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PREFACE

UAS Master Symposium 2013 is the second master symposium organised in Tiilimäki Campus at 
Satakunta University of Applied Sciences in Pori� This year the theme is Inclusion and Integrity with 
the aim to discuss the timely theme from various health and social sector service aspects and per-
spectives� It is common knowledge that everyone sees it important to be in charge of one’s own 
life decisions� However, over and over again we see this importance being blurred in daily practice� 
Professional knowledge and status is still too often used to determine what the customers need 
leaving the customer in position of “take it or leave it” – that is all we offer you� This symposium 
tends to highlight the user perspectives, to offer certain means and tools to handle the challenge 
and make difference in the future services�

This Proceedings covers invited speeches and selected submitted contributions of international 
experts, master students’ presentations of their thesis project works, principal lecturers’ papers 
and poster presentations� Some of the articles are only unilingual either in Finnish or in English, and 
some end with English Summary�

Special thanks to the international experts, Dr Juraj Čáp and Mr Enda Finn, for their excellent con-
tribution in this year’s Symposium� 

The editor is also grateful for the contribution of principal lecturers and master students of the four 
master programmes delivered in Tiilimäki Campus at Satakunta University of Applied Sciences�

Principal Lecturers Ritva Kangassalo, Merja Sallinen, Arja Mäkinen and Satu Vaininen as members 
of Symposium Organising Committee and reviewers deserve special thanks for their efforts and 
involvement in preparation and realisation of the Symposium� Furthermore, the editor is grateful to 
planning officer Anne Sankari, planning officer for communications and marketing Jatta Lehtonen 
and trainee in communications Jenna Hietavirta for their input in realisation of this Proceeding� 

  

  Andrew Sirkka 
 Editor   
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1.1 ARVOKESKUSTELU ON AVAIN 
 OSALLISTAVUUDEN JA INTEGRITEETIN  
 TOTEUTUMISEEN

 
 Andrew Sirkka

  yliopettaja

Symposiumimme teemaksi on valittu osallistavuus ja integriteetti (Inclusion and Integrity)� Aika-
kautena, jolloin taloudelliset kriteerit määrittävät toimintojen, organisaatioiden ja ihmisten arvoa, 
osallistaminen ja integriteetti käsitteinä ovat alkaneet saada uusia jopa hämmentäviä merkityksiä� 
Osallistavuus (inclusion) voidaan määritellä muun muassa osallistavaksi toiminnaksi tai tilaksi olla 
osallisena/osallistettuna (the act of including or the state of being included) kun taas integriteetti 
nähdään turmeltumattomuutta kuvaavana arvona, kokonaisuutena tai eheytenä, eettisenä louk-
kaamattomuutena ja koskemattomuutena (incorruptibility, an unimpaired condition, the quality or 
state of being complete or undivided, completeness)�

Osallistuvuus ja aktiivisuus sekä oma vastuunotto ovat nousseet keskeisiksi käsitteiksi ja jopa vaa-
timuksiksi yhteiskunnassa lähes kaikilla sektoreilla, koulutuksessa, terveyden huollossa, työvoi-
mahallinnossa��� Kuitenkin esteitä osallistumiselle ja vaikuttamiselle tai yksilöllisyydelle on edelleen 
runsaasti niin ”kirjoittamattomina sääntöinä” kuin lainsäädännönkin ylläpitäminä, jotka näkyvät pal-
veluissa rakenteina, käytänteinä ja asenteina�

Itsemäärääminen on osa integriteettiä ja peruselementti osallistumiselle ja osallistavuudelle omaa 
elämäänsä koskevaan päätöksentekoon� Se on kuitenkin yllättävän ongelmalliseksi koettu asia eri-
tyisesti sosiaali- ja terveysalan tai koulutuksen toiminnoissa ja palveluissa� Vaikka ihmisen itsemää-
räämisoikeutta on tuettu lainsäädännöllä ja se tunnustetaan ammattietiikan kantavana periaatteena 
tai se näkyy organisaatioiden arvoina, useissa tutkimuksissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti-
kin on osoitettu, että sosiaali- ja terveysalalla ihmisten osallistuminen itseään koskevaan hoitoon ja 
päätöksentekoon on edelleen puutteellista� Asiakkaiden/potilaiden ja henkilöstön mielipiteet osal-
listumisesta päätöksentekoon poikkeavat merkittävästi toisistaan� Henkilöstö arvioi asiakkaiden/
potilaiden osallistuvan näiden arviota enemmän� Erityisesti yksinelävät, miehet, työttömät, hoitoon-
sa tyytymättömät ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat henkilöt kokevat itsemääräämisensä ja 
osallistumisensa itseään koskevaan päätöksentekoon toteutuvan muita heikommin� 

