessä (Tekijänoikeuslaki 404/1961 1:1 

§) sekä Oulun ammattikorkeakoulun ohjeistukset kirjallisten raporttien rakenteeseen ja ulkoasuun 

liittyen (OAMK 2020, viitattu 20.4.2020). Myös toimintaterapeuttien ammattieettiset ohjeet ohjasivat 

työskentelyä painottaen muun muassa näyttöön perustuvaa käytäntöä sekä yhteiskunnallisten 

muutosten seuraamista ja huomioimista osana omaa työskentelyä (Suomen toimintaterapeuttiliitto 

ry 2011, viitattu 20.4.2020).  
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3 YMPÄRISTÖ MERKITYKSELLISEN TOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA 

3.1 Merkityksellisen toiminnan yhteys hyvinvointiin ja terveyteen 

Toimintaterapian saralla toiminnan käsite on määritetty usealla eri tavalla. Yhden määritelmän 

mukaan toiminta käsittää kaiken, mitä ihmisen tulee, mitä hän haluaa ja mitä hän on velvollinen 

tekemään. (Holmberg & Ringsberg 2014, 83.) Wilcock painottaa omassa toiminnan määritykses-

sään toiminnan tavoitesuuntautuneen näkökulman sijasta enemmän toiminnan merkitystä. Hänen 

määritelmänsä toiminnasta pitää sisällään tekemisen (doing) lisäksi myös omana itsenä olemisen 

(being) ja joksikin tulemisen (becoming). Tähän määritelmään on myöhemmin lisätty muiden tutki-

joiden toimesta johonkin kuulumisen –käsite (belonging). (Wilcock 1999, 8–10; Hammell 2004, 

302.) Edellä kuvattuun toiminnan määritelmään liittyy läheisesti osallistumisen käsite. AOTA 

(American Occupational Therapy Association) on määritellyt osallistumisen mukaillen WHO:n mää-

ritelmää, jonka mukaan osallistumisella tarkoitetaan osallisuutta eri elämäntilanteisiin. Arjessa osal-

listuminen näkyy ihmisen ollessa aktiivisesti mukana toiminnoissa, jotka hän kokee tarkoituksen-

mukaisiksi ja merkityksellisiksi. (AOTA 2014, 4.) 

 

Itselle merkitykselliseen toimintaan osallistuminen nähdään olennaisena tekijänä terveyden ja hy-

vinvoinnin kannalta. Toiminnallisesta näkökulmasta katsottuna hyvinvoinnin kannalta olennainen 

käsite on toiminnallinen oikeudenmukaisuus. Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden perusaja-

tuksena on ihmisten erilaisuus ja erilaiset tarpeet ja sen tavoitteena on taata kaikille ihmisille tasa-

puoliset mahdollisuudet osallistua itselle merkitykselliseen toimintaan. Muina hyvinvointia ja ter-

veyttä edistävinä toiminnallisina tekijöinä nähdään toiminnan kautta saadut tyytyväisyyden ja tar-

koituksenmukaisuuden kokemukset, toiminnallinen tasapaino, toiminnallista osallistumista ja suo-

riutumista tukeva ympäristö, valinnanmahdollisuudet, luovuus sekä mahdollisuus käyttää omia ky-

kyjä ja voimavaroja osana arkitoimia. (Wilcock 2010, 114.) 

 

Kun ihmiseltä viedään mahdollisuus osallistua itselle merkitykselliseen toimintaan sekä ympäröivän 

yhteiskunnan elämään, vaarana voi olla terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien lisääntyminen. 

Tällaisia toiminnallisia riskitekijöitä ovat muun muassa yksinäisyys, vähäiset mahdollisuudet it-

sensä kehittämiseen sekä toiminnallinen epäoikeudenmukaisuus. (Scaffa, M.E., Van Slyke, N. & 
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Brownson 2008, 696; Wilcock 2010, 114.) Toiminnallinen epäoikeudenmukaisuus voi ilmetä toi-

minnallisena vieraantumisena, syrjäytymisenä, deprivaationa tai toiminnallisena epätasapainona. 

Toiminnallinen vieraantuminen kuvaa tilannetta, jossa toimintaa ei koeta merkitykselliseksi ja elä-

mää rikastuttavaksi. Myös mahdollisuuksien ja voimavarojen puute on osa toiminnallista vieraan-

tumista. Toiminnallinen deprivaatio kuvastaa sen sijaan tilaa, jossa välttämättömiin tai merkityksel-

lisiin toimintoihin osallistuminen on estynyt yksilöstä riippumattomien ulkoisten tekijöiden vuoksi. 

Toiminnallisessa syrjäytymisessä ihminen menettää itsemääräämisoikeutensa valita omia toimin-

tojaan. Taustalla voi vaikuttaa esimerkiksi poliittiset päätökset tai kulttuurinen ympäristö. Toimin-

nallisella epätasapainolla viitataan taas tilanteeseen, jossa yksilön mahdollisuus osallistua moni-

puoliseen toimintaan ja sen tuomiin hyötyihin on rajoittunut. (Townsend & Wilcock 2004, 80–82.) 

Ikäihmisten keskuudessa syitä, jotka johtavat edellä lueteltujen toiminnallisten riskitekijöiden toteu-

tumiseen, voivat olla esimerkiksi köyhyys, liikuntarajoitteet, pakolaisuus ja siihen liittyvät kommuni-

kointihaasteet, muistiongelmat tai esimerkiksi turvattomuuden tunne, jonka seurauksena ikäihmi-

nen ei uskalla toimia omassa kodissa tai kodin ulkopuolella normaaliin tapaan. (Scaffa ym. 2008, 

696; Arnold & Rybski 2010, 143–152.) 

3.2 Ympäristön käsite toimintaterapiassa 

Toimintaterapiassa ja toiminnan tieteessä on jo pitkään ymmärretty toiminnalliseen suoriutumiseen 

ja osallistumiseen vaikuttavan aina vahvasti ympäristö ja tilanne, jossa toiminta tapahtuu. Ympä-

ristö voi joko estää tai edistää ihmisen osallistumista itselle merkitykselliseen toimintaa. Toiminta-

terapiassa ympäristökäsitys pohjautuu alan viitekehyksiin ja käytännön työn malleihin, joissa kai-

kissa tarkastellaan ympäristöä kattavasti, vaikkakin hieman toisistaan poikkeavin käsittein. Viiteke-

hyksiin ja malleihin sisältyviä erilaisia ympäristön ulottuvuuksia ovat muun muassa fyysinen, sosi-

aalinen, kulttuurinen ja institutionaalinen ulottuvuus. (Hagedorn 2001, 131.) Konkreettisesti havait-

tavissa olevan ympäristön lisäksi toimintaan vaikuttaa myös konteksti, jossa toiminta tapahtuu.   

Konteksti on aina henkilösidonnainen ja siihen liittyviä osatekijöitä ovat muun muassa ajallinen, 

henkilökohtainen ja virtuaalinen konteksti. (AOTA 2014, 8–9.) Kulttuurin huomioiminen osana ym-

päristöjen tukemista näkyy esimerkiksi erilaisten tapojen, uskomusten ja terveyskäsitysten huomi-

oimisena. Ajallinen konteksti pitää sisällään muun muassa vuodenajan, henkilön elämänvaiheen 

sekä mahdollisen sairauden vaiheen. Henkilökohtainen konteksti taas kattaa esimerkiksi iän, ter-

veydentilan ja esteettiset mieltymykset. Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka tulee fyysisen ja sosiaali-

sen ympäristön lisäksi huomioida, kun halutaan ympäristön kautta tukea henkilön toimintakykyä ja 



  

15 

osallisuutta. (Siebert, Smallfield & Stark 2014, 21–22.) Ympäristön eri ulottuvuudet vaikuttavat aina 

samaan aikaan ja niiden vaikutussuhteiden analysointi on toimintaterapeuttien ydinosaamista. 

 

WHO:n laatimassa kansainvälisessä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden (ICF) luoki-

tuksessa kontekstuaaliset tekijät on jaettu kahteen osaan, ympäristötekijät ja yksilötekijät. Ympä-

ristötekijät pitävät sisällään fyysisen ja sosiaalisen ympäristön sekä asenneympäristön. Yksilöteki-

jöillä viitataan lääketieteelliseen tai toiminnalliseen terveydentilaan kuulumattomiin tekijöihin, jotka 

muodostavat elämän ja elämisen taustan. Henkilön toimintakyvyn osa-alueita ICF-luokituksessa 

ovat ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet, suoritukset sekä osallistuminen. Näistä osallis-

tumisen käsite on lähellä toimintaterapiassa käytettävää toiminnallisuuden käsitettä. Mallin mukaan 

ihmisen toimintakykyä ei voi määritellä pelkästään sairauden perusteella vaan siihen vaikuttaa 

myös kontekstuaaliset tekijät ja niiden keskinäinen vuorovaikutus. Käytetyimpiä toimintaterapian 

viitekehyksiä on sillattu ICF-luokitukseen ja näin ollen luokitusta ja sen käsitteistöä hyödyntämällä 

toimintaterapeuttien on mahdollista nostaa esiin toiminnan näkökulman moniammatillisessa työs-

kentelyssä. (Suomen toimintaterapeuttiliitto ry 2014, viitattu 21.1.2020.) 

 

Inhimillisen toiminnan mallissa (the Model of Human Occupation, MOHO) yksilön nähdään toimivan 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa kolmella eri toiminnan tasolla. Nämä kolme toiminnan ta-

soa ovat toiminnallinen osallistuminen, toiminnallinen suoriutuminen ja toiminnalliset taidot, joita 

ovat prosessitaidot, motoriset taidot sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Yksilöön liittyviä tekijöitä 

ovat tahdon, tottumuksen ja suorituskyvyn osatekijät. Näistä tahdon osa-alue kuvastaa ihmisen 

toimintaan motivoitumista pitäen sisällään arvot, mielenkiinnon kohteet ja henkilökohtaisen vaikut-

tamisen. Esimerkiksi kotiympäristön näkökulmasta tahdon osa-alue vaikuttaa siihen, mitä yksilö 

kokee tärkeäksi ja merkitykselliseksi omassa kodissaan liittyen niin tavaroihin kuin toimintoihin. 

Asuinympäristö, joka tukee ihmisen arvoja, mielenkiinnon kohteita ja pystyvyyden tunteita edistää 

toiminnallista suoriutumista ja osallistumista. Tottumus viittaa yksilön tapoihin ja rutiineihin. Tottu-

mus pitää sisällään myös yksilöön liittyvät roolit. Suorituskyvyn osa-alue sisältää fyysiset, henkiset 

ja kognitiiviset kyvyt, jotka ovat toiminnallisen suoriutumisen perusta. (Kielhofner 2008, 12, 101.) 

