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Prologi
Tarina, jonka tässä julkaisussa kuvaamme, kertoo ihmisten yhdessä tekemisestä ja oppimisesta. Tarina lähtee liikkeelle hetkestä, jolloin aivovaurion kohdannut ihminen tarvitsee tietoa. Projektin toteuttajilla oli yksi
yhteinen tavoite: antaa arjen tueksi tietoa, ohjausta, tukea ja neuvoja.
Matkan aikana selvisi, että tuo tavoite on meidän kaikkien yhteinen välittämättä siitä, mikä on ihmisen suhde aivovaurioon. Aivovaurio.fi-projekti
haastoi kokijat ja ammattilaiset yhdenvertaisesti. Ihmisten kohtaaminen
vaati ennakkoluulottomuutta ja omien ajatusten kohtaamista, kun läsnä
oli aina erilaisuutta. Tilanteissa oltiin läsnä, kuunneltiin ja havainnoitiin.
Meistä jokainen on yksilö, joka on osa ryhmää, kokonaisuutta. Näistä
edellä mainituista osista syntyy osallisuus eli osallisuuden tukeminen,
joka on rinnakkain tekemistä, kokija ja ammattilainen yhdessä.
Tämä julkaisu on kuvaus. Tieto ei ole yleistettävissä tällaisenaan. Kuitenkin tieto on sovellettavissa ja muille hyödyksi toteutettaessa erilaisia projekteja tai rakennettaessa internetsivustoa. Se kertoo yhteisestä
tekemisestä ja oppimisesta. Dokumentointi on ollut tarkkaa. On pyritty
rakentamaan kuvaus, jonka osasista voi ottaa hyödykseen tietoa omaan
tarpeeseen.
Haluamme kiittää kaikki kumppaneita, jotka ovat olleet tarinassa mukana. Yhdessä tehden on turvattu yhteinen oppiminen.
Ota opiksesi ja iloksesi – tapaus aivovaurio.fi!
31.1.2015 Helsinki

Anna-Mari Bruns
projektikoordinaattori

Medeia Häkkilä
projektitutkija
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Sirkku Lindstam
emerita toiminnanjohtaja
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Tietoportaalin lähtökohdat

Äkillisesti ilmenevillä aivovaurioilla tarkoitetaan aivoverenkiertohäiriöiden, aivokasvainten jälkitilojen tai tapaturman aiheuttamia aivoihin
kohdistuvia vaurioita. Aivoihin kohdistuvat vauriot ovat kohtalokkaita.
Näkyvien fyysisten ongelmien lisäksi ne tuottavat usein vaikeita, mutta
näkymättömiä kognitiivisia, sosiaalisia ja tunne-elämän ongelmia, jotka
haastavat yksilön keinot selviytyä koulutuksessa, työssä ja sosiaalisissa
suhteissa. Aivovaurioiden ennaltaehkäisy on mahdollista, mutta aina se
ei onnistu. Aivot ovat ihmisen keskeisin fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
minuutta tuottava elin.
Useimmissa tapauksissa jää vammautumisen ja/tai sairastumisen aiheuttama henkinen trauma käsittelemättä niin vaurion saaneella ihmisellä
kuin hänen läheisillään, mikä saattaa pitkittää ja vaikeuttaa toipumista
sekä hidastaa tai jopa estää kuntoutumisen prosessia. Käynnistettävien
kuntoutuksen ja seurannan toimenpiteiden myöhästyessä alkuhoidon
tuottama hyöty pienenee. Sekä aivovaurion saaneet ihmiset, heidän
läheisensä että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat kaikki tietoa ymmärtääkseen äkillisesti muuttuneen elämäntilanteen, ja sen
edellyttämien välittömien kuntouttavien toimintojen tärkeyden. Aivovaurioiden hoito ja kuntoutus eivät onnistu minkään tahon toteuttamana yksittäisenä toimintona, vaan kaikkia kolmea tarvitaan: aivovaurion saanutta ihmistä, läheisiä ja ammattilaisia.
Tämä julkaisu on kuvaus internetportaalin tuottamisen prosessista, jossa
ovat keskiössä kohderyhmän ihmiset, heidän tuottamansa ja elämänmuutoksen tueksi tuotettu tieto. Projektissa, jonka tuotoksena syntyi portaali,
on hyödynnetty realistista arviointia tuottamaan tietoa tavoitteen saavuttamiseksi sekä kuvaamaan prosessi, joka portaalin rakentamiseksi on
toteutunut. Portaalista muodostui ”käyntikortti”, joka auttaa aivovaurion
kohdanneita ihmisiä sekä kuvaa muulle yhteisölle aivovaurion merkitystä
ihmisten elämässä. Muistettava on, että aivovaurio ja sen aiheuttama
muutos ovat koko yhteisön haaste.
Ensimmäisen kerran hankkeelle haettiin rahoitusta vuonna 2008 Sosiaali- ja terveysministeriöltä Terveyden edistämisen hanke -ehdotuksella.
Hanke-ehdotukseen oli kirjattu, että tarkoituksena on synnyttää Aivovammaliitolle sen yleisen strategian rinnalla toimiva, liiton harjoittamaa
”sosiaali- ja terveystyötä kokonaisvaltaisesti ohjaava pohjamalli, jonka
toimivuutta testataan ja arvioidaan aivovaurio-mallin avulla”. Hankkeen
ajateltiin vaikuttavan aivovaurioisten henkilöiden psykososiaalisen tuen
kehittymiseen. Hankesuunnitelmaa laadittaessa ei vielä tiedetty samana
vuonna Suomen lääkäriseura Duodecimin järjestämästä Äkillisten aivovaurioiden jälkeisen kuntoutuksen konsensuskokouksesta (2008), johon
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Aivovammaliiton edustaja kutsuttiin. Kokous edisti omalta osaltaan merkittävästi aivovammatyötä Suomessa. Vuonna 2010 Aivovammaliitto jätti hankehakemuksen arvioitavaksi Raha-automaattiyhdistykselle (RAY),
joka myönsi haetun projektiavustuksen Aivovaurio-nettineuvola-hankkeelle täysimääräisenä.
Työn alku ei ollut yksinkertaista, koska liitossa ei ollut kokemusta internet-sivuston käynnistämisestä. Liikkeelle lähdettiin tiedon ja yhteistyökumppaneiden hausta. Yhteistyökumppanuutta määrittelivät verkkopalveluosaaminen ja neurologinen asiantuntemus. Alkuperäinen ajatus
siitä, että verkkosivuston sisällön tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiset, hidasti osaltaan etenemistä. Pian oivallettiin, että tulevat
käyttäjäkohderyhmien edustajat osallistetaan tiedon tuottamiseen. Tämä
oli erityinen ja käänteentekevä oivallus hankkeen kannalta. Valmis sivustopohja päätettiin hankkia ostopalveluna kokeneelta tuottajalta, joka
osaltaan varmisti laadukkaan sivuston rakentamista.
Terveydenhuoltolain (2010) tarkoituksena on edistää toimintakykyä, sosiaalista turvallisuutta, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja
toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja
laatua. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Terveys 2015 –kansanterveysohjelmassa kansalaisen oma rooli vastuunottajana omasta terveydestä ja hyvinvoinnista korostuu. Kehittämistyössä on huomioitu Sosiaalija terveysministeriön vuonna 2006 laatiman sosiaali- ja terveyspolitiikan
strategia 2015, jonka lähtökohtana on parantaa ihmisten terveyttä ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Erityisenä vammaisiin ihmisiin
kohdistuvana linjauksena strategia nostaa esiin vammaisten henkilöiden
osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisina toimijoina.
Aivovaurio.fi-projektissa nämä edellä kuvatut erilaiset linjaukset on huomioitu siten, että on tuotettu tietoa, neuvontaa ja tukea aivovaurion kohdanneiden ihmisten ja ammattilaisten käyttöön. Näin osaltaan on mahdollistettu aivovaurion kokeneen ihmisen ja hänen läheistensä saavuttaa
apua oikeaan aikaan. Tämä vähentää ihmisen juoksuttamista virastossa
luukulta toiselle sekä mahdollisesti ehkäisee syrjäytymistä pois palvelujen piiristä.

Projektin voimavarat
Raha-automaattiyhdistys myönsi Aivovaurio.fi–projektille kolmivuotisen (2011–2013) rahoituksen vuoden 2010 haussa. Projektille palkattiin
koordinaattori (sosiaali- ja terveysala), joka aloitti toukokuussa 2011.
8

Tietoportaalin lähtökohdat

Ohjausryhmään kutsuttiin kohderyhmien sekä portaalin rakentamisen
ammattilaisasiantuntijoita. Sen tehtävänä oli määritellä projektin toteuttamisen suuntaa yhdessä projektihenkilöstön kanssa. Muita näkökulmia
toimintaan ovat tuoneet tutkija (luonnontieteet) sekä sihteeri (lähihoitaja
& merkonomi). Projektiorganisaatiossa huolehdittiin siitä, että sivuston
tuottamisessa on ollut mukana moniammatillista osaamista.
Www.aivovaurio.fi-portaali julkaistiin 19.9.2013 klo 8.00. Aamua varten
oli tehty kolme vuotta töitä ja nyt sivusto oli auki. Julkaisun tavoitteena oli
saavuttaa valtakunnallisesti ihmisiä, jotka hyötyvät portaaliin tuotetusta
tiedosta ja tuesta. Tuolloin sisällön tuottamisen tavoitteena oli saavuttaa hyvä perustaso, jota myöhemmin kehitettäisiin käyttäjien arvioinnin
perusteella. Sivustolle asetettujen tavoitteiden arviointi toteutettiin sen
jälkeen, kun loppukyselyllä (toukokuu 2014) saatiin käyttäjien arviot portaalin tekstien sisällöstä ja toiminnallisista elementeistä.
Projektissa syntyi verkosto, jonka eri osapuolia olivat kohderyhmien
edustajat sekä ammattilaisasiantuntijat. Projektiin osallistuneet kohderyhmän edustajat olivat motivoituneita ihmisiä osallistumaan edustamansa ryhmän edunvalvonnallisiin tehtäviin, erityisesti tiedonjakamiseen.

Kuva 1. Aivovaurio.fi-projektin aikajana.
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Aivovaurio.fi-projektin johtamisesta
Projektia aloitettaessa oli tärkeää miettiä, miten toiminnot johdetaan.
Aivovaurio.fi-projektin innoitteena oli tarve vastata haasteeseen, joka
oli ilmennyt aivovaurion saaneiden ihmisten yhteydenottoina Aivovammaliittoon. Aivovaurioita tarkoittavien käsitteiden ymmärtäminen ei ollut
selvää ja siksi yhteyttä otettiin tahoon, jonka nimi tarkimmin kertoi järjestön liittyvän aivovaurioihin. Potilasjärjestön tärkein tehtävä on hyvä
asiakaspalvelu. Miten siis auttaa ihmisiä löytämään tarvitsemansa apu?
Ensimmäinen johtajuutta haastava tehtävä oli ideoida vaihtoehto avuntarpeeseen liittyvän ongelman hoitamiseksi. Se ei ollut vaikeaa, sillä
yhteydenottajat olivat jo määritelleet ongelman. Seuraavaksi piti löytää
rahoittaja. Rahoitusta haettiin eri tahoilta. Loppujen lopuksi sitkeys tuotti
tulosta ja kertoi tarpeesta, kun uudelleen haettaessa rahoitus myönnettiin.
Alkoi konkreettisen projektityön vaihe. Tuolloin nimettyyn Aivovaurionettineuvolaan rekrytoitiin työntekijä Aivovammaliitosta. Hän oli etätyötyöntekijä. Asetelma haastoi sekä projektityöntekijän että projektin
johtamisen. Mallia vastaavalle nettihankkeelle ei löytynyt, joten jo käynnistysvaiheessa jouduttiin panostamaan rakenteiden luomiseen. Projektin ohjausryhmä keskittyi tukemaan hanketta ja projektityöntekijöitä. Ensimmäinen yhteisökehittäjän nimikkeellä toiminut työntekijä irtisanoutui
ensimmäisen vuoden lopussa. Uusi työntekijä rekrytoitiin liiton keskustoimistoon. Projektissa työskennelleet toiminnanjohtaja ja koordinaattori
muodostivat selkeän työparin keskenään. Tämä ratkaisu osaltaan mahdollisti Aivovaurio.fi-projektin hyvän etenemisen.
Projektin johtaminen jalkautui asiajohtamisena koordinaattorin ja tutkijan
sekä sihteerin välillä. Tiimin työskentely perustui avoimuuteen sekä luottamukseen, jotka vaikuttivat siihen, että projektin hallinnasta muodostui
toimiva kokonaisuus.
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Projektissa rakennettiin äkillisen aivovaurion kohdanneille ihmisille sekä
heidän omaisilleen tietoportaali internetiin. Sen tarkoituksena on koota
yhteen paikkaan aikaisemmin hajallaan ollutta tietoa ja antaa uutta tietoa
kohderyhmien tarpeista lähtöisin heidän käyttöönsä.
Projektin arvoissa ja käytännön toteutuksessa korostettiin asiakaslähtöisyyttä. Avainasemassa oli kohderyhmien tarpeen tuntemus ja sen huomioon ottaminen portaalin suunnittelussa ja sisällöntuotannossa. Hankkeen
käytännön toteuttamisessa tärkeänä toimintatapana oli kohderyhmien
osallistumisen tukeminen (osallistaminen).

Projektin visio:
Portaali toimii kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten tuottaman
tiedon areenana ja mahdollistaa tuotetun tiedon ja käyttäjien välisen
vuoropuhelun. Portaali muuntuu käyttäjiensä tarpeiden ja yhteiskunnallisten tapahtumien mukana.

Kohderyhmät ja kumppaneita
Portaali palvelee työiässä olevia ihmisiä. Tämä rajaus tehtiin siitä syystä, että lasten ja nuorten sekä seniori-ikäisten palvelut ovat käytännössä
sekä juridiselta viitekehykseltään erilaiset. Samalla päätettiin luopua projektille päätetystä aivovaurio-nettineuvola-nimestä, koska neuvola sana
viittaa lapsiperheiden palveluihin.

Portaalin kolme kohderyhmää ovat:
• Tapaturmaisesti aivovammautuneet ihmiset ja heidän läheisensä (AV)
• Aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ihmiset ja heidän läheisensä (AVH)
• Aivokasvainta sairastavat tai sairastaneet ihmiset ja heidän läheisensä
		 (AK)
Projektissa tehtiin yhteistyötä aivovaurion kohdanneiden ihmisten ja heidän omaistensa kanssa hyödyntäen heidän kokemusasiantuntijuuttaan.
Näitä kohderyhmiä ovat olleet projektiin ilmoittautuneet vapaaehtoistoimijat ja yhteistyöorganisaatiot.
Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä projektikauden alkuvaiheessa kesällä 2011. Arviointisuunnitelman rakentamisen pohjaksi tehdyn ohjausryhmälle suunnatun kyselyn (syksy 2012) mukaan ryhmän tärkeimmiksi
tehtäviksi muotoutuivat hanketoiminnan suuntaaminen, näkökulmien ja
verkostojen tarjoaminen sekä projektikoordinaattorin työn tukeminen.
Ohjausryhmä seurasi ja arvioi säännöllisesti projektin tavoitteiden saavuttamista.
12
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Ohjausryhmän kokoonpano:
• Aivoliitto ry, koulutussuunnittelija Riitta Tuusa & järjestö-		
suunnittelija Carita Sinkkonen
• Aivovammaliitto ry, toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam
• Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry, kuntoutusohjaaja Kirsi Roos
• Metropolia ammattikorkeakoulu, yliopettaja Leena Hannula
• Wellmind Terveys Oy, palvelujohtaja Anne Andersson
sekä projektikoordinaattori Anna-Mari Bruns,
projektitutkija Medeia Häkkilä & projektisihteeri Mira Holopainen
Yhteistyötahojen määrä kasvoi portaalin sisällöntuotannon edetessä.
Ohjausryhmässä mukana olevien tahojen lisäksi projektin toteutumisessa
mukana olevaa yhteistyöverkostoa oli:
• Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry
• Aivovammayhdistys ry
• Aspa-palvelut Oy, Metsätuvan
päivätoiminta
• HUS, Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri
• Espoon kaupunki
• Fioca Oy
• Keski-Suomen aivohalvaus- ja
afasiayhdistys ry
• Keski-Suomen aivovammayhdistys ry
• Kruunupuiston kuntoutuskeskus
• Käpylän kuntoutuskeskus,
Invalidiliitto
• Metropolia Ammattikorkeakoulu
(opiskelijoita ja opettajia)
• Nivel vaiheen nuotit –projekti,
TATU ry
• Neverseen

• Oulunseudun aivovammayhdistys ry
• Pirkanmaan syöpäyhdistys ry
• Pohjois-Savon aivohalvausyhdistys ry
• Pohjois-Savon syöpäyhdistys ry
• Ratko-projekti, Vamlas ry
• Satakunnan aivovammayhdistys ry
• Satakunnan syöpäyhdistys ry
• Soste ry
• TAYS, Tampereen yliopistollinen
sairaala
• Toimintakeidas Oy
• Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys ry
• Verkkovaraani Oy (portaalin
tekninen ja graafinen toteutus,
ylläpitojärjestelmä sekä projektiilme) ja
• Väestöliitto ry.

Yhteistyön kautta tieto eri neurologisten ryhmien haasteista ja tarpeista
levisi kohderyhmien ja eri toimijoiden välillä. Projektin tuottama toiminta
oli ensimmäinen laatuaan palvelumuotona, jossa nämä kolme eri ryhmää
kohtasivat asiakastasolla. Projektin aikana on tullut ilmi, että eri ryhmien
välillä on eroja järjestäytymisessä. Aivovaurio.fi sähköisenä alustana tarjoaa mahdollisuuden diagnoosirajat ylittävälle vertaistuelle.
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Yhteistyö Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa alkoi keväällä 2012.
Yhteistyönä sivustolle tuotettiin sivuston kuvitus sekä sivuston videoklipit. Kuvituksen suunnitteli graafisen suunnittelun opiskelija Sanna Kemi
ja videoklipit tuotti mediatekniikan opiskelija Jussi Lauren. Projekti tarjosi
yhteistyömahdollisuuksia eri tutkintolinjoille, jolloin opintoihin ja projektiin saatiin lisää erilaisia näkökulmia sekä monialaisuutta. Projektin tuottamaa tietoa kohderyhmistä hyödynnettiin innovaatio-opinnoissa, joissa
tavoitteena oli rakentaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan kesken. Projektihenkilöstö toimi korkeakoulun suuntaan työelämäedustajana sekä asiantuntijaroolissa yhdessä asiakkaiden kanssa.
Yhteistyötä Verkkovaraani Oy:n (portaalin tekninen toteuttaja) kanssa on
jatkettu portaalin laadun turvaamiseksi projektin päättymisen jälkeenkin.
Yhteistyötä jatketaan portaalin fyysisen toteuttamisen ja sen arkkitehtuurin rakentamiseen osallistuneiden kumppaneiden kanssa.

Tavoitteet ja yleinen toimintamalli
Projektin tavoitteet päivitettiin ja konkretisoitiin sekä päämäärää tarkennettiin alkuperäiseen projektisuunnitelmaan nähden arvioinnin suunnittelun yhteydessä (kuva 2). Hankkeella oli kolme päätavoitetta, joista
ensimmäinen jakautuu kahdeksi alatavoitteeksi. Tavoitteet kytkeytyivät
portaalin sisällöntuotantoon, joka oli koko projektin toteutumisen keskiössä.
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Aivovaurio.fi-portaali – miten ja miksi?

Kuva 2. Projektin päämäärä ja tavoitteet.

Projekti tuotti verkkoportaalin, joka tarjoaa pääsyn kolmelle kohderyhmälle rakennettuihin internetsivuihin. Portaali on yleisilmeeltään ja rakenteeltaan yhtenäinen kohderyhmien osalta, mutta rakenne ja tietosisällöt vaihtelevat kohderyhmien tarpeiden mukaan. Kohderyhmien tarpeita
selvitettiin ja arvioitiin suhteessa portaalin sisältöön (kuva 2). Sivuston
tekninen alusta ja graafinen yleisilme suunniteltiin yhteistyössä portaalin
tuottajan kanssa.
Sisällöllä tarkoitetaan ennen kaikkea ammattilais- ja kokemustietoon liittyvää sisältöä, joka oli teksti- tai kuvamuotoista sekä multimediaa. Lisäksi sisältöön liittyivät olennaisesti sen esteettömyys sekä vuorovaikutus15
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mahdollisuudet portaalin toiminnoissa. Asiantuntijatietoa tuottivat sekä
terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset että kokemusasiantuntijat.
Portaalin sisällön tuottaminen aloitettiin tapaturmaisesti aivovammautuneille henkilöille tarkoitetulla osiolla, joka toimi pilottina ja ensimmäisen
käyttäjätestauksen kohteena (kuva 3). Käyttäjätestaukseen osallistui tekninen tuottaja Verkkovaraani Oy. Käyttäjien mielipiteiden ja ideoiden pohjalta sisällöntuotantoa jatkettiin aivovammautuneiden ihmisten kanssa ja
aloitettiin kahden muun kohderyhmän osalta. Alkuperäisen suunnitelman
mukaan toteuttamisvaiheita oli kolme – kukin kohderyhmä vuorollaan –
mutta käytännössä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille (AVH-ryhmä) ja
aivokasvainta sairastaville tai sairastaneille (AK-ryhmä) ihmisille suunnattuja verkkosivuja rakennettiin samanaikaisesti. Samanaikaisella toteutuksella pyrittiin varmistamaan portaalin valmistuminen ajallaan.