Naukkarisen (2008) mukaan terveydenhuollon potilaiden hoidon riskejä, vaihtoehtoja, ennustetta 
ja jatkohoitoa koskevassa tiedonsaannissa ilmenee puutteita koko hoitoketjun aikana, eikä poti-
laita tueta riittävästi päätöksentekoon� Potilaat kokevat, etteivät saa henkilöstöltä tukea hoitoonsa 
osallistumiselle� Suurimmat vaikeudet potilaiden mielestä liittyvät vastaanottotilanteiden kiireeseen, 
lääkäreiden vaihtuvuuteen ja siihen, ettei potilaita kuunnella riittävästi eikä heidän mielipiteitään ote-
ta huomioon� Henkilöstö sen sijaan arvioi, että potilaat eivät ole halukkaita osallistumaan eikä heillä 
ole riittävästi tietoa voidakseen osallistua päätöksentekoon� Tästä huolimatta henkilöstö kokee, 
että potilaat osallistuvat erittäin paljon hoitoaan koskeviin asioihin ja potilaiden itsemäärääminen 
toteutuu erittäin hyvin� 

Itsemäärääminen osallistumisena edellyttää asiakkaalta tietämystä, kykyä ja halukkuutta, mutta 
myös henkilöstöltä ammattitaitoa, ohjausosaamista ja analyyttistä taitoa yksilöllisten tarpeiden tun-
nistamiseksi ja hyväksymiseksi palvelujen lähtökohdaksi� Osallistuminen ei mahdollistu, jos henki-
löllä ei ole riittävästi tietoa tai jos hän ei koe saavansa tukea ja hyväksyntää tasavertaisena osa-
puolena päätöksentekoon tai muuhun osallistumiseen� Luottamuksellisuus, molemminpuolisuus ja 
kumppanuus ovat osallistumista edellyttävän voimaantumisen perustekijöitä� 

1. INCLUSION AND INTEGRITY AS A SOCIETAL VALUE BASE
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Sosiaalisesta näkökulmasta erilaisuus, kuten vammaisuus, näyttäytyy yhteisön suhteena yksilöön� 
Yksilön ominaisuudesta tulee esteellisyyttä tai vammaisuutta yhteiskunnan asettamien esteiden 
ja rajoittavien asenteiden kautta� Lääketieteellinen näkemys ei ole päällimmäisenä vaikuttamassa 
ihmisen elämään, vaan suhde ympäristöön määrittää vamman merkityksen vammaisen ihmisen 
elämään� Vamman sijaan ihmisten mahdollisuuksia rajoittavat siis erityisesti riippuvuus muista ih-
misistä, ennakkoluulot ja syrjintä� Erilaisuuden, osallisuuden tai vammaisuuden kokemukselle ja 
esiin tulemiselle sosiaalisella ympäristöllä on yhtäläinen merkitys kuin fyysisellä ympäristöllä, ja siksi 
yhteiskuntaa tulee muuttaa erilaisten tai vammaisten henkilöjen muuttamisen sijasta�

Hienoa mielestäni on nykyinen satsaus niin sanottuun palvelumuotoiluun, jolla tarkoitetaan asia-
kaslähtöisiä toimintoja, joissa asiakas on koko tuotantoprosessin ajan aktiivinen osallistuja� Tavoit-
teena on asiakkaan tarpeisiin vastaaminen siten, että tuotos on käyttäjäystävällinen, soveltuva ja 
kaikin puolin asiakkaan tarpeisiin vastaava� Palvelumuotoilussa lähtökohtana on asiakkaan käyt-
täytymisen, tarpeiden ja motivaation ymmärrystä� Toisin sanoen palvelut muotoillaan asiakkaan 
yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi toisin kuin nykyisin vallalla olevassa käytännössä, että organisaatio 
itse päättää mitä he tuottavat, ja asiakas on ”ota tai jätä” -tilanteessa� Mistä on kiinni, että kauan 
tunnustetut hyvät eettiset periaatteet ja arvot yksilön osallistamisesta itseään koskevaan päätök-
sentekoon eivät siirry ammattilaisten päivittäiseksi käytännöksi? Miksi sosiaali- ja terveyspalvelut 
edelleen ovat asiakkaalle vieras maailma, jossa asiakas kokee olevansa muukalainen, ”maahan-
muuttaja”, joka ei ymmärrä käytettävää kieltä ja toimintatapoja – eikä kukaan ”valtaväestöstä” ole 
kiinnostunut auttamaan? Jospa kuitenkin perinteisen tarvehierarkian sijasta osallistavan suunnit-
telun tarvehierarkian (toiminnallisuus, käytettävyys, arvokkuus, mielihyvä; Jordan 2000) mukainen 
toiminta tuottaakin parempaa lopputulosta - jopa halvemmalla� 

Tässä symposiumissa keskustellaan osallistavuudesta ja integriteetistä useasta näkökulmasta� 
Kuten koko ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on saada 
valmiuksia työelämän kehittämiseen, on tämän symposiuminkin tavoitteena sekä kansainvälisten 
asiantuntijaesitysten että opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeiden esitysten avulla luoda ku-
vaa niistä monimuotoisista kehittämistarpeista joita sosiaali- ja terveysalalla yhä on, mutta myös 
tarjota foorumi esitellä joitakin konkreetteja toimintoja, joilla vallitseviin haasteisiin ollaan vastaa-
massa�

Lähteet ovat englanninkielisen artikkelin lopussa.

1. INCLUSION AND INTEGRITY AS A SOCIETAL VALUE BASE
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THE DISCUSSION ON VALUES IS THE KEY TO 
PUT INCLUSION AND INTEGRITY 
INTO PRACTICE
  
Andrew Sirkka 
Principal Lecturer

The theme of UAS Symposium 2013 is Inclusion and Integrity� In the period of time when economic 
criteria define the value of activities, organisations and human beings, have inclusion and integrity 
as concepts sometimes got new definitions that could be even confusing� Inclusion traditionally 
could be defined as the act of including or the state of being included, while integrity is seen as 
incorruptibility, an unimpaired condition, the quality or state of being complete or undivided, or 
completeness� 

Inclusion, being active and taking one’s own responsibility have emerged somewhat core con-
cepts if not even demand in today’s society in almost all sectors, education, health promotion and 
care, ageing… However, quite a good number of obstacles to inclusion or being active are still 
there as invisible ”unwritten rules”, structures, practices and attitudes that impede the concepts to 
become realised in a person’s life� 

Self-determination is part of integrity, and it is a basic requirement for inclusion, participation or be-
ing active party in decision making regarding one’s own life� For some reason self-determination, 
no matter how widely recognised as a moral principle, appears continuously be a rather contro-
versial concept to put into practice especially in the fields of health, social sector and education 
services� Even if self-determination is visible in numerous laws, bills and organisational strategies, 
still widely research findings point out huge flaws and gaps in praxis globally� Clients/patients 
opinions and experiences of their possibilities to be involved in decision making processes related 
to their own life situation or care contradict outstandingly with those of care personnel� The care 
personnel assess inclusion of clients taking place in much wider scales than what the clients 
experienced� Especially, single persons, male, unemployed, persons unhappy with their care or 
long-term institutionalised patients experience flaws and shortcomings in self-determination much 
more than other groups of people� 

According to Naukkarinen (2008) in healthcare there are shortcomings in obtaining information 
related to risk assessment, treatment option, prognosis and follow-up care throughout the care 
chain, and the patients are not supported adequately in decision making� The biggest difficulties 
the clients/patients see being related to the rush in doctor’s appointments, physicians’ turnover, 
and the fact that patients’ views are not taken enough into account� The care personnel on the 
contrary sees that patients are not willing to participate, and they are not knowledgeable enough 
to participate in decision making� Nevertheless, the personnel experiences that patients in general 
are active parties and their self-determination is well realised in healthcare� 