 

Inhimillisen toiminnan mallissa ympäristön käsitettä on vastikään kehitetty edelleen. Uuden määri-

telmän mukaan ympäristö jakautuu fyysiseen, sosiaaliseen ja toiminnalliseen ympäristöön. Uusim-

pana osatekijänä mukaan tullut toiminnallinen ympäristö käsittää sellaisten toimintojen läsnäolon, 

jotka heijastavat yksilön mielenkiinnonkohteita, rooleja, kyvykkyyttä ja kulttuurisia mieltymyksiä. 
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Toiminnalliseen ympäristöön kuuluvat myös toimintojen laatu sekä taloudelliset resurssit ja lainsää-

däntö, jotka vaikuttavat siihen, mitä toimintoja on saatavilla ja mitä odotetaan tai vaaditaan suori-

tettavaksi tietyssä kontekstissa. Mallissa fyysinen ympäristö kattaa tilat, joissa toimintaa tehdään, 

esineet, joita toiminnassa käytetään, sekä fyysisen ja kognitiivisen saavutettavuuden. Tilat pitävät 

sisällään niin rakennetun ja luonnonmukaisen ympäristön kuin myös esimerkiksi sääolosuhteet. 

Sosiaalinen ympäristö pitää sisällään sosiaaliset ryhmät ja ihmissuhteet, vuorovaikutuksen laadun 

sekä yhteisölliset ja yhteiskunnalliset asenteet ja käytännöt. (Fisher, Parkinson & Haglund 2017, 

96.) 

 

Fyysistä, sosiaalista ja toiminnallista ympäristöä tarkastellaan Inhimillisen toiminnan mallissa edel-

leen kolmessa eri tasossa huomioiden välitön konteksti, kuten koti, koulu ja työpaikka, paikallinen 

konteksti sekä globaali yhteiskunnallinen konteksti (katso kuvio 3). Nämä kolme eri tasoa ovat jat-

kuvassa vuorovaikutuksessa suhteessa toisiinsa ja itse ihmiseen. Mallissa ympäristön nähdään 

luovan mahdollisuuksia ja tukea mutta vastaavasti myös vaatimuksia ja rajoituksia yksilölle ja hä-

nen toiminnalleen. Ympäristön vaikutus on aina yksilöllistä. Vaikutus riippuu muun muassa yksilöl-

lisistä arvoista, rooleista, tavoista ja suorituskyvystä. (Fisher ym. 2017, 93, 96–98.) 

 

Inhimillisen toiminnan malliin liittyy useita arviointimenetelmiä, joiden yhtenä osa-alueena on ym-

päristö ja sen eri ulottuvuudet. Tällaisia arviointimenetelmiä ovat muun muassa OSA (Occupational 

Self Assessment), WRI (Worker Role Interview), OPHI II (Occupational Performance History Inter-

view), MOHOST (Model of Human Occupation Screening Tool) ja OCAIRS (Occupational Circum-

stances Assessment Interview and Rating Scales). (Kielhofner 2008, 160–161.) 
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KUVIO 3. Esimerkkejä tekijöistä, jotka sisältyvät Inhimillisen toiminnan mallissa fyysiseen, sosiaa-
liseen ja toiminnalliseen ympäristöön kolmessa eri kontekstissa (Fisher ym. 2017, 98). 

3.3 Esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys 

Ikäystävällisten ympäristöjen kehittämisen keskeinen käsite on esteettömyys. Invalidiliiton määri-

telmän mukaan ”esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta raken-

netun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, vä-

lineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan pää-

töksentekoon”. Määritelmä laajentaa esteettömyyden käsitteen koskemaan liikkumisen eli fyysisen 

esteettömyyden lisäksi myös esimerkiksi sosiaalista esteettömyyttä, ymmärtämisen esteettömyyttä 

sekä aistiesteettömyyttä. Aistiesteettömyys edistää tilan hahmottamista ja tilaan sopeutumista, kun 

suunnittelussa on huomioitu ihmisen eri aistit ja niiden kautta tulevat havainnot ja tiedot ympäris-

töön liittyen. Toteutuessaan esteettömyys tukee ja edistää yhdenmukaisuutta, kestävää kehitystä, 

turvallisuutta ja laatua. (Invalidiliitto 2020a, viitattu 20.2.2020; Kilpelä 2019, viitattu 20.2.2020.) 
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Saavutettavuuden käsite kulkee usein esteettömyyden käsitteen rinnalla. Yhdessä käytettynä es-

teettömyydellä viitataan usein fyysiseen ympäristöön, kuten rakennettu ja luonnollinen ympäristö 

sekä julkiset liikennevälineet, kun taas saavutettavuuden käsiteellä viitataan aineettomaan ympä-

ristöön, kuten tietoon, palveluihin ja asenteisiin. (Invalidiliitto 2020b, viitattu 20.2.2020.) Toiminta-

terapian näkökulmasta saavutettavuus kuvastaa yksilön tai ryhmän kapasiteettia/kyvykkyyttä suh-

teessa ympäristön vaatimuksiin. Saavutettavuus arvioidaan usein objektiivisesti sen mukaan, miten 

virallisia normeja ja standardeja on noudatettu ympäristön suunnittelussa. Termi käytettävyys taas 

kuvastaa käyttäjän näkökulmaa siitä, miten ympäristön suunnittelu mahdollistaa ja edistää ympä-

ristössä toimimista ja siten ihmisen hyvinvointia. (Iwarsson, Ståhl & Carlsson 2003, 241–242.) 

 

Esteettömyys ja saavutettavuus toteutuu, kun erilaisten ympäristöjen suunnittelutyön lähtökohtana 

on kaikille sopiva suunnittelu (Design for All tai Universal Design). Kaikille sopiva suunnittelu 

takaa sen, että ympäristöt ja palvelut ovat kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa toimintakyvystä, 

iästä tai muista ominaisuuksista riippumatta ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. (Ringaert 

2003, 98.) Suomessa astui tammikuussa 2018 voimaan valtioneuvoston asetus rakennuksen es-

teettömyydestä (241/2017), jonka tarkoituksena on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta toimivien 

tilojen kautta. Ympäristöministeriö on luonut ohjeistuksen esteettömyysasetuksen säännöksiin ja 

niiden soveltamiseen liittyen (Ympäristöministeriö 2018, viitattu 28.3.2020).  

 

Kun toimintaterapian tavoitteena on ympäristön avulla tukea yksilön toiminnallista suoriutumista ja 

osallistumista, sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään ympäristön esteettömyyteen, pyritään en-

nemminkin parantamaan ympäristön käytettävyyttä. Tämän mahdollistaa yksilötekijöiden sekä yk-

silön omien tarpeiden, tapojen ja toiveiden huomioiminen suhteessa niihin toimintoihin, joita ympä-

ristössä halutaan toteuttaa. (Iwarsson & Slaug 2010, 12, 15.) Ympäristön analyysi auttaa toiminta-

terapeuttia tunnistamaan ne ympäristön elementit, jotka edistävät tai vastaavasti estävät ihmisen 

osallistumista itselle merkitykselliseen toimintaan (Hagedorn 2001, 44–45).  
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4 IKÄYSTÄVÄLLISET YMPÄRISTÖT JA TOIMINTATERAPEUTIN ASIANTUN-

TIJUUS 

4.1 Ikäystävällinen yhteiskunta 

Maailman terveysjärjestö WHO määritelmän mukaan ikäystävällinen yhteiskunta tukee ikäihmisten 

terveyttä, osallisuutta ja turvallisuutta ja siten parantaa ikäihmisten elämänlaatua.  Ikäystävällinen 

yhteiskunta tunnustaa ikäihmisen, jolla on kokemustensa ja tietämyksensä kautta paljon annetta-

vaa muulle väestölle, tärkeänä ja tuottavana osana yhteiskuntaa. Ikäystävällinen yhteiskunta myös 

ennakoi ja reagoi ikääntymisen mukana tuomiin muutoksiin sekä kunnioittaa ikäihmisten omia va-

lintoja ja elämäntapoja. (WHO 2007, viitattu 1.10.2020.) 

 

Konkreettisia keinoja, joilla yhteiskuntatasolla voidaan tukea ikäihmisten terveyttä ja osallisuutta, 

ovat muun muassa lainsäädäntö, veroratkaisut, saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 

urheilu- ja virkistymismahdollisuudet (Scaffa ym. 2008, 696–698). Tärkeää on myös varmistaa lä-

hiympäristön esteettömyys. Yleiset paikat, kuten valtion virastot, ostoskeskukset, kulttuurikohteet 

ja kaupat ovat paikkoja, joihin pääsy on tärkeää kotona asuville ikäihmisille. Ne ovat tärkeitä niin 

sosiaalisen kanssakäymisen, virkistymisen kuin osallistuvan elämäntavankin kannalta. Ikäihmisten 

kohdalla osallistuvana ja tuottavana pysyminen nähdään olennaisena tekijänä esimerkiksi kaatu-

mistapaturmien ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä. Esteetön lähiympäristö edistää 

ikäihmisen osallistumista yhteisön elämään ja siten edelleen toiminnallista oikeudenmukaisuutta. 

(Mountain, Mozley, Craig & Ball 2008, 407; Stark, Sanford & Keglovits 2015, 407–408.) 

 

Julkisten tilojen ja palveluiden suunnittelun lähtökohtana tulee olla kaikille sopiva suunnittelu. Pal-

velujen ja vapaa-ajan toimintojen suunnittelussa olennaista ikäihmisten kannalta on kiinnittää huo-

mioita niiden saavutettavuuteen. Saavutettavuuteen vaikuttaa fyysisen ympäristön esteettömyyden 

lisäksi esimerkiksi onnistunut viestintä ja tiedotus, saatavilla oleva sosiaalinen tuki ja julkisen liiken-

teen palvelut. Toimintaterapeuttien vahvuutena kaikille sopivan ympäristön ja palveluiden suunnit-

telussa on ymmärrys ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta sekä osaaminen liittyen 

yksilön toiminnalliseen suoriutumiseen, taitoihin ja valmiuksiin. Toimintaterapeuteilta löytyy osaa-

mista iän ja mahdollisten sairauksien mukana tuomien toimintakyvyn muutosten huomioimiseen 
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suunnittelutyön eri vaiheissa. (Ringaert 2003, 103; Scaffa ym. 2008, 697–698; Hildenbrand & Lamb 

2013, 268–270.) 

 

Toimintaterapeuttien aseman vahvistaminen ikäystävällisen yhteiskunnan rakentamisessa vaatii 

yhteistyön lisäämistä eri alojen toimijoiden kanssa. Moniammatillista yhteistyötä tulisi lisätä niin 

muiden terveydenalan ammattilaisten, rakennuttajien ja suunnittelijoiden, politiikan toimijoiden kuin 

esimerkiksi valtion virastojen suuntaan. Yhteistyö politiikan toimijoiden kanssa avaa toimintatera-

peuteille mahdollisuuden vaikuttaa väestön terveyden edistämiseen tähtäävien poliittisten ohjel-

mien suunnitteluun. Politiikan edustajat vastaavasti ovat halukkaita kuulemaan asiantuntijoilta näyt-

töön perustuvista ja kustannustehokkaista interventiostrategioista. Valtion virastojen kanssa teh-

tävä yhteistyö on välttämätöntä esimerkiksi suunniteltaessa turvallisia ja toiminnallisia ympäristöjä 

kansalaisten käyttöön. Moniammatillinen yhteistyö vaatii muiden ammattilaisten roolien ymmärtä-

mistä ja kunnioittamista, tehokasta kommunikointia sekä tiimityöskentelytaitoja.  Tärkeää on löytää 

eri yhteistyötahojen kanssa yhteinen kieli, mikä vaatii uusien termien haltuunottoa sekä oman am-

mattikielen avaamista muille toimijoille. (Hildenbrand & Lamb 2013, 269–270.)  