Kuva 3. Projektin toimintamalli. Portaalin pilottina toimi AV-kohderyhmälle tuotettu osio.
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Sisällöntuotannon prosessi
Projektin sisällöntuotanto toteutui vaiheittain kunkin kohderyhmän kohdalla (kuva 3). Eteneminen vaiheesta toiseen ei ollut suoraviivaista, vaan
saatu käyttäjäpalaute vaikutti etenemiseen ja siihen, palataanko korjaamaan tai täydentämään sisällöntuotantoa. Parhaiten etenemiseen vaikuttavat työtavat selkiytyivät käytännön työn ja prosessi- sekä itsearvioinnin tuloksena.
Portaalin rakentamisen kuvaamiseksi laadittiin taulukkomuotoinen prosessikuvaus. Tähän sovellettiin Terveyden edistämisen keskuksen suunnittelemaa ja toteuttamaa SUUNTA-työkalua (SOSTE ry 2011). Taulukossa määritellään hankkeen tavoitteet, konkreettiset keinot niiden
saavuttamiseksi, prosessit keinojen toteuttamiseksi, käytännön työtehtävät, odotetut tuotokset ja tulokset sekä näiden perusteella asetetut onnistumisen kriteerit. Prosessitaulukko toimi sekä projektikokonaisuuden
että osaprosessien ja toimenpiteiden hallinnan apuna ja sitä päivitettiin
projektin edetessä. Se oli myös pohjana prosessimallin luonnoksen teossa (kuva 4). Taulukko palveli siten myös arviointia ja seurantaa.
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Kuva 4. Sisällöntuotannon prosessi.
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Tiedonhankintaryhmät
Aivovaurio.fi-sivuston rakentaminen aloitettiin tiedonhankinnalla keväällä 2012. Projektin arvojen mukaisesti päätettiin, että sivustoa ei voida
rakentaa ilman asiakkaan ääntä. Jokaisesta kolmesta kohderyhmästä
koottiin tiedonhankintaryhmiä. Tilaisuuksien tarkoituksena oli kerätä tietoa Aivovaurio.fi-portaalin osioiden rakentamisen pohjaksi. Tilaisuus oli
suunniteltu puolistrukturoiduksi ryhmähaastatteluksi tai teemahaastatteluksi. Näkökulmana toimivat kysymykset, joihin ihmiset olisivat kaivanneet vastauksia vammauduttuaan tai sairastuttuaan. Kysymyksiin
pyrittiin vastaamaan verkkoportaalin sisällössä, ei tiedon keräämiseksi
järjestetyissä tilaisuuksissa.
Ryhmähaastattelun runko rakennettiin portaalin otsikkorakenteen mukaan. Otsikkorakenne oli rakennettu sairastumisen/vammautumisen ajallisessa järjestyksessä. Rakenteen pohjaan on vaikuttanut suomalainen
palvelujärjestelmä.
Otsikkorakenne:
• Ennaltaehkäisy
• Vammautuminen/sairastuminen
• Hoito ja kuntoutus
• Arki ja perhe
• Julkishallinnon tehtävät
• Lait ja asetukset
• Sanastoa
• Ajankohtaista
• Kokemuskirjasto
• Yhteystiedot
Lisäksi ryhmissä kysyttiin internetin käytöstä:
• Miten käytät internetiä?
• Vaikeuttaako joku asia sen käyttämistä?
• Mitä haluaisit sinne lisää?
• Mitä pitäisi huomioida internet-sivuja suunniteltaessa?
Tavoitteena oli hankkia tietoa ihmisten henkilökohtaisista kokemuksista
ja tiedontarpeista. Tätä kautta tulevat esille pienetkin haasteet aivovaurion aiheuttamassa elämänmuutoksessa. Tiedonhankinnan prosessissa
eri ryhmien tuotokset keskenään turvasivat sitä, että materiaalia syntyi
yhteensä riittävä määrä portaalin laadun varmistamiseksi.
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Kokemuskirjaston rakentamista
Projektiin osallistuneet kohderyhmien edustajat ovat vapaaehtoisuuteen
perustuen tuottaneet portaalin Kokemuskirjasto-osioon materiaalia. Se
sisältää erilaisia kuvauksia, siitä millä tavalla aivovaurio haastaa ihmisen
arjessa. Sivuille on tuotettu videoita, runoja, kertomuksia ja kuvia.
Idea videoklippeinä olevista tarinoista syntyi, kun portaalin tuottajan
kanssa alettiin suunnitella sivuston sisältöä ja toiminnallisia ominaisuuksia. Videoklippien tuottaminen käynnistyi tutustumalla erilaisiin olemassa
oleviin videomateriaaleihin ja niiden toteutustapoihin. Videoista ei haluttu
tehdä kilpailevia klippejä jo olemassa oleville, vaan päämääräksi asetettiin omannäköinen tuote, joka lisäisi sivuston arvoa. Visuaalinen tavoite
jätettiin tietoisesti matalaksi. Videoklipit toteutettiin opiskelijayhteistyönä
Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Videoita päätettiin tehdä jokaiselle kohderyhmälle neljä kappaletta sivuston pääotsikoiden toimiessa
käsikirjoitusta ohjaavana ajatuksena. Ne sijoitettiin sivustolle siten, että
ne löytyvät helposti.
Projekti järjesti keväällä 2013 Kokemuspajan, joka tarjosi luovan kirjoittamisen opetusta aivovammautuneille ihmisille. Kokemuspaja toimi niin sanottuna pilottina materiaalin hankkimiseksi sivustolle. Tapahtuman idean
keskiössä oli tarinan kertominen ja kirjoittaminen. Vammaisuuden nostamista keskiöön vältettiin tietoisesti. Näin haluttiin vahvistaa osallistujien
identiteettiä kirjoittajina eikä vammautuneina henkilöinä.

Verkkosivuston pilotointi
Verkkosivusto pilotoitiin kaikilla kohderyhmillä viidessä eri tilaisuudessa.
Jokaiselle kohderyhmälle järjestettiin oma pilotointi. Lisäksi projekti halusi selvittää sivuston käytettävyyden vaikeasti vammautuneilla ihmisillä,
jotka tarvitsevat apua ja tukea päivittäisten toimintojen turvaamisessa.
Pilotoinnit toteutettiin samalla perusrungolla huomioiden parannukset
edellisiltä testauskerroilta tai ottaen huomioon ryhmän erityistarpeet.
Portaalin testausta oli mahdollisuus toteuttaa omatoimisesti kiinnostuksen mukaan esimerkiksi omassa kodissa.
Aivovaurio.fi-sivuston ensimmäinen pilotointi järjestettiin aivovammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen joulukuussa 2012. Tilaisuudessa
testattiin ensimmäisen kerran rakentamisvaiheessa olevaa portaalia
kohderyhmän edustajien kanssa sekä kerättiin palautetta ja ideoita jatkokehittämisen tueksi. Sivusto käytiin tammikuussa 2013 pilotoimassa
Aspa-koti Metsätuvan päivätoiminnassa Tampereella ja toukokuussa
aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ihmisten vertaisryhmässä Jyväs20
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kylässä. Syksyllä 2013 sivuston viimeiset pilotoinnit järjestettiin aivokasvaimen sairastaneille tai sairastaville ihmisille sekä Espoon kaupungin
vaikeavammaisten asiakkaiden asumispalveluyksikössä.
Pilotointitilaisuus koostui alkuohjeistuksesta ja esittelytuokiosta, omatoimisesta testitehtävien teosta lomakkeen avulla sekä puolistrukturoidusta
loppukeskustelusta. Testaustilanteen rakenteen ja sisällön suunnittelemisessa sovellettiin valmista käytettävyystestin rakennetta, joka on esitelty Sinkkosen ym. (2009) teoksessa ”Helppokäyttöisen verkkopalvelun
suunnittelu”. Testaukseen kuuluu lisäksi alkukysely tai -haastattelu, jolla
selvitetään käyttäjien taustaa ja ennakkoasenteita. Se otettiin pilotoinnin
ohjelmaan mukaan, sillä varauksella, että kysely soveltuu tilanteeseen
eikä vie liikaa aikaa. Projektihenkilöstöllä oli jo valmiiksi tietoa osallistujien taustasta.
Omatoimisilla tehtävillä haluttiin testata sellaisia asioita, jotka askarruttivat projektihenkilöstöä ja jotka tiedettiin tärkeiksi kohderyhmän ihmisten
ja esteettömyyden kannalta. Tehtävien suunnittelussa haastavaksi koettiin tehtävien ryhmittely asiakokonaisuuksiin, koska eri sisällöt ja toiminnot saattoivat liittyä toisiinsa hyvinkin vahvasti. Tavoitteena oli tehdä
lomakkeesta yksiselitteinen, helposti täytettävä ja testaajille looginen
kokonaisuus. Lomakkeen kysymystyypeiksi valittiin erilaiset valintakysymykset sekä avoin kysymys. Tehtävät jaettiin lomakkeessa kolmeen
kategoriaan, pääotsikoiden alle:
(1) Tekstisisältö: kiinnostavuus ja luettavuus, otsikoinnin sopivuus
sekä sanasto ja sen käytettävyys
(2) Sisällön muotoilu ja asettelu: otsikkorakenteen selkeys ja
hahmotettavuus, tekstien ja linkkien erottuvuus, kuvitus
(3) Muut ominaisuudet ja toiminnot: oletuskirjasinkoko, suurennus-		
työkalu, hakukone ja sivuston vuorovaikutusmahdollisuudet ja
(4) Muut kommentit ja havainnot.
Loppukeskustelun pohjaksi rakennettiin kysymysrunko apukysymyksineen. Tarkoituksena oli, että keskustelussa edetään joustavasti kysymysjärjestystä muuttaen tai jättämällä pois joitakin kysymyksiä, jos
osallistujat haluavat keskittyä enemmän itselleen tärkeisiin aiheisiin.
Keskustelussa oli tarkoituksena saada esiin osallistujien eri näkökulmia
sivustosta ja saada täydentävää palautetta tehtävälomakkeen asioihin.
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Kuva 5. Projektihenkilöstö jalkautui paikkakunnille toiminnallisina tapahtumina.
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Lähtökohdat ja arvot
Arvioinnin tavoitteena oli työskentelyn parantaminen, tukeminen ja suuntaaminen. Aivovaurio.fi-projektissa arviointi toteutettiin prosessi-, itsesekä vertaisarvioinnilla. Prosessiarviointi kohdennettiin toimintoihin,
jotka olivat osallistujien kannalta tärkeimpiä eli tiedonhankinta, pilotointi ja videoklipit. Itsearviointia teki projektihenkilöstö yksin ja keskenään
keskustellen. Nivelvaiheen nuotit -projektin (TATU ry) kanssa toteutettiin
vertaisarviointi, jossa ajatuksena oli toisilta oppiminen. Lisäksi haluttiin,
että projektin kokemuksista olisi hyötyä vastaavanlaisille projekteille tulevaisuudessa.
Projektin kulmakivenä oli alusta lähtien ajatus siitä, että portaalia rakennetaan ja kehitetään tulevien käyttäjien tarpeista lähtöisin, osallisuutta
tukemalla. Tämä ajatus heijastui myös arviointityöhön. Se toteutettiin
siten, että projektissa mukana olevat ihmiset pääsivät osallistumaan
portaalin kehittämiseen ja niiden tilaisuuksien arvioimiseen, joihin he
itse osallistuisivat. Ajan säästämiseksi osallistavassa arvioinnissa (mm.
Kivipelto 2008) hyödynnettiin mahdollisimman paljon projektin tiimoilta
sovittuja ryhmätapaamisia.
Koska internetportaalin rakentaminen toteutettiin kohderyhmien edustajia ja ammattilaisia osallistaen, projektin toteuttaminen oli ajallisesti joustavaa. Etukäteen oli tiedossa, että osallistujien omat aikataulut ja voimavarat vaikuttaisivat esimerkiksi siihen, miten ammattilaiset pystyisivät
tuottamaan sisältöä ja pääsisivätkö kohderyhmäläiset osallistumaan eri
tilaisuuksiin. Toteuttamistavan vuoksi myös arviointi suunniteltiin aikataulultaan ja menetelmiltään joustavaksi ja osallistuvat henkilöt huomioon ottavaksi.
Projektissa pyrittiin toteuttamaan arvioivan kehittämisen perusajatusta
oppimisesta: omaan toimintaan haluttiin suhtautua arvioivasti ja sitä oltiin valmiita muokkaamaan eri lähteistä saadun tiedon perusteella (Seppänen-Järvelä 2004). Tämän vuoksi muun muassa itsearviointiin laadittiin
sellaiset lomakkeet (liite 1), jotka mahdollistivat asioiden syvällisemmän
tarkastelun.
Arviointi suunniteltiin monitahoiseksi siten, että esimerkiksi valmiista Aivovaurio.fi-portaalista pyrittiin keräämään sekä kohderyhmien että ammattilaistahojen arvioita. Monitahoisuus ulotettiin myös aineiston keruumenetelmiin, joita oli useita erilaisia. Arviointityö perustui avoimuuteen.
Arviointisuunnitelmaan kirjattiin työn lähtökohdat, teoriatausta sekä
keskeiset arviointikysymykset ja -kriteerit, joiden avulla prosesseja tar24
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kasteltiin. Suunnitelman luonnosta oli mahdollista kommentoida ja työn
etenemisestä tiedotettiin projektin tiedottamisen yhteydessä. Arvioinnin
suunnitelmat olivat jatkuvasti saatavilla Aivovammaliiton internetsivuilla
ja niitä päivitettiin tai tarkennettiin tarvittaessa.

Tavoitteiden muodostus
Arvioinnin suunnittelun pohjaksi projektissa selvitettiin, mitä erilaisia vaiheita ja työtehtäviä portaalin sisällöntuottamiseen liittyy. Koordinaattori ja projektitutkija pilkkoivat yhdessä suuren sisällöntuotantoprosessin
osiin SUUNTA-työkalua (Tekry 2010 & SOSTE 2013) soveltaen. SUUNTA-taulukkoon kirjattiin projektin osaprosessit, käytettävissä olevat toteutuskeinot ja pienemmät työtehtävät.
Projektin tavoitteet päivitettiin ja konkretisoitiin ennen arvioinnin tavoitteiden määrittelyä. Päivittämisen tarkoituksena oli muodostaa tarkempia, käytännön työtä ohjaavia tavoitteita, jotka kertovat, millaista portaalia halutaan rakentaa — sisällöltään ja toiminnaltaan (kuva 2). Koko
sisällöntuotannon hahmottamiseksi laadittiin kaaviokuva (kuva 4), johon
kirjattiin tärkeimmät käytössä olevat keinot ja työtehtävät ammattilaistiedon ja kokemustiedon tuottamisessa. Projektihenkilöstö koki tämän
päivitystyön erittäin hyödylliseksi.
Projektin ohjausryhmältä kerättiin tietoa arvioinnin suunnittelun tueksi.
Ohjausryhmän sähköisellä kyselyllä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat projektin tärkeimmät toteutuskeinot? Mitä tulisi arvioida? Kenelle arviointia tehdään ja kuka voisi olla kiinnostunut arvioinnin
tuloksista? Mitä oletettuja vaikutuksia projektilla on? Taustatyön ja ohjausryhmäkyselyn tulosten perusteella arvioinnille määriteltiin seuraavat
tavoitteet:
I. Tuottaa käsiteltyä tietoa ja siitä tehtyjä johtopäätöksiä sisällön-		
tuotannon prosesseista, jotka kohdistuvat kolmeen kohderyhmään
II. Tuottaa yksinkertaistetut, sanalliset ja graafiset kuvaukset edellä 		
mainituista sisällöntuotannon prosesseista arvioinnin tulosten
perusteella
III. Kerätä tietoa portaalin sisällöstä ja käytettävyydestä sekä sen
kehittämisestä käyttäjätestauksilla
IV. Arvioida lopputulosta eli Aivovaurio.fi-portaalia sähköisellä 		
käyttäjäkyselyllä ja
V. Koota yhteen projektin aikaansaamia tuloksia ja vaikutuksia
verraten niitä projektin konkreettisiin tavoitteisiin ja laajempaan 		
päämäärään.
25
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Arvioinnin teoriatausta
Arviointityössä on sovellettu realistista arviointia (RE), jonka perusajatuksena on työn kehittäminen. Tässä tapauskohtaisessa arviointitavassa
arviointikohde nähdään Anttilan (2007) mukaan vaiheittain etenevänä
prosessina, jossa kukin vaihe eli sykli arvioidaan aluksi erikseen. Havaintojen ja muiden tulosten perusteella vaihetta korjataan ja kehitetään,
jonka jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Lopulta projektia arvioidaan kokonaisuutena sekä prosessi- että tulosarvioinnin näkökulmasta.
Realistisessa arvioinnissa kiinnostuksen kohteena ovat toimenpiteen tulokset ja vaikutukset. Arviointitavassa pyritään myös saamaan selville ja
ymmärtämään toimintoja, joilla nämä tulokset aikaansaatiin sekä olosuhteita (konteksteja), jotka vaikuttivat tulosten syntymiseen (Anttila 2007).
Tarkoituksena on siis tulosten lisäksi selvittää myös toimenpiteiden sisältöjä ja niitä syy-seuraussuhteita, jotka joko mahdollistavat tai estävät asioita
toimenpiteen toteuttamisessa ja prosessin etenemisessä. Hyvin yksinkertaistettuna voidaan siis sanoa, että arviointi kohdistuu siihen, miten projektityöntekijät toimivat ja mitä kohderyhmäläisille tapahtuu (Anttila 2007).
Realistisen arvioinnin kulmakiviä olivat miksi jokin toimii, kenen kohdalla
ja missä olosuhteissa? (Anttila 2007, Pawson 1997, Rostila & Kazi 2001).
Tuloksiin vaikuttavien tekijöiden selvittäminen tähtää siihen, että kehittämistyön tuloksia voitaisiin soveltaa muihin kohteisiin ja hankkeisiin.
Realistisella arviointitavalla ajatellaan siis saavutettavan yleistettävyyttä ja siirrettävyyttä (Julkunen ym. 2005). Mallinnuksen avulla prosessi
kuvataan ja yleistetään tai siitä luodaan ohjelmateoria uusia hankkeita
varten: mallinnuksella tai kuvauksella esitetään taustateorian, kontekstin,
toimenpiteiden ja tulosten välisiä yhteyksiä (Anttila 2007).
Arviointitapa valittiin Aivovaurio.fi-projektin teoriakehykseksi, koska
sen toteuttamistapa ja päämäärä sopivat hyvin yhteen projektin arviointityöhön kohdistuvien odotusten kanssa. Projektissa haluttiin kerätä
tietoa osallistujien kokemuksista: kokemuksia projektissa mukana olosta
ja tietoa osallistumisen hyödyistä ja merkityksestä ihmisille. Realistinen
arviointi edellyttää järjestelmällistä asiakaskohtaista aineiston keruuta
(SOSTE 2014) niistä prosesseista, joissa osallistujat ovat mukana sekä
projektihenkilöstön omaan työhön kohdistuvaa kehittämistä.

Prosessiarviointi
Prosessiarvioinnin kohteeksi valittiin kolme portaalin rakentamisessa
keskeistä vaihetta tai prosessia, joiden arvioimisen ajateltiin tuovan lisäarvoa niiden toteuttamiseen ja projektin tuloksellisuuteen. Jokaisessa
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näissä sisällöntuotannon vaiheessa kohderyhmän edustajilla oli tärkeä
rooli, joko tiedon tuottajina tai tuotetun tiedon arvioitsijoina:
1) Tiedon keruu ryhmäkeskusteluilla portaalin rakentamisen pohjaksi
2) Portaalin kolmen osion käyttäjätestaus (ns. pilotointitilaisuudet) ja
3) Videoklippien tuotanto kokemuskirjastoon.
Sisällön rakentaminen lähti liikkeelle projektikoordinaattorin vetämillä ryhmäkeskusteluilla, joissa kohderyhmäläisiltä kysyttiin, mitä tietoa portaalin
sivustoilla tulisi olla. Käyttäjätestauksilla puolestaan testattiin ryhmäkeskusteluissa saatujen tietotarpeiden pohjalta tuotettua sisältöä sekä portaalin muita ominaisuuksia ja toimintoja. Samalla projektitutkija keräsi tietoa
itse testitilaisuuden kulusta. Käyttäjätestauksessa siis portaalin arviointi ja
testaustilanteen arviointi nivoutuivat yhteen (kuva 6). Toimivan tilaisuuden
järjestämiseksi testaustilaisuudet ja -lomakkeet suunniteltiin koordinaattorin ja tutkijan yhteistyönä. Tilaisuuden rakenne on kuvattu sivulla 43.

Kuva 6. Realistisen arvioinnin kehä Aivovaurio.fi-projektissa.

