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I Johdanto

Opinnäytteen aihe perustuu Taiteiden ja suunnit-
telun korkeakoulun vuoden 2011 User Inspired 
design -kurssilla syntyneeseen konseptiin. Kurssin 
tehtävänantona oli luoda tuote tai palvelu joka 
edesauttaa mielenterveystyötä Suomessa tai erityi-
sesti Helsingissä. Projektin yhteistyötahoina olivat 
Auroran (psykiatrinen) sairaala sekä Malmin psy-
kiatrian poliklinikka. Ryhmäni kehitti tuolloin kaksi 
konseptia, joista toinen oli “päivittäistoimintojen 
peli”, kuvakortit, joiden avulla voidaan arvioida kog-
nitiohäiriöstä kärsivän mielenterveyskuntoutujan 
toimintakykyä eli tämän kykyä selviytyä päivittäisis-
tä toimista jotka liittyvät itsestä ja kodista huoleh-
timiseen (esim. ruoanlaitto, vaatehuolto, peseyty-
minen, kaupungilla asiointi jne). Ryhmään kuuluivat 
allekirjoittaneen lisäksi Ida-Maria Kivelä, Seungho 
Lee sekä Pei Lin. 

Peli koostui korteista, joissa oli kuvia asioista jot-
ka liittyvät edellä mainittuihin päivittäisiin toimintoi-
hin. Kurssin aikana pelistä tehtiin nopea, aiheiltaan 
suppea prototyyppi, jota Malmin psykiatrian poli-
klinikan kotihoitajat (psykiatrinen sairaanhoitaja, 
joka käy asioimassa potilaan kanssa ja tarvittaessa 
vierailee tämän kotona) kokeilivat työssään skitsofr-
eniaa sairastavien potilaidensa kanssa. Hoitaja pyysi 
potilasta poimimaan eri aiheita esittävien korttien 
joukosta ne, jotka liittyvät tiettyyn toimintaan, esim. 
siivoamiseen, ja tämän jälkeen kertomaan mitä 
esineitä ja asioita kuvat esittävät, miten ne liittyvät 
kyseiseen tehtävään jne. Korttien avulla keskustele-
malla  hoitajalle muodostui käsitys, kuinka hyvin po-
tilas todennäköisesti pystyy suoriutumaan puheena 
olleesta tehtävästä; suoraan kysyttäessä potilaat 
kertoivat lähes aina pärjäävänsä erinomaisesti asi-
assa kuin asiassa, vaikka näin ei olisi ollut. Kuvien 
merkitys oli konkretisoida puheena olleet käsitteet 
ja toimia varmistuksena, että keskustelijat puhues-
saan tarkoittavat samaa asiaa. 

Peli sai myönteistä palautetta kotihoitajilta ja 
herätti kiinnostusta myös muissa mielenterveys-
työn ammattilaisissa. Tämän opinnäytteen tavoit-
teena on ollut kehittää konseptista pidemmälle 
viety prototyyppi, joka kattaa kaikki tärkeimmät 
päivittäistoimintoihin liittyvät aiheet. Opinnäytteen 
aiheen valinnassa painoi halu palata haastavan ja 
merkityksellisen aiheen parissa tapahtuvaan käyttä-
jät osallistavaan suunnitteluun sekä uteliaisuus näh-
dä, oliko alkuperäinen idea niin vahva kuin kuvitte-

limme, eli olisiko idearaakileessa riittävästi ainesta 
käyttökelpoiseksi tuotteeksi asti. Jatkokehitykselle 
on saatu lupa alkuperäisen prototyypin kehittäneen 
ryhmän muita opiskelijoilta sekä Aalto-yliopistolta.

Tämä opinnäyte kertoo, kuinka projekti eteni, 
miten käyttäjät osallistettiin ja millainen korttisarjan 
prototyypistä tuli. Koska päivittäistoimintojen työka-
lusta muodostui korttisarja, kirjallisuuskatsauksessa 
tarkastellaan korttisarjojen käyttöä ja ominaisuuk-
sia muotoilun ja terapiatyön alalla. Johdannossa 
taustoitetaan aihetta kertomalla mitä tarkoitetaan 
toimintakyvyllä ja päivittäistoiminnoilla ja miten 
kognitiiviset häiriöt vaikuttavat toimintakykyyn sekä 
miten kognitiohäiriöt ilmenevät psykoosisairauksien 
yhteydessä ja kuinka psykoosisairaiden toimintaky-
kyä voidaan arvioida.

Tausta

1.1 Mitä ovat päivittäistoimintojen taidot?
Päivittäistoimintojen taidot (PT-taidot, ADL-taidot 
= activities of daily living) on laajasti tunnettu kä-
site, jolla tarkoitetaan ihmisen jokapäiväiseen elä-
mään sisältyviä perustoimintoja. ADL-taidot jaetaan 
kolmeen osa-alueeseen. Perustaidot koostuvat 
itsestä huolehtimisesta: pukeutumisen, syömisen 
ja siisteyden taidoista. Toisella sijalla ovat kotitalo-
ustaidot kuten siivoaminen, pöydän kattaminen, 
ruoanlaitto ja vaatteista huolehtiminen jne. Vaativin 
osa-alue koostuu sosiaalisista taidoista, joihin kuu-
luvat esim. kaupassa käynti, pankissa asioiminen tai 
harrastuksiin osallistuminen.  ADL-taidot ovat vain 
yksi osa-alue ihmisen toimintakyvystä puhuttaessa. 
(Kehitysvammahuollon tietopankki 2013)

1.2 Toimintakyky
Toimintakyky on käsite joka liittyy ihmisen hyvin-
vointiin hyvin laajasti. Se tarkoittaa henkilön kykyä 
suoriutua välttämättömistä sekä hänelle merkityk-
sellisistä jokapäiväisen elämän toiminnoista omassa 
elämässään ja asuinympäristössään. Kuten monia 
hyvinvointiin liittyviä asioita, toimintakykyäkään ei 
juuri tarvitse ajatella silloin kun kaikki on kunnos-
sa. Toimintakyvystä puhutaankin usein silloin kun 
siinä on puutteita eli se voidaan käsittää terveyden-
hoidon sanastoon kuuluvaksi. Toimintakyky määri-
tellään joko voimavaralähtöisesti eli jäljellä olevan 
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toimintakyvyn tasona tai todettuina toiminnan va-
jeina, ja se voidaan jakaa kognitiiviseen, fyysiseen, 
sosiaaliseen ja psyykkiseen osa-alueeseen. (Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos 2014)

Kognitiivinen toimintakyky käsittää älylliseen 
toimintaan liittyvät asiat kuten muistamisen, oppi-
misen, havainnointikyvyn, tarkkaavaisuuden, kie-
lellisen toiminnan, ongelmanratkaisukyvyn, toimin-
nanohjauksen jne.

Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluu kyky toi-
mia vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa 
eli  sosiaalisten suhteiden sujuvuus, osallistuminen 
sosiaaliseen toimintaan, vastuun tunteminen lähei-
sistä, suhteet omaisiin ja ystäviin ja elämän tunte-
minen mielekkääksi.

Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluu mielen-
terveys ja psyykkinen hyvinvointi, elämänhallinta ja 
tyytyväisyys omaan elämään, mieliala, itsearvostus, 
omat voimavarat ja erilaisista haasteista selviytymi-
nen.

Fyysinen toimintakyky käsittää kyvyn suoriu-
tua fyysisesti päivittäisistä perustoiminnoista kuten 
liikkumisesta, syömisestä ja juomisesta, nukkumi-
sesta, pukeutumisesta, peseytymisestä ja WC:ssä 
käynnistä; kodin laitteiden käytöstä ja kodista huo-
lehtimisesta; kodin ulkopuolella asioinnista sekä 
työelämästä ja opiskelusta. Päivittäistoimintojen 
taidot ovat siis mitä suurimmassa määrin fyysistä 
toimintakykyä.

Toimintakyky ei ole muuttumaton, pysyvä tila, 
vaan vaihtelee eri tekijöiden vaikutuksesta. Se voi 
heikentyä esim. sairauden tai kriisin vaikutuksesta 
ja kohentua kuntoutuksen ansiosta. Myös toimin-
taympäristön muutoksilla, kuten julkisen liikenteen 
saatavuudella, on vaikutusta henkilön toimintaky-
kyyn. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014)

1.2.1 Toimintakyvyn arviointi
Siinä millaiseksi henkilö kokee oman toimintakykyn-
sä ja millaiseksi muut (kuten läheiset) kokevat sen, 
voi olla huomattavia eroja. Objektiivinen, kokonais-
valtainen toimintakyvyn arviointi onkin merkittävä 
asia terveydenhoidossa ja hoiva-alalla. Arvion pe-
rusteella määräytyy henkilön kuntoutuksen ja avun 
tarve. Arviointi tehdään moniammatillisesti sosiaa-
lityön, kuntoutuksen, hoitotyön ja lääketieteen am-
mattilaisten toimesta.

Arviointi tehdään aina kokonaisvaltaisesti ja 
siihen kuuluu mm. arvioitavan ja tämän läheisen 
kanssa käytäviä keskusteluja ja arvioitavan havain-
nointia ja asumis- ja elämäntilanteen selvitys, mutta 
keskeisessä osassa ovat myös erilaiset arviointime-
netelmät, joiden avulla suoriutuminen arvioidul-

la osa-alueella pisteytetään. Menetelmät voivat 
keskittyä yhden tai useamman toimintakyvyn osa-
alueen arviointiin. Tyypillisesti arviointimenetelmät 
perustuvat joko havainnointiin tai haastatteluihin 
(varsinkin fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa) jotka 
menetelmän käyttämiseen koulutuksen saanut am-
mattilainen suorittaa tai ne voivat olla tehtäväsar-
joja, jotka arvioitava täyttää (varsinkin kognitiivisen 
toimintakyvyn arvioinnissa).

Osa menetelmistä on maksullisia, osa ilmaisia. 
Jotkut ovat standardoituja vaatien arvioijalta am-
mattipätevyyden, maksullisen koulutuksen suorit-
tamisen ja koulutuksen uusimisen määräajoin siinä 
missä toiset ovat melko vapaasti suoritettavissa ja 
osa on tarkoitettu jopa itsearviontiin.  Jotkut me-
netelmistä ovat hyvin spesifejä ja tarkoitettu esim. 
kehitysvammaisilla ilmenevien psykososiaalisten 
ongelmien ja psyykkisten voimavarojen arviointiin; 
toiset ovat hyvin suppeita ja tarkoitettu esim. de-
mentian ja muistihäiriöiden karkeisiin seulontatut-
kimuksiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014)

Toimintakyky pitää siis ymmärtää kokonaisuu-
tena jonka eri ulottuvuudet ovat tiiviisti kytköksissä 
toisiinsa. Vaikka vaikeudet päivittäistaitojen hallin-
nassa ovat siis nimellisesti vaikeuksia fyysisessä toi-
mintakyvyssä, on tärkeää huomata, että vaikeuksien 
todellinen aiheuttaja voikin olla vaikeudet kognitiivi-
sessa toimintakyvyssä: henkilö on tälllöin fyysisesti 
täysin kykenevä, mutta esim. toiminnanohjauksen 
puutteiden vuoksi ei suoriudu fyysistä toimintaa 
vaativista tehtävistä.  

Vaikeudet päivittäistaitojen hallinnassa voivat 
johtua myös puhtaasti fyysisen toimintakyvyn rajoi-
tuksista jos henkilö sairastaa esim. nivelreumaa tai 
parkinsonin tautia, jotka vaikuttavat heikentävästi 
motorisiin toimintoihin tai jos henkilöllä on jonkin-
asteinen invaliditeetti. 

Opinnäytteen lähtökohta oli suunnitella päivit-
täistoimintoihin keskittyvä kuvallinen työkalu niille, 
joiden fyysisen toimintakyvyn vaikeudet johtuvat 
kognitiohäiriöstä. Varsin pian projektin alettua koh-
deryhmä rajautui edelleen henkilöihin, joiden kog-
nitiovaikeudet ovat psykoosisairauden osa-alue.

1.3 Psykoosisairauden aiheuttamat 
kognitiiviset häiriöt
“Psykoosilla tarkoitetaan todellisuudentajun vaka-
vaa häiriintymistä, joka voi ilmetä harhaluuloina, 
aistiharhoina, puheen huomattavana hajanaisuu-
tena tai eriskummallisena käytöksenä.” (Lönnqvist 
ja Suvisaari 2009) Puhuttaessa psykoosisairauksista 
tarkoitetaan yleensä pääasiassa skitsofreniaa ja kak-
sisuuntaista mielialahäiriötä. Skitsofrenia on psy-
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koosisairauksista vakavin, ja sitä esiintyy noin 1%:lla 
väestöstä. Toinen häiriö, johon usein liittyy psykoo-
sioireita, on kaksisuuntainen mielialahäiriö, jota 
esiintyy noin 0,5 %:lla väestöstä. Psykoottisuus voi 
ilmetä usein myös pekkänä harhaluuloisuutena liit-
tymättä skitsofreniaan, ja psykoottisia oireita voivat 
aiheuttaa myös elimelliset syyt kuten aivosairaudet 
ja infektiot tai lääkkeiden ja päihteiden käyttö. Psy-
koosisairauksien taustat ovat monitekijäiset, eikä 
niiden tarkkaa aiheutumista tunneta. Perinnöllisyy-
dellä näyttää kuitenkin olevan merkitystä: sairastu-
neilla on usein perinöllinen alttius, ja tauti puhkeaa 
monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. (Lönnqvist 
ja Suvisaari 2009)

Skitsofrenia on etenevä sairaus, eikä siihen ole 
olemassa täysin parantavaa eikä ennaltaehkäisevää 
hoitoa. Sairaus alkaa ennakko-oireilla (mm. pelot, 
ahdistuneisuus) ja varsinaisesti puhkeaa ensimmäi-
sen psykoosin myötä. Akuutti- eli psykoosivaiheelle 
on ominaista ajatusten ja aistimusten harhaisuus ja 
hajanainen käyttäytyminen. Sairastunut tulkitsee 
maailmaa virheellisesti ja alkaa elää omassa maa-
ilmassaan. Akuutin psykoosin väistymistä seuraa-
vat tasaantumis- ja jälkivaihe, jolloin oireet alkavat 
helpottaa ja sairastunut usein kykenee jo tuettuun 
itsenäiseen elämään. Tässä vaiheessa hoidon tär-
keimpinä tavoitteina on pitää oireet poissa, estää 
psykoosin uusiutuminen sekä kohentaa ja ylläpitää 
toimintakykyä. (Salokangas ym. 2013; Stenberg 
2009)

Psykoosisairauksien (varsinkin skitsofrenian) 
yksi oireulottuvuus on kognitiivisten toimintojen 
häiriöt, jotka johtuvat keskushermoston toimin-
nan häiriöistä, eli tarkasti ilmaistuna kyseessä ovat 
neurokognitiivisen toiminnan häiriöt. Tässä opin-
näytteessä käytetään neurokognitiivisista häiriöistä 
yleisesti termiä kognitiohäiriö. Psykoosisairaudesta 
johtuva kognitiohäiriö on täysin itsenäinen ja muis-
ta oireista ja lääkityksestä riippumaton oireulottu-
vuutensa. Sairastuneilla on usein häiriöitä kognitii-
visissa toiminnoissa jo ennen sairastumista, mutta 
ne ovat lieviä eikä niistä yleensä ole haittaa. Erot 
kognitiivisen toiminnan puutoksissa ovat hyvin yk-
silöllisiä, eikä skitsofrenialla ole tyypillistä, vain sille 
ominaista kognitiovaikeuksien profiilia. Useimmilla 
sairastuneilla on kuitenkin vaikeuksia usealla kogni-
tiivisten toimintojen osa-alueella. (Stenberg 2009)

1.3.1 Kognitiohäiriön vaikutus 
psykoosisairaan toimintakykyyn 

1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla tehty tut-
kimus on osoittanut, että skitsofreniapotilaiden  
kognitiiviset häiriöt haittaavat heidän päivittäistä 

elämäänsä enemmän kuin psykoosioireet, mihin 
on alettu kiinnittää huomiota myös kuntoutuksessa 
(Green ym. 1999; Twamley ym. 2003). Nykytutki-
muksen valossa näyttää myös siltä, että mitä enem-
män vaikeuksia tiedonkäsittelyssä on, sitä suurempi 
on psykoosiriski ja muiden oireiden paheneminen, 
ja vaikeudet kognitiivisissa toiminnoissa ennusta-
vatkin parhaiten skitsofreniaa sairastavan pitkäai-
kaista toimintakykyä (Stenberg 2009).