 

Erilaisten järjestöjen ja säätiöiden kautta toimintaterapeuttien on mahdollista osallistua ikäihmisille 

suunnattujen palvelujen ja vapaa-ajan toimintojen suunnitteluun ja tarjoamiseen sekä ikäihmisten 

sosiaalisen ympäristön tukemiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten eläke-

läisryhmien ja vapaaehtoistyön suunnittelua ja organisointia. (Hildenbrand & Lamb 2013, 270.) Toi-

mintaterapeuttien asiakaslähtöinen työskentelytapa kunnioittaa ikäihmisiä yksilöinä ja mahdollistaa 

heidän osallistumisen palveluiden suunnitteluun. Tällainen työskentely edistää edelleen monipuo-

lista palveluntarjontaa ja valinnanvapautta.  

 

Lifestyle Redesign® -ohjelmaan pohjautuva ryhmätoiminta on yksi esimerkki siitä, minkälaista toi-

mintaa toimintaterapeutit voivat ikäihmisille tarjota erilaisten kolmannen sektorin palveluiden 

kautta. Kyseessä on laajasti käytössä oleva ja toiminnan tieteeseen perustuva hyvinvoinnin edis-

tämisen interventio-ohjelma, joka on alun perin suunniteltu juuri itsenäisesti asuville ikäihmisille. 

Ohjelma toteutetaan ryhmämuotoisena ja sen tavoitteena on saada osallistujat analysoimaan ja 

reflektoimaan omaa arkeaan ja siihen liittyviä toimintoja sekä toimintojen yhteyttä hyvinvointiin ja 

terveyteen. Ohjelma tarjoaa intervention toteuttamiseen valmiita teemoja, joita ovat muun muassa 

toiminnan vaikutus terveyteen, ajankäyttö, turvallisuus kotona ja yhteisössä, ruokailu ja ravitsemus 

sekä sosiaaliset suhteet. Ryhmään osallistumisen on todettu vahvistavan osallistujien toimintaky-

kyä, mielenterveyttä, minäpystyvyyttä sekä elämäntyytyväisyyttä. (Clark, Jackson, Carlson, Chou, 
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Cherry, Jordan-Marsh, Knight, Mandel, Blanchard, Granger, Wilcox, Lai, White, Hay, Lam, Mar-

terella & Azen 2012, 783, 785; University of Southern California 2020, Viitattu 1.7.2020) Lifestyle 

Redesign® -ohjelman kautta toteutettu ennaltaehkäisevä toimintaterapia on todettu tutkimuksessa 

kustannustehokkaaksi terveydenhuollon kuluihin peilattuna (Hay, LaBree, Luo, Clark, Carlson, 

Mandel, Zemke, Jackson & Azen 2002, 1385–1386). 

4.2 Mahdollistava kotiympäristö 

Kun iän myötä toimintakyvyn muuttuessa mahdollisuudet osallistua kodin ulkopuolisiin toimintoihin 

vähenevät, korostuvat kotiympäristön tuomat mahdollisuudet ja kokemukset toiminnallisen osallis-

tumisen kannalta. Osallistumisen kokemukset vahvistavat edelleen autonomian ja itsenäisyyden 

tunnetta. (Haak, Dahlin-Ivanoff, Malmgren Fänge, Sixsmith & Iwarsson 2007, 95, 100.) Tutkimus-

tulosten mukaan kotiympäristöjen mukauttaminen vastaamaan paremmin ikäihmisen toimintaky-

kyä parantaa muun muassa itsenäistä suoriutumista päivittäisistä arjen toiminnoista, kotiympäris-

tön turvallisuutta sekä omaishoitajien jaksamista (Stark 2003, 222; Chase, Mann, Wasek & Arbes-

man 2012, 287–288). Muistisairauteen sairastuneen henkilön kohdalla fyysisen ympäristön muu-

toksilla on todettu olevan vaikutusta myös elämänlaatuun, mielialaan ja käyttäytymiseen (Wood-

bridge, Sullivan, Harding, Crutch, Gilhooly, Gilhooly, McIntyre & Wilson 2018, 534–535). 

 

Koti on ihmiselle paljon muutakin kuin vain fyysinen tila. Kotiin liittyy muistoja, tärkeitä esineitä sekä 

ajan myötä hioutuneet omat tavat ja tottumukset. Useille koti on myös oman identiteetin jatke. Toi-

mintaterapeuttien tuoma lisä kodin muutostöihin näkyy ennen kaikkea asiakkaan toimintakyvyn 

sekä asiakkaan omien tapojen ja mieltymysten huomioimisena ja kunnioittamisena osana muutos-

prosessia. Toimintaterapeutin arvioitaessa, kuinka ikäihminen selviytyy arjesta omassa kodissaan, 

arvioi hän sekä yksilö- ja ympäristötekijöitä että arjen toimintoja vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa. Näistä tekijöistä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta muodostuu yksilön toimintakyky. 

Toimintakyvyn laaja-alainen arvioiminen mahdollistaa ympäristön mukauttamisen vastaamaan yk-

silön taitoja ja tarpeita. (Siebert ym. 2014, 7–9.)  

 

Vaaranpaikkojen tunnistamisen, rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten sekä apuvälineiden ja 

avustavan teknologian hyödyntämisen lisäksi toimintaterapeutit pystyvät edistämään yksilön ja ko-

tiympäristön yhteensopivuutta mukauttamalla asiakkaalle merkityksellisiä toimintoja ja tukemalla 
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sosiaalista ympäristöä. Tärkeä osa ympäristön muutosprosessia on myös uudistetussa ympäris-

tössä toimimisen ohjaaminen. Ohjausta annetaan itse asiakkaalle, mutta tarvittaessa myös hoito-

henkilökunnalle ja lähiomaisille. (Stark 2003, 224–226; Siebert ym. 2014, 7, 25.) Vaikka kodinmuu-

tostöiden kustannukset ovat suuria etenkin rakenteellisten muutosten ollessa kyseessä, ovat ne 

tutkimusten mukaan silti kustannustehokkaampia kuin loukkaantumisista aiheutuneet sairaanhoi-

tokulut tai jatkuvasta viikoittaisesta kotipalvelusta aiheutuvat kustannukset (Stark 2003, 222; Slaug, 

Chiatti, Oswald, Kaspar & Schmidt 2017, 10).  

 

Kodin muutostöiden toteuttaminen ajoissa on tärkeää niin tapaturmien ehkäisemiseksi kuin myös 

etenevien sairauksien näkökulmasta. Näin esimerkiksi muistisairauteen sairastunut henkilö ehtii 

omaksumaan ajoissa uudistuneen kotiympäristön ja uudet toimintatavat ennen kuin toimintakyky 

merkittävästi heikkenee, mikä edelleen tukee ihmisen toiminnallista identiteettiä (Woodbridge ym. 

2018, 565). Toimintaterapeuteilta löytyy osaamista, jonka avulla ikäihmiselle voidaan perustella 

muutostöiden merkitystä, esimerkiksi tuomalla esiin muutostöiden mahdollistava vaikutus suh-

teessa asiakkaalle merkityksellisiin toimintoihin ja rooleihin. 

4.3 Toimintaterapia-arviointi ikäihmisen kotiympäristössä 

Arviointiosaaminen ja saatavilla olevat validit ja luotettavat arviointimenetelmät ovat yksi toiminta-

terapeuttien vahvuuksista. Toimintaterapeuteilta löytyy kattava määrä arviointimenetelmiä niin ym-

päristön kuin toimintakyvyn arviointiin. Standardoitujen arviointimenetelmien käyttö tukee näyttöön 

perustuvaa työskentelyä ja mahdollistaa ympäristön muutostöiden aikaan saamien hyötyjen ha-

vaitsemisen ja raportoinnin. Arvioinnin suunnittelemiseen ja arviointimenetelmien valintaan vaikut-

taa työskentelyä ohjaava viitekehys tai malli, jonka terapeutti valitsee aina kunkin asiakkaan tilan-

teen mukaan. (Siebert ym. 2014, 12.) 

 

Toimintaterapeutti on kiinnostunut asiakkaan omassa ympäristössä tapahtuvasta toiminnasta. Asi-

akkaan toimintakykyä arvioitaessa selvitetään hänen mahdollisuuksiaan, kykyjä ja tarpeita liittyen 

arkipäivän ja itselle merkityksellisten toimintojen suorittamiseen ja niihin osallistumiseen. Arvioinnin 

alussa toimintaterapeutti kerää kattavasti tietoa asiakkaan elämäntilanteesta, arvoista, tavoista ja 

tarpeista sekä siitä, mitkä ympäristötekijät asiakkaan omasta mielestä haastavat ja vastaavasti tu-

kevat arjesta suoriutumista. Tärkeää on arvioida ja huomioida asiakkaan oma näkemys ja motivaa-
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tio muutostarpeisiin liittyen. Tarvittaessa toimintaterapeutti suorittaa tarkemman toimintakyvyn ar-

vioinnin saaden konkreettisempaa tietoa siitä, tarvitseeko asiakas apua arjen toimintoihin ja, jos 

tarvitsee, niin minkä tasoinen apu on tarpeen. Arvioinnin kohteena on tällöin asiakkaan taidot ja 

valmiudet suhteessa arjen toimintoihin. (Siebert ym. 2014, 12–15.) 

 

Tällä hetkellä toimintaterapeutit toteuttavat työssään ympäristöarviointia, mutta usein vasta siinä 

vaiheessa, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut sairastumisen tai tapaturman seurauksena. 

Ennaltaehkäisevä ja kattava ympäristön arviointi ja mukauttaminen on sen sijaan vielä suhteellisen 

vähäistä. (Stark 2003, 221; Iwarsson & Slaug 2010, 21.) Vuonna 2019 toteutetun opinnäytetyön 

tuloksista käy ilmi, että niiltä osin, kun toimintaterapeutit toteuttavat työssään ympäristöarviointia, 

painottuu arviointi vahvasti fyysisen ympäristön arviointiin eikä arvioinnissa hyödynnetä käytössä 

olevia arviointimenetelmiä, vaan arviointi toteutetaan pitkälti vapaan havainnoinnin ja haastattelun 

kautta. (Anttila, Greus & Huhtala 2019, viitattu 30.3.2020.) 

4.3.1 Toiminnan ja ympäristön analyysi ja mukauttaminen 

Arviointityön tukena toimintaterapeutit hyödyntävät ympäristön ja toiminnan analyysia. Toiminnan 

analyysissa toiminta jaetaan ajallisesti pienempiin osatekijöihin sekä määritetään muun muassa 

toiminnassa vaadittavat taidot, tilat, välineet ja menetelmät. Toiminnan analyysi auttaa toimintate-

rapeuttia ymmärtämään toimintaa ja sen vaatimuksia kattavasti. Vaatimukset liittyvät niin yksilön 

taitoihin kuin ympäristötekijöihin. Toiminnan analyysia hyödyntämällä toimintaterapeutin on mah-

dollista mukauttaa toimintaa vastaamaan yksilön toimintakykyä ja edistää näin toimintoihin osallis-

tumista. Toiminnan analyysi auttaa myös ymmärtämään toiminnan merkityksellisyyttä. (Hagedorn 

2001, 40–42.) 