Sekä ryhmäkeskusteluiden että käyttäjätestaustilaisuuksien arvioinnissa
keskeisenä aineiston keruumenetelmänä oli havainnointi. Havainnointi
oli luonteeltaan osallistuvaa havainnointia. Siinä tutkija osallistuu havainnoinnin kohteena olevaan toimintaan aktiivisesti (esim. Tuomi & Sarajärvi
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2009, Vilkka 2008). Näin sosiaaliset vuorovaikutussuhteet nousevat tärkeään asemaan tiedonhankinnassa (Tuomi & Sarajärvi 2009).
Koordinaattorin vetäessä ryhmäkeskusteluita, projektitutkija asettui tarkkailijan rooliin eikä osallistunut keskustelun kulkuun. Käyttäjätestauksissa
osallistujien omatoimisen osuuden aikana tutkija pyrki olemaan tarkkailija, mutta osallistujat ottivat häneen kontaktia esittämällä kysymyksiä
verkkopalvelusta ja testilomakkeesta. Projektihenkilöstö oli kohderyhmille järjestetyissä tilaisuuksissa oppimassa, eivät opettajina.
Havainnointi tehtiin pääsääntöisesti ennalta jäsenneltyyn havainnointipohjaan, joka oli rakennettu arviointikysymysten ja tilaisuuksien suunnittelutyön pohjalta. Käyttäjätestauksissa havaintoja tekivät kaikki mukana
olleet projektin edustajat. Havainnointiaineistoa täydennettiin ryhmäkeskusteluiden päätteeksi lyhyellä palautekeskustelulla, jossa osallistujia
pyydettiin kertomaan mielipiteensä tilaisuudesta ja sen hyödystä tai merkityksestä heille itselleen. Aivovamma- ja Aivoverenkiertohäiriö-sivuston
käyttäjätestauksien onnistumisesta osallistujilta kysyttiin palautetta sähköisellä kyselyllä.
Kolmas prosessiarvioinnin kohde oli videoklippien tuotanto. Videoiden
tuotanto oli monivaiheinen prosessi, jossa osallistujien rooli korostui kuvauksia suunniteltaessa ja tehtäessä. Arviointi haluttiin kuitenkin ulottaa
kaikkiin vaiheisiin, missä osallistujat oli otettava huomioon. Resurssien
säästämiseksi palaute videoiden kuvaustilanteesta kerättiin sähköisellä
lomakkeella. Sillä selvitettiin päähenkilöiden osallistumismotiivia ja kuvauksista saamaa oppia tai hyötyä sekä videokuvausten ja järjestelyiden
onnistumista. Prosessin kuvauksessa ja arvioinnissa hyödynnettiin tämän
lisäksi erilaisia suunnitteludokumentteja, palaverimuistioita, yhden kuvauksiin osallistuneen henkilön kirjoittamaa projektipäiväkirjaa sekä projektikoordinaattorin tekemiä havaintoja. Lisäksi projektihenkilöstö kävi
kuvaustilanteet läpi keskustellen.
Prosessiarvioinnin aineistoa täydensivät kahden projektiin osallistuneen
kohderyhmäläisen päiväkirjamuistiinpanot. Projektitutkija laati osallistujien päiväkirjamerkintöjä varten valmiin lomakepohjan kysymyksineen
sekä ohjeet lomakepohjan täyttämiseen. Tavoitteena oli, että jokaisesta
kohderyhmästä vähintään yksi osallistuja kirjoittaisi päiväkirjaa, mutta
aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden osallistujien tai heidän läheistensä
joukosta ei saatu rekrytoitua kirjoittajaa. Vapaaehtoiset kirjoittajat arvioivat tilaisuuksien onnistumista, omaa osallistumistaan ja pohtivat, mitä
hyötyä tai merkitystä tapahtumalla oli heille.
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Kolmesta prosessista eri menetelmillä kerätty aineisto käsiteltiin ja koostettiin arviointikysymysten ja kriteerien (liite 2, taulukko 2) mukaisesti
väliraporteiksi. Valmiit havainnointipohjat, joihin havainnoitavat asiat oli
kirjattu ennalta otsikoiden omaisesti, helpottivat havaintojen ryhmittelyä
ja keskeisten asioiden löytämistä aineistoa käsiteltäessä. Kerätyn tiedon
ja väliraporttien johtopäätösten pohjalta seuraavaa ryhmäkeskustelutilaisuutta tai käyttäjätestausta pyrittiin parantamaan. Tämä edellytti kuitenkin aina kyseessä olevien kohderyhmäläisten neurologisen vamman tai
sairauden sekä jatkuvasti vaihtuvien olosuhteiden, kuten käytössä olevan tilan, huomioon ottamista. Projektissa tai sen prosessien arvioinnissa
päämääränä ja motiivina oli verkkopalvelun rakentaminen, ei osallistujien
henkilötietojen, muiden taustatietojen tai vammautumis- ja sairastumistarinoiden dokumentointi.

Itsearviointi
Itsearvioinnissa työntekijät arvioivat omaa toimintaansa. Siinä tulevat ilmi
muun muassa toiminnan kehittämistarpeet ja vahvuudet, tärkeinä pidetyt
asiat sekä aikaansaadut tulokset (RAY 2013). Itsearvioinnin toteuttamista
varten työntekijät voivat muokata erilaisia menettelytapoja (SeppänenJärvelä 2004). Aivovaurio.fi-projektissa itsearviointi toimi työn ohjausvälineenä projektin henkilöstölle (koordinaattori, tutkija sekä sihteeri).
Arviointilomakkeet (liite 1) laadittiin koordinaattorin ja tutkijan yhteistyönä sekä projektin että sen arvioinnin tarpeista lähtien. Lomakkeesta ei
haluttu liian kuormittavaa, vaan siinä keskityttiin olennaisiksi koettuihin
asioihin, jotka edistäisivät työn etenemistä ja niissä onnistumista. Lomakkeessa pyrittiin analyyttiseen otteeseen, myös haasteiden ja ongelmien
sekä niiden ratkaisujen pohtimiseen. Näin itsearvioinnin ajateltiin toimivan paremmin oppimisen välineenä.
Projektihenkilöstö kokoontui täyttämään lomaketta kerran kuussa noin
tunniksi kerrallaan. Täyttämisen jälkeen lomakkeet purettiin keskustelemalla kohta kohdalta. Samalla projektitutkija teki keskustelusta muistiinpanoja, jotta myös lomakkeeseen kirjaamattomat ideat ja ajatukset tulisivat dokumentoitua. Henkilöstön tekemän arvioinnin hyötyinä nähdään
etenkin se, että se tuottaa ajantasaista ja välittömämmin hyödynnettävää
tietoa projektista ja prosessista (Hyttinen 2006, Seppänen-Järvelä 2004).
Tämä oli tärkeä motiivi itsearvioinnissa. Itsearvioinnista suunniteltiin tehtäväksi muutaman kuukauden välein yhteenveto, mutta tämä ei täysin
toteutunut ajan riittämättömyyden vuoksi. Projektin loppuvaiheessa kaikista lomakkeista laadittiin yhteenveto, johon kirjattiin itsearvioinnin keskeisimmät tulokset.
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Vertaisarviointi
Vertaisarviointi Aivovaurio.fi-hankkeen (Aivovammaliitto ry) ja Nivelvaiheen nuotit -projektin (TATU ry) yhteistyönä aloitettiin syksyllä 2012.
Molemmat hankkeet olivat Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia ja
toimivat vuosina 2011–2013. Kummatkin hankkeet tähtäsivät internetissä toimivan portaalin luomiseen, jossa on tarjolla ajanmukaista, luotettavaa ja helposti saavutettavaa tietoa sairastumisen tai vammautumisen
jälkeiseen uuteen elämäntilanteeseen.
Aivovaurio.fi-portaali voidaan ajatella olevan jatkumoa Nivelvaiheen
nuotit -projektissa rakennettuun portaaliin. Nivelvaiheen nuotit -projekti
keskittyi nuoruusiässä tapaturmaisesti vammautuneisiin henkilöihin. Vertaisarviointia ajatellen hankkeissa oli monia yhdistäviä tekijöitä ja monia
asioita, joista voitiin oppia toinen toisilta. Kummatkin projektit painottivat
asiakkaiden merkitystä tiedonhankintaprosessissa, mutta portaalien sisältöjen rakentaminen tapahtui eri tavoin. Projektien tavoitteena oli saada asiakkaiden ääni kuuluviin.
Projektien taustaorganisaatiot olivat sitoutuneita yhteiseen prosessiin,
jossa avoimesti vaihdettiin hankkeisiin liittyviä tietoja, kokemuksia ja
kehitettiin sekä arvioitiin toimintoja yhdessä. Molemmat projektit olivat
kiinnostuneita avoimesta arvioinnista ja niissä oltiin valmiita reflektoimaan omaa työtä. Arviointiprosessissa valittiin kohteiksi portaalin rakentamisen kokonaisuus sekä osallisuuden tukemisen näkökulma. Kahteen
arviointipajaan (kesäkuu ja syyskuu 2013) osallistui kokemusasiantuntijoita sekä projektien kumppaneista ammattilaisia.

Seuranta
Seurannalla tuotetaan niin sanottua neutraalia informaatiota hankkeen
toteutumisesta, esimerkiksi seuraamalla asiakasmääriä (Seppänen-Järvelä 2004). Usein seurantatiedon keruussa siis keskitytään numeerisiin
tietoihin, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista. Tässä
tapauksessa seurannalla kerättiin tietoa projektin raportointia varten
sekä prosessiarvioinnin ja tulosten tulkinnan tueksi.
Projektissa tuotetut erilaiset dokumentit, kuten ohjausryhmän muistiot,
itsearviointilomakkeet, suunnittelupaperit ja kerätty havaintoaineisto
kohderyhmätilaisuuksista, toimivat seurannan aineistona. Pääosa kerätystä tiedosta oli numeerista tietoa seurantaa varten luoduissa Excel-taulukoissa. Seuranta kohdistui seuraaviin tietoihin: kohderyhmätilaisuudet,
ohjausryhmän toiminta, projektissa järjestetyt infotilaisuudet ja koulutukset, projektihenkilöstön osallistuminen koulutuksiin sekä viestintä.
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Verkkoportaalin arviointi sähköisellä lomakkeella
Valmiin verkkopalvelun arvioimiseksi järjestettiin sähköinen kysely. Kyselyllä haluttiin selvittää, oliko projektissa onnistuttu rakentamaan konkreettisten tavoitteiden mukainen verkkoportaali. Arviointisuunnitelmaan
määriteltyjä arviointikysymyksiä ja -kriteerejä päivitettiin (liite 3, taulukko 3), minkä jälkeen laadittiin sähköinen arviointilomake Analystica-ohjelmalla. Lomake jaettiin asiakokonaisuuksiin: vastaajan taustatiedot, portaalin käytettävyyden arviointi Likert-asteikolla, tiedon hyödyllisyyden ja
riittävyyden arviointi kyllä/ei-vaihtoehdoilla sekä portaalin asiasisällön
kehittäminen, johon vastaajilta toivottiin avoimia ja kuvailevia vastauksia
(liite 4).
Likert-väittämiin sisällytettiin esteettömyyteen liittyviä asioita, jotka
nousivat keskeisiksi portaalia rakennettaessa ja etenkin käyttäjätestauksien yhteydessä. Likert-asteikossa vastaajille annettiin mahdollisuus
vastata ”en osaa sanoa”. Tätä pidettiin tärkeänä, koska verkkopalvelussa
on sellaisia sisältöjä tai ominaisuuksia, jotka ovat käyttäjille uusia, kuten
sivuston muistilistat. Lomakkeen lopussa vastaajia pyydettiin antamaan
arvioimalleen sivustolle kouluarvosana ja valitsemaan mieluiten käyttämänsä tietolähde aivovaurioista kertovan tiedon etsintään. Arvioitsijoilla
oli mahdollisuus antaa vapaata palautetta portaalista ja arviointilomakkeesta.
Arviointikysely oli vastaajille avoinna kaksi viikkoa, 24.4.–9.5.2014. Henkilökohtainen linkki arviointilomakkeeseen lähetettiin saateviestissä 208
henkilön sähköpostiosoitteeseen. Linkki lähetettiin sellaisille kohderyhmäläisille ja ammattilaistahoille, jotka olivat osallistuneet projektiin jollakin tavalla. Lisäksi lomake lähetettiin joillekin sellaisille ammattilaistahoille, jotka eivät olleet projektissa mukana, mutta joiden toivottiin arvioivan
sivustoa. Kyselyä markkinoitiin ennakolta viikkoa aikaisemmin lähettämällä ennakkokutsut ja vastaajia muistutettiin vastaamisesta sähköpostiviesteillä.
Avoin linkki lomakkeeseen liitettiin Aivovammaliiton nettisivujen etusivulle ja liiton Facebook-sivuille kyselyn aukioloajaksi. Linkki lähetettiin
saateviestin kera sellaisille yhteistyötahoille, joiden toivottiin levittävän
tietoa kyselystä edustamilleen kohderyhmille. Arviointilomakkeessa ja
saateviestissä muistutettiin arvioinnin olevan helpompaa, jos vastaaja
on tutustunut huolellisesti sivustoon. Vastaamisen kerrottiin tapahtuvan
nimettömänä. Kyselyn tulokset ryhmiteltiin ja koostettiin arviointikysymysten mukaisesti. Tuloksissa pyrittiin tuomaan esiin sekä kohderyhmien
että ammattilaisten mielipiteet.
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Kokemus- ja ammattilaistiedon yhdistyminen
Keskeisin työpanos projektissa henkilöstön arvion mukaan suunnattiin
asiakastyöhön eli sisällöntuottamiseen kohderyhmien osallisuutta tukemalla. Tässä tärkeää on ollut jatkuva yhteydenpito osallistujiin, jotka tuottivat kysymyksiä ja asiasisältöä. Kohderyhmäläiset osallistuivat niihin
toimintoihin, joihin heidän alun perin suunniteltiinkin osallistuvan: tiedon
tuottamiseen portaalin rakentamisen pohjaksi, videoklippien kuvaukseen
sekä palautteen ja kehitysideoiden antamiseen. Yhteistyö kohderyhmäläisten kanssa toimi hyvin. Osallistujat olivat aktiivisia ja pitivät yhteyttä
itsenäisesti. Projekti otettiin hyvin vastaan valmiiksi kootuissa ryhmissä,
kuten myös ryhmissä, jotka koottiin projektia varten.
Ryhmien kokoamisessa yhteistyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa koettiin onnistuneeksi. Haastetta toi aivokasvain-ryhmien kokoaminen johtuen esimerkiksi yhdistysten käytännöstä organisoida ryhmänsä siten,
että eri syöpädiagnoosiryhmät kokoontuvat samoissa ryhmissä. Tämä
toi viestinnällisen haasteen aivokasvain-ryhmän tavoittamiseen. Projektitutkijan työpanos suuntautui myös näihin samoihin prosesseihin, joista
kerättiin tietoa havainnoimalla, kyselyillä ja lyhyillä haastatteluilla.
Sivusto sisältää ammattilais- ja kokemustietoa. Projektin prosesseissa
syntyi näiden kahden tiedon liitto. Tiedon tarvetta ja suhteita toisiinsa
muutostarpeen kautta pitää jatkossa seurata ja arvioida. Tämä tieto auttaa arvioimaan päivityksen vaatimia resursseja.

Moniammatillinen sisällön tuottaminen
Projektiorganisaatiossa huolehdittiin siitä, että sivuston tuottamisessa on
ollut mukana moniammatillista osaamista (ohjausryhmä, koordinaattorit,
tutkija, sihteeri). Ohjausryhmän jäsenet asiantuntijuudellaan ohjasivat
projektityötä siten, että kunkin kohderyhmän näkökulma yhdistettynä
internet-viestintään huomioitiin toiminnassa ja sivuston tuottamisessa.
Yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun eri tutkintolinjojen kanssa
vahvisti eri näkökulmia työskentelyssä.
Projektissa syntyi verkosto, jonka eri osapuolia olivat kohderyhmän
edustajat sekä ammattilaiset. Verkostoa on mahdollista tulevaisuudessa
hyödyntää sekä liiton perustehtävissä että muussa toiminnan kehittämisessä. Projektiin osallistuneet kohderyhmän edustajat olivat motivoituneita osallistumaan edustamansa ryhmän edunvalvonnallisiin tehtäviin,
erityisesti tiedonjakamiseen. Projektissa tuotettu diagnoosirajat ylittävä
verkosto oli ainutlaatuinen ja sen tuomasta edusta kannattaa huolehtia.
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Eri neurologisten haasteiden parissa työskentelevät ammattilaiset hyötyvät tästä rajat ylittävästä toimintamallista.

Sisällöntuotannon haaste – verkosto auttoi
Projektihenkilöstön itsearvioinnin kautta ilmeni, että sivuston rakentamista olisi helpottanut, jos olisi ollut olemassa valmis toimintamalli sivuston kokoamiseen ja pohja, johon tulevan sisällön olisi voinut sijoittaa. Nyt
oli kuitenkin luotava toiminta ja sisältö samalla, kun projektia toteutettiin.
Tämä vaati keskeneräisyyden sietämistä. Myös ammattilaisten rekrytointi sisällön kirjoittajiksi herätti huolta keskusteluissa: miten motivoida ihmisiä kirjoittamaan ilman palkkiota? Projektihenkilöstö pohti myös
tekstien toimittamista portaaliin, mikä jäi lopulta heidän vastuullensa.
”Kun asiantuntijat puuttuvat, tarvitsee rakentaa itsestään asiantuntija.”
Sisällöntuotantoon todettiin liittyvän paljon niin sanottuja isoja kysymyksiä, joita oli pohdittava ja suunniteltava — mutta kenen kanssa? Ohjausryhmän antaman palautteen mukaan projektiin luotettiin eli asioita oli jo
saavutettu sisällöntuotannon epävarmuudesta huolimatta. Sisällöntuotannossa kiteytyivät projektin haasteet kokonaisuudessaan. Projektissa
pohdittiin yleisesti projektin käytössä ollutta osaamista:
”Onko itse asiassa ketään olemassa, joka hallitsisi kaikki nämä asiat,
portaalin osioiden asiat ja verkkomaailman? Näillä kohderyhmillä ei ole
ollut vastaavaa projektia aikaisemmin, joten projektin toteuttaminen on
vaatinut joustavuutta ja ajassa elämistä (koko ajan uusia keinoja on keksitty päämäärään pääsemiseksi = projektihenkilöstön suunnittelutyö).”
Projektin tavoitteiden saavuttamisessa korostuivat määrällisesti yhteistyökumppaneiden kanssa pidetyt palaverit, erilaiset tutustumiskäynnit sekä
osaamisen vahvistamiseen ja verkostoitumiseen tähtäävät tilaisuudet, kuten koulutukset ja seminaarit. Koordinaattori ja tutkija tutustuivat poliklinikoihin, kuntoutuskeskuksiin ja yhdistystoimintaan tavatakseen projektin
diagnoosiryhmiä edustavia ihmisiä ja ammattilaisia sekä tutustuakseen
muun muassa aivovaurion saaneen henkilön kuntoutusohjausprosessiin.
Projekti järjesti omia koulutuksia, jonka avulla lisättiin tietoa aivovaurioista sekä markkinoitiin portaalia kohderyhmille. SOSTE ry:n järjestämässä
koulutuksessa projektihenkilöstö voitti lööppihaasteen, jossa tehtävänä oli
keksiä omasta projektista futuristinen otsikko. Voitto tuli otsikolla ”Google
hävisi - Aivovaurio.fi-palvelusta markkinajohtaja 13.11.2020”.
Projektin tärkeimpiä työtehtäviä olivat erilaiset sisällöntuotantoon liittyvät tehtävät asiakastyön rinnalla. Alussa suunniteltu niin sanottu hajautettu ammattilaisten toteuttama tiedontuotanto ei onnistunut, vaan pro34
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jektissa on tekstien toimittamisen lisäksi myös etsitty sivustolle tulevaa
tietoa sekä arvioitu ja tuotettu sitä itse. Tämä vei aikaa, joka oli varattu
alun perin muiden työtehtävien hoitamiseen.
Teknisenä haasteena sisällön tuottamisessa oli ylläpitojärjestelmä, joka
asetti rajoituksia sivuston rakentamiseen. Projektihenkilöstö koki sisällöntuotannon vaativan sitkeyttä ja sen hallintaan liittyvän paljon analysointia ja selvitystyötä. Sisällöntuotantoa auttoivat erilaiset verkostot,
erityisesti yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Haasteellisin tehtävä oli löytää ammattilaisia kirjoittamaan sisältöä sivustolle. Loppujen lopuksi suurimman osan teksteistä on kirjoittanut projektihenkilöstö
muiden ammattilaisten tuella.

Juurruttaminen jäi vajaaksi
Aivovaurio.fi-sivusto tuotettiin projektille suunnitellussa ajassa, mutta
laadun turvaamiseksi ja sivuston juurruttamiseksi olisi lisärahoitus ollut
tarpeellinen. Toiminnan varmistaminen oli markkinointia, Kokemuskirjaston kehittämistä ja ylläpidon suunnittelua hallitusti sekä liiton henkilökunnan kouluttamista portaalin ylläpitoon.
Vuorovaikutteisuuden rakentaminen olisi mahdollistunut vasta portaalin
julkaisun jälkeen. Sivuston kautta otettiin koordinaattoriin yhteydenottoja, joissa käsiteltiin henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia. Kyseinen tarve ilmentää palvelujärjestelmän sekavuutta, mistä
syystä tarpeeseen pitää pystyä vastaamaan suunnitellusti, hallitusti ja
riittävällä huolellisuudella. Nykyinen lainsäädäntö ohjaa palvelua reagoimaan asiakkaan tarpeisiin kohtuullisessa ajassa. Internetin kohdalla tämä
kohtuullinen aika katsotaan vielä lyhyemmäksi. Aivovaurion kohdannut
ihminen haluaa vastauksia, tukea, apua, neuvoja ja ohjausta.
Projektin alkuperäisen suunnitelman mukaan portaali oli tarkoitus siirtää
toiselle taholle ylläpidettäväksi. Aivovammaliitto toimisi palvelun ideoijana ja tuottajana, mutta tavoitteena oli siirtää itse sivuston toiminta ja
ylläpito uudelle organisaatiolle. Projektin aikana todettiin, että tällaisen
tahon löytäminen oli liian haasteellista. Portaali on valtakunnallinen palvelumuoto. Tämä jo itsessään toimi esteenä siirtää portaali esimerkiksi
sairaanhoitopiirin alaisuuteen. Samalla portaali haluttiin pitää neutraalina, jolloin sitä ei voi nykyajattelulla siirtää yrityspohjaiselle toimijalle.
Sivuston hallinnointi pysyy toistaiseksi Aivovammaliitolla. Palvelumuotona se toi liiton sähköisen viestinnän uudelle tasolle, joka on tuottanut
toimintaan lisäarvoa.
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Projektin viimeisenä päätavoitteena oli portaalin juurruttaminen kohderyhmien käyttöön. Juurruttamistyö perustui viestintäsuunnitelman mukaiseen tiedottamiseen ja markkinointiin sekä asiakastyöhön. Sen yhtenä
työvälineenä toimi sivuston toiminnallisuus, jonka kautta kommunikoitiin
sivuston kohderyhmien kanssa.
Sivustoa markkinoitiin aktiivisesti erilaissa tapahtumissa, lehdistölle sekä
yhteistyökumppaneille. Päätavoitteena oli saavuttaa kohderyhmää ja julkisen sektorin työntekijöitä valtakunnallisesti. Järjestöjen omien verkostojen kautta on levitetty tietoa projektista ja portaalista. Aivovaurio.fiprojektin yksi tulos on se, että projektissa toimineet vapaaehtoistoimijat,
ovat olleet muutenkin asian ja kohderyhmän aktiivisia sekä valveutuneita
edustajia.