Skitsofrenian sairastavuus maailmanlaajuises-
ti on noin 1% väestöstä, Suomessa sairastuneita 
on noin 50 000 (Salokangas ym. 2013). Ulkomais-
ten tutkimusten mukaan pelkästään skitsofrenia 
aiheuttaa 1-2% kaikista terveydenhoidon kustan-
nuksista (Hu 2006). Suomen Psykiatriyhdistyksen 
ja Lääkäriseura Duodecimin asettaman työryhmän 
tutkimuksen mukaan ei-elimellisistä syistä johtuvi-
en psykoosien aiheuttamat kokonaiskustannukset 
ovat Suomessa noin miljardi euroa. Nämä voidaan 
jakaa hoidosta aiheutuviin suoriin kustannuksiin 
sekä tuottavuuden menetyksistä johtuviin epäsuo-
riin kustannuksiin –  sairauksista aiheutuva inhimil-
linen kärsimys ei luonnollisesti ole rahallisesti mitat-
tavissa. (Salokangas ym. 2013)

Suomessa psykiatrisen hoidon trendi on ollut 
1990-luvulta lähtien avohoitoa suosiva: laitospaikat 
on karsittu minimiin ja potilaiden tulisi kyetä asu-
maan mahdollisimman itsenäisesti omassa kodis-
saan tukeutuen avohoidon palveluihin. Laitoshoitoa 
vaativat potilaat pyritään kotiuttamaan mahdolli-
simman varhain laitostumisen ehkäisemiseksi ja 
hoitoennusteen parantamiseksi. Juuri siirtymävaihe 
muodostuu usein kaikkein ongelmallisimmaksi: vas-
tuun ottaminen omasta arjesta on monelle yllättä-
vän vaikeaa. Tärkeä osa hoitajien ja lääkärien työtä 
onkin arvioida potilaan toimintakyky, ensin siirto-
päätöstä tehtäessä ja myöhemmin potilaiden ta-
paamisten yhteydessä. (User-inspired Design 2011 
-kurssin aineisto)

Edellä mainittiin, kuinka psykoosisairaalla on 
usein hyvin erilainen käsitys toimintakyvystään kuin 
häntä hoitavilla ihmisillä, ja kun mielenterveyskun-
toutuja on päässyt avohoitoon ei hänen toimin-
taansa enää voida havainnoida kuten sairaalassa: 
sehän on yksinkertaisin ja paras keino tehdä pää-
telmiä henkilön fyysisestä toimintakyvystä. Kuten 
myös on tullut ilmi, hoitaja ei voi keskustelemalla 
luotettavasti saada selville henkilön kykyä suoriutua 
päivittäisistä toiminnoista, ja juuri tässä päivittäis-
toimintojen työkalu voisi olla suureksi avuksi. Vuon-
na 2011 tehdyn projektin aikana ei tullut ilmi, että 
tällaista työkalua olisi olemassa.
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2 Tutkimusmenetelmät

Osiossa esitellään opinnäytetyössä käytetyt tiedon-
hankinnan ja käyttäjien osallistamisen menetelmät.

2.1 Aineisto
Yleistietoa mielenterveyshäiriöistä ja mielenter-
veystyöstä oli kertynyt jo mainitulla, vuoden takai-
sella UID-kurssilla tutustumisvierailujen (Auroran 
sairaala ja Malmin psykiatrinen poliklinikka), haas-
tattelujen ja luentojen (lääkärit ja hoitohenkilökun-
ta) sekä kirjallisiin lähteisiin perustuvan tiedonhaun 
myötä. Tätä opinnäytettä tehtäessä tiedonhakua 
kohdennettiin toimintakykyyn sekä psykoosisairauk-
sien yhteydessä esiintyviin kognitiivisiin häiriöihin: 
kuinka ne vaikuttavat sairastuneen elämään ja mi-
ten sairastuneita kuntoutetaan. Muodostettaessa 
käsitystä käytännön hoitotyöstä psykiatrisen hoidon 
ammattilaisten haastattelut olivat merkittävässä 
osassa.  Muotoilun alalta tietoa haettiin käyttäjien 
osallistamisesta ja tuotekehityksestä sekä pelimäis-
ten menetelmien hyödyntämisestä suunnittelu-
työssä.

2.1.1 Lähdekirjallisuus
Toimintakyky on laaja käsite josta löytyy kattavasti 
tietoa eri viiteryhmiin liittyen. Alkuvaiheessa koh-
deryhmä, jolle työkalua suunniteltiin, ei ollut vielä 
tarkasti rajattu. Valtaosa toimintakykyä käsitteleväs-
tä kirjallisuudesta liittyy kehityshäiriöiden, autismin 
kirjon ja ikääntymisen aiheuttamiin toimintakyvyn 
muutoksiin, ja näitä aiheita käsittelevistä lähteistä 
saatiinkin yleistietoa toimintakyvystä. Huomattavas-
ti vähemmän on kirjoitettu nimenomaan psykoosi-
sairauksien aiheuttamista toimintakyvyn muutok-
sista. Sinänsä toimintakyvyssä on aina kyse samasta 
asiasta ja sitä voidaan tarkastella erillisenä aihee-
naan, mutta syitä jotka toimintakyvyn muutoksen 
aiheuttavat, ei voida koskaan jättää huomiotta ja 
siksi oli perehdyttävä myös psykoosisairauksiin ylei-
sesti. Tältä osin tukeuduttiin paljolti Käypä hoito 
-suosituksiin, joihin on koottu ajantasaisin tieto ja 
jotka edustavat valtakunnan terveydenhuollon vi-
rallista kantaa. 

Opinnäytteessä käytetyt muotoilutyön mene-
telmät ovat suurilta osin käyttäjälähtöiseen muotoi-
luun ja tuotekehitykseen liittyviä ja lähdekirjallisuus 
sivusi erityisesti käyttäjien osallistamista suunnitte-
luprosessin aikaisessa vaiheessa. Erityinen aihepiiri 
josta hankittiin tietoa oli pelillisyyttä hyödyntävät 
osallistamis- ja tutkimusmenetelmät, vaikkakaan 

näihin menetelmiin ei tutustuttu niinkään käyttäji-
en osallistamisen kuin työkalun suunnittelun vuoksi.

2.1.2 Haastattelut ja palautetapaamiset
Kolmen psykiatrin haastattelut täydensivät ja tar-
kensivat merkittävästi lähdekirjallisuudesta saatua 
yleiskuvaa psykoosisairauksista ja niiden hoidosta ja 
nämä haastattelut tehtiinkin projektin alkuvaihees-
sa. Hoitohenkilökunnan haastattelut puolestaan 
piirsivät kuvan hoitotyöstä psykiatrisen hoitajan, 
toimintaterapeutin ja fysioterapeutin näkökulmasta  
ja samalla konkretisoivat kuinka monialaista osaa-
mista mielenterveyskuntoutus vaatii.

Haastattelut olivat teemahaastatteluja, joissa 
avoimin kysymyksin pyrittiin saamaan kuva työn si-
sällöstä, nykyisistä työvälineistä ja -tavoista, kuvien 
käytöstä työssä ja siitä mitä erityisesti liittyy psy-
koosisairauden yhteydessä esiintyviin kognitiivisiin 
häiriöihin. Haastattelujen teemat olivat samankal-
taiset, mutta tiettyä haastattelurunkoa ei käytetty, 
vaan kysymyksiä kohdennettiin kulloisillekin haas-
tateltaville sopivaksi tavoitteena saada käsitys juuri 
heidän ammatistaan ja työnkuvastaan. Teemahaas-
tattelut sopivat hyvin suunnitteluprosessin vaihee-
seen, jossa suunnittelija tietää jo aiheesta jo jotain, 
mutta tietää, ettei tiedä vielä riittävästi (Hyysalo 
2009, 132).

Osa haastatteluista oli yksilöhaastatteluja ja osa 
pari- ja ryhmähaastatteluja, joissa oli läsnä kahdes-
ta neljään henkeä. Näin oli toimintaterapeuttien 
kanssa, kun selvitettiin minkälaista heidän työnsä 
on ja minkälaisia tilanteita siihen liittyy. Hyysalon 
mukaan ryhmä- ja parihaastattelut sopivatkin hyvin 
juuri työnkuvan selvittämiseen, sillä haastateltavat 
voivat täydentää ja innostaa toisiaan. Ryhmän läs-
näolo voi myös rohkaista haastateltavia kertomaan 
työstään sellaisena kuin se todellisuudessa tapah-
tuu sen sijaan että he kertoisivat miten sen pitäisi 
tapahtua. Toisaalta yhtä mahdollista on, että työto-
verien läsnäolo aiheuttaa painetta kertoa omasta 
työstä kaunisteltu versio, ja siksi ryhmähaastatte-
luissa haastateltavien valintaan pitää kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Tämän opinnäytteen tapauksessa 
kontaktoidut henkilöt ehdottivat ja värväsivät itse 
työtovereitaan mukaan haastatteluihin, mikä Hyy-
salon kokemusten mukaan on osoittautunut onnis-
tuneeksi tavaksi saada kokoon hyvä haastateltavien 
ryhmä. (Hyysalo 2009, 132-133)
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Ylinnä: Valmiit korttipakat ja luotainmateriaalia. Yllä:Päiväkirjavihkoja toisen koekäyttöjakson jälkeen.
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Varsinaisia haastatteluja tehtiin yhteensä kuusi. 
Nämä olivat
-kaksi lääkärin haastattelua 
-yksi lääkärin ja psykiatrisen kotihoitajan parihaas-
tattelu
-yksi psykiatristen kotihoitajien ryhmähaastattelu 
(neljä haastateltavaa)
-yksi toimintaterapeuttien ryhmähaastattelu (kolme 
haastateltavaa)
-yksi fysioterapeutin haastattelu

Haastateltuja oli yhteensä 15. Nämä olivat 
-kolme lääkäriä
-neljä psykiatrista kotihoitajaa
-yksi fysioterapeutti
-seitsemän toimintaterapeuttia (joista osa haasta-
teltiin palautetapaamisten yhteydessä)

Korttisarjan koekäyttäjien kanssa oli palautetapaa-
miset molempien koekäyttöjaksojen jälkeen, vaik-
kakaan kaikki osallistujat eivät päässeet niihin pai-
kalle. Ensimmäisen koekäyttöjakson jälkeen oli kaksi 
palautetapaamista, joista ensimmäisessä oli paikal-
la fysioterapeutti ja toimintaterapeutti Aurorasta, 
toisessa toimintaterapeutti Malmilta. Toisen koe-
käyttöjakson päätyttyä ensimmäisessä palauteta-
paamisessa oli  kaksi toimintaterapeuttia Malmilta, 
toisessa palautetapaamisessa kolme toimintatera-
peuttia Aurorasta. Viimeisten palautetapaamisten 
yhteydessä tehtiin loppuhaastattelut.

Osallistujien sitoutuneisuus projektiin oli hyvä, 
vaikka aikataulut eivät aina mahdollistaneetkaan 
osanottoa kaikkiin tapaamisiin. Tapaamisten lisäksi 
osallistujiin pidettiin yhteyttä sähköpostitse varsin-
kin koekäyttöjaksojen aikana jolloin osallistujat an-
toivat palautetta valmiista korteista ja niiden kuvista 
ja esittivät toiveita uusista kuva-aiheista.  Suurim-
man osan tapaamistani osallistujista tapasin useaan 
kertaan projektin aikana, mikä mahdollisti tarken-
tavien kysymysten tekemisen sitä mukaa kun uusia 
selvitystä vaativia asioita ilmeni.

2.1.3 Luotainpäiväkirjat ja 
ideointi- ja kokeilumateriaali
Opinnäytteessä hyödynnettiin haastattelujen ja 
palautetapaamisten tukena ja ohella luotainmene-
telmää eli tässä tapauksessa osallistujille jaettavia 
vihkoja, joihin pyydettiin kirjaamaan tietoja korttien 
käytöstä. Kuten tekniset esikuvansa joiden mukaan 
menetelmä on nimetty, muotoiluluotain  luotaa 
paikkoja ja tilanteita, joita muotoilija ei itse pääse 
havainnoimaan. Luotain tarkoittaa siis käyttäjille 
jaettavaa itsedokumentointivälineistöä, ja sitä käy-

tetään kun halutaan tietoa yksittäisten käyttäjien 
tasolla tapahtuvista asioista erityisesti käyttäjien 
omasta näkökulmasta. Luotaimia käytetään yleis-
tasoa syvällisemmän tiedon hankinnassa täydentä-
mään muiden menetelmien, kuten haastatteluiden, 
havainnoinnin ja yhteissuunnittelun antamaa kuvaa 
tutkitusta aiheesta. Luotainpaketin välineistö koo-
taan aina tarpeen mukaan siten, että materiaali pal-
velee parhaiten tutkittavaa ryhmää ja suunnittelun 
tavoitetta. Päiväkirjojen ohella välineistö voi sisältää 
esim. kameran, nauhurin tai piirustusvälineitä ja 
pelkän tiedon tallentamisen sijaan tavoitteena on 
usein saada käyttäjät myös osallistumaan uusien 
ideoiden luomiseen. Luotaimen mukana annetaan 
aina ohjeet, kuinka sitä toivotaan käytettävän. (Mat-
telmäki 2006)

Tässä opinnäytteessä luotainta käytettiin ke-
räämään kokemuksia ja tuottamaan ideoita kortti-
sarjan käytöstä. Luotain jaettiin kaikille koekäyttöön 
osallistuneille korttipakkojen mukana, ja se sisälsi
-päiväkirjavihkon ohjeineen 
-muovisia, läpinäkyviä A4-irtolehtisivuja, joihin kort-
teja voidaan koota näkyville (9 korttia/sivu)
-A4-kokoisen mapin, johon irtolehtiä voidaan koota
-tyhjiä, valkoisia kirjoitustarroja kortteihin, irtolehti-
in tai mappeihin liimattavaksi

Lisäksi osallistujat saivat tulostustiedostot kor-
teista jotta he saattoivat tulostaa haluamiaan kort-
teja lisää tarvitsemansa määrän esim. muokatta-
vaksi tai potilaille annettavaksi ja jotta päällystetyt, 
jäykät kortit voitaisiin pitää ”käsiteltävänä pakkana”.

Lukuunottamatta Auroran sairaalan toiminta-
terapeutteja, joille vihkot ja korttipakat (molempia 
2 kpl) annettiin osastolle yhteiskäyttöön, jokainen 
osallistuja sai itselleen henkilökohtaisen korttipa-
kan ja päiväkirjavihkon. Muu luotainmateriaali sen 
sijaan annettiin osallistujille yhteisesti jaettavaksi 
siten kuin nämä parhaaksi katsoivat. Sekä Malmille 
että Auroraan toimitettiin 50 irtolehtisivua, 4 map-
pia ja kasa tarroja.

Päiväkirjaan ohjeistettiin kirjaamaan ylös jokai-
nen työkalun käyttökerta, millä tavalla kortteja on 
käytetty, onko käytetty tekstitettyä vai tekstitöntä 
pakkaa sekä identifioimaan käyttäjä, mikäli pakka ja 
päiväkirja olivat yhteiskäytössä. Omaa nimeä ei kui-
tenkaan tarvinnut ilmoittaa, vaan halutessaan sai 
osallistua anonyymisti. Vapaaehtoisesti sai kertoa 
käyttötilanteesta tarkemmin, kuten onko korttien 
käyttöä yhdistetty muihin välineisiin, miten potilas 
on suhtautunut kortteihin tai tapahtuiko käytön ai-
kana jotain erityistä. Pakolliset ylöskirjattavat tiedot 
haluttiin pitää vähäisinä, jotta päiväkirjan täyttö ei 
saisi korttien käyttöä tuntumaan liian työläältä.
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Muuta luotainmateriaalia rohkaistiin käyttämään 
vapaasti kunkin käyttäjän parhaaksi katsomalla ta-
valla, kuten kokoamaan irtolehdille kortteja jonkin 
tietyn toiminnan visualisointia varten, leikkaamaan 
irtolehdistä sopivan kokoisia ja yhdistelemään nii-
tä, nimeämään tai personoimaan kortteja tarrojen 
avulla jne.

2.2 Eettisyys ja tutkimuslupa
Kaikille projektiin osallistujille selvitettiin mistä pro-
jektissa on kyse, että mukana oleminen on vapaa-
ehtoista ja että sen voi keskeyttää milloin tahansa. 
Edelleen tehtiin selväksi että aineisto käsitellään 
luottamuksellisesti ja halutessaan voi osallistua 
anonyymisti. Koekäyttöön osallistuneet potilaat oli-
vat mukana niin ikään vapaaehtoisesti: korttisarjaa 
potilaidensa kanssa kokeilleet toiminta- ja fysiote-
rapeutit kysyivät potilailtaan, haluavatko nämä että 
tapaamisessa kokeillaan korttien käyttöä.

Koska tein opinnäytettäni sairaalassa ja po-
liklinikalla terveydenhoitohenkilökunnan kanssa, 
anoin varmuuden vuoksi  tutkimuslupaa Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirastosta, vaikka en tehnytkään 
tutkimusta sanan varsinaisessa merkityksessä. Sain 
virastosta päätöksen että lupaa ei tarvita, sillä en 
tee tutkimusta jossa kerättäisiin tietoja rekisteriin 
ja koska kyseessä ei ole lääketieteellinen tutkimus. 

Yhtenä tavoitteena korttisarjan kehittämisessä 
oli päästä havainnoimaan korttien käyttötilantei-
ta, mutta tämä tavoite ei toteutunut, mihin olivat 
syynä käytännön haasteet: potilaiden tapaamis-
käynnit sekä erilaiset keskustelu- ja kuntoutusryh-
mien kokoontumiset toimintaterapeuttien kanssa 
tapahtuvat epäsäännöllisesti ja jokseenkin lyhyellä 
varoitusajalla, ja potilaat myös usein peruvat tai 
jättävät saapumatta sovittuihin tapaamisiin. Toimin-
taterapeutin tapaamisen havainnointiin suostuvaa 
potilasta jonka käynti olisi osunut koekäyttöjaksolle, 
ei lopulta löytynyt. Luotainvihkot paikkasivat tätä 
puutetta, sillä niiden kautta potilaidenkin ääni pääsi 
kuuluviin.
 
2.3  Aineiston käsittely ja analyysi
Kaikki haastattelut, päiväkirjoista saatu palaute sekä 
palautetapaamisissa ja sähköpostitse saatu palaute 
dokumentoitiin kirjallisesti. Haastatteluista ja tapaa-
misista tehdyt muistiinpanot ja nauhoitukset litte-
roitiin. Aineisto jäsenneltiin siten, että kultakin am-
mattiryhmältä ja henkilöltä saatu tieto oli yhdessä 
paikassa. Näin saatiin käsitys eri käyttäjien toiveista 
työkalun suhteen.