 

Ympäristön analyysin kautta toimintaterapeutti tunnistaa asiakkaan elämään ja toimintaa yhtey-

dessä olevat ympäristötekijät sekä ympäristön hyödyt ja haitalliset vaikutukset. Toimintaterapeutti 

toteuttaa ympäristön analyysin tarkkailemalla ja havainnoimalla ympäristöä. Havainnointi kohdistuu 

ympäristöön laaja-alaisesti, kuten rakennuksen ulko- ja sisätiloihin, lämmitykseen, valaistukseen, 

ääniin, sosiaaliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä ympäristön tunneperäiseen vaikutukseen. 

Havainnoinnin kautta toimintaterapeutti määrittelee ne ympäristön elementit, jotka edesauttavat tai 

heikentävät asiakkaan toiminnallista suoriutumista. Analyysin kautta saadaan lisäksi selityksiä ih-

misen käytökselle sekä ideoita ja ehdotuksia terapeuttisille muutoksille. Ympäristöanalyysin myötä 
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terapeutti voi muuttaa, poistaa tai lisätä ympäristön elementtejä poistaakseen esteitä tai edistääk-

seen yksilön arjesta suoriutumista. (Hagedorn 2001, 44–45.) 

 

Sekä toiminnan että ympäristön analyysit pohjautuvat toimintaterapeutin käyttämään viitekehyk-

seen tai malliin, jonka käsitteitä terapeutti hyödyntää analyysia tehdessään. Esimerkiksi Inhimillisen 

toiminnan mallia hyödyntäessään toimintaterapeutti kerää tietoa liittyen muun muassa toiminnassa 

tarvittaviin taitoihin, toimintaan liittyviin arvoihin ja motivoiviin tekijöihin, eri ympäristöjen asettamiin 

vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin sekä siihen, miten toiminta ja ympäristö mahdollistavat omien tot-

tumusten ja roolien ilmentämisen. (ks. Kielhofner 2008, 26–27.) 

4.3.2 Kotiympäristön arviointi 

Taulukkoon 2 on koottu esimerkkejä toimintaterapeuttien käyttöön kehitetyistä kotiympäristön arvi-

ointimenetelmistä. Housing enabler (HE) -menetelmää voidaan käyttää apuna sekä yksityisiä 

asuntoja että julkisia tiloja kartoittaessa ja suunniteltaessa. HE-arviointimenetelmä poikkeaa mo-

nista muista ympäristön arviointimenetelmistä siinä, että se huomioi yksilön toimintakyvyn osana 

arviointiprosessia. HE on standardoitu arviointimenetelmä ja sen laatimisessa on huomioitu kan-

salliset ohjeistukset ja säädökset liittyen rakennusten esteettömyyteen.  HE-menetelmä mahdollis-

taa kattavan arvioinnin toteuttamisen sillä se pitää sisällään 188 ympäristömuuttujaa. Arviointime-

netelmästä on julkaistu suomenkielinen versio vuonna 2008. (Iwarsson & Slaug 2008, 15, 24–25.) 

Vuonna 2010 on julkaistu uusi päivitetty HE-käsikirja, joka sisältää myös tiivistetyn menetelmän 

Housing Enabler Screening Tool (HES). HES-arviointimenetelmän suomentamisprosessi on juuri 

käynnissä. (Koivikko & Pöykkö 2019, viitattu 26.3.2020.)  

 

Inhimillisen toiminnan malliin pohjautuva Residential Environment Impact Survey (REIS) -arvi-

ointimenetelmä soveltuu sekä yksityiskotien että ryhmä- tai palvelukotien arviointiin. REIS on puo-

listrukturoitu arviointi- ja konsultointimenetelmä, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin ko-

tiympäristö tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia asukkaan/asukkaiden tarpeiden ja toiveiden tyydyttä-

miseksi neljällä eri osa-alueella. Eri osa-alueita ovat tilat, esineet ja apuvälineet, sosiaalinen tuki ja 

toiminnan muodot. Menetelmässä kerätään tietoa havainnoimalla sekä tiloja että toiminnallista suo-

riutumista kolmen eri toiminnon osalta. Lisäksi menetelmään kuuluu asukkaan/asukkaiden ja esi-

miehen haastattelut. (University of Illinois 2020a, viitattu 28.3.2020.) 
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Yksi tärkeimmistä näkökulmista kotiympäristön arvioinnissa on asukkaan oma näkemys kotiympä-

ristöstään ja sen toimivuudesta. Koetun asumisen (Four Domain Model of Perceived Housing) 

-mittaristo tuo kattavasti esiin asumisen subjektiivista näkökulmaa. Mittaristo koostuu neljästä alun 

perin itsenäisiksi arviointimenetelmiksi kehitetystä mittarista. Mittarin eri osa-alueita ovat: asumis-

tyytyväisyys (Housing Satisfaction), kodin toimivuus (Usability in My Home), kodin merkitykset 

(Meaning of My Home) ja asumiseen liittyvät hallintauskomukset (Housing Related Control Beliefs). 

Koetun asumisen -mittariston kehittäjien mukaan kattavan subjektiivisen näkökulman aikaansaa-

miseksi näitä neljää arviointimenetelmää tulisi käyttää aina rinnakkain. (Oswald, Schilling, Wahl, 

Fänge, Sixsmith & Iwarsson 2006.) Menetelmän suomenkielinen versio on toteutettu ja pilotoitu 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman Sammonkoti-hankkeen tiimoilta (Heimovaara-Koto-

nen & Repo 2010, 137–140). 
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TAULUKKO 2. Esimerkkejä toimintaterapeuttien käyttöön kehitetyistä kotiympäristön arviointime-
netelmistä. 

Arviointimenetelmä Kuvaus 

HE, Housing Enabler  
(Iwarsson & Slaug 2010)  
 
 
 
HES, HE-Screening Tool  
(Iwarsson & Slaug 2010) 

Arvioi fyysistä esteettömyyttä huomioiden yksilön toiminta-
kyvyn. Sisältää 15 mahdollista toimintakyvyn rajoitetta sekä 
188 ympäristömuuttujaa. Osa-alueina piha, sisäänkäynti ja 
sisätilat.  
 
HE-menetelmän 60 arviointikohtaa sisältävä lyhennetty ver-
sio, joka on kehitetty ryhmätason arviointeja varten. 

REIS, Residential Environment Impact 
Survey v 4.0 (University of Illinois 2020a) 

Arvioi, kuinka hyvin koti (yksityiskoti tai ryhmäkoti) tarjoaa 
tukea ja mahdollisuuksia asukkaan/asukkaiden tarpeiden ja 
toiveiden tyydyttämiseksi. Osa-alueina tilat, esineet ja apu-
välineet, sosiaalinen tuki ja toiminnan muodot. 

HOME FAST, Home Falls and Accidents 
Screening Tool (MacKenzie, Byles & Hig-
ginbotham 2000) 

Arvioi kodin vaaratekijöitä 25 kyllä/ei -kysymyksen kautta. 
Arviointilomake on ilmaiseksi saatavilla Sydneyn yliopiston 
Internet-sivuilta.   

 I-HOPE, In-Home Occupational Perfor-
mance Evaluation  
(Stark, Somerville & Morris 2010) 

Arvioi ikäihmisen toimintakyvyn ja kotiympäristön yhteen-
sopivuutta huomioiden asiakkaan näkökulman ja tyytyväi-
syyden. 

HEAP, Home Environment Assessment 
Protocol (Gitlin, Schinfeld, Winter, Corco-
ran, Boyce & Hauck 2002) 

Arvioi muistisairauteen sairastuneen henkilön kotiympäris-
tön turvallisuusriskejä liittyen kompastumis- ja kaatumis-
vaaroihin, sähköratkaisuihin ja vaarallisten esineiden sijain-
tiin. 

SAFER-HOME, Safety Assessment of 
Function and the Environment for Reha-
bilitation - Health Outcome Measure-
ment and Evaluation v 3.0  
(Chiu & Oliver 2006) 

Arvioi ikäihmisen kykyä suoriutua turvallisesti arkipäivän 
toiminnoista kotiympäristössä 74-kohtaisen tarkistuslistan 
avulla. 

WeHSA, Westmead Home Safety Assess-
ment (Clemson, Fitzgerald, Heard & Cum-
ming 1999) 

Arvioi kaatumisriskiä 72-kohtaisen tarkistuslistan avulla. Ke-
hitetty alun perin ikäihmisten kotiympäristöjen arviointiin.  

Four Domain Model of Perceived Housing 
(Oswald, Schilling, Wahl, Fänge, Sixsmith 
& Iwarsson 2006) 

Arvioi asukkaan omaa kokemusta asumisesta. Eri osa-alu-
eita ovat asumistyytyväisyys, kodin toimivuus, kodin merki-
tykset ja asumiseen liittyvät hallintauskomukset. 
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Toimintaterapeutit voivat täydentää omia ympäristön arviointimenetelmiä hyödyntämällä erilaisia 

yleiseen käyttöön suunnattuja ympäristöjen kartoituslomakkeita ja tarkistuslistoja, joita löytyy koot-

tuna muun muassa Invalidiliiton internetsivuilta. Satakunnan ammattikorkeakoulun, Autismi- ja As-

pergerliitto ry:n sekä Suomen erityisherkät ry:n yhdessä kehittämä ympäristön aistiesteettömyyttä 

edistävä tarkistuslista ”Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden” on hyvä esimerkki tällai-

sesta kartoitustyökalusta. (Invalidiliitto 2020c, viitattu 28.3.2020.) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus 

(ESKE) tarjoaa valtakunnan tasolla esteettömään ympäristöön liittyvää tietoa, koulutusta ja konsul-

tointia. ESKE:n toimesta on kehitetty rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmä 

ESKEH, joka pohjautuu esteettömyysmääräyksiin, -ohjeistuksiin ja -suosituksiin. (Invalidiliitto 

2020d, viitattu 1.4.2020.) 

4.3.3 Toimintakyvyn arviointi 

Tärkeä osa kotiympäristön mukauttamiseen tähtääviä interventioita on asiakkaan toimintakyvyn 

arviointi. Sen kautta saadaan tietoa asiakkaan toimintakyvystä suhteessa kotiympäristöön, arjen 

toimintatavoista, toiminnallisista taidoista ja toimintavalmiuksista. Kattavan kokonaiskuvan aikaan-

saamiseksi ikäihmisten toimintakykyä tulisi arvioida yhteistyössä asiakkaan sekä hänen läheisten 

ja hoitavan tahon kanssa. Tärkeää on huomioida ikäihmiselle sopiva tahti arvioinnin toteutuksessa 

sekä erilaisten sairauksien mahdolliset vaikutukset toimintakykyyn ja toiminnallisiin taitoihin. (Heik-

kinen & Kauppinen 2017, viitattu 9.3.2020.) Alla on lueteltu muutamia esimerkkejä toimintakyvyn 

arviointimenetelmistä, joita on mahdollista hyödyntää arvioitaessa ikäihmisen toimintakykyä osana 

ympäristön suunnittelua tai mukauttamista. 