Tietotarpeet selville
Kolmelle projektin kohderyhmälle järjestettiin keskustelutilaisuuksia, joissa selvitettiin, mitä tietoa Aivovaurio.fi-portaalin tulisi tarjota käyttäjilleen. Tietoa kerättiin kysyen, mihin käyttäjien kysymyksiin portaalin tulisi
vastata. Keskusteluryhmien osallistujille korostettiin, että projektihenkilöstö on etsimässä kysymyksiä koskien sitä tietoa, jota osallistujat ovat
kaivanneet tai kaipaavat aivovaurioihin liittyen. Käytännössä asioista
keskusteltiin ja niitä kirjattiin ylös ennalta mietittyjen teemojen mukaan.
Ennalta suunniteltuihin teemoihin tai kysymysrunkoon pohjautuvat ryhmäkeskustelut olivat toimiva ja tehokas tapa hankkia tietoa portaalin
rakentamisen pohjaksi. Tiedonhankinta oli erityisen onnistunutta silloin,
kun osallistujat olivat ennalta motivoituneita ja aktiivisia keskustelijoita
ja keskustelun kulku oli itseohjautuvaa. Onnistumista edisti se, että ryhmäläiset tunsivat toisensa entuudestaan ja se, että tilaisuudessa oli läsnä
osallistujille tuttu henkilö.
Tiedonhankinta ryhmäkeskustelulla soveltui niille ihmisille, jotka pystyivät ilmaisemaan itseään sanallisesti, omasivat riittävän hyvän ulosannin
ja heillä oli kyky ottaa tilaa itselleen keskustelussa. Keskustelua pidettiin osallistujien puolesta positiivisena tiedontarpeiden hankintatapana.
Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön sairastaneille osallistujille keskustelu
soveltui hyvin, koska asioiden kirjoittaminen olisi tuottanut osalle hankaluuksia.
Joissakin ryhmissä tiedonsaanti oli tiettyihin teemoihin keskittynyttä. Tietoa saatiin paljon hoito- ja kuntoutuspolkuihin, mutta vähän arjen rakentamiseen ja perhe-asioihin. Osallistujat kokivat hankalaksi kertoa, miten
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he toimivat tai selviävät omassa arjessaan erilaisissa tilanteissa. Osa
osallistujista ajatteli, että heidän kokemuksista ei olisi muille hyötyä ja
osalle aiheet olivat muulla tavoin vaikeita.
Ryhmäkoko vaihteli suuresti eri tilaisuuksissa (3-20 henkeä). Liian pienen
ryhmäkoon todettiin estävän monipuolista tiedonsaantia, mutta toisaalta
edistävän avointa ja luottamuksellista keskustelua. Tilaisuuksien kohdentamista osallistujille hankaloitti se, että ryhmien kokoonpano, osallistujien tausta ja osallistujamäärä eivät olleet aina tiedossa ennen tilaisuutta.
Tähän vaikutti se, että projektissa hyödynnettiin yhteistyökumppaneiden
vapaaehtoisia ryhmiä, joihin ei tarvinnut ilmoittautua etukäteen.
Kohderyhmäläiset kokivat saavansa vertaistukea käydessään läpi omia
ja muiden osallistujien vammautumiseen, sairastumiseen, kuntoutukseen
ja arjen uudelleen muotoutumiseen liittyviä asioita. Ihmiset oppivat uusia
asioita tuntemistaan ihmisistä ja tutustuivat uusiin ihmisiin. Yhden keskustelun antina muodostui vertaistukikontakti harvinaisessa syöpätyypissä. Erään tilaisuuden palautteessa tuotiin esiin, että on kannustavaa
kuulla ja nähdä omin silmin toisen ihmisen kuntoutumista.
Osa osallistujista kertoi saaneensa uutta tietoa aivovaurioista ja oppineensa uusia käsitteitä ryhmäkeskusteluissa. Moni pohti omaa käsitystään termeistä ”sairas”, ”vamma” tai ”terve”. Todettiin, että oma käsitys
ja määritelmä näistä termeistä ei olekaan ”ainoa oikea”. Tilaisuuksien jälkeen usean kohderyhmäläisen kommenteista tuli esille kiitollisuus siitä,
että heistä ollaan kiinnostuneita ja että heidän asiaansa tuodaan julki.
Projekti sai tapaamisista lisähyötyä, koska portaalin esittely tilaisuuden
lopuksi innosti ihmisiä tuottamaan uutta materiaalia Kokemuskirjastoon.

Ryhmäkeskustelutilaisuudet: järjestäminen ja kulku
Tiedonhankinnan ryhmätilaisuuksien järjestämiseksi tehtiin yhteistyötä
projektin ohjausryhmän jäsenten ja paikallisyhdistysten kanssa. Osa tilaisuuksista järjestettiin osana ryhmiä, joille oli olemassa kokoontumistapa tai tilaisuuksissa hyödynnettiin ryhmiä, jotka kokoontuivat projektin
koolle kutsumina. Yksi ryhmäkeskusteluista pidettiin työelämässä olevien aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssin aikana. Ajatus keskussairaalassa järjestettyyn tilaisuuteen lähti liikkeelle paikallisten
ammattilaisten aloitteesta, koska he olivat kiinnostuneita järjestöyhteistyöstä.
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1. ALKUVALMISTELUT
Tila ja laitteet valmiiksi

2. ALKUINFO
Tilaisuuden tarkoitus ja motivointi

3. OHJATTU KESKUSTELU
Tietotarpeiden selvitys

4. LYHYT PALAUTEKESKUSTELU
Tilaisuuden onnistuminen ja hyöty
Kuva 7. Tiedonhankinnan ryhmäkeskustelutilaisuuksien rakenne Aivovaurio.fi-projektin
mukaan.

Tilat ryhmien kokoontumiseksi järjestyivät yhteistyökumppaneilta. Tilaa
varatessa otettiin huomioon tilan soveltuvuus keskustelulle. Aivokasvainsivuston rakentamiseksi järjestetyt keskustelutilaisuudet ajoittuivat iltaaikaan. Tämä oli tärkeää osallistujille, koska osa heistä oli työelämässä.
Osallistujille järjestettiin tiloihin kahvitus, mikäli se oli mahdollista. Projekti kutsui osallistujia sähköisessä muodossa olevilla kirjeillä. Viestinnässä pyrittiin siihen, että osallistujat saisivat kutsun heille tutun kanavan
kautta. Tämän ajateltiin innostavan kohderyhmäläisiä osallistumaan tapahtumaan.
”Aivovammaliitto toteuttaa vuosien 2011–2013 aikana Aivovaurio.fiprojektin. Projektissa rakennetaan arjen hallinnan tueksi internetsivut aivokasvainta sairastaville, aivovammautuneille ja aivoverenkiertohäiriön
sairastaneille ihmisille. Kutsumme sinut XXX mukaan Aivovaurio.fi-portaalin ryhmään. Ryhmässä keskustellaan yhdessä niistä asioista, joihin
sairastumisen myötä olisit kaivannut tietoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa.
Ryhmäkeskustelujen perusteella lähdemme rakentamaan omaa sivuston
osiota aivokasvaimen sairastaneille tai sairastaville ja heidän läheisillensä.”
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Kutsuissa kerrottiin tilaisuuden tarkoitus, paikka ja ajankohta sekä ilmoittautumisohje. Lisäksi mainittiin henkilöt, jotka projektin tai yhteistyökumppanin taholta olisivat mukana keskustelussa. Tämä oli tärkeää,
koska oli kyse luottamuksellisesta tilaisuudesta. Tilaisuuksista muistuttaminen lähempänä tapahtumaa oli tärkeää, kun kyseessä oli kohderyhmä,
jonka oirekuvaan liittyvät muistiongelmat. Keskusteluryhmien kokoonpano, tilaisuuksille varatut tilat ja ajankohdat olivat hyvin vaihtelevia. Tästä
huolimatta tilaisuuden perusrakenne pidettiin kaikilla kerroilla samanlaisena. Edellisten ryhmätilaisuuksien perusteella muokattiin seuraavassa
tilaisuudessa painotettavia asioita. Koska osallistujia ei tunnettu ennalta,
paikan päällä toimittiin aina tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä edellytti projektihenkilöstöltä, etenkin koordinaattorilta, kykyä ottaa huomioon
erilaiset kokoonpanot ja osallistujat keskustelun aikana. Haasteena tilaisuuksien valmisteluissa oli muutaman ryhmän ennalta tuntematon koko,
jota varten tehtiin suunnitelmat erikokoisille ryhmille.
Projektihenkilöstölle oli tärkeää, että ryhmätilaisuuksien alkuvalmisteluja
päästiin tekemään paikalle ennen tilaisuuksien alkua. Näin voitiin testata
datatykin ja internetyhteyden toimivuus, laittaa materiaalit pöydille sekä
saada kahvitus valmiiksi. Osallistujat otettiin vastaan henkilökohtaisesti
kättelemällä. Ennen ryhmäkeskustelun aloittamista osallistujille esiteltiin
lyhyesti projektia ja kerrattiin tilaisuuden tarkoitus. Tämän alkuinfon tukena toimi tiivis esitys, johon oli kirjattu projektin päämäärä, kohderyhmät,
yhteistyötahot, portaalin sisältö ja projektin yhteystiedot. Jos tilaisuuden
tarkoitus jäi osallistujille epäselväksi, se hankaloitti heidän osallistumistaan keskusteluun. Infossa korostettiin osallistujien tärkeää roolia tiedon
tarpeiden tuottajina sekä koko portaalin että tilaisuuden kannalta. Tämän
toivottiin motivoivan osallistujia keskusteluun.
Alkuinfon loppupuolella koordinaattori huomioi ja johdatteli osallistujat
keskusteluun kysymällä: ”Tuntuuko teistä ok:lta, että teidät haastetaan
keskustelemaan?”. Keskustelun pohjustukseksi koordinaattori kertoi, että
kyseessä on luottamuksellinen tilanne ja projektihenkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Lisäksi kerrottiin, että tilaisuudesta tehdään havaintoja
ja muistiinpanoja, mutta osallistujia ei voi tunnistaa tulosten käsittelyn
yhteydessä. Henkilötietoja ei kirjattu ylös.
Keskusteluiden alussa kävi selväksi, että ryhmiin osallistuvat ihmiset
haluavat jakaa kokemuksiaan muille ryhmäläisille. Valmius kokemusten
jakoon, avoimuus ja kiinnostus toisia ryhmäläisiä kohtaan olivatkin edellytyksenä ryhmäkeskusteluiden onnistumiselle ja projektin tiedonhankinnalle. Aktiivisten ja innokkaiden osallistujien myötä moni keskusteluista
oli osittain itseohjautuvia, minkä koettiin lisäävän tiedon saantia. Keskus39
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teluiden vetäjällä, projektikoordinaattorilla, oli kuitenkin suuri rooli keskustelun koossa pitämisessä ja hiljaisempien ryhmäläisten huomioimisessa. Vetäjä johdatteli kysymyksillään uuteen teemaan tai esitti tarkentavia
kysymyksiä käsiteltävästä aiheesta. Kaikki keskustelut toteutettiin saman
kysymysrungon pohjalta, mutta runkoa sovellettiin tapauskohtaisesti (ks.
s. 19). Teemat käsiteltiin esimerkiksi eri järjestyksessä keskustelun kulusta riippuen ja osa teemoista jäi joissakin keskusteluissa vähemmälle huomiolle. Keskustelun sujuvuutta edisti se, että keskustelun vetäjä kirjoitti
omia muistiinpanojaan ylös käsin, ei tietokoneella.
Keskustelut lähtivät liikkeelle osallistujien sairastumis- tai vammautumistapahtumasta. Vaikka kukin kertoi aluksi omaa hoito- ja kuntoutustarinaansa vuorollaan, tilanne oli kuitenkin keskusteleva. Pitkiäkin puheenvuoroja kuunneltiin kärsivällisesti ja kohteliaasti välillä esittäen
tarkentavia kysymyksiä. Jos ryhmäläiset olivat toisilleen entuudestaan
tuttuja, he saattoivat tukea toisiaan keskustelussa. Useimpien keskusteluiden aikana muodostui positiivinen ilmapiiri vaikeiden asioiden käsittelystä huolimatta. Koska aivovaurioon johtaneista tapahtumista oli kulunut monien osallistujien kohdalla vuosia, useille kokemuksille osattiin
nauraa yhdessä. Keskustelun teemat arjen rakentamisesta, perheestä ja
parisuhteesta havaittiin ajoittain vaikeiksi. Projektin kokemukset eräistä
tiedonhankintaryhmistä johtivat siihen, että mahdollisten arkojen aiheiden käsittelyyn varustauduttiin paperein ja kynin. Kukin osallistuja voisi
tarvittaessa keskustelun lopuksi pohtia näitä asioita itsenäisesti kirjoittamalla.
Tietoa portaalin rakentamiseksi kerättiin myös sellaisessa ryhmässä, jossa osallistujien sairastumisesta oli kulunut suhteellisen lyhyt aika (3–7kk).
Ryhmän vetäminen vaati muita ryhmiä enemmän keskustelun ohjaamista sekä ”tilanteessa elämistä”. Pääteemoina tässä ryhmäkeskustelussa
olivat tuoreet sairastumis- ja vammautumistarinat. Osallistujien tunteet
nousivat usein pintaan.
Vain yksi keskusteluryhmä järjestettiin pelkästään vammautuneiden tai
sairastuneiden kohderyhmäläisten omaisille. Koska osallistujien omaisten aivovaurioon johtaneesta tapahtumasta oli suhteellisen lyhyt aika,
keskustelun aiheina olivat sellaiset asiat, joihin he olivat törmänneet
heti hoidon ja kuntoutuksen alkuvaiheessa, esimerkiksi tiedon saaminen
yhteiskunnan palveluista, sairaudesta tai vammasta ymmärrettävässä
muodossa sekä omien tunteiden käsittely.
Ryhmäkeskusteluiden lopuksi projektikoordinaattori esitteli portaalin
Aivovamma-sivustoa, lähinnä pääotsikkotasolla. Kokemuskirjastosta
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käytiin katsomassa tarina videolta ja usein myös runo. Video herätti jokaisella kerralla kiinnostusta ja tunteita. Portaalia ei näytetty tilaisuuksien alkuinfossa, jotta sen sisältö ei olisi ohjannut osallistujien ajatuksia ja
kertomuksia. Ryhmäkeskustelujen päätteeksi osallistujilta kysyttiin muutamalla kysymyksellä palautetta tilaisuuden onnistumisesta. Lisäksi heitä
pyydettiin kertomaan, kokivatko he saavansa itselleen jotakin hyötyä tilaisuudesta. Palautekeskustelu pidettiin lyhyenä, koska osallistujat olivat
jo keskustelleet pitkästi kokemuksistaan.

Käyttäjätestauksilla palautetta ja ideoita käyttäjiltä
Aivovaurio.fi-palvelun kolmea sivustoa testattiin kohderyhmien kanssa
kolmessa eri tilaisuudessa. Vaikka prosessiarvioinnissa keskityttiin ennen
kaikkea näiden testaustilaisuuksien onnistumisen parantamiseen, tässä
yhteydessä on kuvattu myös tilaisuuksien ennakkojärjestelyt (kuva 8) ja
niihin liittyneet keskeisimmät tavoitteet, onnistumiset ja ongelmakohdat.
Ennakkovalmisteluilla voidaan parantaa testaustilanteen soveltuvuutta
kyseessä olevalle kohderyhmälle.
Tavoitteena oli, että kutakin sivustoa testaamaan saataisiin 5–10 kohderyhmäläistä. Tavoite osallistujamäärästä jäi saavuttamatta Aivokasvainsivuston testauksessa, johon osallistui vain kaksi henkilöä. Aivovamma-sivustoa testasi kahdeksan ja Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa viisi
kohderyhmäläistä. Vain Aivovamma-sivustoa testaamassa oli mukana
yksi läheinen. Tilaisuuksiin kutsuttiin osallistujia avoimilla kutsuilla projektin verkostosta. Niissä ilmaistiin tilaisuuden sisältö sekä tapahtuman
rakenne. Ilmoittautuneille lähetettiin ennen tilaisuutta muistutus tulevasta testauksesta.
Portaalin käyttäjätestauksilla saatiin kerättyä tietoa ja ideoita sivustojen
jatkokehittämiseen asiakaslähtöisesti. Tiedon saantia edesauttoi se, että
tilaisuudet oli suunniteltu toteuttamistavoiltaan monipuolisiksi: osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti.
Näin kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta heille sopivalla
tavalla. Lisäksi osallistujia informoitiin tilaisuuden alussa testauksen tavoitteista ja ohjeistettiin omatoimiseen testaukseen.

Suunnittelun huolellisuus tärkeää
Kehittämisideoita ja muuta palautetta olisi saatu enemmän, jos tilaisuuksien soveltuvuutta kyseessä oleville kohderyhmille olisi suunnitteluvaiheessa mietitty tarkemmin. Aivoverenkiertohäiriö-sivuston testauksessa
huomattiin erityisesti, että tilaisuudessa olisi pitänyt huomioida sairauden
aiheuttamat haasteet suunnitellummin. Aivokasvain-sivuston testausti41
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lanteessa tietoa olisi saatu enemmän ja monipuolisemmin, jos testaajia
olisi ollut mukana enemmän. Onnistumista oli myös edesauttanut tieto
osallistujien tietoteknisestä osaamisesta.
Keskeisiä toimintaympäristön tekijöitä testauksen onnistumisessa olivat
saavutettava sijainti, osallistujille tuttu rakennus, tarkoitukseen soveltuvat tilat sekä toimivat laitteet ja verkkoyhteys. Onnistumista edesauttoi
positiivinen, keskusteleva, rento ja luotettava ilmapiiri. Ilmapiirin syntymiseen vaikuttivat kaikkien osallistujien tuttuus, osallistujien asenne sekä
alkuohjeistuksessa korostettu osallistujien keskeinen asema tiedonantajina. Onnistumista heikensivät tekniset vaikeudet, alkuvalmistelujen keskeneräisyys, tilojen huono ilmanvaihto ja epäselvyys siitä, miten tiloihin
kuljetaan.