Tiedonkeruuta ja aineiston analyysiä tehtiin lomit-
tain, mikä on käyttökelpoinen työskentelytapa eri-
tyisesti suunnittelun varhaisvaiheessa. 

”Ensin kerätään siis jonkin verran aineistoa, sit-
ten jäsennetään sitä ja tämän pohjalta pohditaan, 
mistä tietoa tarvitaan lisää. Näin lisätiedoilla on 
helpompi tarkentaa, laajentaa ja varmentaa juuri 
niitä asioita, jotka jäivät epäselväksi ensimmäisen 
tiedonhankintakierroksen aikana. Analyysi yleen-
sä kehittyy lisätiedon valossa, jolloin voidaan taas 
kohdentaa paremmin seuraavaa tiedon hankintaa. 
Tällaisen iteratiivisen aineistonhankinnan etuina 
ovat se, että siirtymä aineistosta sen analysointiin 
pysyy hallittavana, vältetään massiivisen jäsenty-
mättömän tietomassan syntymistä, voidaan paikata 
aukkoja ja jo varovasti pohtia alustavien ideoiden 
toimivuutta.”  (Hyysalo 2009, 299)

Aineiston keruun tarkoituksena oli palvella työ-
kalun suunnittelua ja se toteutettiin niin, että laa-
jojen kokonaisuuksien hahmotuttua siirryttiin kohti 
rajatumpaa tiedonhankintaa: ensin hankittiin tietoa 
psykoosisairauksista, kongitiivisista häiriöistä ja nii-
den hoidosta yleisellä tasolla tutustumalla kirjalli-
suuteen ja haastattelemalla lääkäreitä; sen jälkeen 
selvitettiin haastatteluin toiminta- ja fysioterapeu-
teilta kuinka juuri he tekevät työtään. Lopullisena 
aineiston keruun tavoitteena oli pystyä määrittele-
mään, mitä vaatimuksia eri käyttäjäryhmillä (koti-
hoitajat ja fysio- ja toimintaterapeutit) on työkalulle 
(esim. käyttötavan/pelimekaniikan, ulkoasun ja ku-
vien suhteen).

Aineiston karttuessa vaatimukset alkoivat sel-
kiytyä. Työkaluun kohdistui paljon toivomuksia, joi-
ta jäsenneltiin, jaoteltiin ja karsittiin sen mukaan, 
että toteutettavaksi valitut ominaisuudet saataisiin 
sovitettua mahdollisimman hyvin yhteen ja loppu-
tuloksena olisi työkalu jota kaikki eri ammattiryh-
mät voisivat käyttää. Tehtiin siis vaatimusmäärittely, 
jossa pohdittiin eri lähteistä kerätyn käyttäjätiedon 
samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, ja löydöksiä ryh-
mittelemällä pyrittiin löytämään rajat, jonka sisällä 
tuote voi syntyä (Hyysalo 2009, 301-303).

Aineistoa kertyi lisää molempien koekäyttöjak-
sojen aikana aina viimeisiin palautetapaamisiin asti. 
Koekäytöstä saatu aineisto oli sikäli erilaista kuin 
työkalua suunniteltaessa kerätty, että vaikka tieto 
käyttökokemuksista palveli edelleen työkalun kehit-
tämistä, sen avulla saatettiin myös arvioida, miten 
hyvin alkuperäisessä vaatimusmäärittelyssä oli on-
nistuttu.
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3 Kirjallisuuskatsaus

Korttisarjasta piti alun perin tulla peli, muttei sel-
laista jota pelattaisiin puhtaasti viihtymistarkoituk-
sessa, vaan pelaamisessa oli määrä olla hyötynä-
kökulma – toimintakyvyn mittaaminen. Pelien ja 
pelillisten menetelmien käyttöä muussa kuin viihty-
mistarkoituksessa on tutkittu paljon käyttäjät osal-
listavan suunnittelun alalla, joten tässä osiossa ker-
rotaan ensin mitä suunnittelupeleillä tarkoitetaan. 
Varsinainen huomio kiinnitetään korttisarjoihin, joi-
ta käytetään – mielenkiintoista kyllä – sekä muotoi-
lun että ihmissuhdetyön aloilla. Tarkastellaan kuinka 
korttisarjoja käytetään näillä aloilla ja mitä ominai-
suuksia toimivalle korttisarjalle voidaan määrittää.

3.1 Pelinomaisten menetelmien ja 
työkalujen käyttö muotoilussa
Käyttäjät osallistavan muotoilun keinovalikoimaan 
on lainattu muiden alojen piiristä lukuisia eri me-
todeja joiden avulla pyritään saamaan tietoa ihmis-
ten käyttäytymisestä, ajatuksista ja tunteista. Mitä 
laajempaa joukkoa ihmisiä pyritään ymmärtämään, 
sitä teoreettisempia ja tieteellisiin metodeihin 
nojaavampia ovat käytettävät menetelmät; mitä 
lähemmäs ihmisiä mennään, sitä konkreettisem-
miksi menetelmät muuttuvat. Palvelumuotoilun 
tutkimuksessa on ansioiduttu erityisesti yksittäistä 
ihmistä lähellä olevien menetelmien kehittämi-
sessä, joita ovat mm. pelit, näytelmät ja erilaiset 
eläytymismenetelmät. Tällaisista leikillisyyttä ja 
pelillisyyttä sisältävistä menetelmistä käytetään 
muotoilun alalla yleisesesti termiä design games, 
suunnittelupelit. Termi on väljä, eikä tarkkaa määri-
telmää suunnittelupelille ole toistaiseksi onnistuttu 
muodostamaan (Vaajakallio 2012, 14).

3.1.1 Suunnittelupelit
Yhteissunnittelussa ja käyttäjätiedon hankinnas-
sa suunnittelupelit ovat eräs väline, joiden avulla 
suunnittelijat ja sidosryhmien edustajat saadaan 
käymään dialogia keskenään. Pelin maailma mää-
rittää kontekstin jonka puitteissa yhteissuunnittelun 
on määrä tapahtua ja siis rajaa aihepiirin tai ongel-
man, joka pyritään ratkaisemaan. Pelin elementit 
kuten säännöt, pelimerkit ja pelilaudan ja -välinei-
den visuaalinen ilme luovat tämän maailman ja ne 
yleensä herättävät ihmisissä välittömän mielikuvan 
pelistä, vaikka kyseessä olisi yksinkertaisempikin 
suunnitteluväline vailla varsinaista pelimekaniikkaa. 
(Kronqvist ym. 2012; Vaajakallio 2012, 111)

Pelin käyttäminen yhteissunnittelun menetelmä-
nä tuo käyttäjien ja sidosryhmien osallistamiseen 
kahdenlaista merkittävää hyötyä: se tasa-arvoistaa 
pelaajat keskenään ja vapauttaa heidän ajatteluaan. 
Yhteinen pelimaailma asettaa osallistujat samalle 
viivalle antamalla heille pelin sisäiset roolit joissa 
toimia, ja henkilöiden asema ja hierarkia reaalimaa-
ilmassa menettää merkityksensä. Tyypillistä on, että 
ihmiset pyrkivät käyttäytymään esim. työelämän 
määrittämän roolinsa mukaisesti ja haastattelus-
sa kertovat mielipiteitä, joita kuvittelevat heiltä 
odotettavan.  Samoin suunnittelijaa voidaan pitää 
asiantuntijana, jonka ajatellaan tietävän parhaiten 
kuinka suunnittelun kuuluu tapahtua, minkä vuok-
si hänelle ujostellaan kertoa omista ideoista. Pelis-
sä kaikki ovat samassa veneessä ja leikkimielinen 
tilanne  vähentää liiallista itsekritiikkiä kannustaen 
ideoimaan vapaammin. Pelissä esitettävät erilaiset 
roolit voivat myös mahdollistaa puhumisen asioista, 
joiden esille ottaminen arkisessa kanssakäymisessä 
voi olla vaikeaa. (Hyysalo 2009, 126-127; Kronqvist 
ym. 2012)

Pelisuunnittelijoiden Salenin ja Zimmermanin 
mukaan peleillä pitää olla tavoite ja selkeästi mää-
riteltävä loppu, koska tavoitetta kohti eteneminen 
antaa pelille merkityksen. Jos pelaaja ei käsitä kuin-
ka pelissä tehtävät valinnat ja pelissä eteneminen 
vievät häntä kohti tavoitetta, hänen on vaikea mo-
tivoitua pelaamaan. (Vaajakallio 2012, sit. Salen ja 
Zimmerman 2004) 

Suunnittelupeleistä väitelleen Vaajakallion mu-
kaan useimmissa suunnittelupeleissä tavoitteen 
saavuttaminen ei kuitenkaan ole niinkään tärkeää 
kuin se, mitä tapahtuu pelin aikana kun sovittua 
tavoitetta kohti edetään. Pelaamisessa täytyy silti 
olla motiivi, sillä suunnittelupelejä ei pelata viih-
teen vuoksi, vaikkakin niiden pelaaminen usein on 
ja tulisikin olla hauskaa.  (Vaajakallio 2013, 126) 
Motivaationa onkin suunnittelutavoitteen saavutta-
minen, kuten ratkaisun löytäminen ongelmaan tai 
uusien ideoiden keksiminen. Suunnittelutavote voi-
daan saavuttaa siis pelin aikana, mutta oleellista on, 
että tavoitteen on oltava pelaajille selvillä, jotta he 
voivat yrittää saavuttaa sen.
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3.2 Korttisarjat 

3.2.1 Muotoilun menetelmäkorttisarjat
Kuten edellä mainittiin, suunnittelupeleillä voidaan 
tarkoittaa hyvin monenlaisia pelillisiä elementtejä 
sisältäviä suunnittelun apuvälineitä, joiden käytössä 
olennaista on käyttäjien ja sidosryhmiin kuuluvien 
henkilöiden ottaminen mukaan suunnittelupro-
sessiin. Jos eivät oma suunnittelupelien alalajinsa, 
niin joka tapauksessa täysin oma kategoriansa ovat 
muotoilun alalla käytettävät ns. menetelmäkortti-
sarjat eli korttipohjaiset suunnittelutyökalut (met-
hod cards, card-based design tools). 

Suunnittelupelin tarkka määrittely on haas-
teellista, mutta menetelmäkorttisarjoille on help-
po nimetä ainakin kaksi selkeää määrettä – ne ovat 
kortteja ja niiden on tarkoitus olla avuksi suunnit-
teluprosessissa. Sisältönsä ja käyttötarkoituksena 
puolesta korttisarjat poikkeavat paljonkin toisistaan, 
eikä niiden käyttöön välttämättä liity pelinomaisuut-
ta lainkaan. Erilaisia korttisarjoja on useita, mutta 
muotoilumaailmassa parhaiten tunnettu lienee  yh-
dysvaltalaisen Ideo-muotoilutoimiston julkaisema 
Ideo Method Cards -korttisarja. Se on oivallinen esi-
merkki muotoilun alalla käytettävästä korttisarjasta, 
ja siksi tarkastelun arvoinen.

3.2.2 Muotoilukorttisarjan arkkityyppi
 – Ideo Method Cards
Ideo Method Cards -sarjan viidessäkymmenessäyh-
dessä kortissa on kuvattu yhtä monta käyttäjälähtöi-
sessä suunnittelussa käytettävää menetelmää. Yri-
tys kehitti kortit alunperin omien muotoilutiimiensä 
käyttöön tarkoituksenaan muistuttaa erilaisista 
menetelmistä joita käyttäjälähtöisessä suunnittelu-
työssä voidaan käyttää. Minkäänlaista tarkkaa käyt-
tötapaa ei ole määrätty, vaan korttisarjan ohjeessa 
rohkaistaan käyttämään kortteja vapaasti siten kuin 
käyttäjä parhaaksi näkee, esim. projektin suunnitte-
lun apuna. (Ideo Method Cards -korttisarjan ohje.)

Kortit on jaettu neljään kategoriaan (katsomi-
nen, kysyminen, yrittäminen ja oppiminen) sen mu-
kaan miten niiden kuvaamat menetelmät auttavat 
suunnittelijaa eläytymään käyttäjän maailmaan. 
Korteissa on kuva- ja tekstipuoli. Tekstipuoli ker-
too, mihin kategoriaan menetelmä kuuluu, mikä on 
menetelmän nimi, lyhyt kuvaus sen toteuttamises-
ta ja siitä mitä menetelmän käyttämisellä pyritään 
saavuttamaan. Lisäksi kerrotaan parilla lauseella 
tapausesimerkki, missä yhteydessä menetelmää on 
käytetty Ideossa. Kuvapuolella on valokuva, kaavio 
tai piirros, joka toimii lähinnä kuvituskuvana ja muis-

tin tukena helpottamassa halutun kortin löytämistä. 
Tekstipuoli onkin kuvapuolta merkityksellisempi.

Useimpien menetelmien oikeaoppinen to-
teuttaminen vaatii osaamista, eikä menetelmiä voi 
korttien lyhyistä kuvauksista opiskella.  Ideo-kortteja 
voidaankin pitää eräänlaisena korttimuotoon tehty-
nä käsikirjana käyttäjälähtöisen suunnittelun mene-
telmistä, joskaan menetelmiä ei opeteta korteissa 
vaan lukijan oletetaan tuntevan ne.

Ideo Method Cards-kortti.

3.2.3 Korttisarjojen käyttö muotoiluprosessissa
Wölfel ja Merritt ovat tutkineet muotoilijoiden käyt-
töön suunnittelutyökaluiksi tarkoitettuja korttisarjo-
ja tarkoituksenaan selvittää minkälaista hyötyä ne 
tuovat suunnitteluun ja missä suunnitteluprosessin  
vaiheessa mitäkin menetelmää voidaan käyttää. He 
ovat analysoineet 18 tunnetuimman muotoilukort-
tisarjan ominaisuuksia ja viiteen eri näkökohtaan 
perustuen jakaneet korttipohjaiset muotoilutyöka-
lut kolmeen eri luokkaan. Wölfel ja Merritt tuovat 
esille, että vaikka muotoilun tutkimuksessa ollaan 
hyvin perillä eri korttipohjaisista menetelmistä, am-
matinharjoittajille on liian vaivalloista ja aikaavievää 
käydä läpi kaikki menetelmät ja selvittää niiden hy-
vät ja huonot puolet. Heidän mielestään muotoili-
joiden olisi hyvä tietää, minkälaisia korttisarjoja on 
käytettävissä ja tuntea ainakin yksi esimerkki kus-
takin erityyppisestä korttisarjasta, jotta tarvittaessa 
olisi helpompaa valita, mitä korttisarjaa käyttää tai 
jotta olisi helpompaa kehittää itse omaan käyttöön 
sopivat kortit. (Wölfel ja Merritt 2013)
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Muotoilukortteja voidaan Wölfelin ja Merrittin mu-
kaan arvioida viidellä eri määreellä:
-ajateltu käyttötarkoitus ja käytön laajuus (intended 
purpose & scope)
-käytön kesto sekä käytön ajoittuminen suunnitte-
luprosessissa (duration of use and placement in de-
sign process) 
-käyttötapa (system or methodology of use)
-muokattavuus (customization) sekä
-muodolliset seikat (formal qualities)

Ajateltu käyttötarkoitus ja käytön laajuus tar-
koittaa, mihin tarkoitukseen ja kuinka laajalla tai 
suppealla alueella kortteja voidaan muotoilun tut-
kimuksen tai kehittäjän mukaan käyttää. Wölfel ja 
Merritt ovat määrittäneet kolme eri käyttötarkoitus-
ta: 
-yleis/tietokortitit (general/repository cards) toimi-
vat eräänlaisena menetelmien käsikirjana (kuten 
Ideon kortit)
-osallistavan suunnittelun kortteja (participatory 
design) käytetään yhteissuunittelun apuna esim. 
edesauttamaan suunnittelijoiden ja osallistujien vä-
listä ymmärrystä
-kontekstispesifiset kortit (context specific/agenda-
driven cards) käsittelevät hyvin rajattua aluetta, 
esim. Design Play Cards -sarja kestävän kehitykseen 
littyvää suunnittelua.

Käytön kesto ja ajoitus tarkoittaa missä suun-
nitteluprosessin vaiheessa kortteja voidaan käyttää. 
Eri ”käyttöaikoja” on määritelty kolme: prosessin 
alussa esim. konseptoinnin apuna, missä tahansa 
prosessin vaiheessa tai tietyssä, määrätyssä tilan-
teessa kuten työpajassa.

Käyttötapa tarkoittaa, kuinka tiukasti tai löy-
hästi korttien käyttö on ohjeistettu, vai onko lain-
kaan. Toisten korttien käyttö on hyvin pelillistä ja 
leikinomaista siinä missä toisten käyttö vaatii tarkan 
ohjeistuksen seuraamista. Wölfel ja Merritt huo-
mauttavat, että tarkat ohjeet voivat auttaa alkuun 
pääsemisessä mutta muodostuvat helposti rajoit-
teeksi. Erilaisia käyttötapoja on määritelty kolme: 
ei määrättyä käyttötapaa, ehdotus käyttötavaksi ja 
tarkat käyttöohjeet.

Muokattavuus tarkoittaa, missä määrin julkaisi-
ja rohkaisee muokkaamaan kortteja vai onko se pe-
räti edellytys korttien käytölle. Muokattavuuteenkin 
Wölfel ja Merritt ovat määritelleet kolme astet-
ta: Ei muokkaamista, vähäinen tai vapaaehtoinen 
muokkaaminen sekä ”edellyttää muokkaamista”. Ei-
muokattavien korttien on tarkoitus pysyä muuttu-
mattomina siinä missä muokkaamista edellyttävät 
kortit kuten Questionable concept Cards  -kortit val-
mistellaan käyttäjän toimesta etukäteen sopimaan 

tiettyyn viitekehykseen kutakin käyttökertaa varten. 
Ideo-kortit sijoittuvat vähäisen muokkaamisen luok-
kaan mikä käytännössä tarkoittaa, että niitä voidaan 
ryhmitellä aihealueittain.