Self-determination as participation requires from the patients’ part knowledge, abilities and willing-
ness but as well from the personnel’s part professional competences, guidance skills, and analyti-
cal thinking in order to identify and recognise the individual needs as starting point in care services� 
Trust, mutuality and partnership are elementary in empowering inclusion� 

From social perspectives being different or disabled appears as the society’s relation to the indi-
vidual� The person’s characteristics or medical diagnosis become impediments or disabilities by 
the restrictive attitudes, prejudices and discrimination of the society� That is why the society should 
change rather than trying to change the individual with differences� 

1. INCLUSION AND INTEGRITY AS A SOCIETAL VALUE BASE 1. INCLUSION AND INTEGRITY AS A SOCIETAL VALUE BASE
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One of the positive thing recently is Service Design thinking which means the activity of planning 
and organising people, infrastructure, communication and material components of a service in 
order to improve its quality and the interaction between service provider and customers� The 
purpose of service design methodologies is to design according to the needs of customers or par-
ticipants, so that the service is user-friendly, competitive and relevant to the customers� The back-
bone of this process is to understand the behaviour of the customers, their needs and motivations� 
In other words, the services are designed to meet the customer’s need unlike the prevailing model 
of production where the organisation decides what they produce and the customer stands in “take 
it or leave it” situation� What could explain this that so long and well-known ethical principles and 
acknowledged values do not transfer into professional practices in full scale? Why is it that health 
and social services still are unknown territories to customers where they have to experience be-
ing outsiders, ”migrants”, who do not understand the language and the culture – and no one of 
the professionals are interested in assisting? Jordan (2000) has developed a model of hierarchy 
of needs to inclusive design that goes from functionality to usability, dignity and pleasure� What if 
this model could make a difference in our services? What if that could lead even more economic 
solutions? 

This symposium is discussing inclusion and integrity from various points of view� The aim is to open 
our horizons to realise how huge challenges there still are there to be solved but also offer a forum 
for international experts and our master students to present perspectives and on-going concrete 
projects that strive for meeting those challenges� 
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Seppälä H & Rajaniemi M 2012� Sosiaalinen näkökulma� Kehitysvamma-alan verkkopalvelu� Viitattu/ Referred 
on 8�4�2013� www�verneri�net

de Souza van der Linden J & Brendler CF 2012� The hierarchy of needs to inclusive design� Work 41 (2012), 
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1.2 IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ 
 – OSA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA

  Ritva Kangassalo 
  yliopettaja

Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä yhteiskunta� Sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat siirty-
mässä vanhuspalvelulain määrittelemään ikääntyneeseen väestöön (yli 63-vuotiaat)� Ikääntymises-
tä on puhuttu vuosikymmeniä, mutta siihen on varauduttu riittämättömästi� Asenteet ikääntymi-
seen ja ikääntyneisiin vaihtelevat ikäsyrjinnästä positiivisuuteen� 

Tässä artikkelissa ikääntyneeseen väestönosaan kuuluva kirjoittaja tarkastelee ikääntyneen väes-
tön osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan (integraatio) sekä oikeutta omanlaiseen elämään (in-
tegriteetti)�

Laki ja laatusuositus

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 
(28�1�22012/980, ns� vanhuspalvelulaki) astui voimaan heinäkuussa 2013� Sen tueksi päivitettiin 
myös Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2013:11)� 

Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 
suoriutumista� Mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen nähdään yhtenä tärkeim-
pänä varautumistoimena ikääntyvässä Suomessa� Tavoitteen voidaan ajatella minimoivan ja myö-
hentävän sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta siirtämällä vastuuta ikääntyneille itselleen ja heidän 
läheisilleen� 

Toisena lain tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa 
vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa� Yhtenä 
tähän vaikuttavana keinona laki velvoittaa kunnat perustamaan vanhusneuvostot 1�1�2014 men-
nessä�

Suomi ikääntyy

Suomen kansalaisista yli miljoona on täyttänyt 65 vuotta (ylittyi heinäkuussa 2012), mutta van-
huspalvelulaki määrittelee ikääntyneeksi väestöksi jo 63 vuotta ylittäneet kansalaiset� Suurin osa 
ikääntyneestä väestöstä jatkaa elämäänsä työelämässä tai eläkkeellä selviytyen itsenäisesti ar-
jessaan� Kansainvälisten tutkimusten mukaan ikääntyneet kohtaavat ikäsyrjintää monella tavoin� 
Työelämässä vannotaan pidentyvien työurien, ikäjohtamisen ja mentoroinnin nimeen, mutta käy-
tännössä ikääntynyt työntekijä työllistyy huonosti työmarkkinoilla� Terveyspolitiikassa varsinkin ter-
veyden edistäminen minimoituu eläkkeelle jäämisen jälkeen ja ikääntyneitä suositellaan tekemään 
hoitotahtoja/-testamentteja, joissa vaativimmista hoidoista luovutaan� Ikääntyneistä puhutaan 
edelleen taakkana yhteiskunnalle; eläkepommina, joka räjähtää viimeistään suurten ikäluokkien 
eläköityessä� Viime vuosina asenne ikääntyneisiin vaikuttaisi kuitenkin muuttuneen myönteisem-
mäksi; ikääntyneet nähdään jossain määrin myös yhteiskunnallisena voimavarana (esim� Koskinen 
2013)�

Ikääntyneiden terveys ja toimintakyky ovat parantuneet Suomessa viimeisten vuosikymmenten ai-
kana merkittävästi aivan vanhimpia ikäryhmiä lukuun ottamatta� Tässä onkin lähivuosikymmenien 
kehittämishaaste suomalaiselle yhteiskunta- ja terveyspolitiikalle, suurten ikäluokkien vanhetessa 
ns� ”vanhaan vanhuuteen” heidän arjessa selviytymisensä tulisi sujua huomattavasti pienemmän 
tuen ja vähempien palvelujen turvin kuin nykyään� 
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Kolmas ikä – aktiivinen ja myönteinen vaihe elämässä?

Kolmannen iän käsite on yleistynyt ikääntymispuheeseen kahden viime vuosikymmenen aikana� 
Tällä tarkoitetaan ikävaihetta eläkkeelle jäämisestä noin 75 ikävuoteen� Kolmas ikä viittaa aktiivi-
seen ja positiiviseen vaiheeseen, mahdollisuuteen toteuttaa omia haaveitaan� Kuitenkin on myös 
esitetty, että puhumalla kolmannesta iästä vanhuus naamioidaan aktiivisena työiän jatkumona ja 
varsinainen vanhuus jätetään paitsioon (esim� Karisto 2013)� Kolmanteen ikään työelämästä siir-
tyvät ovat aikaisempia eläkeläissukupolvia terveempiä ja vauraampia� Tähän ikääntyneeseen vä-
estöön kohdistetaan monia, keskenään ristiriitaisiakin odotuksia� Tulevaisuudessa palkkatyöajan 
odotetaan pitenevän, eläkkeellä olevien odotetaan olevan ainakin osittain ja ajoittain työssä, heidän 
odotetaan tekevän vapaaehtoistyötä (tähän liitetään myös omaishoitajuus, lapsenlapset ja naapuri-
apu), heidän tulisi elää terveemmin, kuluttaa riittävästi, jättää perintöjä ja maksaa enemmän veroja� 
Lisäksi ikääntyvien tulisi kouluttautua myös vanhemmalla iällä kyetäkseen vastaamaan kehittyvän 
työelämän haasteisiin, osallistua yhteisönsä kehittämiseen, siirtää kokemustietoa seuraaville suku-
polville ja panostaa ihmissuhteisiin� (Kautto et al� 2004�) 

On alettu puhua myös tuottavasta vanhenemisesta, jolloin ikääntyvä väestö edelleen on yhteiskun-
nan kannalta arvokasta osallistumalla ja kuluttamalla, mutta myös tekemällä sellaisia vapaaehtois-
työksi luokiteltavia tehtäviä, jotka koituvat yhteiskunnan ja yksilöiden hyödyksi� Tämän arvioidaan 
myös lisäävän ikääntyneen kokemusta tarpeellisuudestaan, kokemusta mukana olemisesta ja yh-
teiskuntaan sekä yhteisöön kuulumisesta�

Tietoa yhteiskunnan vanhenemisesta on ollut vuosikymmenien ajan, mutta ilmeisesti siihen val-
mistautuminen on tapahtunut viiveellä ja puutteellisesti� Yhteiskunta pitäisi nähdä kaikenikäisistä 
kansalaisistaan koostuvana (esim� YK:n ikääntymiskonferenssi, Healthy Ageing, EU:n teemavuosi 
2012) ja kaikenikäisten voimavarat ottaa monipuolisesti käyttöön�

Vanhaksi suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä

Ihmiset toivovat voivansa vanheta onnistuneesti, osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan, pysyä mah-
dollisimman terveinä ja toimintakykyisinä sekä fyysisesti että henkisesti� Tämä mahdollistaa hyvän 
elämänlaadun ja itsenäisyyden arjessa� Nykyisin puhutaan myös rohkeasta vanhenemisesta, joka 
tarkoittaa tulevaan orientoituvaa visiota vanhenemisesta (focus, visio and willing; Tirrito 2003); us-
koa siihen, että tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa ja se pitää sisällään mahdollisuuksia (Koskinen 
2013)�

On arvioitu että noin yhden kolmasosan kohdalla vanheneminen ei suju onnistuneesti vaan sairau-
det ja ongelmat kasaantuvat� Arjessa selviytyminen edellyttää apua ja tukea läheisiltä tai yksityisiltä/
julkisilta palvelujen tuottajilta� Terveysongelmat vaativat hoitoa ja vaikuttavat toimintakykyyn� Yksi-
näisyys ja masennus alentavat elämänlaatua� Terveys- ja hyvinvointipalveluja tarvitaan tulevaisuu-
dessakin ikääntyneiden tueksi� Yhteiskunta pyrkii turvaamaan tämän lainsäädännöllä ja suosituk-
silla� Myös vapaaehtoistyöllä voidaan tuottaa elämänlaatua selviytymättömän ikääntyneen arkeen� 
Suomen lainsäädännön mukaan vastuu apua tarvitsevan ikääntyneen palveluista kuuluu asuin-
kunnalle ja osin yhteiskunnalle� Omaisten ja läheisten osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen�

Vanhuspalvelulaki – turvaamassa osallisuutta ja integriteettiä

Vanhuspalvelulain tarkoitus on parantaa väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavi-
en päätösten suunnitteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa� Kuntien tulee lain 
velvoittamina perustaa vanhusneuvosto vuoden 2013 loppuun mennessä� Suunnitteluosallisuutta 
tuetaan tekemällä yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa, kun kuntaan laaditaan vanhuspalvelustra-
tegiaa� Vanhustenhuollon kuntastrategiat vahvistetaan valtuustokausittain ja ne ohjaavat kunnan 
vanhuspalvelujen toteuttamista ja kehittämistä� Päätösosallisuutta toteutetaan, kun vanhusneu-
vostot antavat lausuntoja ikääntyneiden elinoloihin vaikuttavissa asioissa lautakunnille ja valtuustol-
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le� Ne voivat tehdä myös aloitteita� Vanhusneuvoston lisäksi kuntakohtaisesti toteutetaan monen-
laisia ikääntyneiden äänen kuulemiseen ja toimintaosallisuuteen liittyviä toimintoja, esimerkkeinä 
kyselyt, raatityöskentelyt ja paneelit� 

Iäkkäille tulee järjestää neuvontapalveluja laissa määritellyistä, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvis-
tä asioista� Tällä turvataan iäkkäiden tiedonsaantiosallisuutta� Lisäksi palveluja tarvitseva iäkäs 
henkilö tulee ottaa mukaan omien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen kaikissa vaiheissa� 
Osallisuutta tukee myös vastuutyöntekijä, joka turvaa yhden kokonaisuuden tuntevan työntekijän 
ikääntyneelle asiakkaalle� Tulevaisuus näyttää miten vanhuspalvelulaki tulee vaikuttamaan iäkkäi-
den osallisuuteen ja integriteettiin – oikeuteen omanlaiseen elämään�

Haasteena ovat paljon tukea arjessa tarvitsevat ikääntyneet, joiden elämä tutkimusten mukaan 
näyttää olevan kohteena olemista ja odottelua� Muut järjestävät arjen toiminnot ja iäkäs vähään 
tyytyväisenä passiivisesti odottelee aamupalaa, aamupesua, lounasta… Myös tässä tilanteessa 
iäkäs elää omaa elämäänsä, vaikka ei pystykään vaikuttamaan siihen, millaiseksi hänen päivänsä 
muodostuu�

Kuulun iäkkääseen väestöön, mitä ajattelen?