Käyttäjätestauksien järjestäminen ja kulku
Projektin kolmesta käyttäjätestauksesta käytettiin useasti nimitystä pilotointi, koska osallistujat pääsivät käyttämään ja testaamaan sivustoa
ensimmäisen kerran. Näin myös prosessiarvioinnin kuvauksessa sanalla
pilotointi tarkoitetaan käyttäjätestausta. Aivokasvain-sivusto ”pilotoitiin”
vasta sivuston julkaisemisen jälkeen eli testaajat olivat jo tutustuneet sivustoon ennalta.
Aivovamma-sivuston pilotointi järjestettiin Tampereen kaupungin pääkirjasto Metson mikroluokassa. Tampere valittiin, koska se oli hyvin saavutettavissa eri puolilta Suomea tulevien osallistujien näkökulmasta. Aivoverenkiertohäiriö-sivusto pilotoitiin Jyväskylässä ja Aivokasvain-osio
Helsingissä. Tilaisuuden järjestämisen kannalta oli hyvä, että testaus pidettiin kaikille tutussa rakennuksessa. Käyttäjätestaukset haluttiin pitää
aina keskipäivällä johtuen osallistujien mahdollisista neurologisista haasteista. Sivustojen testaukselle varattiin aikaa yhteensä noin kolme tuntia sisältäen tauot. Kahvihetki koettiin tärkeäksi tutustumisen ja yhdessä
olon hetkeksi, ja tarjottiin kiitoksena osallistujille.
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1. ALKUVALMISTELUT
Tila ja laitteet valmiiksi
2. ALKUINFO
Tilaisuuden tarkoitus, motivointi ja ohjeistus
testaamiseen
3. OMATOIMINEN TESTAUS
Sivuston testaus lomakkeen avulla
4. LOPPUKESKUSTELU
Omatoimisessa testauksessa ja keskustelun
aikana havaitut kehittämistarpeet
Kuva 8. Käyttäjätestauksen eli pilotoinnin rakenne Aivovaurio.fi-projektin mukaan.
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Onnistunut testaus vaatii paljon
Onnistunut testaus edellyttää toimivia tietoteknisiä laitteita ja yhteyksiä,
joiden käytettävyys oli selvitetty suunnitteluvaiheessa. Ennen testaajien saapumista tietokoneet käynnistettiin sekä verkkoyhteys ja datatykin
toimivuus tarkistettiin. Osallistujia varten rakennusten oviin laitettiin infolappuja. Aivoverenkiertohäiriö-sivuston pilotoinnin alkuvalmisteluissa
aikaa kului odottamattomasti word-testilomakkeen tallentamiseen.
Alkuinfon tarkoituksena oli edistää tilaisuuden sujuvuutta ja motivoida
osallistujia testaukseen. Se oli suunniteltu tiiviiksi ja kannustavaksi tietopaketiksi, jonka tukena oli PowerPoint -esitys. Alkuinfossa kerrottiin
testaukseen osallistuneille kohderyhmäläisille tilaisuuden tavoitteet, ohjelma, aikataulu, millaisia asioita testataan sekä esittäydyttiin. Projektin
tavoitteena oli saada testauksissa aitoa ja rehellistä palautetta ja kehittää
portaalia yhdessä kohderyhmäläisten kanssa. Osallistujien mielipiteiden
tärkeyttä korostettiin ja heitä kannustettiin kertomaan oma kantansa testattaviin asioihin, eikä ajattelemaan asioita yleisesti koko kohderyhmän
kannalta. Osallistujien toivottiin tuovan rohkeasti esiin myös kritiikkiä.
Kun alkuinfossa kerrottiin, mitä asioita sivustolta on tarkoitus testata, niitä olisi voinut konkretisoida esimerkkien avulla.
Ennen omatoimisen testaamisen alkua osallistujia kehotettiin kysymään
neuvoa ongelmiin pilotoinnin aikana. Sivuston keskeneräisyydestä oli
tärkeä huomauttaa ennen testaamista, jotta osallistujat eivät käyttäneet
aikaansa esimerkiksi puuttuvien tekstien ihmettelyyn. Tämä unohtui Aivovamma-sivuston testauksen yhteydessä ja osallistujat huomauttivat
asiasta toistuvasti. Projektityöntekijät olivat ehdottomia siinä, että he eivät tuoneet omia mielipiteitään esille portaalista tilaisuuden aikana.
Verkkosivuston omatoimisen testaamisen pohjana oli lomake. Lomakkeeseen tutustuttiin ensin yhdessä ja testaajien omien mielipiteiden tärkeydestä muistutettiin. Osallistujat saivat testata sivustoa omassa tahdissaan ja testaamisen aikainen keskustelu oli sallittua, vaikkakin havaittiin,
että se saattaa häiritä keskittymistä. Aivovamma- ja Aivokasvain-osion
testaajat täyttivät testilomakkeen käsin ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneet osallistujat sähköisesti. Omatoiminen testaus alkoi kaikissa kolmessa testitilanteessa portaalin aloitussivulta, jossa käyttäjä valitsee
haluamansa kohderyhmän. Osallistujien mukaan pilotointien tehtävälomakkeessa oli sopiva määrä tehtäviä ja niiden tekemiseen sai riittävästi
ohjeistusta. Lomakkeessa käytetyt termit, otsikkorakenne, sivukartta ja
ulkoinen linkki, olivat joillekin osallistujille epäselviä. Lomakkeen ohjeistuksessa olisi voinut käyttää hetken termien läpikäymiseen.
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Sivustoon tutustuminen ja sähköisen lomakkeen täyttäminen samalta
näytöltä oli haastavaa osalle aivoverenkiertohäiriön sairastaneille osallistujille. Lisäksi joillekin heistä Word-lomakkeen täyttäminen tuotti vaikeuksia. Osa testaajista olisi mieluummin käyttänyt samaa selainta, jota
he useimmiten käyttävät kotioloissa. Lomakkeen avoimiin kysymyksiin
vastattiin hyvin lyhyesti tai ne jätettiin tyhjiksi, jonka ajateltiin johtuvan
käden käytön haasteista. Lomake olisi kannattanut laatia siten, että siinä
olisi ollut vain valintakysymyksiä ja pidempiä vastauksia vaativat asiat
olisi selvitetty loppukeskustelussa.
Omatoiminen osuus (1 h 20 min) oli osalle tapaturmaisesti aivovammautuneille osallistujille hieman liian pitkä. Toiset heistä kokivat väsymystä ja
osa oli saanut lomakkeen hyvissä ajoin valmiiksi, minkä vuoksi laadittiin
lisätehtäviä. Testaajat ottivat aktiivisesti kontaktia projektihenkilöstöön.
Sivuston testaaminen omaan tahtiin koettiin hyväksi asiaksi, mutta se
johti siihen, että ihmiset olivat valmiita eri aikaan. Tilaisuudessa oli pysyttävä aikataulussa, jotta keskustelulle jäi myös aikaa. Omatoiminen osuus
lopetettiin siten, että joillakin osallistujilla lomake jäi hieman kesken.
Aivokasvain-sivuston testauksessa omatoiminen tehtävälomakkeen täyttö ja keskustelu nivoutuivat yhteen. Tämä oli mahdollista, koska osallistujia oli vain kaksi. Projektikoordinaattori kirjoitti itse osan osallistujien
tekemistä huomioista lomakkeisiin, koska lomakkeiden täyttämiseen ei
keskitytty vilkkaan keskustelun aikana. Tilaisuuden luonteeseen vaikutti
se, että toisella osallistujilla oli runsaasti tietoa aivokasvaimiin liittyvistä
asioista ja toisella tietoteknistä osaamista. Itsenäinen sivuston läpikäynti
ja samanaikaisesti käyty keskustelu tuottivat tietoa asioista, joita ei tehtävälomakkeessa kysytty.
Loppukeskustelun tukena oli kysymysrunko, jota keskustelun vetäjä käytti muistilistan tyyppisesti ja siitä poimittiin tarvittaessa kysymyksiä tai
teemoja. Aivovamma-sivuston testauksen loppukeskustelussa teemat
olivat osittain päällekkäisiä omatoimisen osuuden tehtävien kanssa. Karsimalla päällekkäisyyttä olisi ehkä saatu enemmän tietoa sivuston kehittämiseen. Toisaalta osallistujat kokivat tämän itselleen hyödyllisenä,
koska he pääsivät peilaamaan omia, lomakkeeseen kirjaamiaan ajatuksia
muiden mielipiteisiin keskustelun aikana. Loppukeskustelussa oli sovittu, että tutkija ohjaa keskustelua kysymysrungon avulla ja koordinaattori
tarttuu keskustelussa yksityiskohtiin ja tarkistaa osallistujien esille ottamia asioita. Keskustelun sujuvuuden ja työnjaon tehokkuuden kannalta
olisi ollut parempi, että koordinaattori olisi toiminut keskustelun ainoana
vetäjänä, koska hänellä oli paljon kysymyksiä sivuston yksityiskohdista,
tietosisältöön ja toimintoihin liittyen. Portaalin pilotoinnissa aivoveren45
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kiertohäiriön sairastaneiden käyttäjien kanssa koordinaattori johti itse
koko keskustelun.
Aivoverenkiertohäiriö-sivuston omatoiminen osuus vei suunniteltua
enemmän aikaa lomakkeen täyttämiseen liittyvien haasteiden vuoksi.
Osallistujat olivat kuitenkin innokkaita tuomaan mielipiteitään ja ajatuksiaan esiin suullisesti. Koska lomakkeen täyttäminen oli haastavaa ja
suullinen palautteen anto runsasta ja monipuolista, omatoimista tehtäväosuutta olisi voinut tiivistää ja keskittyä sivuston läpikäymiseen yhdessä.
Sivuston yhteinen läpikäynti olisi todennäköisesti toiminut myös Aivokasvain-sivuston pilotoinnissa, koska osallistujat keskustelivat mielellään
aikaisemmin tekemistään havainnoista.

Käyttäjätestaukset perusteltuja
Käyttäjätestaukset olivat oppimiskokemuksia sekä osallistujille että
projektihenkilöstölle. Testaajat pääsivät osallistumaan ja vaikuttamaan
tärkeäksi kokemaansa asiaa. Palautteiden mukaan testaustilanne auttoi tutustumaan sivustoon ja saamaan uutta tietoa aivovaurioista. Eräs
kohderyhmäläinen oli tyytyväinen, koska hän huomasi pystyvänsä yhä
samoihin asioihin kuin ennen vammautumistaan. Eräs Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa testannut vastasi palautteessa, että
”en tiedä, oliko varsinaisesti mitään hyötyä, mutta ei siitä ainakaan mitään haittaakaan ollut :)”.
Tilaisuuksissa osallistujat pääsivät näkemään, miten portaalin rakentaminen oli edistynyt sekä tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin.
Hyötynä koettiin myös se, että tilaisuudessa syntynyt keskustelu mahdollisti osallistujien omien sivustoon liittyvien näkemysten peilaamisen
muiden mielipiteisiin.
Projektihenkilöstö sai käyttäjätestauksien järjestämisestä lisähyötyä.
Erityisesti Aivovamma- ja Aivoverenkiertohäiriö-sivustojen pilotoinnit
auttoivat ylläpitämään kohderyhmien verkostoa. Tapaamisilla oli todennäköisesti merkitystä tiedon leviämisessä siitä, että projekti järjesti monipuolista toimintaa ja erilaisia osallistumismahdollisuuksia. Projektissa
saatiin tietoa aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ihmisten mahdollisuuksista ja haasteista tietotekniikan ja internetin käytössä. Tiedolla oli
merkitystä myös projektin yhteistyökumppaneille. Aivovamma-sivuston
käyttäjätestauksesta oli hyötyä Aivovammaliiton yhdistysten toiminnalle,
sillä palautteen mukaan järjestetty tilaisuus motivoi osallistumaan yhdistystoimintaan.
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Pilotoinnin tuloksia portaalin kehittämisen hyödyksi
Pilotoinnit olivat erittäin hyödyllisiä sivuston kehittämisen kannalta. Tilaisuuksissa saatiin runsas määrä tietoa, joka hyödytti sivuston kehittämistyössä. Tietoa saatiin ennalta oletetuista asioista, mutta myös odottamista asioista kuten osallistujien kiinnostuksenkohteista ja riittävästä
tiedonmäärästä sivuston sisällössä. Keskusteluissa korostettiin henkilökohtaista mielipidettä – testaajat eivät halunneet yleistäviä arvioita. Testaus toi esille sen, että osaan tarpeista ei pystytä vastaamaan johtuen
aivovauriosta johtuvien neurologisten seurausten ja teknisten rajoitusten
yhdistämisestä. Aivovammautuneille ihmisille suunnatussa tilaisuudessa
eräs henkilö kommentoi:
”Me emme voi olla se kohderyhmä, jonka kohdalla kokeillaan uutta.”
Käyttäjätestauksissa kiinnitettiin huomiota fonttikokoon, sivukarttaan,
otsikoiden sijaintiin, tekstisisältöihin, hakutoimintoon ja sivupolkuihin.
Nämä kaikki edellä mainitut veivät sivuston kehittämistyötä eteenpäin
ja tuottivat todellista hyötyä projektin laadun turvaamiseksi. Valmiiksi
mietittyihin teemoihin pohjautuva ryhmäkeskustelu oli toimiva ja tehokas
tapa kerätä tietoa portaalin rakentamisen tueksi.
Ensimmäinen käyttäjätestaus toimi sivuston testauksen lisäksi pilotointimallin kehittämisen vaiheena. Kaksi päivää käyttäjätestauksen jälkeen
osallistujilta kerättiin palautetta sähköisellä kyselyllä. Palautetta kysyttiin
tilaisuuden onnistumiseen vaikuttaneista asioista ja käyttäjätestauksen
hyödyistä sekä merkityksestä osallistujille. Palautelomakkeesta ei haluttu raskasta. Siinä oli kolme valintakysymystä ja kolme avointa kysymystä
sekä tila vapaalle kommentoinnille. Palautteenkeruuta voidaan suositella
osana käyttäjätestausta. Usea osallistuja antoi kyselyn yhteydessä myös
palautetta sivustosta. Osa vastaajista kertoi kommentoivansa asioita, jotka olivat unohtaneet sanoa testaustilanteessa.

Videotarinoista tukea
Aivovamma-sivuston Kokemuskirjastoon tuotettiin neljä videoklippiä.
Käytännön työ alkoi yhteistyönä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa, joka hyödytti molempia osapuolia. Projekti sai opiskelijan työpanoksen ja juuri koulutetun ihmisen tuoreet näkökulmat videoiden tekoon.
Korkeakouluyhteistyö oli projektille myös taloudellisesti edullinen vaihtoehto. Yhteistyötä tehtiin erityisesti mediatekniikan koulutusohjelman
insinööriopiskelijan kanssa. Hän kuvasi, äänitti ja editoi videot sekä suunnitteli niitä projektihenkilöstön ja videoiden päähenkilöiden kanssa. Yhteistyö jatkui myöhemmin koko videoklippiprosessin läpi.
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Videoklippiprosessin tavoitteena oli ihmisten kokemusten ja selviytymistarinoiden tuominen sivuston käyttäjien saataville, helposti lähestyttävässä muodossa. Videoiden tuotannossa pyrittiin asiakaslähtöisyyteen.
Videoiden päähenkilöt olivat varsinaisten kuvausten lisäksi mukana
suunnittelemassa oman tarinansa teemaa, kuvaustilannetta ja videoklipin otsikointia. He tuottivat tai toimittivat lisämateriaalia, kuten valokuvia täydentämään klippien sisältöä. Videoklippien tuotannosta muodostui
monivaiheinen prosessi, joka eteni kohderyhmäläisten, projektin ja ammattikorkeakoulun yhteistyön tuloksena.
Videoklippien päähenkilöiden osallistumisen motiivina oli halu tuoda julki
ihmisille, että elämä on arvokasta vammautumisen jälkeenkin, eikä se
lopu siihen. Eräs päähenkilöistä kertoi olevansa etuoikeutettu päästessään kertomaan tarinansa:

”Aivovammainen on yleisesti käytetty haukkumanimitys, joten sillä on
ikävä kaiku. On tarpeen näyttää ihmisille, että vamma ei välttämättä
näy ulkoisesti eikä ole tarttuvaa. Vammautuminen ei myöskään ole
maailmanloppu vaan elämä voi olla antoisaa ja arvokasta sen jälkeenkin. Pitää vaan löytää keinot sen toteuttamiseen ja hyväksyä muuttunut
tilanne.”
Videoihin osallistuneiden päähenkilöiden mukaan videoiden kuvaustilanne oli suurelta osin toimiva ja onnistunut. Päähenkilöiden aikaisemmalla
esiintymiskokemuksella ja kokemuksella videoiden teosta oli myönteinen
vaikutus prosessin onnistumiseen. Se, että henkilö oli kokenut videoklipit
itselleen hyödylliseksi, edisti onnistumista. Kuvaustilanteen toimivuutta
edistivät ennen kuvausta saadut haastattelukysymykset ja johdattelevat
kysymykset kuvauksen aikana, kuvausryhmän rento asenne, tilanteen
leppoisuus, tutut ihmiset, rauhallinen kuvauspaikka ja toimivat kuvauslaitteet. Osa päähenkilöistä kertoi myöhemmin jännittäneensä kuvaustilannetta, minkä vuoksi he kokivat olleensa videolla hieman erilaisia ja
vakavampia kuin tavallisesti.
Ennakkosuunnittelulla ja ottamalla päähenkilöt mukaan videon ja kuvausten suunnitteluun edistettiin kuvaustilanteen kohdennusta päähenkilölle
sopivaksi. Koordinaattorilla oli keskeinen rooli koko prosessin onnistumisen kannalta: hän ylläpiti prosessin etenemistä ja yhteistyötä eri vaiheissa päähenkilöiden, tuottajan ja taustatiimin suuntaan. Aivoverenkiertohäiriö- ja Aivokasvain-sivustojen klippien tuotannossa hyödynnettiin
Aivovamma-sivuston videokuvauksista saatua palautetta.
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Eräs Aivokasvain-sivuston videokuvauksiin osallistuneista piti päiväkirjaa
osallistumisestaan projektiin. Videokuvauksesta hän kirjoitti seuraavasti:

”Tapahtuma merkitsisi miehelleni ja minulle mahdollisuutta käydä läpi
mieheni sairastumista ja toivetta, että sitä videon kautta voisimme kertoa kokemuksistamme, jotta siitä voisi olla apua jollekin.”
”Ongelma oli meille, miten saada oleelliset asiat esiin puheena. Haasteellista ainakin ensimmäisissä otoksissa oli minulle oma tunnelmani:
itku meinasi tulla silmään kun kerroin asioita yli 20 v takaa. Onneksi
projektityöntekijä kannusti ja sanoi, ettei haittaa vaikka tunne tulee kuvassa näkyviin.”
”Vähän harmitti kun piti ottaa joitakin asioita uudelleen kuvattuna, mutta
toisaalta huomasi että se kuuluu asiaan. Kuvaaja oli persoonaltaan mukava, heti syntyi luottamus että tuo osaa hommansa.”
”Olimme mieheni kanssa jo tehneet ’jälkipuintia’ keskenämme, joten
pystyin kertomaan tunnelmista. Molemmille meille jäi mukava tunne.
Koko päivän oli tyytyväinen ja hyvä olo. Raskaskin olo oli vähän, otimme pienet iltapäivähuilimiset! Molemmille meille oli hyödyksi että saimme kertoa perheemme elämän historiaa mieheni sairastumisen myötä.
Tunteet olivat kovasti pinnassa aamulla kuvauksessa, mutta raukea tyytyväinen olo myöhemmin oli palkitsevaa.”
Videoklippien tuotanto Aivokasvain-sivustolle koettiin projektissa helpoksi ja sujuvaksi. Päähenkilöillä oli paljon omia ajatuksia siitä, mitä heidän
videotarinansa voisi sisältää ja miten sen voisi kuvata muille. Heidän oma
osaamisensa ja kriittisyytensä edesauttoivat tarinoiden kuvausta.
Aivoverenkiertohäiriö-sivuston videoklippien kuvaaminen vei suunniteltua enemmän aikaa. Päähenkilöiden kielen ja puheen tuottamisen haasteet tuntuivat joidenkin videoklippien kuvaustilanteessa työläiltä. Näiden
haasteiden haluttiin näkyvän lopputuloksessa. Kuvaustilanteessa kuvattaville tuli antaa enemmän aikaa kerätä ajatuksiaan ja ”kääntää” ajatuksiaan puheeksi.
Tuotantoprosessin lopputuloksena aikaansaatiin yhteensä 12 videoklippiä. Lopputulokseen päästiin yhteistyöjärjestöjen tuen avulla. Tukea saatiin päähenkilöiden rekrytointiin aivokasvain- ja aivoverenkiertohäiriökohderyhmissä. Tavoite videoiden heterogeenisyydestä saavutettiin:
kukin video on sisällöltään erilainen. Eri puolilta Suomea asuvien päähen49
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kilöiden erilaisten tarinoiden toivotaan antavan mahdollisimman monelle
ihmiselle tukea.

Kohderyhmien loppuarvio portaalista
Portaalia arvioi sähköisellä lomakkeella yhteensä 100 henkilöä (taulukko
1). Täytettyjä lomakkeita oli alun perin 120. Tuloksissa on otettu huomioon kaikkien niiden henkilöiden vastaukset, jotka ovat jatkaneet kyselyn
ensimmäisellä sivulla olevia vastaajan taustatietoja pidemmälle. Koska
vastaaminen ei ollut pakollista yhteenkään kysymykseen, vastaajamäärät
vaihtelivat eri kysymyksissä. Tämä on nähtävissä tulosten diagrammeista, joissa vastaajamäärät ovat esillä (taulukko 1). Kaksi suurinta vastaajaryhmää olivat Aivovamma-sivustoa arvioineet kohderyhmän edustajat
ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Tämä oli ennalta odotettavissa,
koska portaalia on rakennettu osana Aivovammaliiton toimintaa.
Tuloksissa on tuotu sekä kohderyhmien että ammattilaisten mielipiteet
esille. Tiedonkäsittelyn ja tulosten luettavuuden helpottamiseksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastaukset on käsitelty yhdessä Likertasteikollisessa kysymyksessä, joka käsittelee portaalin rakentamisvaiheessa tärkeiksi muodostuneita esteettömyyttä mittaavia ominaisuuksia.

Taulukko 1. Sähköisellä arviointilomakkeella portaalin kolmea sivustoa arvioineet ihmiset
vastaajaryhmittäin.
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Valtaosa arviointikyselyn vastaajista oli naisia. Ainoastaan tapaturmaisesti aivovammautuneiden ihmisten tai heidän läheistensä vastaajaryhmässä hieman yli puolet oli miehiä. Kaikista portaalia arvioineista
ihmisistä 30 kuului ikäryhmään 50–59-vuotiaat. Seuraavaksi suurimmat
ikäryhmät olivat 30–39-vuotiaat ja 40–49-vuotiaat.
Selkeä enemmistö (yli 50 prosenttia) kaikkien vastaajaryhmien edustajista koki, että sivustolle tuotettu ammattilaistieto on hyödyllistä sekä tapaturmaisesti aivovammautuneille ihmisille, aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ihmisille ja aivokasvaimeen sairastuneille ihmisille että heidän
läheisilleen. Samansuuntainen tulos saatiin kysyttäessä, onko sivustolla
riittävästi tietoa.
Suurin osa portaalia arvioineista kohderyhmäläisistä ja ammattilaisista
olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että sivustolla oleva tieto vastaa kohderyhmän tarpeita ja että sivuston tekstit ovat luotettavia.
Ainoa vastaajaryhmä, josta yli puolet oli täysin samaa mieltä väitteen
”Sivustolla oleva tieto vastaa kohderyhmän tarpeita.” kanssa oli Aivovamma-sivustoa arvioinut ammattilaisryhmä. Koska tässä yhteydessä
tiedolla tarkoitettiin sekä ammattilais- että kokemustietoa, arviointikysymykseen ”Vastaako sivustolle tuotettu ammattilaistieto kohderyhmien
tarpeita?”, ei saatu suoraa vastausta.

Kohderyhmien toiveita sivustoille
Aivovammautuneet ihmiset ja heidän läheisensä kaipasivat sivustolle
lisää tietoa asiantuntijoilta, kuten neurologeilta ja neuropsykologeilta.
Lisättäväksi ehdotettiin asiantuntijoiden luentomateriaaleja, haastatteluja, kommentteja, lausuntoja, lääkäri vastaa -palstaa ja aivotutkijoiden
uusia tutkimuksia. Lakitietoutta ja tietoa kaularankavammoista toivottiin. Linkkeihin ehdotettiin liitettäväksi ihmisten henkilökohtaisia sivuja ja
eräs vastaaja toivoi kokemuskouluttajista tietoa ammattilaisille ja oppilaitoksille. Vakuutus- ja lakiasioihin, vaihtoehtoisiin kuntoutusmuotoihin,
ajankohtaiseen sopeutumisvalmennukseen, kaularankavammatietouteen
sekä paikallisten yhdistysten yhteystietoihin kaivattiin lisää linkityksiä.
Tässä yhteydessä toivottiin lisäksi omaisille lisää tietoa.
Aivoverenkiertohäiriö-osiota arvioineet kohderyhmäläiset toivoivat
kuntoutuksesta helposti ymmärrettävää tietoa ja afaatikoille selkokielitekstiä. Eräs vastaaja kirjoitti ”ei liikaa linkkejä”. Aivokasvain-sivustolle
kohderyhmän edustajat toivoivat lisää asiantuntijoiden kuten onkologin
ja neurologin kirjoittamia tekstejä ja ajankohtaisia tutkimustuloksia lähdeviittauksineen. Lisäksi toivottiin tietoa apuvälineistä ja siitä, mistä niitä
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on mahdollista saada. Järjestöjen yhteystietoihin kaivattiin linkkejä sekä
sellaisille pelisivustoille, joissa on mahdollista harjoittaa hahmotustaitoja
ja muistia. Eräs vastaaja kysyi
”Ei taitaisi olla mahdollista saada kuntoutukseenhakulomaketta helposti
saatavaksi tälle sivustolle. Kelan sivut ovat aika hankalat… Ja joku vammaistukilomake vois olla myös…”.