Muodolliset seikat tarkoittavat korttien fyysisiä 
ominaisuuksia (kuten muoto, koko, paperin laatu), 
ulkoasua (värikkyyttä, onko niissä kuvia, tekstiä vai 
kumpaakin), käytetäänkö korttien käytön yhteydes-
sä myös muita esineitä tai sähköisiä sovelluksia vai 
käytetäänkö kortteja yksinään, sekä onko esim. ku-
takin korttia yksi vai monta kappaletta.

Kaavio 1 kertoo, mitkä Wölfelin ja Merrittin 
nimeämät määreet ovat vertailluille korttisarjoille 
ominaisia. Esimerkkinä mainitut Ideon kortit ovat 
yleis/tietokortteja, niitä voidaan käyttää aina tar-
vittaessa suunnitteluoprosessin aikana, määrättyä 
käyttötapaa ei ole, muokkaamismahdollisuus on vä-
häinen, ja lopuksi, korteilla on ulkoinen ulottuvuus, 
mikä tässä tapauksessa tarkoittaa korteista tehtyä 
älypuhelinsovellusta.

Taulukkoon pohjautuen Wölfel ja Merritt ovat 
lisäksi hahmotelleet kolme korttipohjaisen suun-
nittelutyökalun arkkityyppiä (Kaavio 2). Yleis/tieto-
kortit toimivat menetelmätietopankkina ja auttavat 
uusien näkökulmien huomaamisessa. Niitä voidaan 
käyttää milloin tahansa eikä käyttöohjeita juuri ole. 
Muokattavat kortit on tarkoitettu jonkinasteisesti 
muokattaviksi, useimpia niistä käytetään tietyssä 
vaiheessa suunnitteluprosessia kuten käyttäjiä osal-
listettaessa ja niiden käyttöön on annettu tarkat 
ohjeet. Kontekstispesifiset kortit on kehitetty tietyn 
aiheen ympärille ja niiden käytön ajoitus ja tapa on 
tarkoin määrätty.

On mielenkiintoista, miksi juuri paperisista 
korteista on muodostunut vakiintunut suunnittelu-
työkalujen käyttöliittymä suunnittelupelien muuten 
niin kirjavaan maailmaan. Wölfel ja Merritt arvele-
vat syyksi sitä, että kortit ovat yksinkertaisia, käsin-
kosketeltavia ja siten helposti muokattavissa ja käsi-
teltävissä. Kortteja voidaan käyttää konkretisoimaan 
ja visualisoimaan suunnitteluprosessia (Wölfel ja 
Merritt 2013, sit. Lucero ja Arrasvuori 2010; Lafre-
nière ym. 1999) ja helpottamaan suunnittelijoiden 
ja käyttäjien välistä viestintää (Wölfel ja Merritt 
2013, sit.Beck 2008). 

Pelien näkökulmasta tarkasteltuna pelikortti 
näyttää olevan kompaktein tapa, jolla fyysisistä ob-
jekteista koostuva peli voidaan toteuttaa: se on yhtä 
aikaa lauta jolla liikutaan, nappulat jotka liikkuvat 
ja arpa joka määrää pelin kulun. Kortti voi olla ja-
kamattomasti näitä kaikkia, toisaalta kortit voidaan 
jakaa yhdelle tai monelle pelaajalle. Mielenkiintois-
ta oli myös opinnäytettä tehdessä huomata, kuinka 
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paljon erilaisia korttisarjoja käytetään ihmissuhde-
aloilla.

3.2.4 Ihmissuhdealojen kuvakorttisarjat
Opinnäytteen taustatutkimusvaiheen haastatteluis-
sa nousivat esiin erilaiset terapia- ja mielenterveys-
työhön suunnatut korttisarjat, joita käytetään var-
sinkin psykiatrisessa toimintaterapiassa. Nämä ovat 

Ylinnä: Kaavio 1. Muotoilukorttisarjojen luokittelu 
niiden ominaisuuksien perusteella Wölfelin ja Mer-
rittin mukaan.

Yllä: Kaavio 2. Kolme korttipohjaisen suunnittelutyö-
kalun arkkityyppiä Wölfelin ja Merrittin mukaan.
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kuvakortteja, siis vaihtelevan kokoisia kortteja joissa 
on kuvia ja mahdollisesti tekstiä. Korttien teemat ja 
käyttötarkoitus voivat olla selkeitä ja ohjeistettuja 
kuten kasvonilmeiden välittämien tunteiden tunnis-
taminen tai omien vahvuuksien miettiminen, tai ne 
voivat olla väljemmin tai eivät ollenkaan määrättyjä, 
toimien yleisesti keskustelun herättäjänä ja tukena 
(Pihkanen ym 2013; Harju 2010, 8-10).

Harju on tutkinut kuvakorttisarjojen käyttöä 
ihmissuhdealojen asiakastyössä (esim. erilaiset te-
rapiat, psykiatria, perhe- nuoriso-, vanhus- ja van-
keinhoitotyö) ja erityisesti hyvältä korttisarjalta 
vaadittavia ominaisuuksia. Harju pyrkii luomaan 
ihmissuhdealoilla käytettävän toimivan korttisar-
jan  kriteerit samaan tapaan kuin Wölfel ja Merrit 
haluavat luoda toimivan luokituksen muotoilualal-
la käytettävien korttipohjaisten työkalujen arvioin-
tiin. Kummatkin tekijät kertovat motivaatiokseen 
havahtumisen siihen, kuinka paljon erilaisia kortti-
sarjoja heidän omalla alallaan on käytössä ja kuinka 
puuttellinen kokonaiskuva niistä on. Tekijöillä ei ole 
tiedossa että aiheesta olisi tehty aikaisempaa tut-
kimusta ja he pitävätkin omia tutkimuksiaan vasta 
johdatuksena aiheeseen ja alleviivaavat jatkotut-
kimuksen tarvetta. Wölfel ja Merritt ovat  tehneet 
tutkimuksensa empiirisesti vertailemalla kortteja 
käyttökokemuksiinsa perustuen, Harjun tutkimus 
puolestaan on käyttäjäkokemusten keräämiseen 
perustuva laadullinen kyselytutkimus. Harjun näke-
mys on, että hyvän kuvakorttisarjan ominaisuudet 
voidaan yleistää muihinkin korttisarjoihin, tosin hän 
ei  anna esimerkkejä, mitä tarkoittaa muilla kortti-
sarjoilla.

Harjun mukaan ihmisuhdealojen asiakastyössä 
toimivan korttisarjan ominaisuudet voidaan jakaa 
viiteen luokkaan: 
-fyysisiin ominaisuuksiin
-kuvien ominaisuuksiin 
-tunneominaisuuksiin
-käyttöominaisuuksiin sekä 
-korttisarjan lisäosiin

Fyysiset ominaisuudet tarkoittavat korttien 
fyysistä olemusta kuten materiaalia ja määrää, ku-
vien ominaisuudet kuvien visuaalista ja sisällöllistä 
laatua. Tunneominaisuuksilla tarkoitetaan kuvi-
en potentiaalia herättää korttien käyttäjissä esim. 
muistoja ja tunteita keskustelun syventämiseksi; 
käyttöominaisuudet merkitsevät korttien monipuo-
lisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Lisäosilla puoles-
taan tarkoitetaan esim. korttien numerointia, kuvi-
en taustatietoja tai korttien säilytyskoteloa. (Harju 
2010, 48-50)

3.2.5 Wölfelin ja Merrittin ja Harjun määrittämien 
korttisarjan ominaisuuksien vertailu
Voidaanko Wölfelin ja Merrittin määrein arvioida 
muidenkin kuin muotoilualan korttipohjaisia työka-
luja ja ovatko Harjun määrittämät hyvän korttisarjan 
kriteerit yleistettävissä kuvakorttien lisäksi muihin-
kin korttisarjoihin kuten hän väittää? Onko korttisar-
joja mahdollista arvioida universaalein kriteerein?

Harju on pyrkinyt luomaan kriteerit joilla mi-
tata kuvakorttisarjan onnistuneisuutta kokoamalla 
yhteen ihmissuhdealoilla työskentelevien käyttäjien 
kokemuksia; Wölfel ja Merritt ovat pyrkineet kuvaa-
maan suunnittelukorttisarjojen ominaisuuksia ja 
luomaan luokittelun, jonka avulla voidaan helpottaa 
tarkoitukseen sopivimman korttipohjaisen työkalun 
valintaa. Tutkijat edustavat eri aloja tarkastellen ai-
hetta omasta näkökulmastaan ja eri kontekstissa, 
mutta aihe jota he katsovat, on sama: korttipohjai-
set kuvalliset työkalut. Vertaamalla heidän määri-
telmiään toisiinsa voidaan saada viitteitä siitä onko 
niillä yhteistä rajapintaa ja kuinka paljon. Taulukossa 
1 Wölfelin ja Merrittin määreitä on sovellettu ih-
missuhdealojen kuvakorttisarjojen tarkasteluun ja 
taulukossa 2 Harjun määreitä on verrattu Wölfelin 
ja Merrittin määreisiin. 

Kyseessä ei ole tieteellisesti pätevä vertailu 
mutta havainnoista voidaan vetää suuntaa-antavia 
johtopäätöksiä. Huomattavan monista Wölfelin ja 
Merrittin sekä Harjun määreistä voidaan löytää 
yhteneväisyyksiä, ja on yllättävää kuinka saman-
kaltaisiin määreisiin he ovat päätyneet. Jaottelu on 
hieman erilainen mutta määreisiin sisältyvät samat 
asiat. Alakohtaiset erot ilmenevät siinä, että Harju 
ei suoraan puhu käyttötarkoituksesta ja käytön laa-
juudesta eikä käytön kestosta ja ajoituksesta, sillä 
terapiatyö ei ole muotoilutoimeksiannon kaltainen 
prosessi jolla on alku ja loppu. 

On liian aikaista väittää, että Wölfelin ja Merrit-
tin ja Harjun nimeämistä ominaisuuksista voitaisiin 
yleistää universaali luokittelumalli minkä tahansa 
korttisarjan arviointiin, mutta niiltä osin kuin heidän 
määritelmänsä ovat yhteneväiset, en näe syytä mik-
sei näiden ominaisuuksien voitaisi katsoa pätevän 
useimpien korttisarjojen tapauksessa.

Kummatkin tekijät korostavat käsittelevänsä 
toistaiseksi vähälle huomiolle jäänyttä aihetta pitäen 
työtään vasta avauksena aihepiirin pariin ja pitävän-
sä jatkotutkimusta tärkeänä. Sekä Harju että Wölfel 
ja Merritt  antavat ymmärtää tarkoittavansa korttien 
tutkimuksen jatkamista oman alansa kontekstissa, 
mutta itse pitäisin kiinnostavampana poikkitieteel-
listä lähestymistapaa, jossa tutkittaisiin millä aloilla 
korttipohjaisia työkaluja käytetään ja mihin tarkoi-
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tukseen. Kun levinneisyydestä ja käyttötavoista olisi 
parempi selvyys, olisi mahdollista tutkia, voidaanko 
mitä tahansa korttisarjoja arvioida yleisin kriteerein.

Ylinnä: Taulukko 1. Ihmissuhdealojen korttisarjojen 
tarkastelua Wölfelin ja Merrittin määrittämien kort-
tisarjojen ominaisuuksien mukaan.

Yllä: Taulukko 2. Harjun määrittämien hyvän kortti-
sarjan ominaisuuksien vertailua Wölfelin ja Merrit-
tin määreisiin.

Viereinen sivu: Kuvakorttisarjoja Aurorassa.

Onko kortit suunnattu tiettyä 
käyttötarkoitusta varten ja 
käsittelevätkö ne rajattua 
kontekstia? Jotkut ihmissuh-
dealojen kuvakorttisarjoista 
on tarkoitettu tietynlaiseen 
käyttöön, esim. vahvuuskortit 
omien vahvuuksien 
huomaamiseen tai 
tunnekortit tunteiden 
tunnistamiseen. Geneerisillä 
kuvakorteilla ei ole rajattua 
kontekstia vaan niiden 
tarkoitus on olla aiheiltaan 
mahdollisimman monipuoli-
sia. Tiettyä käyttötarkoitusta 
niillä ei ole, toisaalta 
sellaiseksi voidaan määritellä  
keskustelun apuna 
toimiminen.  

Pitääkö kortteja käyttää  
tiettyjen ohjeiden mukaan?
Wölfel ja Merritt määrittävät 
kolme erilaista suunnittelu-
korttien käyttötapaa: täysin 
vapaa, suositeltu ja tarkasti 
ohjeistettu käyttötapa.

Ihmissuhdealojen kuvakortti-
sarjoista esim. vahvuus- ja 
ilmekorteilla on ehdotettu 
käyttötapa, mutta Harjun ja 
opinnäytettä varten 
haastateltujen  toimintatera-
peuttien mukaan geneeris-
tenkin kuvakorttien 
käyttötilanteen voi 
suunnitella hyvin tarkasti 
ennalta tai kortteja voi 
käyttää täysin vapaasti, 
suunnittelematta tilannetta 
ennalta.

Milloin kuvakorttisarjoja 
voidaan käyttää? Tämän 
kirjoittajalla on tietoa 
ainoastaan mielenterveystyön 
käytännöistä: avokuntoutuk-
sessa kortteja voidaan käyttää 
alkukartoituksessa 
hoitosuhteen alettua tai yhtä 
hyvin myöhemmin vaikkapa 
keskusteluryhmässä. 
Keskustelun apuna erilaisia 
kortteja voidaan siis käyttää 
milloin tahansa. Geneeriset 
kuvakorttisarjat vertautuvat 
suunnittelualan niihin 
kortteihin, joita voidaan 
käyttää missä tahansa 
suunnitteluprosessin 
vaiheessa tai tarvittaessa. On 
huomattava, että terapiatyötä 
ei voida verrata suunnittelu-
prosessiin, jossa on alku ja 
loppu.

Ihmissuhdealojen kuvakorttisarjojen tarkastelua Wölfelin ja Merrittin määrein

Onko käyttäjän tarkoitus 
muokata kortteja itse? 
Useimmat kuvakorttisarjat 
joihin tutustuttiin opinnäyt-
teen taustatutkimusvaiheen 
aikana ovat  ei-muokattavia, 
ja joita siis ei ole tarkoitettu 
käyttäjän muokattavaksi vaan 
joiden on tarkoitus pysyä 
muuttumattomina.

Fyysiseltä esineeltä ei voida 
poistaa sen fyysisiä 
ominaisuuksia. Kortilla on 
aina materiaali, koko, väritys 
ja sisältö. Mutta onko 
kuvakorttisarjoja tarkoitus 
käyttää yhdessä muiden 
esineiden kanssa? 
Lähtökohtaisesti ei, mutta 
asia riippuu täysin kortteja 
käyttävästä työntekijästä, 
aivan kuten käyttötapakin.

Muodolliset seikatMuokattavuusKäyttötapa

Käytön kesto ja 
ajoittuminen 

suunnitteluprosessissa 
 Ajateltu käyttötarkoitus 

ja käytön laajuus

Korttisarjan lisäosat

Harju erottelee kuvien 
ominaisuudet (lähinnä 
tekninen onnistuneisuus, 
mutta myös monipuolisuus ja 
aikaa kestävä näkökulma) 
erikseen korttien fyysisistä 
ominaisuuksista, jotka Wölfel 
ja Merritt sijoittavat 
muodollisten seikkojen alle. 
W&M tosin mainitsevat 
erikseen PLEX-korttien 
tekijöiden kertomuksen 
korttien kuvista saamastaan 
palautteesta ja siitä 
vetämistään johtopäätöksistä: 
He korostavat kuinka tärkeää 
on valita kortteihin sopivat 
kuvat ja kuinka kuvien on 
oltava riittävän abstrakteja 
jotta niitä voidaan tulkita 
avoimesti, mutta toisaalta 
riittävän yksityiskohtaisia jotta 
kuvista voi löytää tulkittavaa. 
Ulkoasun onnistuneisuutta 
voitaneen pitää vaatimuksena 
mille tahansa kuvalliselle 
työkalulle. 

Ei vastaa mitään Wölfelin ja 
Merrittin määrittämää 
ominaisuutta, mutta kuten 
Harju itsekin korostaa, 
tunneominaisuudet liittyvät 
erottamattomasti kuvien 
(sisällöllisiin) ominaisuuksiin.

Pitäisikö esim. suunnittelu-
korttien kuvien sitten 
herättää tunteita? Varmasti: 
puhuessamme “hyvästä 
kuvasta” emme tarkoita 
teknisesti onnistunutta mutta 
mitäänsanomatonta kuvaa 
vaan myös sitä, että 
visuaalisen miellyttävyyden 
lisäksi kuva herättää meissä 
jotain tunteita. Erityisesti 
yhteissuunnittelussa 
käytettävissä korteissa, joiden 
on tarkoitus edesauttaa 
vuorovaikutusta ja ideointia, 
täytyy olla tunteita herättäviä 
kuvia.

Vastaavat W&M:n käyttötapaa 
ja muokattavuutta: korttien 
helppokäyttöisyyttä, 
käyttöohjeita ja -ideoita, 
muunneltavuutta ja 
monipuolisuutta.

Harjun korttisarjan määreiden vertailu Wölfelin ja Merrittin määreisiin

Vastaavat Wölfelin ja Merrittin 
muodollisia seikkoja kuten  
materiaalisia ominaisuuksia, 
kokoa, yleistä laadukuutta ja 
korttien lukumäärää.