 

Kanadalaisen toiminnallisen suoriutumisen mittari (COPM) on yksi hyvä esimerkki arviointime-

netelmästä, jota voidaan hyödyntää alkutilanteessa suunniteltaessa ikäihmisen kotiympäristön mu-

kauttamiseen tähtäävää interventiota. Menetelmä pohjautuu kanadalaiseen toiminnallisuuden ja 

sitoutumisen malliin. COPM on puolistrukturoitu arviointimenetelmä, joka toteutetaan asiakasta 

haastattelemalla. Menetelmän käyttö tukee asiakaslähtöistä työskentelyä ja sen avulla pystytään 

selvittämään asiakkaalle itselleen merkityksellisimmät arjen toiminnot, joihin hän toivoisi saavansa 

muutosta tai helpotusta. (COPM 2020, viitattu 9.3.2020.) 

 

The model of human occupation screening tool (MOHOST) -arviointimenetelmän avulla on 

mahdollista kartoittaa Inhimillisen toiminnan mallin eri osa-alueita ja saada näin tietoa siitä, mitä 
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osa-alueita kunkin asiakkaan kohdalla on syytä arvioida tarkemmin. Arvioinnin osa-alueita ovat: 

toimintaan motivoituminen, toimintatavat, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, prosessitaidot, motori-

set taidot ja ympäristö. Menetelmä antaa alustavaa tietoa siitä, miksi asiakas ei sitoudu itsestä 

huolehtimisen, tuotteliaisuuden tai vapaa-aikaan liittyviin toimintoihin. MOHOST-arviointimene-

telmä nostaa esiin myös asiakkaan vahvuudet. Arviointia tehdessä toimintaterapeutti voi hyödyntää 

useita eri tiedonkeruumenetelmiä, kuten haastattelua ja havainnointia. Havainnointia on syytä to-

teuttaa useiden eri tilanteiden ja toimintojen aikana. (University of Illinois 2020b, viitattu 9.3.2020.) 

Haastattelun apuna toimintaterapeutti voi hyödyntää MOHOST-käsikirjan liitteellä olevaa OCAIRS-

haastattelupohjaa (ks. Forsyth & Parkinson 2008, 107–118). Asiakkaaseen liittyvää tietoa voi ke-

rätä myös läheisiltä, hoitohenkilökunnalta sekä asiakkaan mahdollisista potilasasiakirjoista. Arvi-

oinnin yhteenvedon tekemistä varten löytyy oma yhteenvetolomake. (University of Illinois 2020b, 

viitattu 9.3.2020.) 

 

Occupational Performance History Interview (OPHI) II -arviointimenetelmä arvioi asiakkaan toi-

mintahistoriaa ja toimintakykyä. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan puolistrukturoitu 

haastattelu, jonka pohjalta kirjoitetaan asiakkaan elämäntarina. Haastattelun eri aihealueita ovat 

toimintaa koskevat valinnat, tärkeät elämäntapahtumat, päivittäiset rutiinit, roolit ja toimintaympä-

ristö. Arvioinnin toisessa vaiheessa tehdään asiakkaan toimintaidentiteettiä, pätevyyttä ja toimin-

taympäristöä koskeva pisteytys. OPHI-arviointimenetelmä auttaa asiakasta ymmärtämään parem-

min omaa elämäntilannettaan, mikä helpottaa muun muassa sitoutumista mahdollisiin tuleviin muu-

toksiin. (Kielhofner 2008, 266–272.) 

 

Esimerkkejä toimintalähtöisistä arviointimenetelmistä, jotka antavat tarkempaa tietoa asiakkaan 

mahdollisesti tarvitseman ohjauksen ja tuen määrästä suoriutuakseen arjen toiminnoista, ovat 

muun muassa Executive Function Performance Test (EFPT) ja Assessment of Motor and Pro-

cess Skills (AMPS). EFPT-menetelmässä arvioidaan toiminnanohjausta havainnoimalla, miten 

asiakas suoriutuu neljästä eri päivittäisestä toiminnasta. Mukana olevia toimintoja ovat puuron val-

mistaminen, lääkkeiden ottaminen, puhelimella soittaminen ja laskujen maksaminen. Arvioinnin ai-

kana toimintaterapeutti havainnoin toiminnan aloittamista, suunnittelua, jaksottamista, turvallisuutta 

ja arviointikykyä sekä toiminnan loppuun saattamista. Mahdollisen tarvittavan ohjauksen tason 

määrittämiseen EFPT-menetelmässä käytetään standardoitua ohjausportaikkoa. (Baum, Connor, 

Morrison, Hahn, Dromerick & Edwards 2008, 447–448, 452.) AMPS-arviointimenetelmän avulla 

pystytään arvioimaan päivittäisten toimintojen suoriutumisen laatua havainnoimalla asiakkaan suo-
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riutumista itselle merkityksellisistä ja tutuista arjen toiminnoista. Havainnoinnin kohteena ovat Inhi-

millisen toiminnan malliin sisältyvät motoriset taidot sekä prosessitaidot. Arvioinnista saadut tulok-

set kuvastavat toimintojen suorittamiseen liittyvää fyysisen rasituksen kasvua, heikentynyttä tehok-

kuutta, turvallisuusriskiä sekä henkilön avun tarvetta. AMPS-arviointimenetelmän käyttö vaatii käyt-

täjäkoulutuksen suorittamisen. (CIOTS 2020, viitattu 14.3.2020.) 

4.4 Teknologia tukemassa toiminnallista osallistumista 

Tänä päivänä arjen toimivuuden kannalta tärkeä ympäristö on virtuaalinen ympäristö, jonka merki-

tys on korostunut entisestään koronapandemian myötä. Päivittäiset toiminnot ovat muuttaneet 

muotoaan ja monista toiminnoista suoriutuminen vaatii nykyään teknologisten laitteiden kuten mat-

kapuhelimien tai tietokoneiden käyttöä (Larsson-Lund 2018, 733). Erilaisten teknologisten ratkai-

sujen ja digitaalisten palvelujen avulla on mahdollista tukea kotona asuvien ikäihmisten itsenäistä 

pärjäämistä ja turvallisuuden tunnetta sekä sosiaalista elämää, mikä edelleen edistää heidän oman 

elämän hallinnan tunnetta ja hyvinvointia (Blažun 2013, viitattu 1.4.2020). Virtuaalinen ympäristö 

voi lisäksi mahdollistaa ikäihmisen osallistumisen itselle merkitykselliseen vapaa-ajan toimintaan 

uudella tavalla. Myös yksilöinterventioiden ja väestöpohjaisten terveyden edistämisohjelmien to-

teuttamisessa on syytä pohtia teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä perinteisten kasvokkain ta-

pahtuvien kohtaamisten lisäksi. Näin saadaan hillittyä kustannuksia sekä mahdollistetaan palvelui-

den tarjoaminen laajemmalle väestönosalle. (Mallinson, Fischer, Rogers, Ehrlich-Jones & Chang 

2009, 222.) Tällä hetkellä toimintaterapeuttien rooli on vahva erilaisten teknologisten apuvälineiden 

tietämykseen liittyen. Esimerkkejä teknologiaan hyödyntävistä apuvälineistä, joita toimintatera-

peutit voivat asiakkailleen tarjota edistääkseen heidän itsenäistä arkeansa, ovat muun muassa ym-

päristönhallintalaitteet, joita voidaan tarvittaessa ohjata myös puheen tai katseen avulla, sekä säh-

kökäyttöinen huuhteleva ja kuivaava wc-istuin.  

 

Toimintaterapeuttien tietotaitoa voidaan hyödyntää nykyistä enemmän, jotta saataisiin madallutet-

tua teknologian käyttöön liittyvää kynnystä ikäihmisten suuntaan. Tämä on tärkeää myös toimin-

nallisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta, kun tiedetään, että nyky-yhteiskunnassa 

kyky käyttää jokapäiväistä teknologiaa on avainasemassa julkisia tiloja ja palveluja käytettäessä. 

Tutkimukset osoittavat, että ikäihmisten keskuudessa teknologian käytön haasteita on etenkin hen-

kilöillä, joiden kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet. (Gaber, Nygård, Brorsson, Kottorp & Ma-
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linowsky 2019, 401.) Toimintaterapeutit voivat tuoda uutta näkökulmaa erilaisten teknologisten rat-

kaisujen ja ohjelmistojen kehitysvaiheeseen huomioimalla ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn 

muutokset. Toimintaterapeutit pystyvät hyödyntämään toiminnan analysointitaitoa suunnittelutyön 

tukena, jotta lopputuote olisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja looginen. Toiminnan analyysia ja 

porrastamista on mahdollista hyödyntää myös laadittaessa käyttöohjeita tai, kun ohjeistetaan uu-

den laitteen käyttöä ikäihmiselle. Selkeät ohjeet ja opastus ovat tutkitusti tärkeitä laitteiden asian-

mukaisen ja pitkäaikaisen käytön kannalta (McGrath & Corrado 2019, 498). Valtakunnan tasolla 

toimintaterapeuttien tietotaitoa voitaisiin hyödyntää päätöksenteon tukena liittyen esimerkiksi digi-

taaliseen osallistumiseen tai uusien digitaalisten palvelujen käytettävyyteen (Larsson-Lund 2018, 

734). 

 

Karoliinisen instituutin toimintaterapian tutkimusyksikkö on kehittänyt kaksi arviointimenetelmää tu-

kemaan ikäihmisten teknologian käytön arviointia. Management of Everyday Technology Assess-

ment (META) -arviointimenetelmä kohdistuu sellaisiin merkityksellisiin ja arjen kannalta olennaisiin 

teknologisiin välineisiin tai palveluihin, joiden käytön asiakas itse kokee haastavaksi. Arvioinnin eri 

osa-alueita ovat laitteiden käytön havainnointi, ympäristön vaikutus laitteiden käyttöön, teknologian 

käytössä tarvittavien taitojen arviointi sekä asiakkaan oma näkemys kyseisen teknologian tärkey-

destä. (Karolinska Institutet 2016, viitattu 1.7.2020.) Everyday Technology Use Questionnaire 

(ETUQ) -menetelmä arvioi teknologian merkityksellisyyttä sekä jokapäiväisen teknologian käyttöön 

liittyviä haasteita (Karolinska Institutet 2019, viitattu 1.7.2020). 