Ammattilaisten arvioita
Aivovamma-sivustoa tarkastelleet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
ehdottivat sivuston ammattilaistekstejä muokattavan seuraavasti: Kuntoutus-osiota tulisi selkeyttää ja kertoa siinä tärkeimmistä kuntoutusmuodoista ja laatia toimintaohjeet kuntoutukseen hakeutumisesta. Tekstejä
ehdotettiin avattaviksi kokemusten ja käytännön esimerkkien avulla. Yksi
ammattilaisista mainitsi, että usea asia on sivustolla vielä käsittelemättä,
diagnostiikkaan, liitännäisvammoihin ja vammojen seurauksiin liittyen.
Lisättäväksi ehdotettiin ajankohtaista tutkimustietoa ja tietoa lasten aivovammoista. Linkkiehdotuksissa korostettiin tiedonluotettavuutta. Linkkejä voisi olla luotettavien palveluntuottajien yhteystietoihin, erilaisiin
luotettaviin aivovammoja käsitteleviin sivustoihin, sairaaloiden sivuille
sekä sivustoille, joissa kerrottaisiin ulkomaisista toimijoista, palveluista
ja kokemuksista.
Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa arvioineen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen mielestä sisältö on ammattilaistiedon osalta kattava. Linkkejä
tulisi vastaajien mielestä lisätä seuraaviin lähteisiin: sosiaaliturvaoppaaseen; eri liittojen sivuille ja paikalliseen järjestötoimintaan kuten Aivoliiton sivuilla olevaan ja sivuihin, joilta saisi tukea omatoimiseen kuntoutumiseen. Aivokasvain-sivustolle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
ehdottivat linkkejä vertaistukiryhmiin ja Suomen syöpäpotilaiden verkostosivuille.

Kartoittamalla kohderyhmien tiedontarpeet portaalin rakentamisen
pohjaksi onnistuttiin tuottamaan ja kokoamaan kohderyhmille ammattilaislähteisiin perustuvaa tietoa, jota sekä kohderyhmäläiset että ammattilaiset pitävät hyödyllisenä. Portaalin kolmeen eri osioon tuotettu tieto
vastaa kohderyhmien tarpeita. Ammattilaislähteisiin perustuvaa tietoa
on syytä kehittää edelleen kohderyhmien tarpeista lähtöisin ja ammattilaisten näkemysten perusteella. Kuntoutuksesta kertovia osioita tulisi
selkeyttää ja lisätä niihin tietoa. Sivustoille tulisi lisätä sisältöä, jonka
tuottamisessa on mukana asiantuntijoita sekä erilaista tutkimustietoa.
Eri tahojen toimintaan ja toimijoiden yhteystietoihin tulisi lisätä linkkejä.

52

Tuloksia kokemusten ja oppimisen kautta

Lähes kaikki portaalia arvioineiden vastaajaryhmien, sekä kohderyhmien
että ammattilaisten, edustajat pitivät sivustoille tuotettua kokemustietoa
hyödyllisenä. Vaikka suurin osa kohderyhmäläisistä vastasi saaneensa
vertaistukea sivustolta, oli myös useita, jotka eivät kokeneet sitä saaneensa. Vertaistuen kokemisesta kysyttiin ensisijaisilta kohderyhmäläisiltä. Silti yhteensä viisi ammattilaista vastasi myös saaneensa sivustoilta
vertaistukea.
Kyselyllä kerättiin tietoa sivuston kokemusperäisen tiedon kehittämiseksi
avoimilla kysymyksillä. Vastaajilta kysyttiin, millaista kokemustietoa he
pitävät erityisen hyödyllisenä ja millaista kokemustietoa sivustolle tulisi
lisätä. Tapaturmaisesti aivovammautuneista vastaajista tai heidän läheisistään mainitsivat videot, erilaiset kokemustarinat ja arjen vinkit erityisen hyödyllisiksi:
”miten selvitä byrokratian viidakosta”,
”Minua kiinnostaa ainakin kaikki surut, murheet ja onnistumiset. Sekä
keinot miten mistäkin asiasta/ongelmasta selviää…”
Aivoverenkiertohäiriön sairastaneet vastaajat tai heidän läheisensä kertoivat hyödyllisenä pitämästään kokemustiedosta. Eräs henkilö kirjoitti:
”Videot ovat erittäin hyviä, se antaa toivoa juuri sairastuneille. Tästä voi
selvitä. Kirjojen luettelo antaa vinkkejä, mistä voi aloittaa.”
Videot, tarinat ja vinkit mainittiin aivokasvaimeen sairastuneiden ihmisten tai heidän läheistensä vastauksissa, joita oli yhteensä kymmenen.
He pitivät hyödyllisinä kokemustietoa:
• vinkkejä, jotka koskevat askareita kotona ja vierailulla
• tarinoita, joissa kaikki ei mene hyvin eli todellisuuden kuvausta ja
• vuorovaikutteisuus kuten keskustelupalsta.
Kohderyhmäläiset ehdottivat Aivovamma-sivustolle lisättäväksi kokemuksia selviytymisestä erilaisissa arjen ja elämän tilanteissa. Sisällöllisesti myös seuraavia ehdotettiin: arjen sujuvuus, kuntoutuksen tehoaminen
ja siihen kulunut aika, vertaistuen antama voimaantuminen, byrokratia,
väliinputoajan selviytymistarinat, kun ei ole eläkkeellä tai kuntoutuksessa
sekä tarinat, joista näkyisi, että kuntoutus kannattaa. Kokemusperäisen
tiedon muodoiksi ehdotettiin lyhyehköjä kokemustarinoita ja haastatteluja. Eräs Aivoverenkiertohäiriö-sivuston arvioinut vastaaja kertoi monella
aivovauriopotilaalla olevasta lukemishäiriöstä, jonka vuoksi kirjallisuutta
koskevat tiedot olisi hyvä laittaa äänikirjoista. Kaksi Aivokasvain-sivustoa arvioineista kohderyhmän edustajista toivoivat lisää keskustelua ja
toinen heistä todenmukaisia tarinoita.
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Erityisesti videot ja arjen vinkit olivat hyödyllisiä Aivovamma-sivustoa
arvioineiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten mielestä. Videoista
kommentoitiin seuraavasti:
”Taide eheyttää, voisiko tätä tuoda esille joidenkin taidetta tekevien järjestöjen, ryhmien tai taiteilijoiden itsensä esiin tuomana?”.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toivoivat sivustolle lisättävän
enemmän onnistumistarinoita, nuorille vammautuneille ihmisille tietoa ja
vertaistukea (seksuaalisuus, perhe, työ ja tulevaisuus) sekä kertomuksia arjesta. Eräs ammattilainen ehdotti lisättävän myös arjen vinkkejä
sekä runoja, koska niihin saa hänen mukaansa kätkettyä tunteita, joita
asiateksteihin ei kuulukaan sisällyttää.
Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa kommentoineet ammattilaiset pitivät
etenkin videoita ja kokemustarinoita hyödyllisinä. Sivustolle tulisi heidän
mukaansa lisätä arjen vinkkejä ja erilaisia tarinoita, kuten sairastumis- ja
kuntoutumistarinoita. Videoiden, kommenttien ja kertomusten mainittiin
auttavan samaistumista ja saamaan vertaistukea muilta. Aivokasvainsivuston kokemustietoa kommentoi ammattilaisista:
”Video toi lähes autenttisen kontaktin. Kokijan tunteet, ilmeet, eleet ja
äänenvärit ovat merkittävässä asemassa. Videon pituus oli sopiva. Ei
liian pitkä.”
Avoimella kysymyksellä kerättiin tietoa, mitä linkkejä sivustolle tulisi lisätä. Suurin osa ehdotuksista liittyi ammattilaisteksteihin, mutta Aivokasvain- ja Aivovamma-sivuistoille kaivattiin linkkejä tietoon, mistä löytäisi
vertaistukea tai vertaistukiryhmiä omalta paikkakunnalta tai lähialueita.

Asiakaslähtöisellä sisällöntuotannolla on onnistuttu luomaan sivustolle
sellaista kokemustietoa, jota sekä portaalin kohderyhmät että ammattilaiset pitävät hyödyllisenä. Suurin osa kolmen kohderyhmän edustajista
on kokenut saavansa tästä tiedosta vertaistukea. Vertaistukea on saanut
myös muutama ammattilainen. Sivustoa tulisi kehittää edelleen kunkin
kohderyhmän tarpeista lähtöisin lisäämällä muun muassa erilaisia selviytymistarinoita ja vinkkejä arjen tilanteista sekä ihmisten eri elämänvaiheista, myös läheiset ja nuoret aikuiset huomioiden.
Aivovamma-sivuston käytettävyyteen liittyviä asioita ja ominaisuuksia
arvioi Likert-asteikon väittämillä enimmillään 65 henkilöä, (41 kohderyhm., 24 amm.). Yli puolet oli jokaisen väittämän kanssa jokseenkin tai
täysin samaa mieltä (kuva 15, liite 6). Eniten täysin samaa mieltä -vastauksia sai kohderyhmäläisten joukossa väittämä, jossa todettiin otsikoiden vastaavan hyvin tekstien sisältöä. Yksittäisten väittämien kohdalla
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oli eroja siinä, oliko kohderyhmän ja ammattilaisten enemmistö niiden
kanssa jokseenkin vai täysin samaa mieltä (kuvat 15 & 16, liite 6). Väittämiin, joilla selvitettiin kuvituksen miellyttävyyttä ja sopivuutta (3), sivuilla
olevan tekstin määrän sopivuutta (6), linkkien löydettävyyttä (11), hakutoiminnon toimivuutta (14), sivukartan löydettävyyttä (16) ja muistilistojen löydettävyyttä (18) kohderyhmäläiset vastasivat useammin ”jokseenkin samaa mieltä” kuin ”täysin samaa mieltä”. Samansuuntainen tulos on
nähtävissä ammattilaisten vastauksissa väittämien 11, 14 ja 18 kohdalla.
Usea kohderyhmäläisistä ei osannut sanoa mielipidettään Aivovammasivustoon liittyviin väittämiin kommentoi-toiminnon helppokäyttöisyydestä, tekstin muokattavuudesta helposti halutun kokoiseksi sekä muistilistojen hyödyllisyydestä ja valmiista sisällöstä (kuva 15, liite 6). Samat
väittämät saivat myös ammattilaisilta eniten ”en osaa sanoa” -vastauksia
(kuva 16, liite 6). Väitteisiin liittyen kommentteja kirjoitti 19 henkilöä. Suurin osa kommenteista käsitteli sivuston käytettävyyden ja sisällön kehittämistä eri tavoin.
Muistilistoista ehdotettiin, että ne voisivat olla näkyvissä sivuhierarkiassa ylempänä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen puolestaan ehdotti,
että listojen kieltä sekä painotuksia ja sisältöä mietittäisiin:
”…voisiko jotenkin painotuksia miettiä, esim. käynnin sisällön mukaan.
Tai ohjeistaa tekemään omaa muistilistaa, jos kysymyksessä on esim.
lääkärin luona käynti ja käynnin sisältö on lääkinnällinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus tai vaikka haittaluokan arviointi, kysymykset silloin
ovat aivan erilaisia.”
Lisäksi eräs ammattilainen toivoi, että ammattilaiset osaisivat markkinoida muistilistan käyttöä potilaille.
Aivovamma-sivuston arvioitsijoilla oli ehdotuksia hakutoiminnon kehittämiseksi. Jotta eri sivut löytyisivät useilla eri hakusanoilla, ehdotettiin
hakusanoja sekä itse hakutoimintoa kehitettävän edelleen. Tekstien luettavuuden parantamiseksi toivottiin, että alan ammattilainen kävisi vielä
sivut läpi. Sivuston yleisilme sai positiivista palautetta kaikilta vastaajaryhmiltä:
”Loistavan selkeää”, ”Sivusto on kerrassaan hieno.”, ”Nopeasti silmäiltynä sivusto näyttää kertakaikkisen hyvältä.”
Likert-asteikon avulla Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa arvioi enimmillään
19 henkilöä (9 kohderyhmäläistä ja 10 amm.). Yli puolet ammattilaisista
oli kaikkien väittämien kanssa joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä
(kuva 18,liite 7). Sen sijaan aivoverenkiertohäiriön sairastaneista tai heidän läheisistään suurin osa ei ollut samaa mieltä niiden väitteiden kanssa,
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joilla selvitettiin sanaston käytettävyyttä (12), hakutoiminnon löydettävyyttä (13), kommentoi-toiminnon käytettävyyttä, tekstin koon muokattavuutta (17) sekä muistilistojen löydettävyyttä (18) ja hyödyllisyyttä
(19) (kuva 17, liite 7). Tätä selittää se, että erilaiset sivuston toimintoihin,
työkaluihin ja apuvälineisiin liittyvät väittämät keräsivät eniten ”en osaa
sanoa”-vastauksia. Tämä näkyi myös ammattilaisten arvioissa (kuva 18,
liite 7).
Kohderyhmäläiset vastasivat useammin ”jokseenkin samaa mieltä” kuin
”täysin samaa mieltä” väittämiin, jotka käsittelivät sivuston selkeyttä ja
helppolukuisuutta ensisilmäyksellä (1), sivuston taiton selkeyttä (2), kuvituksen miellyttävyyttä ja sopivuutta (3), tärkeimpien asioiden näkyvyyttä
sivuilta (4), sivuilla olevan tekstin määrän sopivuutta (6) sekä muistilistoihin valmiiksi kirjoitettujen asioiden tärkeyttä (20) (kuva 17, liite 7). Myös
suurin osa Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa tarkastelleista ammattilaisista vastasi ”jokseenkin samaa mieltä” väittämiin 2, 3 ja 4 (kuva 18, liite
7). Tämän lisäksi ammattilaisten enemmistö oli jokseenkin samaa mieltä
useiden väittämien kanssa, jotka liittyivät sanastoon sekä sivuston toimintoihin, työkaluihin ja apuvälineisiin.
Aivokasvain-sivuston arvioitsijoista Likert-asteikon väittämiin vastasi
enimmillään14 henkilöä. Vastaajista 10 oli aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ihmisiä tai heidän läheisiään ja 4 ammattilaisia (kuva 19, liite 8).
Lukuun ottamatta kahta väittämää, ”17. Tekstiä saa muokattua helposti halutun kokoiseksi.” ja ”20. Muistilistoihin on valmiiksi kirjoitettu tärkeimmät asiat.” yli puolet vastanneista kohderyhmäläisistä oli väittämien
kanssa joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Erityisesti väittämään
17 moni vastaaja ei osannut sanoa mielipidettään. Kyseisen väittämän
lisäksi kaksi neljästä ammattilaisesta ei osannut sanoa mielipidettään
hakutoiminnon löydettävyyteen (13) ja toimivuuteen (4) (kuva 20, liite
8). Aivokasvaimeen sairastuneet tai heidän läheisensä vastasivat kaikkiin väittämiin useammin ”jokseenkin samaa mieltä” kuin ”täysin samaa
mieltä”.
Väittämien sisältöä eräs kohderyhmän edustaja kommentoi seuraavasti:
”Sanastoa ja muistilistoja voisi vielä täydentää. Linkit ovat loistavia! Niiden avulla pääsee paremmin asian ytimeen ja niitä on helppo käyttää.
Kuvitus on mielestäni hieno! Kommenttiosio on ollut minulle helppo
käyttää, mutta ak-sivuilla on vielä kovin hiljaista. Siksi vierailen aivoverenkiertopuolella. Samathan meillä on ongelmat :)”.
Kohderyhmän taholta muistilistoja ehdotettiin täydennettäväksi ja laajennettavaksi siten, että sivuston käyttäjät voisivat itse poimia tarvitseman56
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sa kohdat niihin. Linkkejä kehuttiin loistaviksi. Lisäksi sivustoa sanottiin
ammattilaistaholta erittäin selkeäksi ja monipuoliseksi: ”tietoa laajasti,
mutta ei liikaa kerralla”.
Suurin osa vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä Aivovamma-sivuston esteettömyyteen liittyvien väittämien kanssa.
Ottamalla huomioon käyttäjätestauksessa ja projektin toteutuksen eri
vaiheissa saadut kohderyhmien kehittämisideat on siis onnistuttu rakentamaan heille helppokäyttöinen ja esteetön sivusto. Kyselyllä saatiin selville joitakin käytettävyyttä alentavia asioita, joita voidaan helposti parantaa.

Aivoverenkiertohäiriö-sivuston käytettävyys ei ole esteetön kohderyhmäläisille erilaisten sivustolla olevien toimintojen ja työkalujen suhteen.
Tulokseen vaikutti se, että suuri osa vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään näistä asioista. Ammattilaiset arvioivat sivuston esteettömäksi
toimintojen ja asiasisällön suhteen olemalla joko jokseenkin samaa tai
täysin samaa mieltä sivuston rakentamisprosessissa keskeisiksi nousseiden portaalin ominaisuuksien suhteen. Sivuston esteettömyyttä tulisi
kohentaa esille tulleiden, sekä teksteihin että toimintoihin liittyvien ominaisuuksien suhteen.
Aivokasvain-sivusto on onnistuttu rakentamaan kohderyhmäläisille esteettömäksi useiden arvioitavana olleiden sisällön ominaisuuksien ja
toimintojen suhteen. Kohderyhmäläiset olivat kuitenkin jokseenkin samaa mieltä, eivätkä täysin samaa mieltä arvioitavien väitteiden kanssa.
Näin ollen sivuston sisältöä ja toiminnallisuutta on tarkastettava ja parannettava kohderyhmälähtöisesti, esimerkiksi täydentämällä muistilistojen sisältöä.
Kohderyhmien ja ammattilaisten arvioidessa portaalia osallistumisen
mahdollisti joka sivun alareunassa ollut Kommentoi-toiminto. Toiminto mahdollistaa myös keskusteluketjun. Lisäksi sivustojen pääotsikoista
pääsi Osallistu-sivulle, jossa portaalin ylläpitäjälle voi lähettää idean sivuston kehittämiseksi. Osallistu-otsikon kautta pääsi myös Anna palautetta -lomakkeeseen, jolla on voinut kertoa mielipiteensä sivustosta.
Osallistumismahdollisuuden riittävyyttä portaalissa kysyttiin yhdellä kysymyksellä. Selkeä enemmistö kohderyhmän edustajista kaikissa kolmessa ryhmässä oli sitä mieltä, että portaalin sivustoilla pääsee riittävästi osallistumaan, esimerkiksi keskustelemalla tai kommentoimalla (kuvat
12, 13 & 14, liite 5). Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta ammattilaiset pitivät
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osallistumismahdollisuutta riittävänä. On kuitenkin huomattava, että 20
prosenttia Aivovamma- ja Aivokasvain-sivustoa arvioineista kohderyhmäläisistä koki osallistumismahdollisuudet riittämättömiksi. Keskustelupalstaa, jonka suunnittelusta sivustolle moni vastaaja oli tietoinen, ehdotettiin useassa kommentissa sivuston kehittämiseksi.

Portaalin käyttäjillä on riittävästi osallistumismahdollisuuksia kommentoi-toiminnon sekä osallistu-lomakkeen kautta. Keskustelu-palstan kehittämistä kannattaa kuitenkin harkita ja suunnitella palautteen perusteella. Portaalin käyttäjille keskustelu on yksi kokemustiedon jakamisen
ja saamisen väylä sekä vertaistuen muoto.
Laskettaessa kohderyhmäläisten ja ammattilaisten antamien kouluarvosanojen keskiarvot, Aivokasvain-sivusto saa parhaimman keskiarvon 8,8.
Aivovammasivuston keskiarvo on 8.7 ja Aivoverenkiertohäiriö-sivuston
8,2. Ammattilaiset antoivat kaikille kolmelle sivustolle keskimäärin parempia arvosanoja kuin kohderyhmän edustajat (kuvat 9, 10 ja 11).
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Kuva 9. Aivovamma-sivustolle annetut kouluarvosanat.

Kuva 10. Aivoverenkiertohäiriö-sivustolle annetut kouluarvosanat.
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Kuva 11. Aivokasvain-sivustolle annetut kouluarvosanat.