Vastaavat Wölfelin ja Merrittin 
muodollisia seikkoja ja siinä 
myös korttien yhteydessä 
käytettäviä muita objekteja 
tai ulkoista ulottuvuutta.
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4 Projektin kuvaus

4.1 Tavoitteet
Opinnäytteen tavoitteena oli kehittää aiemmin luo-
dusta konseptista toimiva prototyyppi, syventää 
osaamista käyttäjälähtöisessä suunnittelussa sekä 
kehittää valokuvaus- ja kuvankäsittelytaitoja. Halu-
sin myös saada kokemusta erikoislaatuisen aihepii-
rin parissa työskentelystä.

4.2 Rajaus
Työn alussa oli pohdittava, mihin käyttötarkoituk-
seen työkalua käytettäisiin sekä kenelle ja kenen 
kanssa sitä pitäisi kehittää. Toisin sanoen, ketkä kär-
sivät kognitiohäiriöistä ja ketä näiden henkilöiden 
elämänpiiriin kuuluu? Kaksi neurokognitiivisen toi-
minnan häiriöistä kärsivää pääryhmää ovat ihmiset, 
joiden kognitiiviset vaikeudet ovat osa psykoosisau-
rauksien oireita ja ne, joilla ne liittyvät autismin kir-
joon.

Tavoite oli saada projektin osallistujiksi edellä-
mainittujen ryhmien kanssa ammattinsa puolesta 
tekemisissä olevia henkilöitä – ammattilaisia siksi, 
että heillä olisi henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi 
koulutuksen tuoma tieto ja laajempi näkemys kog-
nitiohäiriöihin kuin esim. häiriöstä kärsivän lähei-
sillä, ja ammattilaisten kautta voisi olla mahdollista 
saada läheisiäkin mukaan.

Yhteistyötahojen valinnassa paljon merkitystä 
oli sillä, että Auroran sairaalaan ja Malmin psykiat-
rian poliklinikalle oli jo valmiit kontaktit. Niissä työs-
kenteli hoitajia ja lääkäreitä, jotka olivat osallistu-
neet aiempaan projektiin ja joilla oli jo käsitys siitä, 
mitä yhteissuunnittelu muotoilijan kanssa tarkoit-
taisi ja mitä se edellyttäisi heiltä. Ennen lopullista 
aiheen valintaa varmistin molemmista paikoista ha-
lukkuuden ja mahdollisuuden osallistua projektiin. 

Kontaktoin myös Autismiliittoa ja Keskuspuiston 
ammattiopistoa ja koetin löytää projektiin osallistu-
jia myös autismin kirjon asiantuntijoista. Osallistujia 
ei kuitenkaan mm. ajanpuutteen vuoksi löytynyt, ja 
koska mielenterveyshoidon työntekijöitä ilmoittau-
tui mukaan riittävästi, päätin rajata työkalun suunni-
teltavaksi ensisijaisesti psykoosisairaiden tarpeisiin.

Produktio-osuuden tavoitteena oli saada päi-
vittäistoimintojen työkalusta aikaan toimiva proto-
tyyppi, joka tulisi olemaan kortti- tai lautapelityyp-
pinen fyysinen objekti. Sähköiset ratkaisut, kuten 
tietokoneella tai tabletilla käytettävät sovellukset 
rajasin pois, sillä sellaisten kehittämiseen projektin 

puitteissa ei olisi aikaa, ja paperiset mallit soveltu-
vat varhaisvaiheen prototypointiin paremmin, sillä 
kaikenlaisten muutosten, parannusten ja lisäysten 
teko on helpompaa ja joustavampaa. Tärkeänä seik-
kana työkalun käytössä pidin myös ihmisten välistä 
vuorovaikutusta jonka fyysinen työkalu mahdollis-
taa. Sähköisiä sovelluksia ja muita kehittyneempiä 
ratkaisuja kannattaisi ruveta kehittämään vasta, 
kun työkalun sisältö on saatu valmiiksi ja käyttöta-
pa määriteltyä. Eräät jo olemassaolevat, tervey-
denhoidon ammattilaisten tekemät kynä ja paperi 
-tyyppiset toimintakyvyn arvioimiseen kehitetyt 
mittarit ovat saatavina nykyään myös tablettiversi-
oina, esim. Mini Mental State -testi, ja mm. Ideon 
Method Cards -menetelmäkorttisarjasta on tehty 
mobiililaiteversio.

4.3 Prosessikuvaus

4.3.1 Projekti alkaa
Päätin aiheen joulukuussa 2012 ja tammikuun alus-
sa 2013 otin yhteyttä erääseen Malmin psykiatri-
an poliklinikan psykiatriseen kotihoitajaan joka oli 
keskeinen hahmo UID-kurssilla tehtyjen korttien 
kokeilussa ja tiesi mistä nyt olisi kysymys. Sovimme 
tapaamisen tammikuun puoleenväliin. Tammi- ja 
helmikuu kuluivat tiedonhaun, kontaktoinnin ja 
haastatteluiden merkeissä.

4.3.2 Psykiatristen kotihoitajien haastattelu
Tapaan neljä Malmin psykiatrisen poliklinikan koti-
hoitajaa poliklinikalla 16.1.2013. Kerron opinnäyt-
teestä ja kysyn, olisiko kotihoitoryhmä kiinnostunut 
olemaan projektissa mukana, onnistuuko yhteistyö 
poliklinikan puolesta ja kuinka asiassa tulisi edetä. 
Alkuperäisenä ajatuksena oli että työkalu olisi vaki-
oitu arviointimenetelmä, mutta tällaisen välineen 
kehittäminen opinnäytteen laajuuden puitteissa 
olisi todella haasteellista: erityisesti testauksen kat-
tavuus ja tulosten relevanttius herättää pohdintaa. 
Olemme yhtä mieltä siitä, että tavoitteena pitää olla 
nimenomaan päivittäiseen käyttöön tehty työkalu, 
hoidon apuväline, eikä varsinainen mittari tai testi 
jolla toimintakykyä pisteytetään.

Ilmenee, että avokuntoutuksen eli psykososiaa-
lisen kuntoutuksen hoitajat voisivat testata työka-
lua pikemminkin kuin kotihoitoryhmä, sillä heidän 
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Helmi

Tammi

Maalis

Huhti

Touko

Kotihoitoryhmä: neljä psykiatrista kotihoitajaa. Malmin psyk. pol. 16.1.2013. 

Jussi Niemi-Pynttäri, ylilääkäri, sekä anonyymi kotihoitaja. Malmin psyk. pol. 11.2.2013 

Jorma Oksanen, ylilääkäri, psykiatrian erik.lääkäri. Auroran sairaala 18.2.2013.

Pentti Hinttala, ylilääkäri, psykiatri. Kivelän psyk. pol. 28.2.2013.

Toimintaterapeutti A. Malmin psyk. pol. 1.3.2013.
Hannimari Pihkanen, TT, sekä kaksi anonyymiä TT:ia. Auroran sairaala 1.3.2013.

Fysioterapeutti Sari Lamio. Auroran sairaala 22.3.2013.

Opinnäytetyösuunnitelman esittely. 17.1.2013

Juha Kronqvist ohjaajaksi. 28.1.2013

Päätös suunnata työkalu ensisijaisesti psykoosisairaille. 22.2.2013

Haastattelu

Koekäyttöjakso 1

Koekäyttöjakso 2

psyk.pol. = psykiatrian poliklinikka
TT = toimintaterapeutti
FT = fysioterapeutti

Muu tapahtuma

Koekäyttäjiksi ilmoittautuneille lähetetään tähän mennessä otetut korttien kuvat 
kommentoitavaksi. 4.4.2013.

Koekäyttäjiä haetaan sähköpostitse ja kysytään mitä aiheita kuvissa tulisi olla. 27.3.13

Osallistujille toimitetaan korttipakat sekä oheismateriaalia, mm. päiväkirjat. 
Yhteyshenkilöiden ohjeistus. Aurora ja Malmi, 12.4.2013.

Palautetapaaminen ja osallistujien päiväkirjojen keräys. 
 -FT Sari Lamio ja TT Hannimari Pihkanen. Aurora 2.5.2013.
 -TT Sari Peltola. Malmi 2.5.2013. 

Osallistujille toimitetaan korttipakkojen päivityspaketit, joissa on toivottuja uusia 
kuvia sekä uudestaan kuvattuja aiheita. Aurora ja Malmi 13.5.2013.

Palautetapaaminen/loppuhaastattelu ja osallistujien päiväkirjojen keräys. 
 -Sari Peltola ja toimintaterapeutti A. Malmi 27.5.2013.
 -TT:t Hannimari Pihkanen, Ritva Heinonen sekä anonyymi TT. Aurora 27.5.2013.

Kaavio 3. Projektin aikataulu.
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luonaan käy potilaita päivittäin ja heidän työnsä on 
enemmän keskustelu- ja haastattelutyyppistä kuin 
kotihoitoryhmän.

Aiheiden kannattaisi olla nimenomaan päivit-
täistoimintoja ja työkaluun tulisi sisällyttää kaikki 
kolme PT-toimintojen tasoa, sillä potilaiden yksilöl-
liset erot ovat todella suuria ja vaihtelevat paljon. 
Joku ei osaa huolehtia hygieniastaan, mutta pärjää 
ns. instrumentaalitaidoissa hyvin, eli osaa toimia 
kodin ulkopuolella ja hoitaa asioitaan. Joku toinen 
taas huolehtii itsestään muttei uskalla tai pysty me-
nemään ulos ja toimimaan sosiaalisissa tilanteissa. 

Kysyn, mitä vaatimuksia psykoosisairaiden suu-
ret yksilölliset erot asettavat työkalulle ja voitaisiin-
ko työkalua käyttää kaikenlaisten potilaiden kanssa 
mihin kotihoitajat vastaavat, että on työkalun käyt-
täjän ammattitaitoa osata arvioida miten kenenkin 
kanssa voidaan toimia. Kysyttäessä työkaluun tule-
vien kuvien konkretian tasosta he sanovat, että ku-
vien pitäisi ehdottomasti olla valokuvia tutuista esi-
neistä ja tavaroista, joita on oikeastikin saatavana. 
Kuvassa voisi olla  myös kuvateksti.

Kotihoitajat arvelevat, että toimintaterapeutti 
voisi olla työkalusta kiinnostunut, ja myös alkukar-
toituksessa työkalusta voisi olla hyötyä: kun uusi 
potilas tulee avohoitoon ja hoitosuhde alkaa, voi-
taisiin korttien avulla keskustelemalla saada tietoa 
potilaan elintavoista. Kotihoitajat pitävät hyvänä 
asiana, että työkalun käytössä syntyy vuorovaikutus 
ihmisten välille verrattuna tietokonesovellukseen, 
jota potilas käyttäisi yksinään. Heidän mukaansa 
fyysisten esineiden käsittely voi auttaa monia aja-
tusten jäsentelyssä.

4.3.3 Ylilääkäri Jussi Niemi-Pynttärin ja 
psykiatrisen kotihoitajan haastattelu 
Tapaan Ylilääkäri Jussi Niemi-Pynttärin Malmin psy-
kiatrisella poliklinikalla  11.2.2013. Tapaamisessa 
on läsnä myös yksi kotihoitoryhmän psykiatrisista 
hoitajista, joka oli mukana viime tapaamisessa. Mo-
lemmat ottivat osaa vuoden 2011 kurssiin. Niemi-
Pynttäri kannattaa työkalun kehittämistä eteenpäin. 
Hänenkin mielestään työkalu voisi kiinnostaa toi-
mintaterapeutteja ja hän kehottaa ottamaan selvää, 
mitä samantyyppisiä välineitä näillä mahdollisesti 
on jo käytössään.

Niemi-Pynttäri arvelee, että ensin olisi hyvä 
saada tietoa psykoosisairaiden kognitiovaikeuksista 
laajemmin ja yleisellä tasolla haastattelemalla ensin 
lääkäreitä ja psykologeja, sitten toimintaterapeutte-
ja ja hoitajia.
Näytän ryhmäni vuonna 2011 kartoittamaa potilaan 

hoitopolkua ja kysyn voisiko sen varrelta löytyä po-
tentiaalisia käyttötilanteita työkalulle. Niemi-Pynttä-
ri ja hoitaja vastaavat, että kuva esittää tutkimusjak-
soa ja malli toimii pääosin juuri noin, mutta työkalu 
kannattaisi ottaa käyttöön vasta skitsofrenian va-
kiintuneessa vaiheessa diagnoosin ja hoitosuunni-
telman tekemisen jälkeen.

Kysymykseen, voisiko potilaita osallistaa pro-
jektiin, Niemi-Pynttäri ja hoitaja vastaavat, että on 
hyvä ajatus, että ne joita työkalu koskettaa olisivat 
mukana suunnittelemassa sitä, mutta molempien 
mukaan heidän potilaansa eivät ole kykeneviä osal-
listumaan varsinaiseen suunnitteluun. Välitöntä pa-
lautetta kyllä voisi kysyä, kuten miltä käyttötilanne 
tuntui jne. Hoitaja ja Niemi-Pynttäri eivät myöskään 
ottaisi potilaiden läheisiä mukaan projektiin, sillä 
näiden osallistaminen olisi todennäköisesti erittäin 
vaikeaa. Joillakin on läheisiä, toisilla taas ei ketään; 
osa ei missään nimessä halua ottaa läheisiään mu-
kaan hoitoonsa, ja on läheisiä, jotka eivät myöskään 
ole kykeneviä osallistumaan.

4.3.4 Ylilääkäri Jorma Oksasen haastattelu
Tapaan ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri Jorma 
Oksasen Auroran sairaalassa 18.2.2013. Oksasen 
mielestä työkalussa on oleellista validointi eli se, 
että työkalu antaa oikean tuloksen, ja sen suhteen 
on huomioitava sekä positiivinen että negatiivinen 
arviointi: sen lisäksi että työkalun avulla saadaan 
käsitys jonkun taidoista, on voitava huomata ja yk-
siselitteisesti tulkita myös se, jos joku ei osaa jotain 
asiaa (negatiivinen tulos). Työkalun on oltava myös 
riittävän herkkä eli sen avulla on tultava ilmi myös 
tapaukset, joissa luullaan ennakolta että joku osaa 
jotain, mutta työkalu paljastaakin ettei näin ole. Va-
lidointia voitaisiin tehdä Aurorassa taidoiltaan erita-
soisten referenssiryhmien kanssa.

Oksasen mielestä avohoidossa olisi työkalulle 
suurin potentiaali, ei sairaalassa, missä potilaan toi-
mintakykyä voidaan observoida. ”Työkalu ei voi kor-
vata kotikäyntiä, mutta siihenhän sillä periaatteesa 
pyritään: saada käsitys toimintakyvystä tarvitsemat-
ta observoida henkilön toimintaa kyseisessä puu-
hassa.” Käytännössä resurssit ovat rajalliset, eikä 
kotikäyntejä voida tehdä niin paljon kuin olisi tarvis.

Kerron Jyväskylän yliopistossa  tehdystä tapaus-
tutkimuksesta (Oksanen 2008) jossa skitsofreenikot 
kokivat psykologin heille valikoimat kuntoutushar-
joitukset irralliseksi ja hyödyttömäksi puuhasteluksi 
ja kysyn voidaanko tapaus yleistää. Oksanen vastaa, 
että kynä ja paperi -tyyppiset harjoitukset, joista oli 
kyse, korreloivat huonosti toimintakyvyn kanssa. 
Hän kertoo toimintaterapeuteilla olevan toiminta-
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Työkalun idean lyhyesti kuvaava ”rautalankamalli”, jolla haastateltavia ja potentiaalisia projektiin osallistujia in-
formoitiin, mistä opinnäytteessä on kysymys. Alkuperäinen kuva: Ida-Maria Kivelä, Seungho Lee, Pei Lin, Ilmari 
Mansikkamäki.

Potilaan hoitopolku – saapuminen Malmin psykiatriselle poliklinikalle. Alkuperäinen kuva: Ida-Maria Kivelä, 
Seungho Lee, Pei Lin, Ilmari Mansikkamäki.
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kyvyn mittaamiseen paljon testejä ja keinoja, joiden 
tekemiseen vaaditaan usein koulutus ja lisää, että 
ehkä jokin tällainen testi voisi olla referenssiryhmi-
en lisäksi toisena mittarina, johon työkalua voitaisiin 
verrata.

Voivatko psykoosisairaat pitkästyä jos he käyt-
tävät työkalua/pelaavat peliä uudestaan ja uudes-
taan? ”Ei välttämättä, sehän on silloin oppimista 
ja siis kuntoutusta, jos oppii toimimaan oikein. 
Voidaan tietysti kysyä, missä määrin se, että osaa 
esimerkiksi panna kortit järjestykseen, korreloi sen 
kanssa, että osaa tehdä asian oikeasti.” Oksanen 
pohtii myös muita työkalun ongelmia: ”Jos kogni-
tiohäiriöiset ihmiset käyttävät työkalua, he voivat 
käsittää, että nyt pelataan peliä, mutta yhtäläisyys 
todellisuuteen voi jäädä puuttumaan, ja he ottavat 
pelin vain pelinä osaamatta yhdistää käsiteltävää 
asiaa toimintaan tosielämässä – tämä johtuu kog-
nitiohäiriöstä.” Hän lisää, että on myös yksi asia, 
kuinka suuri osa potilaista suoriutuu asiasta pelissä 
ja toinen asia, kuinka moni tekee sen käytännössä, 
vaikka siis hallitsisi kyseessä olevan asian. Tällöinkin 
saataisiin kuitenkin diagnoosiin apua, sillä siis tie-
dettäisiin, että kyseessä on esim. aloitekyvyn heik-
kous eikä kognitiovaikeus.