 

Tulevaisuudessa teknologian käyttö tulee todennäköisesti osaksi kodin muutostöitä, kun muutos-

töiden kysyntä kasvaa ja teknologia yleistyy ja kehittyy entisestään. Toimintaterapia-alan tutkimuk-

sissa on jo testattu muun muassa digitaalisten valokuvien ja videoneuvottelutekniikoiden hyödyn-

tämistä osana kodin muutostöiden suunnitteluvaihetta. Alustavissa tutkimuksissa etäteknologian 

käytöstä on saatu lupaavia tuloksia. Teknologian hyödyntämisen etuja ovat säästöt matkakustan-

nuksissa sekä työhön käytetyssä ajassa, mutta haasteena on helppokäyttöisyys niin asiakkaan 

kuin toimintaterapeutin näkökulmasta. Kodin muutostöiden toteuttamisessa on mahdollista hyödyn-

tää myös sellaisia ohjelmistoja, joiden avulla pystytään havainnollistamaan ehdotettuja kotiympä-

ristön muutoksia asiakkaalle. Tällainen teknologian käyttö mahdollistaisi asiakkaan osallistumisen 

päätöksentekoon nykyistä paremmin. (Ninnis, Van Den Berg, Lannin, George & Laver 2019, 143, 

148–150.) Etänä toteutettuja kotiympäristön arviointeja varten on kehitetty erillinen arviointimene-

telmä nimeltään Comprehensive Assessment and Solution Process for Aging Residents (CASPAR) 

(Sanford, Pynoos, Tejral & Browne 2002).  
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5 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

5.1 Tietoperustan ja projektisuunnitelman laatiminen 

Alustavia keskusteluja opinnäytetyön aihealueesta käytiin ohjausryhmän kanssa syksyllä 2017. 

Toimintaterapeutin osaamisen esiin tuominen terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaeh-

käisyn näkökulmasta nähtiin ajankohtaisena aiheena muun muassa tuolloin tekeillä olleen sosiaali- 

ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi. Alkuun aihepiiriä tarkasteltiin koko väestön osalta. Tervey-

den edistämisen aihepiiri oli luontainen jatke myös huomioiden omat aiemmat terveystieteiden 

opintoni Oulun yliopistossa. Aktiivinen tiedonkeruuvaihe ja tietoperustan kokoaminen alkoi alkusyk-

syllä 2018. Heti tiedonkeruun alkuvaiheessa sovittiin ohjausryhmän kanssa projektimuotoisen opin-

näytetyön tekemisestä niin, että projektin välittömänä tavoitteena on tuottaa Toimintaterapeutti-

lehteen aiheeseen liittyvä artikkeli tai artikkelisarja. 

 

Projektin alkuvaiheessa artikkelin aihealue liittyi toimintaterapian toteuttamiseen väestön terveyden 

edistämistyössä ilman ympäristönäkökulmaa ja näin ollen alkuperäinen tietoperusta koottiin kysei-

sen aiheen ympärille. Tiedonkeruu toteutettiin pääosin syys-lokakuussa 2018 ja siinä hyödynnettiin 

kattavasti useita eri sosiaali- ja terveysalan sekä varsinaisia toimintaterapia-alan tietokantoja (Pub-

Med, Medic, Ebsco CINAHL, Cochrane, OTDbase ja OTseeker). Aineistohaussa käytetyt hakusa-

nat ja hakusanayhdistelmät on lueteltu taulukossa 3. Käytetyillä hakusanoilla tutkimuksia löytyi eri 

tietokannoista yhteensä 260 kappaletta, joista alkuun poistettiin päällekkäisyydet. Tämän jälkeen 

tutkimusten joukosta valittiin otsikot ja tiivistelmät läpikäymällä sellaiset tutkimukset, joissa käsitel-

tiin terveyden edistämistä toimintaterapian näkökulmasta nimenomaan väestötasolla. Väestötason 

terveyden edistämistä käsitteleviä tutkimuksia löytyi yhteensä 35 kappaletta. Valittua aineistoa 

sekä alan kirjallisuutta hyödyntäen koottiin projektin aihealuetta ja artikkelin kirjoittamista tukeva 

tietoperusta, joka valmistui joulukuussa 2018. Joulukuussa 2018 valmistui myös kirjallinen projek-

tisuunnitelma. Tietoperustan ja projektisuunnitelman laatiminen toteutuivat alkuperäisen aikataulun 

mukaisesti. 
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TAULUKKO 3. Aineistohaussa käytetyt hakusanat 

Englanninkieliset hakusanat  occupational therapy + health promotion 

  occupational therapy + promotion of health 

  preventive occupational therapy 

  promotive occupational therapy 

Suomenkieliset hakusanat   toimintaterapia + terveyden edistäminen 

 

 

Projektin tavoitteiden saavuttamista mittaamaan projektisuunnitelmassa määritettiin artikkelille laa-

tukriteerit, jotka olivat näyttöön perustuvuus, ymmärrettävyys ja lukijaystävällisyys. Näyttöön pe-

rustuvuus saavutetaan, kun artikkelin sisältö pohjautuu luotettavaan ja kattavaan tutkimustietoon. 

Tärkeä osa näyttöön perustuvuutta on myös selkeät viittauskäytännöt ja lähdemerkinnät. (Law 

2002, 5–6.) Ymmärrettävyys viittaa siihen, että artikkelin rakenne on selkeä ja johdonmukainen. 

Ymmärrettävyyttä tukee selkeiden otsikoiden, käsitteiden ja ytimekkäiden lauseiden käyttö sekä 

havainnollisten esimerkkien ja kuvien hyödyntäminen osana artikkelia. Lukijaystävällisyydellä viita-

taan siihen, että artikkelin teksti on helposti luettavissa ja seurattavissa ja että artikkelin kohde-

ryhmä ja mahdolliset yhteistyötahot on huomioitu artikkelin sisällön suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. Artikkelin lukeminen mahdollistaa näin lukijalle uuden tiedon saamisen ja ajatusten herättä-

misen mahdollistaen samalla ammatillisen kasvun ja kehittymisen. (Jämsä & Manninen 2000, 54-

56.) 

5.2 Artikkelin suunnittelu ja toteutus 

Artikkelin kirjoittaminen jakautui normaalin tuotekehityksen mukaisesti kolmeen vaiheeseen, luon-

nosteluun, kehittelyyn ja viimeistelyyn (Jämsä & Manninen 2000, 28). Artikkelin suunnittelu pohjau-

tui projektin alussa laadittuun tietoperustaan. Lisäksi suunnittelussa tuli huomioida artikkelille ase-

tetut laatukriteerit sekä kohderyhmä. Artikkelin ensimmäinen luonnos syntyi joulukuussa 2018. Tä-

män jälkeen projektin eteneminen viivästyi muuttuneen perhetilanteen vuoksi. Artikkelin luonnos-

telua jatkettiin alkusyksyllä 2019 ja ensimmäinen versio artikkelista lähetettiin arvioitavaksi ohjaa-

ville opettajille 16.9.2019. Lokakuun alussa 3.10.2019 käydyn ohjauskeskustelun tiimoilta artikkelin 

näkökulma päätettiin kohdistaa kotona asuviin ikäihmisiin, jotta aihealuetta on helpompi rajata ja 

artikkelista saada näin yhtenäisempi kokonaisuus. Kohderyhmän valintaan vaikutti yhteiskunnalli-

set haasteet väestörakenteen muutokseen liittyen sekä projektiryhmän mielenkiinto työskennellä 
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juuri kyseisen ikäryhmän asioiden edistämiseksi. Kohderyhmän rajauksen lisäksi ohjausryhmä an-

toi palautetta, jonka mukaan merkityksellinen toiminta ja yksilöllisyys tulisi nostaa aiempaa selvem-

min esille. Lisäksi ohjausryhmä neuvoi lisäämään artikkeliin enemmän käytännön esimerkkejä toi-

mintaterapeutin työskentelyyn liittyen. 

 

Artikkelin ensimmäisestä versiosta ohjaavilta opettajilta saadun palautteen pohjalta jatkettiin artik-

kelin kehittelyä kohti toista versiota. Artikkelin kehittelyvaiheessa olennaista oli kiinnittää huomioita 

siihen, että asiasisältö on kerrottu täsmällisesti ja ymmärrettävästi vailla turhaa toistoa. Saadun 

palautteen tiimoilta artikkeliin pyrittiin tuomaan myös enemmän konkreettisia käytännön tason esi-

merkkejä menetelmistä, joita toimintaterapeutit voivat työssään hyödyntää, kun tavoitteena on 

ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Jotta aihepiiriä ja sitä myöten artikkelia saatiin 

entisestään selkeytettyä, kehittelyvaiheessa artikkelin sisältö päätettiin kohdistaa ympäristönäkö-

kulmaan eli siihen, miten ikäihmisten eri ympäristöjä tukemalla toimintaterapeutit voivat työskente-

lynsä kautta edistää ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia ja tapa-

turmia. Alkuperäisen tietoperustan lisäksi artikkelin teoria- ja tutkimustietoa täydennettiin tässä koh-

taa toimintaterapia-alan kirjallisuudella ja tutkimusartikkeleilla, jossa käsiteltiin toimintaterapeuttien 

työskentelyä ympäristönäkökulmasta. Artikkelin toinen versio lähetettiin ohjaaville opettajille luetta-

vaksi 14.4.2020.  

 

Artikkelin 2.versiosta saadun ohjausryhmän palautteen pohjalta artikkelin sisältöä tiivistettiin ylei-

sellä tasolla ja samaan aikaan virtuaalisen ympäristön ja teknologian osuutta vahvistettiin entises-

tään. Kun artikkelin 3.versio oli saatu valmiiksi, toteutettiin kesälomien jälkeen niin sanottu esites-

taus eli laajempi palautteen keruu. Artikkelin 3.versio lähetettiin opettajien lisäksi luettavaksi sekä 

Toimintaterapeutti-lehden päätoimittajalle Leila Mäkelälle että kahdelle muulle työelämässä vaikut-

tavalle toimintaterapeutille. Toinen toimintaterapeuteista työskentelee ikäihmisten parissa kolman-

nella sektorilla ja toinen vastaavasti työskentelee ympäristöasioiden parissa hyödyntäen työsken-

telyssään toimintaterapian tietotaitoa ja menetelmiä. Palautteen keruun tueksi tehtiin artikkelin laa-

tukriteerien pohjalta palautelomake, joka on nähtävillä liitteellä 1.  

 

Artikkelin viimeistely tapahtui ohjaavilta opettajilta, Toimintaterapeutti-lehden yhdyshenkilöltä sekä 

työelämässä toimivilta toimintaterapeuteilta saadun palautteen pohjalta. Ohjaavilta opettajilta tullut 

palaute koski pääasiassa termien yhtenäistämistä ja selkeyttämistä sekä tähän asti artikkelissa 

mukana olleen me-muodon poistamista puhuttaessa toimintaterapeuteista. Lisäksi artikkeliin lisät-

tiin listaus niistä MOHO:n arviointimenetelmistä, joissa arvioidaan yhtä tai useampaa ympäristön 
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ulottuvuutta. Muilta tukiryhmän jäseniltä saatu palaute liittyi siihen, että artikkelin ja yhteiskunnalli-

sen tilanteen välistä yhteyttä ja omia pohdintoja voisi tuoda aiempaa selkeämmin esiin. Lisäksi yksi 

kehitysehdotus oli työelämän toimintaterapeutin haastattelu aiheesta ja sen liittäminen artikkelin 

yhteyteen julkaisuvaiheessa. 
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6 PROJEKTIN ARVIOINTI 

6.1 Projektin arvioinnin menetelmät 

Projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista varten tulee projektia seurata ja arvioida sään-

nöllisesti koko prosessin ajan. Säännöllinen seuranta ja arviointi mahdollistaa tarvittaessa tavoit-

teiden ja toimintamallin muuttamisen, jos huomataan, ettei alkuperäiset projektin tavoitteet ole saa-

vutettavissa. (Silfverberg 2007, 13.) Tässä projektissa arvioitiin projektisuunnitelmassa määritetty-

jen päätehtävien ja tavoitteiden sekä artikkelille laadittujen laatukriteerien saavuttamista. Arvioin-

nissa hyödynnettiin itsearviointia sekä ohjausryhmän ja tukiryhmän kautta saatuja palautteita. Ar-

tikkelin arviointi pohjautui sille määritettyihin laatukriteereihin, joita olivat ymmärrettävyys, näyttöön 

perustuvuus ja lukijaystävällisyys (ks. tarkempi kuvaus kappaleessa 5.1). Laatukriteerit toimivat 

pohjana myös artikkelin arviointiin suunnatulle palautelomakkeelle (Liite 1). 