Vähintään puolet eri Aivovamma-sivustoa arvioineista vastaajaryhmistä
valitsi Aivovaurio.fi-portaalin kysyttäessä, mitä tietolähdettä käytät mieluiten. Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa arvioineiden ihmisten vastaukset
jakautuivat tätä tasaisemmin vaihtoehtoina olleiden tietolähteiden välillä.
Neljä vastaajaa kahdeksasta aivokasvaimeen sairastuneista tai heidän
läheisistään käyttää mieluiten portaalia tiedon etsintään.
Kaksitoista vastaajaa vastasi käyttävänsä mieluiten jotain muuta tietolähdettä kuin yhtä valintavaihtoehdoista. Todennäköisesti osalta oli jäänyt
huomaamatta sana ”mieluiten” kysymyksestä, koska vastauksissa lueteltiin myös vaihtoehtoina olevia lähteitä. Kaksi tapaturmaisesti aivovammautunutta tai heidän läheistään kertoivat etsivänsä tietoa kirjallisuudesta. Toinen heistä mainitsi Aivovammaliiton Aivoitus-lehden sekä esitteet
ja kertoi hyödyntävänsä myös kurssimateriaaleja ja monisteita. Eräs
vastaaja haki tietoa englanninkielisiltä internetsivuilta. Sivustoa arvioineet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset hakivat tietoa seuraavista lähteistä: lääketieteelliset tietokannat, tieteelliset julkaisut ja Terveysporttisivusto. Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa arvioinut kohderyhmän edustaja
mainitsi hyödyntävänsä Aivoliiton internetsivuja, kun taas osa sosiaalija terveysalan ammattilaisista käyttää mieluiten Terveysportti-sivustoa,
Duodecimin sivuja, väitöskirjoja ja tieteellisiä julkaisuja tiedon etsintään.
Aivokasvain-osiota arvioinut sosiaali- ja terveysalan ammattilainen luetteli hyödyntävänsä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattikirjallisuutta,
tutkimuksia sekä Kelan ja eri järjestöjen internetsivuja.
60

Tuloksia kokemusten ja oppimisen kautta

Eräs kohderyhmän edustaja muistutti arviointikyselyn palautteessa, että
Google ei ole tietolähde vaan hakukone. Tietolähde-kysymyksen valintavaihtoehdoksi haluttiin kuitenkin laittaa Google, koska useassa portaalin
rakentamiseksi järjestetyssä ryhmäkeskustelussa osallistujat sanoivat
käyttävänsä Googlen hakukonetta tiedon etsintään. Portaalin rakentamisen päämääränä on ollut tiedon kokoaminen samaan osoitteeseen, jotta
ihmisten ei tarvitsisi etsiä hajallaan olevaa tietoa eri lähteistä.
Vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaata palautetta sivustosta tai arviointikyselystä. Portaalia kehuttiin muun muassa ”hyväksi aluksi” ja kokonaisuutena ”hyväksi tietopläjäykseksi”. Eräs vastaaja kehui sivustoa
hyvin suunnitelluksi niin sisällön kuin toimivuuden puolesta. Hän piti asiakokonaisuuksien jakamista eri osioihin tärkeänä vammautuneen ihmisen
keskittymiskyvyn kannalta. Sivustoa pidettiin erittäin tarpeellisena, hyödyllisenä ja helposti saavutettavana. Eräs kohderyhmäläinen kommentoi
arviointilomaketta kattavaksi ja monipuoliseksi.
Tiedonsaantia omalla äidinkielellä korostettiin. Yksi vastaaja kommentoi, että
sivuston tieto tulisi olla myös ruotsinkielellä ja saameksi. Toinen vastaaja on
ollut hieman pettynyt, koska hän on kokenut keskustelun ja kommentoinnin
sivustolla hyvin vähäiseksi. Eräs kohderyhmäläinen kirjoitti näin:
”Itselleni en ole kovin paljon tietoa portaalista saanut, tietysti meitä vammaisia on hyvin erilaisia ja jotenkin minulle tuli sellainen olo, että kaikkia
pannaan tässä yhteen muottiin.”
Sivustoa kommentoitiin kokonaisuutena vähän sekavaksi suuren tietomäärän vuoksi ja sivustonäkymän tilankäyttöä ehdotettiin hyödynnettävän paremmin. Kahdessa palautteessa kannustettiin portaalin markkinointiin ja mainontaan ja toivottiin käyttäjien löytävän sivustolle.
Aivovamma-sivustoa kommentoineet ammattilaiset kiittivät hyödyllisestä sivustosta. Eräs sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kommentoi
kohderyhmän tarpeiden olleen hyvin sivuston tekijöillä hallussa. Kokemuksellisuuden ja ammattilaistiedon yhdistämistä pidettiin hyvänä asiana. Kaiken aineiston, henkilökohtaisia keskusteluja lukuun ottamatta,
toivottiin olevan kaikkien saatavilla ilman kirjautumista. Syyksi mainittiin
se, että kohderyhmien olisi hyvä lukea sivuja ilman käyttäjätunnuksia ja
salasanoja. Eräs ammattilainen ehdotti sivustolle vuorovaikutteisuuden
lisäämistä, esimerkiksi keskustelupalstan muodossa ja toinen ehdotti
korostettavan, että tietyt videoklipeissä esitetyt asiat ovat subjektiivisia
kokemuksia, eikä niitä voi yleistää koskemaan kaikkia. Lisäksi sivustolle
toivottiin ”aktiivista elämää” ja päivitystä. Kohderyhmän mainittiin olevan keskeisessä asemassa sivuston jatkokehittämisessä.
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Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa arvioineista ihmisistä kolme antoi palautetta. Kohderyhmän taholta kaiken tiedon kommentoitiin olevan tarpeellista ja sen saatavuuden olevan tärkeää. Kahdessa ammattilaisen
palautteessa kiitettiin sivustosta. Toisessa palautteessa kerrottiin, että
ammattilaiselle on hyödyksi asioiden kertaaminen ja tarkentaminen ja
että sivusto sopii hyvin tähän tarkoitukseen.
Aivokasvaimeen sairastuneet ihmiset tai heidän läheistensä palautteessa
kiitettiin hyödyllisestä ja tarpeellisesta sivustosta. Sivustoa kommentoitiin
asialliseksi, monipuoliseksi ja selkeäksi. Erään vastaajan mukaan tekstiä
on sopivasti ja asiat on esitetty ytimekkäästi. Pidettiin hyvänä, että projektissa pyritään kehittämään omaa toimintaa. Kohderyhmän suunnalta
kommentoitiin sivuston olevan vielä suppea ja keskustelupalstaa kaivattiin. Aivokasvain-sivustosta palautetta antaneita ammattilaisia oli kolme.
Eräs heistä toivoi, että sivustolla olisi enemmän aineistoa ja verkostoitumismahdollisuuksia ja vertaistukea perheille, joissa on pieniä lapsia. Eräs
ammattilainen kertoi markkinoivansa jatkossa sivustoa ja käyttävänsä
sitä myös itse tietolähteenä. Sivustoa kommentoitiin seuraavasti:
”…Tutustuttuani sivuihin minusta kuitenkin tuntuu, että sivustot ovat keskimääräistä selkeämmät ja niitä on helppo käyttää. Tietoa on nähdäkseni
riittävästi. Mielestäni on tärkeää, että sitä ei myöskään ole liikaa. Sivustot, jotka ovat aivan täynnä asioita, ovat usein niin raskaslukuisia, että
lukija lannistuu jo alkumetreillä. Mahdollisimman suuri selkeys on käsittääkseni ensiarvoisen tärkeää juuri sivuston kohderyhmän kannalta.”

Vertaisarvioinnista tuloksia
Vertaisarviointiprosessiin päädyttiin Nivelvaiheen nuotit –projektin kanssa yhteisestä sopimuksesta ja halusta oppia ja kehittää omaa toimintaa.
Lisäksi vertaisarvioinnin toivottiin tuovan aineksia ja struktuuria projektien kehittämistoimintaan. Vaikka Aivovaurio.fi–projektissa oli satsattu
arviointiin, vertaisarvioinnin arveltiin tuovan lisäarvoa yhteiskehittämisen kautta. Tavoitteena oli arvioida portaalien rakentamisprosessia, hyödyllisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta (Paja I) ja kohderyhmän osallisuuden toteutumista projektin aikana (Paja II).
SOSTE ry:n erityisasiantuntija koosti vertaisarviointiprosessin tuloksen
(Aalto-Kallio M. 2013), joka tuotettiin projektien yhteisessä tapaamisessa
prosessin päätteeksi. Siinä asiantuntija toteaa, että molemmat hankkeet
olivat aidosti tarvelähtöisiä, asiakas- ja käyttäjälähtöisesti suunniteltuja
sekä toteutettuja. Niissä onnistuttiin toteuttamaan portaalit käytettävissä olevaan aikaan nähden hyvin. Arvioinnin aikana keskustelussa nousi
usein pohdittavaksi käytettävissä olevat resurssit (aika suhteessa työnte62
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kijöiden määrään) suurimmaksi kulmakiveksi. Hankerahoituksen varmistuttua olisi ollut tarpeen tarkentaa toimintasuunnitelmaa ja pohtia, mitä
asioita jätetään alkuperäisestä suunnitelmasta toteuttamatta. Molempien
portaalien rakentamisessa aikaa tiedon levittämiseen ei ollut riittävästi,
joten sen jatkaminen on ollut oleellista turvata vaikutusten saavuttamiseksi.
Kummastakin hankkeesta puuttui suunnitteluvaiheessa tehty onnistumisen kriteerien määrittely, mikä haastoi projektin henkilöstön pohtimaan,
tuliko hanke toteutettua riittävän hyvin ja onnistuneesti. Samalla kriteerit
olisivat auttaneet huomaamaan asioita, jotka olisi voitu tai pitänyt tehdä
toisin. Onnistumisen kriteerien määrittäminen olisi todennäköisesti tarkoittanut sitä, että hanketoimijat voisivat olla 100 % ylpeitä siitä, mihin
ovat hankkeen aikana työpanostaan antaneet ja aidosti kokeneet, että
ovat tehneet sen, minkä ovat voineet.
Vertaisarviointiprosessi oli molemmille projekteille ja työntekijöille erityisen tärkeä, sillä molempien hankkeiden haasteena oli enemmän tai vähemmän se, että hanketta tehtiin yksin. Työpajat koettiin onnistuneiksi ja
osallisuuden teemaan liittyvää työpajan toteutusta muokattiin ensimmäisen työpajan kokemusten pohjalta. Pajoihin saatiin hyvin mukaan kohderyhmän edustajia, jotka osallistuivat aktiivisesti yhteiseen kehittämiseen.
Molemmissa hankkeissa vauhti oli päätä huimaava, ihmisiä kohdattiin ja
oltiin läsnä monenlaisille tarinoille. Projektien vetäjät ovat avoimella ja
läsnä olevalla tavallaan onnistuneet saamaan portaaliin paljon kokemustietoa, joka on ollut erittäin arvokas lisä faktatiedon rinnalla. Hankkeiden
vetäjät reflektoivat kokemuksiaan prosessin aikana monilta eri näkökulmilta, mikä on ollut tärkeä ominaisuus myös vertaisarviointiprosessissa.
Lopuksi erityisasiantuntija kiteytti, että vertaisarviointiprosessi koettiin
myönteiseksi ja ehkä myös ”pakolliseksi” pysähtymiseksi aika ajoin arvioinnin äärelle. Tärkeintä oli yhteinen oppiminen, ymmärryksen lisääminen ja työn näkyväksi saattaminen.
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Projektista opittiin
Projektin koko matka oli yhtä suurta oppimiskokemusta. Projektissa tarvittavan osaamisen ennakoiminen oli vaikeaa, koska portaalia koko ajan
luotiin oppimisen kautta asiakaslähtöisesti ilman valmista toimintamallia.
Uusia toteuttamiskeinoja ideoitiin ja otettiin käytäntöön toistuvasti pitkin
projektimatkaa.
Projektissa tarvittavat osaamisvaatimukset olivat hyvin laajoja: ihmissuhdetaidot, verkostoituminen, substanssitieto ja tietojen analysoiminen, tietotekninen ja viestintä- sekä tiedotusosaaminen. Koulutuksiin ja
seminaareihin osallistumalla pyrittiin tukemaan projektin työtehtävien
hoitamista. Kaikki projektityöntekijät kaipasivatkin lisäkoulutusta: koordinaattori viestinnästä, sihteeri selkokielisyydestä ja tutkija vaikuttavuuden
arvioinnista sosiaali- ja terveysalalla. Osaaminen ja kouluttautuminen
esimerkiksi viestinnästä olisi ollut hyvä ottaa huomioon jo ensimmäistä projektisuunnitelmaa laadittaessa. Henkilöstö kuitenkin ymmärsi, että
kaikkea ei tarvitse osata, eikä tehdä itse. Projektitiimin jäsenten erilaiset
osaamisalueet tukivat hyvin toisiaan ja turvasivat työn tekemisen hyvinvointia. Delegointi ja tuen pyytäminen oli sallittua. Projektin onnistuminen vaati lisäksi tekijöiltään henkilökohtaisia ominaisuuksia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sietokykyä keskeneräisyydelle
avoimuutta
kriittisyyttä omalle toiminnalle
palautteen vastaanottokykyä
joustavuutta aikatauluissa (ja vapaa-ajassakin)
ihmissuhdetaitoja (myötäelämisen kyky)
ymmärrystä neurologisten sairauksien ja vammojen oireista ja
ilmenemisestä
sosiaalisuutta ja avoimuutta asiakassuhteissa -> luottamussuhde
valmiutta muuntaa työnteon ja projektin toteuttamistapoja
asiakkaiden, osallistujien tai yhteistyötahojen mukaan
keskustelu- ja neuvottelutaitoja
kykyä itsenäiseen puurtamiseen
kykyä omaksua nopeasti uutta ja
valmiutta uuden oppimiseen.

Yhdessä vuorokaudessa kahdeksan junamatkaa, pilotointi ja sen purku
nostivat projektityöltä vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet esille.
Kaikkia ei voitu aina miellyttää, mutta neutraali ja diplomaattinen suhtautuminen erilaisiin ihmisiin ja tahoihin edesauttoi toimintaa.
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Aivovaurion haastamat ihmiset mukana
Projektin toiminnassa todettiin, että juuri kohderyhmiä edustavia ihmisiä
oli helppo motivoida toimintaan mukaan. Ihmiset ovat olleet kiinnostuneita tuottamaan ja jakamaan tietoa sekä osallistumaan kehittämistyöhön, joka koskee heidän henkilökohtaista elämäänsä. Tämä turvasi sen,
että tuloksena syntyi kohderyhmän tarpeiden mukainen internetsivusto.
Laatua olisi entisestään lisännyt kohderyhmän edustus ohjausryhmässä.
Projektin yhtenä tuloksena on tuotu esiin:
Kohderyhmien edustajat läheisineen tarvitsevat hyvin arkista tietoa rakentaakseen elämäänsä uudestaan muuttuneessa elämäntilanteessa.
Vertaistuki koettiin projektin osallistumisen tukemisessa erityisen tärkeäksi. Vertaistuen erilaisille muodoille on todellinen tarve asiakastyössä. Vertaistuki toimi sekä toiminnan periaatteena että käytännön muotoina. Vertaistuki syntyi toiminnassa kohderyhmien edustajien puolesta,
kun ihmisiä yhdisti neurologinen haaste. Itse toiminnalle ei välttämättä
määritetty vertaistuellista tavoitetta. Kuten Kokemuspajassa lähtökohtaisesti ei asetettu erillistä vertaistuellista tavoitetta vaan se syntyi ryhmän
sisäisenä toimintana. Vertaistuki tuotti myös sivuston Kokemuskirjastoon
materiaalia, koska se vahvisti ja vahvistaa edelleen ihmisen ajatuksia ja
tuntemuksia omasta elämänkokemuksestaan. Tämä lisäsi rohkeutta nostaa esille omat kokemukset.
Pilotoinnit olivat erittäin tärkeä tapa saada tietoa, joka kehitti sivustoa
ja auttoi ymmärtämään kohderyhmän tarpeita. Sivuston käyttäjätestaus eli pilotointi rakennettiin osallistamisen periaatteella. Aivovamma- ja
Aivoverenkiertohäiriö-osioiden pilotointien myötä todettiin, että kohderyhmien itsensä tekemä testaus oli toimiva käytäntö kehittämisideoiden
ja palautteen saamiseksi. Sekä sivuston sisällöstä että sen rakenteesta
saatiin mahdollisimman paljon arviointitietoa. Lisäksi kerättiin havaintotietoa testitilaisuuden onnistumisesta, jotta projektihenkilöstön oli mahdollista kehittää omaa työtään. Eri kohderyhmien neurologiset haasteet
huomioitiin tilaisuuksissa, esimerkiksi pidentämällä tai lyhentämällä intensiivisen työskentelyn keskittymisaikaa. Käytäntöä hyödynnettiin myös
Aivokasvain-sivuston sekä vaikeavammaisia ihmisiä koskevassa käyttäjätestauksessa. Pilotoinneissa selvitettiin kohderyhmän erityistarpeita sivuston esteettömyydelle. Internet-sivustojen esteettömyys on haasteellinen tavoite, koska se koetaan hyvin henkilökohtaisella tavalla. Portaalin
esteettömyyttä ideoitiin lisäksi tarkastelemalla muiden projektin verkostossa mukana olevien tahojen, kuten yhdistysten kotisivuja.
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Jokainen pilotointi oli kertaluonteinen ja yksilöllinen oppimiskokemus
sekä testattaville että testaajille. Ne lisäsivät projektin kolmen kohderyhmän ymmärrystä eroavaisuuksista ja samankaltaisuuksista.
Projektilta jäi saavuttamatta omaiset ja läheiset luotettavassa määrin.
Heitä osallistui toimintaan muutama henkilö kustakin kohderyhmästä,
mutta heidän näkökulmansa jäi ohueksi itse kohderyhmän edustajiin verrattuna. Koska portaalin käyttäjiin lukeutuvat omaiset ja läheiset, heitä
olisi pitänyt kutsua tai motivoida aktiivisemmin paikalle keskustelutilaisuuksiin ja käyttäjätestauksiin. Vaikeavammaisten henkilöiden käyttäjätestauksessa todettiin, että sivusto ei toimi heidän tukenaan siinä mittakaavassa, jotta se tuottaisi heille todellista hyötyä elämään. Näiden
molempien edellä mainittujen ryhmien osalta on toivottavaa, että sivuston kehittämistyössä otetaan läheiset ja vaikeasti vammautuneet ihmiset
huomioon, jotta sivuston kohderyhmä ei jää liian kapea-alaiseksi. Projektissa kulminoitui se, että tietoa tarvitaan hyvin erilaisista näkökulmista
hyvinkin erilaisiin yksilöllisiin tilanteisiin.
Videoklippiprosessi oli kuvauksiin osallistuneille kohderyhmien edustajille
ja projektin työntekijöille suuri oppimiskokemus. Se oli kaikille osapuolille
mielekäs haaste, joka yllätti tekijät suuruudellaan. Kuvaukset ja videoiden
loppuun työstäminen olivat jopa jännittäviä kokemuksia osallistujien ja
projektihenkilöstön mielestä. Päähenkilöiden into, ylpeys ja rohkeus motivoivat osallistumaan kuvauksiin. Tärkeintä oli muiden auttaminen. Videoiden loppuun saattamiseen kannatti panostaa projektin loppuun asti.
Ne saivat paljon virallista ja epävirallista positiivista palautetta. Päätös,
että videon keskiössä on tarina – ei ulkoasu, sai aivovaurion haastamilta
ihmisiltä erityistä kiitosta.

Yhteistyöllä eteenpäin
Projektin ohjausryhmä ja muut yhteistyökumppanit auttoivat verkostoitumaan sekä kohderyhmän että ammattilaisten kanssa motivoituneesti ja
auttaen saavuttamaan projektin tavoitteet. Tätä hyödynnettiin muun muassa ryhmätilanteiden järjestämisessä. Olemassa olevien ryhmien hyödyntäminen tuotti tuloksia ja antoi sisältöä odottamattomiin kohteisiin.
Ryhmä, jonka ryhmäytyminen on tapahtunut jo ennen tiedonhankinnan
tai muiden projektin prosessien alkua, tuotti enemmän ja rohkeammin
materiaalia sivuston pohjaksi. Itseohjautuvuus oli suuri voimavara projektin eri prosesseissa. Verkostoa hyödynnettiin lisäksi markkinoinnissa
ja viestinnässä. Samalla pystyttiin viemään viestiä palvelujärjestelmän
edustajille siitä, millaisia tarpeita ja ajatuksia asiakkailla on palvelujen toimivuudesta.
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Yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa tuotti hyviä tuloksia
ja oppilaitosyhteistyöstä muodostui toimiva käytäntö portaalin rakentamisessa (videoklippien tuottaminen ja kuvitus). Sivustolle saatiin sisällöntuotantoon opiskelijoita projektihenkilöstön tueksi. Samalla saatiin
erilaisia näkökulmia projektiin. Opiskelijat edustivat eri aloja ja katsoivat tuotettavaa materiaalia uudesta, tuoreesta näkökulmasta. Yhteistyö
ammattikorkeakoulun kanssa jatkui ja yhteistyöverkosto siirrettiin liiton
käyttöön tukemaan molempien osapuolien perustoimintaa.
Projektissa tuotettu diagnoosirajat ylittävä verkosto on ainutlaatuinen.
Eri neurologisten haasteiden parissa työskentelevät ammattilaiset hyötyvät tästä rajat ylittävästä toimintamallista, jonka käyttäminen hyödyttää
erityisesti aivovaurion haastamia ihmisiä. Ymmärrys ryhmien erilaisuudesta, mutta erityisesti samankaltaisuuksista, kasvoi.

Tiedon tuottamisen ja juurruttamisen monimutkaisuus
Alkuperäisessä suunnitelmassa sivuston sisällöntuotanto oli tarkoitus
hajauttaa eri ammattilaisille sen jälkeen, kun kohderyhmien ihmisiltä oli
selvitetty tiedontarpeet. Haasteena oli kirjoittajien motivoiminen ja sitouttaminen. Ammattilaisten rekrytointivaikeuden takia jouduttiin osittain siirtymään keskitettyyn projektin voimin tehtyyn sisällöntuotantoon.
Sivustolle rekrytoitiin kirjoittajia järjestöjen henkilöistä (osa ohjausryhmän jäseniä), joilla oli ammattitaitoa osallistua tiedontuottamiseen, sekä
myöhemmin sisällön tarkistamiseen. Myös muut ulkopuoliset sosiaali- ja
terveysalan ammattilaiset toimivat myöhemmin tiedontarkastajina. Heiltä tuli kannustavaa palautetta, koska he kohtaavat omassa työssään asiakkaiden tiedontarpeet. Keskitetyn sisällöntuotannon hyviä puolia oli se,
että se turvasi aikataulussa pysymisen ja helpotti toimitustyötä myöhemmissä vaiheissa. Tulevissa portaali-projekteissa kannattaa sisällöntuotannon suunnitteluun panostaa enemmän. Kirjoittaminen todettiin hitaaksi
prosessiksi tiedonhankinnan ja internetin ominaisuuksien osalta.
Projektin alkuperäisen suunnitelman mukaan sivusto oli tarkoitus siirtää toiselle organisaatiolle ylläpidettäväksi. Ohjausryhmä esitti erityisen
huolensa siitä, että sivuston tulevaisuus pitää turvata aivovaurion kohdanneiden ihmisten sekä portaaliin käytettyjen resurssienkin puolesta.
Projektin kunnolla käynnistyttyä tehtiin päätös, että sivuston siirtäminen
ei ole asiakaslähtöistä suhteessa projektin arvoihin. Sivusto on valtakunnallinen palvelumuoto ja se haluttiin pitää neutraalina palveluna. Sen hallinnointi päätettiin pitää Aivovammaliiton hallinnassa.
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Projektissa oleellisena ja viimeisenä päätavoitteena oli palvelun juurruttaminen kohderyhmien käyttöön. Jotta yhä useampi portaalin kohderyhmäläinen valitsisi lähteekseen Aivovaurio.fi-portaalin, pitää sen kolmen
sivuston tunnettuutta nostaa tehokkaalla markkinoinnilla sekä jatkaa
asiakaslähtöistä kehittämistä.
Juurruttamistyö perustui viestintäsuunnitelman mukaiseen tiedottamiseen ja markkinointiin sekä asiakastyöhön. Juurruttamisen yhtenä työvälineenä toimi sivuston toiminnallisuus, jonka kautta kommunikoitiin
sivuston kohderyhmien kanssa. Sivustoa markkinoitiin aktiivisesti erilaissa tapahtumissa, kuten messuilla, sekä lehdistölle että yhteistyökumppaneille. Järjestösektorin verkoston kautta levitettiin tietoa projektista ja
portaalista. Aivovaurio.fi-projektin yksi tulos on se, että projektissa toimineet vapaaehtoistoimijat ovat olleet muutenkin asian ja kohderyhmän aktiivisia sekä valveutuneita edustajia. Portaalia olisi tärkeää markkinoida
ammattilaisille, jotta he osaavat ohjata käyttäjiä sen pariin.
Juurruttamistyö oli hidasta ja korosti jatkuvan oppimisen prosessia. Se
nosti esiin sen, että internet viestinnän muotona on alati kehittyvä ja
vaatii jatkuvaa asian ja yhteiskunnan tilanteen seuraamista. Tärkeintä
on olla silmät auki ja reagoida muutoksiin tuottaen kohderyhmän ihmisiä
hyödyttävää tietoa, joka on todellinen keino juurruttaa portaalia ihmisten
hyödyksi käyttöön.