Hoitaja arvioinee potilaan jaksamisen, eli kuin-
ka paljon esim. jotain harjoitusta tehdään kerralla, 
mutta pitäisikö pelissä olla ajallinen kaari tai kulku ja 
esim. jonkinlainen lopetus? ”Kiinnostavaa asiaa jak-
saa tehdä pitempään, ja jos peli olisi mielenkiintoi-
nen, sitä jaksaisi pelata pitempään. Käyttötilanteen 
kesto riippuu siitäkin, kuinka hienoa muutosta etsi-
tään, eli joidenkin potilaiden kanssa peliä jouduttai-
siin pelaamaan pitempään kuin toisten, jotta näiden 
osaamisesta päästään selvyyteen.”

Täsmennän, että kyseessä ei ole varsinaisesti 
peli, mutta tilanne varmastikin ohjaisi ajatuksia sii-
hen suuntaan, sillä käyttötilanne muistuttanee pe-
litilannetta ja työkalun ulkoasu lauta- tai korttipeliä. 
Viittaan Johan Huizingan lanseeraamaan käsittee-
seen leikkivästä ihmisestä ja siitä, kuinka leikkimie-
lisyys ja leikkivä toiminta ovat ihmisille luonteen-
omaista ja kysyn, onko näin myös psykoosisairaiden 
laita. Oksanen vastaa myöntävästi ja kertoo, että 
psykoosisairaat eivät siinä suhteessa poikkea muista 
ihmisistä. Pelillisyys voisi siis lisätä kiinnostusta työ-
kalun käyttöön tai ainakin ohjata tilannetta vähem-
män vakavaan suuntaan. Oksanen lisää, että hei-
dän potilaansa ovat usein nuoria ihmisiä, joita pelit 
(myös/ainakin PC-pelit) kiinnostavat  ja ne ovat kyllä 
tuttuja ja olisi varmasti eduksi, jos tilanne ei tuntuisi 
tutkimukselta vaan pelaamiselta. Kysyttäessä pitäi-
sikö työkalun kuvien olla valokuvia vai piirroksia Ok-

sanen vastaa pääasian olevan, ettei tulkinnasta saa 
tulla epäselvyyttä.

4.3.5 Ylilääkäri Pentti Hinttalan haastattelu
Tapaan ylilääkäri Pentti Hinttalan Kivelän psykiat-
risella poliklinikalla 28.2.2013. Hinttalan mukaan 
työkalu voisi soveltua kuntoutus- ja hoitokotiym-
päristöön. ”Mitä nuorempana sairastuu – esim. 
14-15-vuotiaana – sitä nopeammin kognitiiviset ky-
vyt laskevat, ja sairaudelle alttiilla ihmisillä on yleen-
sä jo valmiina kognitiivisia vaikeuksia – ei välttämät-
tä suuria tai selvästi havaittavia, mutta jälkeenpäin 
ne voidaan selvästi tajuta.” 

Hinttala kertoo, että vastaanottokäyttäytymi-
sestä ei voida päätellä miten potilaat elävät ja jat-
kaa, että kotikäynti ei ole korvattavissa ja voidaan 
kysyä, miksi tehdä kaksi tuntia töitä vastaanotolla, 
kun voitaisiin tehdä kaksi tuntia töitä potilaan koto-
na, mutta tietysti kyse on aina resursseista. 

Hinttala on osin eri mieltä Jorma Oksasen kans-
sa siitä, että leikkimielisyys ja leikkivä toiminta on 
skitsofreenisillekin ihmisille luonteenomaista. Mo-
nella on vaikeuksia motivoitua, eli henkilöä ei vain 
huvita tehdä mitään. Hän toteaa, että vaikka työka-
lu toimisi taitojen opettelun välineenä, taidot eivät 
ole itseisarvo sinänsä, vaan niiden harjoittaminen 
on tärkeää nimenomaan kognition kehittymisen 
kannalta. Hänenkin mielestään vaikeasti ratkaistava 
ongelma on, kuinka rakentaa silta pelin ja todelli-
suuden välille, ettei peliä käsitettäisi vain pelinä. 
Hinttalan mukaan pientenkin onnistumisten visuali-
sointi olisi tärkeää, sillä kuntoutumisessa juuri pie-
nillä edistysaskeleilla on merkitystä, mutta ne unoh-
tuvat helposti. Ihminen myös rutinoituu nopeasti, 
ja jotta tekeminen pysyisi mielenkiintoisena, pelissä 
olisi varmasti hyvä olla jonkinlaisia palkintoja.

Monella skitsofreenikolla työmuistin harjoitta-
minen olisi hyväksi, sillä työmuisti on kaventunut 
aivosolujen rappeutumisen takia. Se taas vaikeuttaa 
toimimista koska se huonontaa mm. tarkkaavai-
suutta ja se, kuinka moneen asiaan jaksaa keskittyä 
kerralla on rajallista. ”Tietokonepelit ovat harjoitut-
tamisessa ylivertaisia, sillä niissä voi reagoida tapah-
tuviin asiohin.” Tietokonesovellusten etu on, että ei 
tarvitse ajatella pidetäänkö hiirtä oikeassa vai va-
semmassa kädessä tms., sillä kyse on kognition har-
joittamisesta jolloin ei ole väliä, miten käyttöliittymä 
fyysisesti toimii, vaan sisältö on pääasia. Hinttalan 
mukaan Suomessa suhtaudutaan yleisesti jotenkin 
nuivasti peleihin ja pelaamiseen eikä nähdä, että 
niiden pelaamisesta on hyötyä –  kunhan nyt koko 
hereilläoloaika ei kulu pelaamiseen. 
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4.3.6 Toimintaterapia 
mielenterveyskuntoutuksessa
Maaliskuun 1. päivänä 2013 on kaksi toimintatera-
peuttien haastattelua. Aamulla tapaan toimintate-
rapeutti A:n Malmin psykiatrisella poliklinikalla ja 
iltapäivällä Auroran sairaalassa Hannimari Pihkasen 
ja kaksi muuta toimintaterapeuttia, jotka halusivat  
esiintyä opinnäytteessä anonyymisti.

Kerron toimintaterapeuteille suunnittelevani 
kuvallista työkalua tai peliä ja kerron, että se voisi 
olla korttipohjainen. Toimintaterapiassa kuvakort-
tien käyttö on tuttua, ja siihen saadaan opintojen 
aikana koulutustakin. Sekä Malmilla että Aurorassa 
toimintaterapeutit näyttävät erilaisia kuvakortti-
sarjoja. Toimintaterapeutit kertovat, että käyttäjän 
merkitys korttien onnistuneessa käytössä on suuri 
ja terapeutti päättää, miten käyttää kortteja tai pe-
lejä.

Toimintaterapiassa keskitytään juuri toimin-
taan ja tekemiseen. Mielenterveyspotilaiden kanssa 
harjoitellaan taitoja konkreettisesti mutta työ sisäl-
tää paljon myös keskustelua, ei pelkästään taidoista 
vaan hyvin laajasti elämänhallinnasta. 

Toimintakyvyn arviointiin liittyen toimintatera-
peutin työtä on arvioida, pystyykö potilas fyysisen 
toimintakyvyn puolesta asumaan itsenäisesti tai 
tarvitseeko hän siihen tukea ja kuinka paljon. Ar-
vioinnin suhteen toimintaterapeutit korostavat ha-
vainnoinnin merkitystä ja konkreettista tekemistä ja 
painottavat, että kaikenlaiset työkalut kuten arvioin-
tilomakkeet tai testit ovat vain menetelmiä muiden 
joukossa eikä mitään välineitä pidä käyttää vain väli-
neiden käytön vuoksi.

Toimintaterapeuttien mielestä päivittäistaidot 
olisivat työkaluun järkevä rajaus, ja totetuksessa he 
painottavat konkretian merkitystä, kuten valokuvien 
käyttöä ja toimintojen pilkkomista pieniin osiin.

4.3.7 Fysioterapia mielenterveyskuntoutuksessa
Maaliskuun 20. päivänä menin Auroran sairaa-

lan psykoosilinjan kuukausikokoukseen kertomaan 
opinnäytetyöstäni tavoitteenani saada ideoita ja nä-
kökulmia työkalun kehittämiseen sekä löytää osallis-
tujia mukaan projektiin. Kokous oli kuitenkin perut-
tu ja paikalle oli saapunut lisäkseni vain yksi henkilö, 
fysioterapeutti Sari Lamio. Hän kuitenkin kiinnostui 
työkalusta ja sovimme haastattelun. 

Tapaan Lamion 22.3.2014 Auroran sairaalassa. 
Hän kertoo fysioterapiasta mielenterveyskuntou-
tuksessa. Fysioterapiassa potilaita mm. motivoi-
daan liikkumiseen, heille tehdään harjoitusohjelmia 
ja ruumiinkuva-arvioita ja käytetään lääkkeettömiä 
ahdistuksenhallintamenetelmiä esim. kosketuksen 

eli tuntoaistin avulla. Fysioterapiassa kosketus on 
hoitomuoto, ja tässä suhteessa fysioterapeutit poik-
keavat kaikista muista ammattiryhmistä psyykkises-
sä hoidossa – heillä on lupa koskea potilaaseen. 
Fysioterapiassa sivutaan myös ravintoa, vaikka var-
sinaisesti ravintoasiat ovat ravintoterapeutin työtä. 
Monillle psykoosipotilaille ruoka on nautinto ja se 
voi olla yhtenä syynä, miksi haluaa elää. Keskivarta-
lolihavuus on psykoosipotilailla yleistä, koska mieli-
alaläkkeet vaikuttavat ruokahalua lisäävästi.

Mielenterveyspotilaiden kanssa tehdään pal-
jon ruumiin rajauksia eli opetellaan, missä menevät 
oman ruumiin ja oman reviirin rajat, sillä psykoosi-
potilailla ruumiinkuvahäiriöt ovat yleisiä. Fysiote-
rapeutti pyytää usein potilasta piirtämään kuvan 
omasta ruumiistaan. Ruumiinkuvat voivat olla to-
della outoja mittasuhteiltaan: joku ei esimerkiksi 
piirrä jalkaansa koska ei tunne sitä, tai kaula voi olla 
todella pitkä tai käsi valtavan paksu. (Lamio selittää, 
että fysioterapiassa puhutaan aina ruumiista.)

Hän kertoo, että psykoosisairaudet aiheuttavat 
myös somaattisia oireita kuten fyysistä kipua ja li-
sää, että ilmiö on tuttu jokaiselle. ”Ajatukset voivat 
aiheuttaa fysiologisia oireita, ajattele vaikka tuskan-
hikeä tai palan nousemista kurkkuun.”

Kerron suunnittelevani korttisarjaa, ja Lamio 
kertoo, että fysioterapian näkökulmasta kortteihin 
pitäisi sisällyttää kuvia tavallisista liikuntaharrastuk-
sista, kuitenkin lähinnä yksilölajeista. ”Mikä tuntuu 
ruumiissa hyvältä?” on fysioterapeutin usein kysy-
mä kysymys, jonka visualisointiin tarvittaisiin myös 
kuvia. Näitä aiheita ovat usein esim. ruoka, päihteet 
(esim. alkoholi), sauna ja nukkuminen. Hän ehdot-
taa, että kuvia voisi olla myös eri ateriavaihtoeh-
doista, sekä terveellisistä että epäterveellisistä.

Lamio työskentelee myös päihdekuntoutuk-
sessa ja kertoo, että päihdeasiakkaille näytettävissä 
kuvissa ei saa olla räikeitä värejä, sillä värit hyppivät 
muuten potilaiden silmille. ”Varsinkin kovien ainei-
den käyttäjillä ”elämä on värikästä”, heidän piirtä-
mänsä kuvat sisältävät todella paljon räikeitä väre-
jä. Normaalit psykoosipotilaat sen sijaan piirtävät 
pikemminkin hillitysti,  esim. oman kuvan pienellä 
paperin nurkkaan.”

4.3.8 Aiheiden valinta ja korttien kuvaaminen
Maaliskuun lopulla tietoa oli riittävästi työka-

lun suunnittelua varten enkä kokenut tarpeellisek-
si laajentaa tiedonhakua. Päätin tehdä työkalusta 
korttisarjan ilman pelimekaniikkaa ja käyttää kuvina 
valokuvia. Aiheina olisi päivittäistoimintojen lisäksi 
fysioterapeuttien ehdottamia aiheita. Tiedonhaun 
aikana ei ilmennyt että PT-toimintoja olisi tarkasti 



31

listattu missään, joten samalla kun värväsin haasta-
teltujen yhteyshenkilöiden työtovereita korttisarjan 
koekäyttäjiksi kysyin, mitä aiheita korteissa pitäisi 
kuvata, sen lisäksi että mietin aiheita itsekin. 

Aiheet luonnostelin piirroksin saadakseni käsi-
tyksen aiheiden määrästä ja kuvallisista ratkaisuista. 
Ennen kuvaamista lähetin luonnoksia sähköpostitse 
mukaan ilmoittautuneille osallistujille varmistuak-
seni, että ajattelemani kuvat olisivat oikeanlaisia. 
Huhtikuun alussa valokuvat alkoivat olla pääosin 
kuvattu ja lähetin kuvat osallistujille esikatseltaviksi 
ennen korttien tulostamista.

4.3.9 Korttien valmistus ja koekäytön valmistelu
Osallistujien määrän selvittyä valmistin kortit ja poh-
din, miten koekäytön tulokset voitaisiin parhaiten 
dokumentoida. Päädyin käyttämään yksinkertaista 
luotainpakettia joka nojaa käyttökokemusten kir-
jaamiseen päiväkirjaan. Pelkän tiedonkeruun lisäksi 
halusin kannustaa osallistujia kokeilemaan erilaisia 
käyttötapoja korteille sillä niistä oli esitetty ideoita 
jo haastatteluissa. Sisällytin luotainpaketteihin tyh-
jiä kirjoitustarroja, läpinäkyviä, korteille sopivia irto-
lehtisivuja joihin kortteja voidaan koota sekä map-
peja, joihin irtolehtiä voidaan koota. Osallistujille 
lähetettiin myös tulostustiedostot korteista jotta he 
voisivat tulostaa kortteja lisää.

Kortit ja luotainpaketit jaettiin osallistujille Mal-
mille ja Auroraan 12.4.2013. Ohjeistin yhteyshenki-
löille (jotka toimittivat kortit niille, jotka eivät olleet 
päässeet paikalle) luotaimen käytön ja sovin palau-
tetapaamiset kahden viikon päähän. Ensireaktio 
korteista oli positiivinen.

4.3.10 Ensimmäinen koekäyttöjakso päättyy
Ensimmäinen koekäyttöjakso päättyi 2.5.2013. Pa-
lautetapaamiset olivat Aurorassa ja Malmilla. Sain 
takaisin melkein kaikkien käyttäjien vihkot, ainoas-
taan kotihoitajat eivät olleet ehtineet kokeilla kort-
teja lainkaan. Kyselin palautetapaamisiin tulleilta, 
ovatko he käyttäneet kortteja ja miten,  kuinka kort-
tien käyttö on sujunut ja tietysti mitä mieltä korteis-
ta ollaan yleisesti. Palautetta ja toivomuksia uusiksi 
kuva-aiheiksi tuli paljon. Seuraavan koekäyttöjakson 
sovitaan alkavan 13.5.2013, jolloin tuon päivityspa-
ketin uusine kortteineen sekä palautan osallistujien 
vihkot. Korttipakkoja ei kerätty pois vaan ne jäivät 
osallistujille ”tauon” ajaksi.

Korttien suunnitteluvaiheessa osallistujat eivät 
osanneet nimetä aiheita kovinkaan tarkasti, vaan ai-
heita ehdotettiin melko laveasti teemoittain, kuten 
”päivittäistaidot” tai ”aterioita”. Nyt kun kortteja oli 
kokeiltu, osattiin nimetä tarkkoja aiheita joiden oli 

huomattu puuttuvan ja joita toivottiin sisällytettä-
väksi korttisarjaan.

Uusiksi kuva-aiheiksi toivottiin hidasta liikettä, 
kuten venyttelyä ja rentoutusta sekä erilaisia se-
län asentoja (ryhti) ja ruumiinosia kuvaavia kuvia. 
Nämä toiveet jätin toteuttamatta, sillä aiheet ovat 
sellaisia, että kuvat olisi parasta ottaa yhdessä fy-
sioterapeutin ohjauksessa, jotta ne saataisiin tehtyä 
kerralla oikein, eikä kireä aikataulu mahdollistanut 
tätä. Toivottiin myös kuvia unelmista mutta unelmat 
ovat hyvin yksilöllisiä ja usein käsitteellisiä ja niitä on 
vaikeaa ilmaista yksiselitteisin valokuvin, joten jätin 
ne kuvaamatta. 

Päivityspakettiin kuvattiin seksuaalisuuteen, 
naiseuteen ja mieheyteen liittyviä kuvia, ihmisten 
välistä kanssakäymistä sekä erilaisia päihteitä ja ate-
riavaihtoehtoja, joita toivottiin lisää. Joitakin aiheita 
kuvattiin uudestaan, sillä alkuperäiset kuvat olivat 
olleet liian tulkinnanvaraisia tai epäselviä.

4.3.11 Toinen koekäyttöjakso ja 
projektin päättyminen

Toinen kahden viikon mittainen koekäyttöjakso 
alkoi 13.5. ja päättyi 27.5.2013. Palautetapaami-
set pidettiin jälleen sekä Aurorassa että Malmilla. 
Tapaamisissa nousi puheeksi käyttökokemusten ja 
korttien ja kuvien käytön lisäksi myös mielenterve-
ystyö yleisesti.