6.2 Projektin päätehtävien toteutumisen arviointi 

Projektin päätehtäviä olivat aiheeseen perehtyminen ja tietoperustan kokoaminen, projektin suun-

nittelu, artikkelin suunnittelu ja toteuttaminen sekä projektin päättäminen. Aiheeseen perehtymi-

nen ja tietoperustan kokoaminen onnistui mielestäni hyvin sitten, kun siihen viimein syksyllä 

2018 oli aikaa käytettävissä. Tiedonhakua ja tieteellisten artikkeleiden lukemista helpotti varmasti 

omat aiemmat maisteri- ja jatko-opintoni. Sain mielestäni koottua kattavan tietoperustan aihepiirin 

ympärille. Ongelmana tässä kohtaa projektin alussa oli aihepiirin laajuus, kun terveyden edistä-

mistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä tarkasteltiin koko väestön kannalta ilman, että kohderyhmänä 

olisi ollut joku tietty väestönosa. 

 

Projektisuunnitelman laatimista haastoi yksin projektiryhmässä toimiminen sekä se, että toimin-

nallisen opinnäytetyön toteuttaminen niin, että tuotoksena on lehtiartikkeli, on suhteellisen harvi-

naista. Ohjaavilta opettajilta saatu tuki ja ohjeistukset sekä Oulun ammattikorkeakoulun selkeät 

ohjeet projektisuunnitelman tekemistä varten helpottivat kuitenkin kovasti projektisuunnitelman laa-

timista. Yksi haastavimmista asioista projektisuunnitelman teossa oli artikkelin laatukriteereiden 

määrittäminen. Tiedonhausta huolimatta kirjallisuudesta ei suoraan löytynyt kriteereitä lehtiartikke-
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leita silmällä pitäen. Lopulliset laatukriteerit syntyivät ohjaavien opettajien kanssa käytyjen keskus-

telujen sekä muissa opinnäytetyössä käytettyjen laatukriteereiden pohjalta. Projektisuunnitelma 

valmistui alkuperäisen projektisuunnitelman mukaisesti yhtä aikaa tietoperustan kanssa joulu-

kuussa 2018. 

 

Artikkelin kirjoittamisen aloittaminen venyi perhesyistä syksyyn 2019. Artikkelin suunnittelu pro-

jektin alussa kootun tietoperustan pohjalta tuntui alusta alkaen haasteelliselta. Tietoperusta oli laaja 

ja sen tiivistäminen niin, että aiheessa päästään kuitenkin hieman pintaa syvemmälle, tuntui vaike-

alta. Haastetta lisäsi se, että olin ainoa projektiryhmän jäsen ja näin ollen yksin artikkelia kokoa-

massa. Oma aiempi kokemus tieteellisten artikkeleiden kirjottamisessa auttoi toki jonkin verran 

mutta tämänkertainen artikkeli poikkesi paljon aiemmista artikkeleistani, jotka ovat mukailleet 

enemmän tutkimusraportteja kuin katsausartikkelia. Ensimmäisen artikkelin luonnoksen pohjalta 

käyty ohjauskeskustelu ohjaavien opettajien kanssa auttoi aiheen rajaamisessa. Lisäksi koen, että 

artikkelin työstämisessä auttoi aika. Lopulta se, että artikkelin kirjoittaminen venyi muun muassa 

perhesyiden ja harjoittelun seurauksena, ei ollut ainoastaan haitaksi projektin etenemisen kannalta. 

Alkuvuodesta 2020 toteutunut viimeinen harjoittelujakso auttoi siinä, että sain ajatukset hetkeksi 

pois artikkelin kirjoittamisesta. Tauko kirjoittamisesta sekä esteettömään ympäristösuunnitteluun 

liittyvä viimeinen harjoittelu auttoivat itseä sisäistämään ja jäsentämään artikkeliin sisällytettävät 

asiat uudella tavalla ympäristönäkökulmaa hyödyntäen. Artikkelin toista luonnosta kirjoittaessani 

keväällä 2020 uskalsin alkaa luottamaan enemmän omaan vaistooni ja sain mielestäni lopulta koot-

tua artikkeliin sisällytettävät asiat hyvin yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi. Artikkelista saatu palaute 

oli positiivista ja puolsi käsitystä siitä, että artikkelin kirjoittaminen onnistui alkuvaikeuksien jälkeen 

hyvin. Palautteiden perusteella tehtävä artikkelin viimeistely toteutetaan loppuvuoden 2020 aikana 

ja näin ollen artikkelin mahdollinen julkaiseminen siirtyy vuoden 2021 puolelle.  

 

Viimeinen päätehtävä eli projektin päättäminen onnistui hyvin. Loppuraportin kirjoittamisen aloitin 

jo hyvissä ajoin ja jatkoin sen tekemistä aina, kun vain projektin eteneminen sen mahdollisti. Koen, 

että raportin kirjoittamista edisti aiemmat opintoni ja niiden aikana kertynyt kokemus tieteellisestä 

kirjoittamisesta. Opinnäytetyöhön liittyvän esityksen kokoamisessa auttoi myös aiempi kokemus 

esitysten tekemisestä ja pitämisestä. Koin esityksen oivana mahdollisuutena jakaa projektin aikana 

kokoamaani tietoa muille aiheesta kiinnostuneille. 
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6.3 Laatukriteerien saavuttamisen arviointi 

Toimintaterapeutti -lehden yhdyshenkilö ja kaksi työelämässä olevaa toimintaterapeuttia antoivat 

palautteen artikkelista täyttämällä heille lähetetyn palautelomakkeen. Saadun palautteen perus-

teella laatukriteerien saavuttaminen onnistui hyvin. Kaikkien saatujen palautteiden mukaan artikkeli 

oli helposti ymmärrettävä. Rakenne, käytetyt otsikot ja teksti olivat selkeitä ja loogisia. Artikkelissa 

mukana olevien kuvien ja taulukoiden koettiin myös tukevan hyvin tekstiä. Laatukriteerille ymmär-

rettävyys palautelomakkeen kautta saatu numeroarviointi jakautui Likert-asteikolla välille 3–5 (me-

diaani 5). Yksi palautteen antajista toivoi yksittäisen artikkelissa käytetyn käsitteen avaamista luki-

joille tarkemmin. Lukijaystävällisyys saavutettiin myös hyvin. Palautteen perusteella artikkelin si-

sältö oli suunniteltu hyvin ensisijaisen kohderyhmän näkökulmasta. Lukijat kokivat, että artikkeli 

antoi heille uutta tietoa tukien heidän ammatillista kehittymistään. Numeroarvioinnin jakauma luki-

jaystävyydelle oli 4–5 (mediaani 5). 

 

”Itselläkin heräsi jälleen uusia ideoita lähinnä Lifestyle Redesigniin liittyen. Tekee mieli tutustua 

myös arviointimenetelmiin, joista mainitset, vaikkei omaan työhön tällä hetkellä varsinaisesti kuu-

lukaan kotiympäristön arvioimista.” 

”Todella kattava ja laaja katsaus aiheeseen. Erityisesti huomioni kiinnittyi uusimpaan tietoon, jota 

olit artikkeliin sisällyttänyt. Esimerkiksi Inhimillisen toiminnan mallin ympäristönäkökulman päivitys 

ja digitalisaation mahdollisuudet.” 

 

Saadun palautteen mukaan myös artikkelin näyttöön perustuvuus saavutettiin ja artikkelissa oli 

käytetty riittävän laajasti luotettavia lähteitä. Rakentavaa palautetta tuli lähdemerkintöihin siinä mie-

lessä, että kaikissa kohdissa ei ollut täysin selvää, mikä on omaa pohdintaa ja mikä taas perustuu 

kirjallisuuslähteisiin. Laatukriteeriin näyttöön perustuvuus liittyvien vastausten numeroarviointi ja-

kautui palautelomakkeella välille 3–5 (mediaani 5). 

 

”Olen erittäin iloinen, että olet tarttunut näin ajankohtaiseen aiheeseen ja tehnyt teoriaan perustu-

van huolellisesti kirjoitetun artikkelin” 
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6.4 Projektin tavoitteiden saavuttamisen arviointi 

Projektin välittömänä tavoitteena oli tuottaa Toimintaterapeutti-lehteen artikkeli, jonka aiheena on 

toimintaterapeuttien asiantuntijuus ikäihmisten eri ympäristöjen tukemisessa ja esteettömyyden 

edistämisessä. Tämä tavoite saavutettiin siltä osin, että artikkeli saatiin koottua ja kirjoitettua ja sen 

aiheesta ja julkaisemisesta kiinnostui myös Toimintaterapeutti-lehden yhdyshenkilö. Artikkelin jul-

kaisu lehdessä tapahtuu kuitenkin vasta projektin päättymisen jälkeen. Tavoite liittyen toimintate-

rapiaopiskelijoiden ja jo työelämässä olevien toimintaterapeuttien tietämyksen lisäämiseen saavu-

tetaan laajemmassa mittakaavassa vasta siinä vaiheessa, kun artikkeli lopulta julkaistaan.  Projek-

tin loppuraportti lisää kuitenkin jo omalta osaltaan alan toimijoiden tietämystä aiheesta. Projektin 

yhtenä välittömänä tavoitteena oli myös aiheeseen liittyvien käsitteiden avaaminen ja selventämi-

nen. Artikkelin lisäksi tätä tavoitetta tukee loppuraportti, jossa eri käsitteitä on avattu vielä laajem-

min kuin itse artikkelissa. 

 

Projektin kehitystavoitteena eli pitkän aikavälin tavoitteena oli vahvistaa toimintaterapeuttien ase-

maa ikäihmisten lähiympäristöjen suunnittelussa ja mukauttamisessa ja näin parantaa kansalaisten 

saamia terveyden edistämiseen tähtääviä palveluita. Artikkelista kerätyn palautteen perusteella ar-

tikkelin lukeneet jo valmistuneet toimintaterapeutit kokivat saaneensa artikkelista uutta tietoa ja 

mahdollisesti myös uusia menetelmiä omaa työtään silmällä pitäen. Palautteen antajat kertoivat 

myös aikeistaan palata artikkelin aihepiirin pariin myöhemmin. Palaute tukee sitä ajatusta, että ar-

tikkelin ja näin koko projektin kautta on mahdollista tukea ja vahvistaa toimintaterapeuttien asian-

tuntijuutta ja siten parantaa pitkällä aikavälillä kansalaisten saamia palveluja. 