Opitusta eteenpäin
Loppuarvioinnissa koottiin yhteen prosessi- ja vertaisarvioinnin, itsearvioinnin, sekä valmistuneen portaalin arvioimiseksi tehtävän käyttäjäkyselyn tulokset ja johtopäätökset. Näin saatiin kuvaus siitä, miten internetsivustoa rakennetaan kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Sivusto
peilautuu jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön, joka tuottaa omat haasteensa sivuston rakentamiselle. Loppuarvioinnin tavoitteena oli tuottaa
hyödyllistä ja tarpeellista tietoa järjestelmien kehittämisen käyttöön.
Aivovaurio.fi-sivusto tuotettiin projektille suunnitellussa ajassa, mutta laadun turvaamiseksi ja sivuston juurruttamiseksi olisi lisärahoitus – ja aika
ollut tarpeellinen. Vuorovaikutteisuuden rakentaminen mahdollistui vasta
portaalin julkaisun jälkeen. Ylläpitäjä sai sivuston kautta yhteydenottoja, jotka liittyivät henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen, sekä ilmaistiin
tarvetta vertaistuelliselle keskustelupalstalle. Tätä ei huomioitu projektin
alkuperäisessä suunnitelmassa. Kyseinen tarve ilmentää palvelujärjestelmän sekavuutta, mistä syystä tarpeeseen pitää pystyä vastaamaan suunnitellusti, hallitusti ja riittävällä huolellisuudella. Ihmiset ovat ilmaisseet,
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että he kaipaavat ammatillisesti ohjattua tiedonjakoa sekä keskustelua,
joka ei lisää ahdistusta tai sekavuuden tunnetta suhteessa palveluihin ja
omaan elämäntilanteeseen. Vuorovaikutteiset toiminnot pystyvät laadukkaasti toteutettuna toimimaan palvelujärjestelmän tukena.
Sivusto hyödyttää materiaalipankkina myös erilaisissa opetus- ja tiedotustilaisuuksissa. Sille on suunniteltu konkreettisia välineitä, joiden avulla ammattilaiset ja läheiset voivat tukea sairastunutta tai vammautunutta
ihmistä. Tälläinen väline ovat esimerkiksi muistilistat. Suurimman arvon
saanee Kokemuskirjaston materiaali, joka kuvaa sairastumista/vammautumista elävällä tavalla. Siinä pyrittiin antamaan mahdollisuus erilaisille
ilmaisutavoille, joita kohderyhmien edustajien kautta on tullut esille. Kokemuskirjastolla oli suuri viestinnällinen vaikutus, kun on kuvattu ihmistä
aivovaurion haastamana. Kokemuskirjastoa pystyi hyödyntämään oman
luovuuden ilmaisukanavana. Samalla se toimii käyntikorttina neurologisten
haasteiden kanssa painiville ryhmille. Kokemuskirjastolle syntyi edunvalvonnallinen merkitys.

Ideaalista tingittiin
Projekti suunnitellaan aina olemassa olevan tilanteen ja tarpeen mukaan.
Projektien hakuprosessit ovat hitaita, jolloin suunnitelma vanhenee jo
tuon prosessin aikana. Tyypillistä on, että suunnitelmaa tarkistetaan, muokataan ja muutetaan toimintaa sen perusteella. Samalla se vaatii projektin
työntekijöiltä hyväksymistä, että kaikkea ei pystytä eikä voida toteuttaa
toivotulla tavalla. Jokainen toimija on työssään rajallinen. Projekti starttasi suunnitelman tarkistuksella, jonka aikana koordinaattori nosti esiin
osallisuuden arvon. Projektin laatu perustui asiakaslähtöisyyden ja osallistamisen ajatukselle. Myös ohjausryhmä korosti tätä näkökulmaa. Se
tarkoitti rohkeutta osoittaa ammattilaisille, että heidän tai edustamansa
organisaation näkökulma ei ole ihmisen kannalta välttämättä oikea lähtökohta. Tämä ajatus matkasi koko projektin läpi ja tuotti tuloksenaan ajatuksen sille, että sivustolla on edunvalvonnallinen näkökulma.
Arviointisuunnitelmaa rakennettaessa ilmeni, että esteettömyys on asia,
josta on tingittävä. Projektin alkuvaiheen keskustelu lensi ja tuotti paljon
ideoita, joita kohden lähdettiin tekemään työtä. Pian oli huomattavissa,
että monet luovat ja ihmisiä hyödyttävät ideat ovat mahdottomia tavoittaa johtuen ihmisten valtavasta yksilöllisestä kirjosta yhdistettynä tietoteknisiin haasteisiin. Projektissa tehtiin päätös, että sivusto on esteetön
niin sanotulle suurelle yleisölle. Aivovaurioihin liittyvät haasteet saattavat olla ympäristön hahmottamisen osalta niin isoja, että niihin vastaaminen sivuston ominaisuuksilla on mahdotonta. Kolmen vastaajaryhmän
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välillä oli loppukyselyssä eroa siinä, mitä sisältöön ja toiminnallisuuteen
liittyvää ominaisuutta pidetään käytettävyydeltään helppona tai toimivana. Myös ohjausryhmän keskusteluissa luotiin kunkin kohderyhmän tarpeisiin soveltuvia sivuston palveluja. Voi jäädä pohtimaan, olisiko sivustoa mahdollista kehittää voimakkaammin kunkin kohderyhmän tarpeiden
mukaan, vaikka sen seurauksena sivustoista tulisikin erilaisia, esimerkiksi
ulkoasultaan.

Toimivia käytäntöjä
Projektin itsearvioinnin kautta nousi erilaisia toimivia käytäntöjä, joita
voi hyödyntää joko liiton omassa toiminnassa tai muissa vastaavissa
projekteissa. Projektin kohderyhmät olivat muotoutuneet jo itse suunnitteluvaiheessa selkeiksi. Myös projektin tavoite – portaalin palveluohjauksellisuus – selkiytyi heti käynnistysvaiheessa. Kohderyhmäläisten
kannalta olisi tärkeää, että sivuston tieto on siinä muodossa, että heidän
olisi helppo valita sivustolta elämässään tarpeellisia ”työkaluja”. Myös
kohderyhmiä edustavat yhdistykset olivat motivoituneita osallistumaan
toimintaan.
Projektiorganisaation yhteistyö oli toimivaa ja tuloksellista. Läheinen ja
keskusteleva yhteistyö projektin sisällä edesauttoi myös arviointisuunnitelman tekoa ja samalla auttoi priorisoimaan projektin toteuttamista
koskevia asioita. Arviointisuunnitelman kirjoittaminen sujui tehokkaasti
ja projektitutkijalla oli tunne siitä, että projektin kohderyhmäläiset olivat
kiinnostuneita osallistumaan arviointiin. Työn tuloksena syntyi toimivia
käytäntöjä, jotka jälkikäteen ajateltuna veivät työtä ratkaisevasti eteenpäin kohti tavoitetta.
• Ohjausryhmän sähköinen kysely: hyödyllistä tietoa projektin
käyttöön.
• Itsearviointilomake: asioiden pohdinta ja reflektointi.
• Työn tuotosten kommentointi koordinaattorin ja projektitutkijan
välillä: asioiden kanssa ei tarvinnut olla yksin.
• Tiedonhankinnan perusrunko: toimivat ryhmäkeskustelut.
• Yhteistyö ohjausryhmän jäsenten kanssa, myös ohjausryhmä-		
työskentelyn ulkopuolella.
• Jo olemassa olevien ryhmien hyödyntäminen
• Kokemuspaja
• Viikkopalaverit ja aktiivinen keskustelu: työnjako ja sisältö-		
tavoitteiden selkeytyminen.
• Sähköpostin käyttö yhteistyövälineenä
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• Arviointi- ja väliraporttien johtopäätösten tekeminen yhdessä:
todettujen asioiden siirtyminen projektin käytäntöön
• Päiväkirjakirjoittaminen projektin toteutumisesta ja
• Metropolia ammattikorkeakoulu-yhteistyö

Epilogi – tapaus aivovaurio.fi
Aivovaurio.fi-portaali tukee äkillisen aivovaurion saaneita ihmisiä ja
heidän läheisiään, vahvistaa hoito-, kuntoutus- ja sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja ymmärrystä aivovaurioproblematiikan suhteen. Aivovaurioita tuottavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy on ainoa todella
edullinen hoitokeino. Tietouden, ymmärryksen sekä tunnistamisen avulla
vaikutetaan yhteiskunnallisesti merkittävien taloudellisten kustannusten
alenemiseen. Vaikka portaalin tieto on painotettu jo sairastuneiden tai
vammautuneiden ihmisten tukemiseen, on portaalilla viestinnällisenä tavoitteena ehkäistä aivovaurioiden syntymistä. Pitää muistaa, että ennaltaehkäisy koskee myös aivovaurion kohdanneita ihmisiä.
Vuorovaikutuksellinen oppiminen on jo vanha keksintö. Siitä huolimatta
sen uudelleen oivaltaminen ilahduttaa edelleen. Aivovaurio.fi-projektissa
tärkeimmät oivallukset koskivat nimenomaan vuorovaikutuksellisuutta.
Projektin suunnitelmassa lähtökohtana oli ajatus ammattilaisten tuottamasta tiedosta, jonka avulla aivovaurion saaneet ja heidän läheisensä
saavat apua, tukea ja neuvoa. Toteutusvaiheen alussa heräsi tietoisuus
siitä, että oikeampi tapa edetä on etsiä sekä kysymyksiä että tietoa myös
kohderyhmien edustajilta. Täten päästiin kiinni siihen mihin asioihin tietoa
ja vastauksia tulee kerätä.
Verkostoituminen on nykyaikainen työskentelytapa. Sekin vaatii monenlaista oivaltamista: kenen kanssa, miten, millaisin tavoittein? Keskeisen
verkoston Aivovaurio.fi-projektissa muodosti ohjausryhmä, joka edusti
ammattilaisasiantuntijoina kolmea kohderyhmää sekä lisäksi internetosaamista, koulutusalaa että sosiaali- ja terveysalaa. Erilaiset persoonat
kohtasivat erilaisin osaamisin ja kokemuksin varustetut kollegat, mikä
mahdollisti myös projektihenkilöstön oppimisen prosessin edetessä.
Oleellista on huomata, että verkostoituneet henkilöt lähestyvät asiaa erilaisin ammatillisin orientaatioin ja kokemustaustoin, mikä mahdollistaa
muun muassa käsillä olevan työn luontevan kriittisen tarkastelun.
Aivovaurio.fi-projektissa kokemustieto ja ammattilaistieto kohtasivat – ja
kohtaavat edelleen, sivuston ylläpitotyössä. Pelkkä kokemustieto voi johtaa harhaan tai jättää oleellisia asioita käsittelemättä ja pelkkä ammat72

Villi pohdinta

tilaistieto voi olla liian korkealta katsovaa, jolloin se ei tavoita tiedon ja
avun hakijaa. Sopiva sekoitus molempia tiedon tuottamisen tapoja mahdollistanee parhaiten tavoitteiden saavuttamisen ja niiden kriittisen arvioinnin niin tehdylle työlle kuin sen lopputuotteellekin, verkkoportaalille.
Konkreettisimmillaan kokemus- ja ammattilaistiedon yhteensovittamisen
myötä saatiin kerättyä kysymyksiä, joihin tulevaisuudessakin erilaisten
aivovaurioiden haastamat ihmiset ja heidän läheisensä tarvitsevat vastauksia. Aivovaurio.fi-sivustoa rakennettaessa kysymykset on annettu ammattilaisille mietittäviksi, jolloin he ovat tulleet uudella tavalla tietoisiksi
asiakkaiden, aiemmin ehkä ääneen lausumattomista, tarpeista. Kolmen
samankaltaisen kohderyhmän rinnakkainen tarkastelu opetti sekä projektin organisaation jäseniä, että muita ammattilaisia näkemään, etteivät erilaisten aivovaurioiden haastamat ihmiset olekaan yhdenmukainen
joukko. Eri tavoin aivovaurion saaneet ihmiset työstävät kokemaansa
omalla tavallaan: pelon käsittely, tulevaisuuteen suhtautuminen, toipuminen ja kuntoutuminen samoin kuin erilaisten taitojen säilyminen näyttäytyvät kohderyhmittäin tarkasteltuina erilaisina.
Ihmiset ovat yksilöitä, jotka kaipaavat kuulumista ryhmään. Tärkeintä on
vastata ihmisten tarpeisiin, jotka syntyvät aivovaurion johdosta. Ihmisen
kohtaaminen ilman diagnoosirajoja tuottaa suurimman avun arjen haasteisiin.
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Liite 1
Itsearviointilomake
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Liite 2
Taulukko 2: Prosessiarvioinnin työvälineet. Arviointikysymykset pohjautuvat realistisen arvioinnin viitekehykseen, jotka on muotoiltu kunkin
prosessin (ryhmäkeskustelut, käyttäjätestaus ja videoklippien tuotanto)
mukaisesti arviointia tehtäessä.
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Liite 3
Taulukko 3. Lopputuloksen eli valmiin verkkopalvelun arvioimiseksi
määritellyt arviointikysymykset ja -kriteerit.
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Liite 4
Aivovaurio.fi-sivuston arviointikysely
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Liite 5
Tiedon hyödyllisyys

Kuva 12. Vastaajien arvioi AV-sivustolla olevan olevasta tiedosta ja sen hyödyllisyydestä,
osallistumismahdollisuudesta, riittävyydestä sekä vertaistuen saamisesta. *

Kuva 13. Vastaajien arvioi AVH-sivustolla olevan tied. ja hyöd.,
osallistumismahd. riittävyydestä, vertaistuen saamisesta. *

Kuva 14. Vastaajien arvioi AK-sivustolla olevan tied. ja hyöd., osallistumismahd. riittävyydestä sekä vertaistuen saamisesta. *
* Kysymykseen 5 pyydettiin vastaamaan, jos arvioitsija kuuluu johonkin sivuston kolmesta ensisijaisesta kohderyhmästä. Niiden mainittiin olevan näkyvissä lomakkeen yläreunassa.
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Liite 6
Ulkoasu ja käytettävyys: Aivovamma-sivusto

Kuva 15. Tapaturmaisesti aivovammautuneiden ihmisten tai heidän läheistensä arvio Aivovamma-sivuston ulkoasusta ja yleisestä käytettävyydestä (1–5), teksteistä (6–12) sekä
erilaisista toiminnoista, työkaluista ja apuvälineistä (13–20).
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Kuva 16. Ammattilaisten arvio Aivovamma-sivuston ulkoasusta ja yleisestä käytettävyydestä (1–5), teksteistä (6–12) sekä erilaisista toiminnoista, työkaluista ja apuvälineistä
(13–20).
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Liite 7
Ulkoasu ja käytettävyys: Aivoverenkiertohäiriö-sivusto

Kuva 17. Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ihmisten tai heidän läheistensä arvio
Aivoverenkiertohäiriö-sivuston ulkoasusta ja yleisestä käytettävyydestä (1–5), teksteistä
(6–12) sekä erilaisista toiminnoista, työkaluista ja apuvälineistä (13–20).
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Kuva 18. Ammattilaisten arvio Aivoverenkiertohäiriö-sivuston ulkoasusta ja yleisestä käytettävyydestä (1–5), teksteistä (6–12) sekä erilaisista toiminnoista, työkaluista ja apuvälineistä (13–20).
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Liite 8
Ulkoasu ja käytettävyys: Aivokasvain-sivusto

Kuva19. Aivokasvaimeen sairastuneiden ihmisten tai heidän läheistensä arvio Aivokasvain-sivuston ulkoasusta ja yleisestä käytettävyydestä (1–5), teksteistä (6–12) sekä erilaisista toiminnoista, työkaluista ja apuvälineistä (13–20).
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Kuva 20. Ammattilaisten arvioi Aivokasvain-sivuston ulkoasusta ja yleisestä käytettävyydestä (1–5), teksteistä (6–12) sekä erilaisista toiminnoista, työkaluista ja apuvälineistä
(13–20).
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Liite 9
Mieluiten käytetty tietolähde

Kuva 21. Aivovamma-sivustoa arvioineiden vastaajien mieluiten käyttämä tietolähde.

Kuva 22. Aivoverenkiertohäiriö-sivustoa arvioineiden vastaajien mieluiten käyttämä tietolähde.
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Kuva 23. Aivokasvain-sivustoa arvioineiden vastaajien mieluiten käyttämä
tietolähde.
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Aivokasvain (AK) = kallon sisällä sijaitseva kasvain, joka voi olla lähtöisin koko aivokudoksesta tai aivokalvoista. Aivokasvain voi olla hyvänlaatuinen tai pahanlaatuinen.
Aivovamma (AV) = tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, syntyy päähän ja
aivoihin kohdistuvan ulkoisen energian vaikutuksesta.
Aivovaurio = mistä tahansa syystä (esim. tapaturma, aivoverenvuoto, aivokasvain)
syntynyt aivokudoksen vaurio, laajempi käsite kuin aivovamma
Aivoverenkiertohäiriö (AVH) = aivojen verenkierron vajaus tai verenvuoto (ohimenevä verenkiertohäiriö eli TIA-kohtaus, aivoveritulppa tai aivoverenvuoto).
Aivotärähdys (commotio cerebri) = hyvin lievä tapaturmainen aivovammatapahtuma
Anonyymius = ilman nimeä eli tuntematon
Hypoteesi = olettamus, ennakoitu selitys
Juurruttaminen = uuden tuotteen siirtämistä käyttöön eli levittämistä
Kognitiiviset toiminnot = tiedonkäsittelyyn liittyvät ajattelutoiminnot, kuten havaitseminen, muisti, kielellinen ajattelu ja päättely.
Linkki = internetsivulla oleva toisen sivuston internetosoite
Muistilista = sivustolle suunniteltu apuväline, joka auttaa asioimista sosiaali- ja terveyspalveluissa
Multimedia = usean eri mediamuodon yhdistelmä yhdistämällä esimerkiksi kuva, ääni
ja teksti kokonaisuudeksi
Neuropsykologia = käyttäytymistieteisiin (psykologiaan) ja neurotieteisiin kuuluva
tieteenala, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä
tietoa.
Ohjausryhmä = ohjaa projektin työtä päättämällä merkittävistä asioista, jotka tukevat
sekä auttavat projektin toteuttajia työssään
Osallisuus = ihmisten osallistumisen tukemista toimintaan
Pilotointi = käyttäjätestaus, jossa sivuston käyttäjät testaavat sivuston toimivuutta,
toiminnallisuutta ja ulkoisia tekijöitä
Prosessi = sarja peräkkäisiä/limittäisiä toimenpiteitä, jotka tuottavat lopputuloksen
Prosessiarviointi = toiminnan, muutosten ja kehitysaskelien arviointi
Puolistrukturoitu haastattelu = haastattelu, jossa on yhdistettynä valmis kysymysrunko ja avoimet kysymykset
Realistinen arviointi = arviointitapa, jolla kehitetään tulevaa toimintaa
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Reflektointi = pyrkimys selvittää kokemuksia tavoitteena uuden tiedon rakentaminen
tai uusien näkökulmien löytäminen eli oppiminen
Seurantatieto = määrällistä tietoa, jota kerättiin projektin ajalta
Sisällöntuotanto = prosessi, jossa internetsivuston tieto suunnitellaan, sovitaan ja sijoitetaan sivuston eri sivuille
SUUNTA-työkalu = suunnittelun ja arvioinnin työkalu Tekryn ja Sosten tuottamina
malleina
Synopsis = tiivistelmä tai yleiskuvaus kuvallisesta tai kirjallisesta teoksesta tai multimedia-teoksesta
Toiminnanohjaus = yleiskäsite, joka kuvaa tavoitteellisen käyttäytymisen säätelyä eli
ajatuksen siirtymistä toiminnaksi.
Verkkoportaali = internetsivusto, joka tuo tietoa yhteen paikkaan yhtenäistäen muiden tuottamaa tietoa. Sen sisällä on linkkejä tarkemman tiedon lähteille.
Vertaisarviointi = ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva vertaisarviointiryhmä tuottaa tietoa kahden projektin tai organisaation toiminnasta vertaisuuden kautta
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