”Potilailla on usein korkealentoisia haaveita 
hoidosta, että mennään pariksi viikoksi sairaalaan ja 
hoidetaan mielen asiat kuntoon, vaikka todellisuu-
dessa siellä vain hoidetaan arki kuntoon, siis katso-
taan, että potilas on toimintakykyinen itsenäisesti 
kotona, ja avohoidossa on tarkoitus vuosien aikana 
hoitaa asiat kuntoon.”

Malmilla Sari Peltola pohtii työtoverinsa kans-
sa, että kortit voisivat toimia erinomaisesti maahan-
muuttotyössä arkea käsittelevän aihepiirinsä vuok-
si, ehkä joko kommunikoinnissa tai opetuksessakin: 
Peltola kertoo, että tällä hetkellä kieltä opiskelevat 
aikuiset maahanmuuttajat käyttävät lapsille tehtyä 
materiaalia, kuten aapisia. Kommunikointi tulee 
puheeksi Aurorankin toimintaterapeuttien kanssa, 
jotka kertovat, että psykoottisena suomen kieli voi 
unohtua, eli potilas ei vain muista kieltä. Psykoot-
tinen potilas yrittää kommunikoida huutamalla 
ja mumisemalla, ja koska kukaan ei ymmärrä siitä 
mitään, potilaan tilanteesta kokema ahdistus vain 
syvenee ja hän suuttuu. Tätä esiintyy sekä syntype-
räisillä suomalaisilla että maahanmuuttajilla, vaikka 
nämä olisivat asuneet kauankin Suomessa ja osaisi-
vat kielen. Tällaisessa tilanteessa kuvat voisivat olla 
avuksi, kun voisi näyttää, mitä tarkoittaa. 
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Luonnoksia korttien aiheiksi ja korttien valmistusvaiheita. Alimpana ensimmäiset korttipakat ja päivityspaketit.
Viereisellä sivulla: Työkalun suunnittelua.
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5 Analyysi

5.1 Lopputulos – korttisarja

Kortteja tehtiin kaikkiaan 145. Ensimmäistä koe-
käyttöjaksoa varten kortteja tehtiin 113, toiselle 
koekäyttöjaksolle tehty päivityspaketti sisälsi 32 
korttia, joista osa korvasi vanhoja. Pakkoja tehtiin 
16, joista puolessa oli kuvateksti ja puolessa pelkkä 
kuva. Tekstitetyt ja tekstittömät pakat jaettiin tasai-
sesti eri käyttäjäryhmille.

Kortit ovat kooltaan 64 x 88 mm, joka on nk. 
pokerikoko. Se on yleisintä pelikorttia aavistuksen 
leveämpi, ja nimensä mukaisesti pokerissa käyte-
tään tämän kokoisia kortteja. Myös keräilykortit ja 
-korttipelit valmistetaan tässä koossa, ja luotainpa-
ketissa koekäyttäjille jaetut irtolehtisivut olivatkin 
keräilykorteille tarkoitettuja. Korttisarjassa päädyt-
tiin käyttämään tätä kokoa käytännön syistä: kortin 
kokoinen kuva on ”riittävän suuri” mutta kortit ovat 
riittävän pieniä jotta niitä on helppo käsitellä ja ne 
mahtuu levittämään pöydälle. Standardikoon käyt-
täminen on järkevää jos korttisarja joskus päätettäi-
siin tuotteistaa.

Prototyyppikortit tulostettiin 280-grammaisel-
le paperille ja päällystettiin kontaktimuovilla kum-
maltakin puolen. Kortit numeroitiin jotta jokainen 
kortti voidaan yksiselitteisesti identifioida. Korttien 
taustapuoli oli värillinen ja eri aihealueiden kortit 
olivat eri värisiä, minkä tarkoituksena oli helpottaa 
tietyn aiheisten korttien löytämistä. Harmillisesti 12 
kortin selkä tulostui väärän väriseksi. 

Eri aihealueet ovat 
-kodista huolehtiminen
-itsestä huolehtiminen
-asiointi
-ruoanlaitto ja ravinto
-harrasteet ja elintavat
-sekalaista

5.1.2 Korttien määrä, kuvien aiheet
Korttien määrää pidettiin sopivana, moni koki että 
korteista löytää haluamansa kortit ja paljosta on va-
raa valita. Koettiin myös, että korttien aiheet katta-
vat kaikki tärkeimmät aihepiirit eikä mitään puutu 
kokonaan, vaikka moni toivottu aihe jäikin kuvaa-
matta. Eniten positiivisia mainintoja sekä potilailta 
että henkilökunnalta tuli kuvien ajantasaisuudesta 
ja arkisuudesta, siitä, että ne kuvaavat tämän päivän 

maailmaa, jossa eletään. Myös siitä pidettiin, että 
korteissa käsiteltiin toisaalta pieniä yksityiskohtia ja 
toisaalta laajempia kokonaisuuksia.

5.1.3 Yleinen laatu, kuvat, värit
Kortteja pidettiin sopivan kokoisina ja muovipäällys-
teen mattapinta sai useamman kiittävän maininnan. 
Kuvia pidettiin teknisesti laadukkaina, mutta moit-
teita tuli kuvien tummuudesta: osa kuvista oli liian 
tummia ja niistä oli sen vuoksi vaikea saada selvää. 
Muutoin kuvien värikkyyttä pidettiin hyvänä asiana 
ja sanottiin, että värikkyys houkuttaa korttien käyt-
töön yleisesti. Eräs toimintaterapeutti oli tulostanut 
kortteja potilaalle kotiin ja kertoi kuvien toimivan 
yhtä hyvin värillisinä kuin mustavalkoisinakin.

Jotkut kokivat selkäpuolen värit hyödyllisenä, 
toiset eivät tarvinneet tätä ominaisuutta. Värillises-
tä selkäpuolesta oli apua varsinkin fysioterapeuteil-
le, joiden oli helppo valita tarvitsemansa kortit, sillä 
he eivät tarvinneet esim. kodista huolehtimiseen 
liittyviä kortteja juuri lainkaan. 

Erilaisista toimista toivottiin porrastettuja ku-
via, esim. kahvinkeitosta vaihe vaiheelta. Tämä oli 
suunnitelmissa mutta hylättiin, sillä se olisi lisännyt 
korttien määrää valtavasti. Myös vaatteet ja sään 
mukainen pukeutuminen oli toivottu aihealue, joka 
jätettiin toteuttamatta samasta syystä. Työvaihei-
den kuvaamisen sijaan eri toimia yritettiin kuvata 
niihin liittyvillä esineillä. Tähän liittyen ei osattu rat-
kaista, olisiko parempi esittää samaan toimintoon 
liittyvät esineet yhdessä vai erikseen, ja niinpä jois-
takin toiminnoista toteutettiin molemmat versiot. 
Tarkoituksena oli että käyttäjät voivat valita kumpaa 
käyttävät ja poistaa käytöstä tarpeettomat kortit, 
mutta vaillinaisen ohjeistuksen takia tätä ei ymmär-
retty ja jotkut keskenään melkein samanlaiset kuvat 
aiheuttivat käyttäjissä hämmennystä.

5.1.4 Kuvatekstillä ja ilman
Suunnitteluvaiheen lopussa ei vallinnut myöskään 
yksiselitteistä käsitystä siitä, pitäisikö kuvissa olla 
kuvateksti vai ei, ja tätäkin asiaa päätettiin kokeilla 
käytännössä: puolessa korttipakoista oli kuvatekstit 
ja puolessa ei. Kaikki fysioterapeutit ja poliklinikalla 
työskentelevät toimintaterapeutit pitivät tekstittö-
miä kortteja parempina, sairaalassa työskentelevät 
toimintaterapeutit sen sijaan tekstitettyjä. Ensin-
mainittujen mielestä teksti helpottaa liikaa sillä po-
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tilas voi lukea kortista valmiin tekstin sen sijaan että 
yrittäisi itse pukea asioita sanoiksi. Tekstittömien 
korttien kerrottiin toimivan myös testaamismielessä 
paremmin: jos potilaalla on esim. psykoosi, se voi 
tulla ilmi siten että potilas kuvailee näkevänsä kor-
tissa jotain, mitä siinä ei ole. Tekstitetyt kortit sen 
sijaan toimivat hyvin kommunikoitaessa, sillä teksti 
poistaa tulkinnan mahdollisuuden ja kuva tukee sa-
nan ymmärtämistä.

5.2 Kuvilla kertominen
Vaikka korttisarjan fokus on konkretiassa ja näky-
vässä maailmassa, päätettiin koettaa kuvata myös 
joitakin toivottuja käsitteitä, kuten kipua ja outo-
ja ruumiintuntemuksia. Näitä kuvia ei ymmärretty 
lainkaan tai ne ymmärrettiin väärin, mikä ei  ole 
ihme, sillä abstraktien aiheiden esittäminen kuval-
lisesti on vaikeaa. 

Joitakin aiheita ei kuvan selkeydestä huolimat-
ta ymmärretty vääränlaisen toteutuksen takia, ja ne 
kuvattiin uudestaan. Tällainen oli esim. tietokoneen 
käyttö, joka esitettiin alun perin sarjakuvamaisesti 
siten, että valkoinen ruutu loistaa valoa pimeydes-
sä. Kuva koettiin liian pelottavana tai jännittävänä, ja 
itse tietokoneen käyttö jäi toissijaiseksi. Samantyyp-
pistä palautetta sai lukemiskuva, jossa punainen, 
liskonmuotoinen kirjanmerkki oli liian huomiotahe-
rättävä ja se jätettiin uusintakuvasta pois.  

Harjun mukaan tekniikalla, jolla kuvakorttisar-
jojen kuvat toteutetaan, ei ole sinänsä väliä, vaan 
merkityksellisintä on sisältö, ja kuvat voivat yhtä 
hyvin olla maalattuja, piirrettyjä tai muin graafisin 
keinoin toteutettuja.  Valokuvakorttisarjat kuitenkin 
poikkeavat muista korttisarjoista siinä, että niiden 
sisällön materiaali pohjautuu valokuviin ja niistä 
muodostuvaan kuvasarjaan. (Harju 2020, 9-10) Va-
lokuvan voima ilmeni palautteessa, jossa kerrottiin 
oikeiden kuvien herättävän kiinnostusta ulkomaa-
ilmaan (”täytyy käydä jossain”) aivan eri lailla kuin 
symbolimaisten kuvien. Potilaat tunnistivat kuvi-
en paikkoja kaupungilta mikä oli toisista mukavaa, 
mutta toisia, varsinkin kroonisia potilaita yksityis-
kohtaisuus oli häirinnyt, ja esim. linja-autoa esittävä 
kuva oli käsitetty linjan 71 autoksi eikä linja-autoksi 
yleensä. 

Korttisarjaa kuvattaessa eräs haastavimmis-
ta seikoista olikin kuvien pelkistys: kuinka kuvata 
aiheet niin, että katsojalle kuvan tärkein asia olisi 
sama mitä se oli kuvaajalle? Piirroksessa tai maala-
uksessa valitaan mitä esitetään, mutta valokuvasta 
ei voida jättää yksityiskohtia pois, vaikka rajauksella, 
sommittelulla ja syväterävyyden käytöllä voidaan-
kin ohjata katsojan huomiota jonkin verran. Pienten 

esineiden eristäminen studiossa on helppoa, mutta 
ulkona ympäristöä ei voi häivyttää. Erilaisia toimin-
toja koetettiin esittää pelkistetysti niin, että kuvat-
tiin pelkkä esine, esim. hampaiden harjaamisen si-
jaan kuvattiin hammaspesuvälineet.

5.3 Korttien käyttötapoja
Yleisin korttien käyttötapa oli keskustelun apuna yk-
sin tai ryhmässä. Eräs poliklinikalla avohoitopotilai-
den kanssa työskentelevä toimintaterapeutti oli ko-
keillut kortteja levittämällä ne pöydälle ja pyytänyt 
potilaita kuvaamaan arkeaan korttien avulla. Hänen 
kaikki ensimmäisen  koekäyttöjakson aikana tapaa-
mansa potilaat olivat olleet uusia potilaita jotka hän 
oli tavannut ensi kertaa, ja kortit toimivat siis kes-
kustelun avauksen apuna. Korttien avulla oli tullut 
ilmi asioita jotka muuten olisivat jääneet huomaa-
matta, esim. erään potilaan runsas alkoholinkäyttö 
ja toisen syvä uskonnollisuus ja siihen liittyvä kiel-
täytyminen erilaisista asioista. 

Fysioterapiassa kortteja oli käytetty keskuste-
lun tukena samaan tapaan kuin toimintaterapiassa 
mutta keskustelun painotus oli erilainen.
”Olin aiemin tavannut voimakkaasti ahdistunutta 
potilasta kolme kertaa. Hänellä oli myös voimakas-
ta sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja peliriippuvuutta 
sekä kahvin liiallista juomista. Hänen oli vaikea sekä 
keskustella että selvitä harjoitteista. Korttien avul-
la hän pystyi tuomaan esille asioita nykytilantees-
taan ja haaveista tulevaisuuden suhteen. Annoin 
käyttöön ”harrasteet ja elintavat” sekä ”sekalaista” 
-kortit. Korttien virittämän keskustelun kautta löytyi 
tavoitteita fysioterapialle = pyöräilyharrastuksen 
aloittaminen, liiallisen kahvin juomisen korvaami-
nen muilla asioilla sekä rauhoittuminen veden ää-
rellä, rauhallisen liikkeen kokeilu. Potilas kuvasi, että 
oli jostain syystä pystynyt myös hiukan rauhoittu-
maan tilanteessa, jossa sai kosketella ja katsoa kort-
tia sekä jutustella samaan aikaan.” (Fysioterapeutti, 
luotainpalaute)

Kortteja kokeiltiin myös keskusteluryhmissä 
joissa oli kahdesta yhdeksään potilasta. Keskuste-
luryhmissä keskustelu on ohjatumpaa kuin yksilöta-
paamisissa, sillä ryhmillä on yleensä teema jota on 
määrä käsitellä ja ryhmän vetäjä ohjaa keskustelua 
toimien eräänlaisena moderaattorina. Hyvinvointi-
keskusteluryhmässä kortit olivat virittäneet kes-
kustelua siitä miten psykoottisena asiointi ja liik-
kuminen korteissa kuvatuissa paikoissa voi tuntua 
erilaiselta.

Eräs toimintaterapeutti kirjoitti luotainpäi-
väkirjaan korteista näin: ”Itselle tässä oman työn 
kontekstissa nämä kortit voisivat olla käytännölli-
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siä keskustelujen tukena ja vihjeiden antajana esim 
haastattelussa ADL- ja IADL -taitoja sekä mielenkiin-
non kohteita kartoittaessa. Ajattelisin, että erityises-
ti silloin kun potilaan on vaikea itse tuottaa keskus-
telua kortit voivat auttaa potilaan ilmaisua.”

Eräs Auroran toimintaterapeuteista oli tulosta-
nut potilaalleen kotiin kuvia muistettavista asioista. 
Kuvat oli valittu yhdessä. Sairaalan osastollakin oli 
kokeiltu samaa kiinnittämällä WC:n peiliin hampai-
den harjaamiseen liittyviä kuvia. Kuvat olivat toi-
mineet muistutuksena pari päivää, mutta pian sen 
jälkeen niiden ärsytysarvo laski eikä kuviin enää kiin-
nitetty huomiota.

5.4 Pohdintaa korttisarjojen käytöstä

Kuvakorttien käyttöä ihmissuhdealoilla tutkineen 
Harjun mukaan kuvakorttisarjojen merkitys voidaan 
kiteyttää kahdella sanalla: kuva ja tarina. ”Kortin ku-
valla on katsoja ja katsojalla tarina. Asiakastilantees-
sa kuvakorttien pääasiallinen katsoja on asiakas. 
Työntekijä taas on se, jolla on sarja erilaisia kuvia, 
joita hän tietoisesti käyttää asiakastyössä haluamal-
laan tavalla.” Hän jatkaa, että vaikka monet kortti-
sarjoista ovat kaupallisia tuotteita, kuvakorttisarja 
voi myös olla mikä tahansa kokoelma kuvia, jonka 
työntekijä on voinut itse koostaa mistä tahansa 
materiaalista. (Harju 2010, 8) Omia kuvasarjoja oli 
myös tähän opinnäyteprojektiin osallistuneilla toi-
minta- ja fysioterapeuteilla. Yksi oli koostanut omaa 
kuvasarjaansa postikorteista, toinen leikannut kuvia 
lehdistä. 

Harju käsittelee tutkimuksessaan kuvakortti-
sarjoja terapia-alalla totutusta lähtökohdasta: kort-
tisarjojen kuvat eivät kerro asiakkaan arkielämästä 
eivätkä fyysisestä elinympäristöstä vaan assosioitu-
vat tämän kokemusmaailmaan ja mielenliikkeisiin 
(Harju 2010, 11). Päivittäistoimintojen korttisarja 
on tässä suhteessa täysin erilainen, sillä se kuvaa 
nimenomaan konkreettista maailmaa jossa elämme 
ja asioita joiden kanssa olemme vuorovaikutukses-
sa. Toki konkreettisetkin asiat herättävät tunteita ja 
ajatuksia, jokaisella erilaisia.