 

Omana oppimistavoitteena oli lisätä omaa tietämystä ja ymmärrystä aiheesta. Tämä tavoite saa-

vutettiin hyvin tässä pitkässä yli kaksi vuotta jatkuneessa projektissa. Projektin toteuttaminen yhden 

henkilön voimin on tarkoittanut sitä, että olen itse perehtynyt kaikkiin lähteisiin ja taustamateriaalei-

hin, joita artikkelin ja loppuraportin kirjoittamisessa on käytetty. Oppimistavoitteenani oli myös 

saada lisää kokemusta tieteellisestä kirjoittamisesta sekä projektityöskentelystä. Koen, että nämä-

kin tavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Jatko-opintojen aikana kirjoittamani artikkelit ovat olleet 

englanninkielisiä tutkimusraportteja ja poikkeavat siten paljonkin opinnäytetyöprojektin aikana kir-

joittamastani artikkelista. Ensimmäistä kertaa artikkelin rakenne ei ollut ennalta määrätty ja struk-

turoitu vaan artikkelin rakenne muodostui oman näkemyksen kautta. Projektityöskentelyyn liittyvä 

kokemus karttui projektisuunnitelman ja loppuraportin laatimisen kautta. 
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7 POHDINTA 

Yhteiskunnalliset muutokset ikärakenteessa vaatii uusien toimintatapojen ja palvelujen kehittämistä 

ja käyttöönottoa. Tämän projektin tarkoituksena oli tuoda esiin toimintaterapeuttien osaamista 

ikäystävällisten ympäristöjen luomisessa tavoitteena edistää ikäihmisten itsenäistä elämää, ter-

veyttä ja hyvinvointia. Projektin aikana kootun tiedon pohjalta voidaan todeta, että toimintatera-

peuteilta löytyy paljon osaamista ja menetelmiä, joita olisi mahdollista hyödyntää nykyistä enem-

män ikäystävällisten ympäristöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

 

Toimintaterapeutit keskittyvät mahdollisuuksiin haasteiden sijaan ja näkevät elämän elämisen ar-

voisena iästä ja sairauksista riippumatta. Ydinprosesseihin kuuluvia taitoja hyödyntämällä toimin-

taterapeutit huomioivat työskentelyssään ympäristön laaja-alaisesti sekä asiakkaan tai asiakasryh-

män toimintakyvyn ja ne toiminnot, joita kussakin ympäristössä on tarkoitus toteuttaa. Toimintate-

rapeuttien ympäristöosaaminen, joka muodostuu laajasta ympäristökäsityksestä sekä ympäristön 

arviointiin, analyysiin ja mukauttamiseen liittyvistä taidosta tukevat tätä työskentelyä. Toiminnan 

analysointitaito taas mahdollistaa esimerkiksi erilaisissa tiloissa tapahtuvien toimintojen sekä säh-

köisten palveluiden ja teknologialaitteiden suunnittelemisen mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja 

loogisiksi. Edellisten lisäksi toimintaterapeuttien vahvuus on arviointiosaaminen, jota tukee kattava 

määrä toimintaterapeuttien käyttöön suunniteltuja arviointimenetelmiä niin toimintakyvyn kuin ym-

päristön arviointiin. 

 

Toimintaterapeuttien osaaminen on juuri sitä, mitä tarvitaan, kun pyritään vastaamaan väestöra-

kenteen muutoksen mukana tuomiin haasteisiin. Tänä syksynä sosiaali- ja terveysministeriön toi-

mesta julkaistu uusin laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2020, viitattu 19.10.2020) sisältää paljon yhtymäkohtia tässä opin-

näytetyöprojektissa esiin nostettujen aihealueiden kanssa. Laatusuosituksessa käsiteltyjä keskei-

siä sisältöjä ovat muun muassa ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen, digitalisaation ja teknologi-

oiden hyödyntäminen sekä asumisen ja asuinympäristöjen kehittäminen. 

 

Ikäystävällisten ympäristöjen luomisessa ennakointi on tärkeää. Ajoissa toimiminen on tärkeää 

muun muassa kaatumisten ja loukkaantumisten mutta myös esimerkiksi toiminnallisen epäoikeu-

denmukaisuuden ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Puhuttaessa kotiympäristöistä ennakointi on eri-
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tyisen tärkeää esimerkiksi muistisairauteen sairastuneen henkilön kohdalla, jotta uudistunut koti-

ympäristö ja uudet toimintatavat keretään omaksua ennen kuin toimintakyky merkittävästi heikke-

nee. Ennakoivalla työotteella on kuitenkin haasteensa. Kotiympäristöön kohdistuvan kartoituksen 

ja mukauttamisen perusteleminen ikäihmiselle, jolla ei ole vielä haasteita kotona asumisessa, voi 

olla vaikeaa. Motivaatiota voidaan lisätä huomioimalla ikäihmisen asenteet, roolit, omat tavat ja 

tottumukset sekä ajatuksen itsestään toimijana. Kaikki nämä seikat ovat toimintaterapiassa arki-

päivää ja työskentelyn keskiössä lähes kaikkien asiakkaiden kanssa. Ennakointia tukee myös toi-

mintaterapeuttien arviointiosaaminen, joka auttaa tunnistamaan ajoissa ympäristöön, terveydenti-

laan ja/tai toiminnalliseen profiiliin liittyviä riskitekijöitä ikäihmisen elämässä. 

 

Työskentely esteettömyyden edistämisen parissa vaatii toimintaterapeuteilta uusien asioiden hal-

tuunottoa. Toimintaterapeutin tulee olla tietoinen erilaisten rakentamiseen ja rakennusten esteettö-

myyteen liittyvistä laista, standardeista ja ohjeistuksista sekä pysytellä ajan tasalla niissä tapahtu-

vista muutoksista. Jotta toimintaterapeuttien roolia saadaan näkyvämmäksi julkisissa keskuste-

luissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, tulisi toimintaterapeuttien lisätä monialaista yhteis-

työtä ja hakeutua rohkeasti uudenlaisiin työtehtäviin. Toivoisin, että tulevaisuudessa toimintatera-

peutit lähestyisivät rohkeammin mahdollisia yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi rakennusalan 

ja hoiva-alan yrityksiä tai kolmannen sektorin toimijoita, ja esittelisivät heille omaa osaamistaan. 

Tällaisissa avoimissa moniammatillisissa keskusteluissa on mahdollisuus uusien innovaatioiden 

syntymiselle. 

 

Opinnäytetyöprojekti venyi suunniteltua pidemmäksi mutta opinnäytetyön aihe on säilynyt mielen-

kiintoisena niin omasta mielestäni kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Aihe muuttui ja tarkentui mat-

kan varrella mutta sen myötä aiheen ajankohtaisuus on mielestäni vain lisääntynyt. Tähän viittaa 

myös lokakuun alussa Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta julkaistu laatusuositus hyvän ikään-

tymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023. Itse koen, että mitä enemmän ai-

heeseen olen perehtynyt, sitä enemmän oma kiinnostus aiheeseen on lisääntynyt. Toivon, että 

pääsen tulevaisuudessa työskentelemään näiden asioiden parissa ja hyödyntämään siten projektin 

aikana kerryttämääni tietämystä. Opinnäytetyön loppuraporttia ja artikkelia lukiessa on hyvä muis-

taa, että kyseessä ei ole systemaattinen kirjallisuuskatsaus vaan tuotokset ovat lähempänä kuvai-

levaa kirjallisuuskatsausta antaen aiheesta yleiskuvan ilman, että tiedonhankinnassa on noudatettu 

systemaattista etukäteen määritettyä tiedon hankintaa ja karsintaa. 
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ARTIKKELIN PALAUTELOMAKE LIITE 1 

 
 
 
 
 
Hei!  
 
 
Kiitos, että olet lähtenyt mukaan opinnäytetyöprojektiini ja lupautunut arvioimaan ja sitä myöten 
kehittämään projektissa tekeillä olevaa artikkelia. Artikkelin tavoitteena on tuoda esiin toimintate-
rapeuttien osaamista ja käytössä olevia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää, kun halutaan tukea 
ikäihmisten hyvinvointia ympäristön näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan yhteiskunnan, kodin ja 
virtuaalisen ympäristön näkökulmista. 
 
Seuraavilla sivuilla on artikkelia koskeva palautelomake. Lue väittämät rauhassa läpi ja valitse 
kunkin väittämän kohdalla se numeroitu vastausvaihtoehto, joka mielestäsi kuvaa artikkelia ja sen 
sisältöä parhaiten. Väitteet pohjautuvat artikkelille asetettuihin laatukriteereihin, joita ovat ymmär-
rettävyys, näyttöön perustuvuus ja lukijaystävällisyys. 
 
 
 
 
Kiitollisin terveisin, 
Anna-Maiju Leinonen 
  



  

50 

PALAUTELOMAKE 

 

Ole hyvä ja vastaa seuraaviin väittämiin ympyröimällä kunkin väittämän kohdalla se vaihtoehto, 
joka kuvaa mielestäsi parhaiten lukemaasi artikkelia. 
 
Vastausvaihtoehdot: 1 = täysin eri mieltä, 2 = hieman eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = jokseenkin 
samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 
 
 
Artikkelin rakenne on selkeä     1     2     3     4     5 

Artikkelin sisältö on loogisesti jäsennelty    1     2     3     4     5 

Artikkelissa käytetyt otsikot ovat selkeitä    1     2     3     4     5 

 

Artikkelin teksti on selkeää     1     2     3     4     5 

Artikkelin tekstiä on helppo seurata    1     2     3     4     5 

Artikkelissa on hyvin avattu käytetyt käsitteet   1     2     3     4     5 

Artikkelissa on käytetty käsitteitä johdonmukaisesti  1     2     3     4     5 

Artikkelissa käytetyt esimerkit tukevat hyvin tekstiä  1     2     3     4     5 

Artikkelissa käytetyt kuvat ja taulukot ovat havainnollisia  1     2     3     4     5 

 

Artikkelissa on käytetty riittävän laajasti eri lähteitä tekstin   1     2     3     4     5 

tukena  

Artikkelissa käytetyt lähteet ovat luotettavia    1     2     3     4     5 

Artikkelissa lähdemerkinnät ovat selkeitä ja johdonmukaisia  1     2     3     4     5 

 

Artikkelin sisältö on hyvin suunniteltu ensisijaisen kohderyhmän   1     2     3     4     5 

(toimintaterapeutit ja toimintaterapeuttiopiskelijat) näkökulmasta 

Artikkeli antaa uutta tietoa ensisijaiselle kohderyhmälleen   1     2     3     4     5  

Artikkeli tukee ensisijaisen kohderyhmän ammatillista   1     2     3     4     5 

kasvua ja kehittymistä 

 

 

Seuraavalla sivulla on avointa vastaustilaa muille ajatuksille ja kehitysehdotuksille, joita mahdolli-

sesti nousi mieleesi artikkelia lukiessa tai yllä oleviin väittämiin vastatessasi. 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos palautteesta ja siitä, että olit mukana artikkelia kehittämässä! 

 
 

 

 

 

 