”Erilaisia kuvamateriaaleja on paljon tarjolla ja 
niitä tulee itsekin välillä koottua ryhmiä varten esim. 
vuodenaikaan liittyen. Tämän korttisarjan hyvä puo-
li on ehdottomasti, se että kuvat ovat uusia ja kuvaa-
vat tätä kontekstia jossa asutaan ja eletään.”
(Toimintaterapeutti, luotainpalaute)

5.5 Pelimekaniikan hylkääminen
Työkalun suunnittelun alkuvaiheessa vaikeinta oli 

keksiä millainen pelimekaniikka, tavoite tai palkin-
to pelissä pitäisi olla jotta se motivoisi pelaamaan; 
kuinka pitkä yksittäisen pelikerran pitäisi olla jotta 
erilaiset ja eritasoiset potilaat jaksaisivat pelata pe-
liä ja miten pelin pelaaminen saataisiin pysymään 
kiinnostavana kerta kerran jälkeen. Pidin välttämät-
tömänä kehittää edes jonkinlaiset säännöt tai oh-
jeet jotta työkalua käytettäisiin aina samalla tavalla 
ja jotta toimivuutta olisi mahdollista arvioida yksi-
selitteisin kriteerein. Pelimekaniikasta ja säännöistä 
kuitenkin luovuttiin kun ilmeni että erilaisten kort-
tisarjojen lisäksi mielenteveystyöhön on kehitetty 
pöytäpelejäkin, mutta niitä ei juuri pelata koska 
jokaisella työntekijällä on omat työskentelytapansa 
eikä pelien sääntöjen opettelua koeta vaivan arvoi-
seksi. Sen sijaan pelien kuvallista materiaalia hyö-
dynnetään, jos se on visuaalisesti  ja sisällöllisesti 
kiinnostavaa. (Pihkanen ym. 2013) Korttisarjaan ei 
lopulta suunniteltu lainkaan pelimekaniikkaa eikä 
sen käyttöä ohjeistettu, sen sijaan osallistujia roh-
kaistiin keksimään itse käyttötapoja. 

”Aina ihmiset kyllä soveltavat, vaikka olisi jotkin 
säännöt, meidänkin käytössä olevissa työkaluissa. 
Jokainen käyttää niitä vähän omalla tavallaan. Työ-
kalu säilyttää kyllä arvonsa, vaikka peli ei aina olisi 
täsmällinen.” (Toimintaterapeutti A 2013)

5.6 Vastuu on käyttäjällä
Tutustuessani kuvakorttisarjojen maailmaan aloin 
ihmetellä niiden runsasta tarjontaa ja sitä, miten 
on mahdollista, että kuka tahansa voi julkaista nii-
tä, niiden käyttö ei perustu mihinkään ohjeisiin ja 
ylipäänsä niiden suhteen ei ole mitään kontrollia 
tai standardeja, vaikka terveydenhuollossa yleisesti 
moni asia on hyvin valvottua. Kysyttäessä asiaa toi-
mintaterapeuteilta kaikki korostivat käyttäjän am-
mattitaidon merkitystä, sekä korttisarjan valinnan 
että käyttötavan suhteen. Toisaalta myös potilailta 
tulee välitön palaute, jos korttisarja tai muu mene-
telmä ei miellytä heitä. 

Kaikki haastatellut toimintaterapeutit koros-
tivat, että vastuu esim. korttien käytön onnistumi-
sesta on työntekijällä, joka rakentaa tilannetta ja 
vastaa siitä suurelta osin mm. omalla käytöksellään. 
Lisäksi korttisarjat ovat vain apuväline, yksi mene-
telmä muiden joukossa, eikä työssä käytettävillä 
menetelmillä ole itseisarvoa vaan pääasia on, että 
”tieto saadaan kaivettua potilaasta ulos”. Siihen, 
kuinka toimitaan, jää suuri persoonallisen vaikutta-
misen mahdollisuus. Eri asia on, jos käytetään jotain 
sertifioitua menetelmää, esim. testiä tehdessä voi 
olla säänneltyä mitä saa sanoa. Tällöin on mainit-
tava että sellaista on käytetty ja välittää tieto myös 
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lääkärille, joka tietää, mistä menetelmässä on kyse.

Käyttäjän merkitystä kuvakorttisarjojen onnistu-
neessa hyödyntämisessä alleviivaa myös Harju. 
”Kuvien ja kuvakorttisarjojen käyttäminen asiakas-
työssä on helpoimmillaan hyvin yksinkertainen ta-
pahtuma. Halutessaan työntekijä voi käyttää kuvia 
hyvin vapaamuotoisesti luottaen kuvien herättä-
mään keskusteluun. Toisaalta hän voi myös suun-
nitella asiakastuokion hyvin tarkasti noudattamaan 
tiettyä ohjeistusta (...). Jälkimmäisessä tavassa ku-
vakorttien käyttäminen vaatii työntekijältä enem-
män menetelmään ja välineeseen perehtymistä 
sekä asiakastilanteen vahvaa ohjaamista verrattuna 
vapaaseen keskusteluun pohjautuvaan kuvakorttien 
käyttöön.” (Harju 2010, 9)

”On väline mikä tahansa, käytön tuloksellisuus on 
ammattitaidosta kiinni. Psykologin testituloskin pi-
tää osata kertoa potilaalle positiivisesti!” (Toiminta-
terapeutti A, 2013) 

”Se mikä tässä työssä on itsellekin mielekästä ja ha-
luaa ajatella että potilaallekin on, on kuitenkin se 
ihmisten välinen vuorovaikutus, eli ainakaan jotta 
se ei vaarantuisi, niin jotain välineitä vain välineen 
takia ei siihen halua.” (Pihkanen ym. 2013)

5.7 Taitojen siirto ja sillan luominen
todellisuuden ja pelin välille
Miltei jokaisessa suunnitteluvaiheen haastattelussa 
käsitelty asia oli, että kun kognitiohäiriöisen ihmisen 
kanssa käytetään työkalua, hän voi käsittää kyseessä 
olevan peli, mutta ei osaa yhdistää käsiteltävää asi-
aa toimintaan tosielämässä, mikä johtuu kognitio-
häiriöstä. Toinen esiin noussut seikka oli, että joku 
voi suoriutua asiasta pelissä mutta ei tee asiaa käy-
tännössä vaikka siis hallitsisi kyseessä olevan asian. 
Siinä tapauksessa saataisiin kuitenkin diagnoosiin 
apua, sillä siis tiedettäisiin, että kyseessä on esim. 
aloitekyvyn heikkous eikä kognitiovaikeus (Oksanen 
2013). Kognitiovaikeus voi aiheuttaa ongelmia myös 
taitojen siirtoon, eli joku osaa esim. laittaa ruokaa 
sairaalan harjoituskeittiössä muttei kotonaan, sillä 
keittiöt ovat erilaiset (Pihkanen ym. 2013).

Sillan luominen todellisuuden ja työkalun välil-
le on todella vaikeaa ellei  suorastaan mahdoton-
ta. Tämä ei ole kuitenkaan kriittinen asia työkalun 
käytössä, sillä kognitiivisia taitoja tai toimintakykyä 
ei arvioida koskaan yksittäisin menetelmin tai yksin 
kenenkään toimesta, vaan yhteistyönä eri ammat-
tiryhmien kesken. Esim. sairaalassa toimintatera-
peuttien vastuualue on antaa lausunto päivittäis-

toimintojen hallinnan osalta, psykologi voi tehdä 
arvion kognitiivisista kyvyistä, hoitajat seuraavat 
potilaan päivittäistä pärjäämistä osastolla ja lääkäri 
arvioi kokonaisuuden.

”Kyllä toimintaterapeutti huomaa muista asi-
oista, kokonaisuudesta, miten asiakas pärjää, habi-
tus kyllä kertoo paljon.” (Toimintaterapeutti A 2013)

5.8 Pohdintaa projektin onnistumisesta

5.8.1 Yhteisuunnittelu
Yhteissuunnittelu sujui kokonaisuutena hyvin, suu-
rin pettymys oli että havainnointia ei päästy teke-
mään. Korttien käyttötilanteeseen littyy hiljaista 
tietoa jota on mahdoton kirjoittaa päiväkirjaan, ja 
siksi tilanne pitäisi päästä itse näkemään. On vaikea 
arvioida, olisiko havainnoinnin tai potilaan haastat-
telun kautta saatu tieto ollut niin merkityksellistä 
että se olisi vaikuttanut työkalun suunnitteluun ja 
sen kehittämiseen erilaiseksi kuin siitä nyt tuli. Aina-
kin tehdyistä ratkaisuista voitaisiin olla varmempia. 

Psykiatriset kotihoitajat eivät ryhmähaastattelun 
jälkeen osallistuneet projektiin käytännössä miten-
kään. Yhteistyö ja koko projekti alkoi heidän kaut-
taan mutta varsin pian tämä käyttäjäryhmä putosi 
pois kuvasta. Osasyynä oli muutos tärkeimmän 
yhteyshenkilön työasioissa, mikä sattui projektin 
kannalta huonoon aikaan. Tilalle tullut yhteyshen-
kilö ei ollut yhtä osallistuva, ja sain käsityksen että 
kotihoitajat olivat kevään aikana liian kiireisiä osal-
listuakseen projektiin. Toinen osasyy ilmeni jo mai-
nitussa ensimmäisessä ja viimeisessä haastattelus-
sa: kotihoidon työnkuva ei tue kovin hyvin työkalun 
käyttöä. Kotihoitajat arvelivat itse, että toimintate-
rapiassa voisi olla paremmat käyttömahdollisuudet 
työkalulle.

5.8.2 Kohderyhmien vaihtumisen vaikutukset 
suunnitteluun
Vaikka yksi käyttäjäkohderyhmä odottamattomas-
ti menetettiinkin, tuli tilalle toinen: fysioterapeutit 
tulivat osalliseksi projektiin sattuman kautta. Uu-
den ammattiryhmän näkökulma oli erilainen kuin 
toimintaterapeuttien ja vaikutti suuresti korttien 
aiheisiin. Fysioterapeuttien toivomusten perusteel-
la korttien aihealueet laajenivat pelkkien päivittäis-
toimintojen ulkopuolelle käsittämään yleisesti elin-
tapoihin liittyviä aiheita. Käänne oli hyvin tärkeä, 
sillä päivittäistoiminnot liittyvät elämän välttämät-
tömyyksiin ja jos kortit olisivat käsitelleet pelkästään 
PT-toimintoja ja toimintakykyä, olisi korttisarja pai-
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nottunut pelkästään ”pärjäämiseen”. Tällöin kort-
tisarjan tunnelma olisi jäänyt paljon yksipuolisem-
maksi ja ikävämmäksi kuin siitä tuli. Kun kortteihin 
tuli elintapoihin, harrastuksiin ja nautintoihin liityviä 
aiheita, tuli korttisarjasta huomattavasti elämänma-
kuisempi ja kiinnostavampi.

5.8.3 Luotaimet
Luotainpakettien käyttö osoittautui hyväksi ratkai-
suksi erityisesti siksi ettei havainnointi ollut mah-
dollista.  Pelkät palautetapaamiset eivät olisi olleet 
riittävä keino saada tietoa korttien käytöstä sillä 
osanotto niihin jäi osin vaisuksi. Läheskään kaikki 
osallistujat eivät päässeet tai tulleet paikalle tapaa-
misiin. Päiväkirjan käytöllä on myös tiettyjä etuja 
haastatteluihin nähden. Kirjoittamalla kokemuk-
siaan ylös käyttäjä ehtii jäsentämään ajatuksiaan 
paremmin ja lisäksi päiväkirjan läsnäolo muistuttaa 
käyttäjää tämän osallisuudesta ja tärkeydestä suun-
nitteluprojektissa. (van Rijn ym. 2010) Päiväkirjoilla 
saatiin tietoa henkilöiltä, jotka eivät päässeet palau-
tetapaamisiin ja joita en koskaan edes tavannut, sil-
lä moni ilmoittautui mukaan yhteyshenkilön kautta.

Päiväkirjat olivat luotainpaketin ydin, muuta 
materiaalia jolla rohkaistiin kokeilemaan ja ideoi-
maan erilaisia käyttötapoja korteille ei käytetty juuri 
lainkaan. Kaikki osallistujat eivät myöskään täyttä-
neet luotainpäiväkirjoja toivotulla tavalla. Käyttäjät 
ohjeistettiin kirjaamaan ylös vähintään joka käyttö-
kerta ja identifioimaan esim. nimikirjaimin kuka on 
ollut käyttäjä sekä kertomaan, millä tavalla kortteja 
on käytetty. Näin olisi saatu täsmällinen tieto käyt-
tökerroista. Siinä missä toisten käyttäjien merkinnät 
olivat näiltä osin epämääräisiä ja puutteellisia, tois-
ten olivat pedantteja.

Osallistujien panos oli kauttaaltaan hyvä. Toi-
vomani täsmällisen tilastollisluonteisen aineiston 
sijaan sain kirjavaa mutta laadullisesti syvempää 
aineistoa kuin olin odottanut. Osallistujat näkivät 
hyvinkin paljon vaivaa kuvatessaan käyttötilanteita 
päiväkirjoissa sekä suullisesti palautetapaamisissa. 
Pidän tätä hyvänä asiana, sillä laadullisesti rikas, 
kuvaileva aineisto on arvokasta varsinkin tuoteke-
hityksen alkuvaiheessa kun pyritään saamaan mah-
dollisimman hyvä ymmärrys aiheesta ja käyttäjistä.
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VI Yhteenveto

Opinnäytteen tavoitteena oli kehittää toimiva päi-
vittäistoimintoja käsittelevän kuvakorttisarjan pro-
totyyppi kognitiohäiriöisten henkilöiden hoitotyö-
hön. Tavoitteessa onnistuttiin varsin hyvin, vaikka 
alkuperäinen tavoite tuloksia antavasta mittarista 
muuttuikin ilman määrättyjä ohjeita käytettäväk-
si työvälineeksi. Tavoitteen vaihtuminen ja hyvään 
lopputulokseen pääseminen on esimerkki siitä, 
miksi käyttäjien kuunteleminen suunnittelussa on 
perusteltua.

6.1 Miten korttisarjan kehitystä voitaisiin jatkaa?
Projektin loppuhaastatteluissa pohdittiin, että kortit 
voisivat arkirealisminsa takia toimia kommunikointi- 
tai oppimisvälineenä suomea osaamattomien maa-
hanmuuttajien kanssa.  Helmikuun lopulla 2014, 
yhdeksän kuukautta projektin päättymisen jälkeen, 
otin yhteyttä haastateltuihin osallistujiin kysyäkse-
ni, voidaanko heidät mainita opinnäytteessä omalla 
nimellään. Samalla tiedustelin, onko kortteja tullut 
käytetyksi projektin päätyttyä (osalistujat saivat pi-
tää kortit). Toimintaterapeutit Aurorasta vastasivat, 
että kortteja käytetään silloin tällöin ja että niille on 
löytynyt uusi käyttäjäkunta: ei-suomenkieliset skit-
sofreniapotilaat, joilla on ikään kuin kaksi ”vaivaa” 
(kielimuuri ja kognitiohäiriö) joiden vuoksi asioiden 
ja toimintojen nimeäminen on hankalaa, vaikka aut-
tavasti suomenkieltä taitavatkin. Erityisen hyvänä 
nämä potilaat ovat kokeneet sen, että kun asiasta 
on ollut olemassa kuva, se ikään kuin varmistaa että 
siitä on hyväksyttävää puhua, vaikka aihe olisi arka-
luontoinenkin, kuten päihteet, seksuaalisuus, yksi-
näisyys tai peliriippuvuus.

Maahanmuuttajista puhuttaessa on hyvä muistaa, 
että monissa kulttuureissa ei tunneta mielisairaut-

ta, esim. skitsofreniaa lainkaan eikä siihen siis osata 
suhtautua oikein (Pihkanen ym 2013). Kulttuurisiin 
ja alueellisiin eroihin liittyen loppuhaastatteluissa 
keskusteltiin myös siitä, toimisivatko korttisarjan ku-
vat ulkomailla tai edes Helsingin ulkopuolella. Mel-
ko vakuuttuneita oltiin siitä, että hyvin moni aihe 
pitäisi kuvata uudestaan jos korttisarjaa haluttaisiin 
käyttää vaikka Lontoossa. Konkreettisuus on kort-
tisarjan kuvien vahvuus, mutta sen kääntöpuolena 
on, että tulkinnanvaraa ei jää. Tästä johtuen kuvat 
voivat myös vanheta nopeasti, koska fyysinen ym-
päristömme muuttuu jatkuvasti. Jos korttisarja olisi 
tuote, sitä pitäisi pystyä uudistamaan helposti.

Päivitys olisi varmasti vaivattominta jos korttisarja 
olisi sähköisessä muodossa. Jo silloin kun alkuperäi-
nen konsepti luotiin, keskusteltiin mahdollisuudesta 
kehittää pelistä sähköinen versio esim. tablettialus-
talle. Projektin aikan kävi ilmi, että sähköisillä so-
velluksilla voi olla esim. kognition harjoittamisessa 
puolensa, mutta jos korttisarja käännettäisiin table-
tille tai älypuhelimelle, puhuttaisiin oikeastaan jo eri 
tuotteesta. Tällöin ei ”korttisarjan” funktiona olisi 
enää vuorovaikutuksen lisääminen ihmisten kes-
ken vaan sovelluksen vahvuutena olisi varmastikin 
vuorovaikutus sen käyttäjän kanssa. Muotoilukort-
tisarjoja tutkineet Wölfel ja Merritt lyttäävät tämän 
hetken sähköiseen muotoon käänetyt korttisarjat 
ollen sitä mieltä, että ne toimivat huonommin kuin 
fyysiset kortit: toisin kuin älypuhelimella katseltavia 
kuvia, paperisia kortteja voi katsella yhtä aikaa, niitä 
voi ryhmitellä tai niihin voi tehdä omia merkintöjä. 
(Wölfel ja Merritt 2013) Kortti on siis interaktiivi-
sempi kuin puhelimen sovellus!
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