Kuulun suuriin ikäluokkiin, meitä on aina ollut liikaa� Tiedämme eläneemme sodan kokenutta su-
kupolvea helpomman elämän� Pystyimme olemaan mukana hyvinvointiyhteiskunnan luomisessa, 
elättämään itsemme ja perheemme� Olemme olleet mukana vaikuttamassa palvelujen kehittymi-
seen� Olemme elämämme aikana muuttaneet ja muuttuneet� Nyt olemme osa ikääntynyttä väes-
töä, siirtymässä eläkkeelle yli 40 työvuoden jälkeen� Olemme viime vuosikymmenet saaneet kuulla 
olevamme yhteiskuntaa uhkaava pommi, este nuorempien hyvinvoinnin säilymiselle� Toisaalta meil-
tä odotetaan yhteiskunnallista aktiivisuutta, tuottavaa vanhenemista� 

Entä jos haluan istua keinutuolissa ja ajatella sinisiä ajatuksia, kirjoittaa runoja ja maalata tauluja? 
Olisin vain sisäisesti aktiivinen� Sallitteko sen minulle? Uskotteko, että olen oman elämäni paras 
asiantuntija?

Lähteet

Healthy Ageing� A challenge for Europe� http://www�fhi�se/PageFiles/4173/Healthy_ageing�pdf� Viitattu/ Refered 
on 28�10�2013� 

Kautto M�, Koskinen S�, Karisto A�, Kiander J�, Riihelä M�, Sullström R�, Valkonen T�, Martelin T�, Sainio P�, Koski-
nen S�, Vaarama M� & Lehto J� 2004� Ikääntyminen voimavarana� Tulevaisuusselonteon liiteraportti 5� Valtioneu-
voston kanslian julkaisusarja 33/2004� Edita, Helsinki�

Laki iäkkään väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista� 28�12�2012/980� 
Saatavissa: www�finlex�fi/lainsäädäntö/ajantasainen lainsäädäntö/vuosi 2012/28�12�2012/980

Sihto M�, Palosuo H�, Topo P�, Vuorenkoski L� & Leppo K� (toim�) 2013� Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt� 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos� Teema 17/2013� Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino, Tampere�

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2013� Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 
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document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915�pdf� Viitattu/ Refered on 07�11�2013�
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kyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista� Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi� 
http://www�stm�fi/c/document_library/get_file?folderId=7724561&name=DLFE-26865�pdf   Viitattu/ Referred 
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Tirrito, T� 2003� Ageing in the New Millenium� A Global View� University of South Carolina Press, South Carolina�
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1.3 DYING WITH DIGNITY 
 – TEACHING STRATEGY

 Juraj Čáp
  Comenius University in Bratislava, Jessenius Medical Faculty in Martin,
  Department of Nursing, Slovakia

Introduction

Preservation of human dignity is one of fundamental goals of health care provided to dying patients 
and essential to care in general� Human dignity is mentioned in various documents (Edlund et al� 
2013, 1) especially those related to palliative care (Chochinov et al� 2002, 2026)� Its characteriza-
tion is often vague without the possibility of particular reflection of this phenomenon (Allmark 2002, 
255)�

The Dying with dignity workshop is outlined as an introduction to the topic� It is an educational 
strategy that can be used to form students’ basic ethical framework for practice� 

Description of the workshop

The goal of this workshop is to guide student`s development in their own ethical framework of dy-
ing with dignity; confront their attitudes towards the attitudes of others; identify factors that could 
affect human dignity in the context of dying; and to compare them with selected research evidence 
from the patient’s perspective� This strategy allows them to obtain a bigger picture of the issue and 
boost their awareness of dignity in care� 

The workshop is based on a style of active learning, which consists of several methods, like in-
teractive lecture (in order to introduce the terms death, dying and dignity), group work (to identify 
the factors affecting dignity), and panel discussion (to present the group work results, to compare 
them with selected research evidences, to draw conclusion)� The workshop is proposed for the 
groups of 8 to 20 participants (2 groups of 4 participants / 4 groups of 5 participants respectively)� 
The duration is approximately one hour and thirty minutes�

The structure and process of the workshop
The workshop is divided into five parts: 1) introduction to the problem; 2) group work; 3) presenta-
tion of outcomes; 4) comparisons of outcomes and research evidence, and 5) possible application 
and conclusion�

1. Introduction to the problem
The initial part of the workshop is an interactive lecture (ca�15 min)� The issue of death, dying, 
dignity and indignities and their inter-relationships is opened� The central problem is outlined with 
the question: How the term ‘dying with dignity’ can be understood? Various definitions of related 
terms are presented with an accent to their ambiguity and complexity�

2. Group work
In the second part, students are divided into groups setting them the task of imagining themselves 
in the situation of a dying man� Students are asked to describe their understanding of the phrase 
‘dying with dignity’� In the group discussion they should identify the factors that would influence 
their dignity in such a situation� Another task for the group as a whole is to make an effort to assort 
relevant factors under more general categories� In this phase the teacher facilitates all the process-
es, supports and monitors the group work� The duration of this phase is approximately 25 minutes�
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3. Presentation of outcomes
In the third part of the workshop the group work outputs are put on the wall so that all participants 
can see them� Each group selects a representative to present the results of the group work� Other 
members of the group can complement them� All the groups step-by-step add their own results 
and findings to the previous ones� The teacher is in the position of a coordinator directing the ac-
tivities� If necessary, the teacher may also comment the results� The duration of this phase is 25 
minutes�

4. Comparisons of outcomes and research evidence
In the fourth part of the workshop, participants are invited to submit any comments or supplement 
the results of the whole group work� Then the teacher introduces selected evidences from re-
search studies focused on this topic and compares them with the group work results� The teacher 
also highlights the factors that have not been identified but are mentioned in the studies� The dura-
tion is approximately 15 minutes�

5. Possible application – conclusion
In the last phase the teacher prompts participants to reflect on how the knowledge achieved can 
be used in the practice or in research� This phase is the starting point for a follow-up workshop on 
possible application of gained knowledge� The duration is approximately 10 minutes�

Conclusion

Teachers should use learning strategies facilitating student’s development of their own moral at-
titudes to different moral dilemmas in everyday practise� This workshop is focused on the initial 
reflection of dying with dignity� Other educational units are needed concerning how to promote the 
practise (care) with regard to respect of human dignity in the process of dying�

The list of references contains articles containing information that can be used in the first phase of 
the workshop as well as research studies that can be used in the fourth stage of workshop�
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1.4 SURUSTA TIE ETEENPÄIN 
 – HYVÄN KÄYTÄNNÖN KUVAUS 
 SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYKSEN 
 SURUKURSSISTA 

  Tarja Diefenbaugh
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK)

Satakunnan Syöpäyhdistyksen surukurssin kuvaus hyvänä käytäntönä oli terveyden edistämisen 
ylempi AMK -koulutusohjelman Näyttöön perustuvan toiminnan opintojakson oppimistehtävä� Ku-
vauksen aineisto koostui hyvän käytännön ja suruprosessin määrittelystä� Surukurssin toimintaym-
päristö kuvattiin mahdollisimman tarkasti� Tilaus työlle tuli Satakunnan Syöpäyhdistykseltä� Sata-
kunnan Syöpäyhdistyksen Surusta tie eteenpäin -viikonloppu on kuntoutumisen tukikurssi, jonka 
tarkoituksena on antaa tietoa ja tukea syöpään menehtyneiden omaisille, mahdollistaa vertaistuki 
ja hiljaisen tiedon jakaminen� Surukurssin hyvän käytännön kuvaamisen tavoitteena oli arvioida 
yhdistyksen toimintamallia�
 
Hyvä käytäntö on eettisesti hyväksyttävää ja perustuu mahdollisimman monipuoliseen tietoon käy-
tännön vaikuttavuudesta ja/tai toimivuudesta� Hyvä käytäntö kuvataan tiiviisti ja selkeästi yksityis-
kohdiltaan, ja yleistettävästi siten, että käytännön käyttöönotto on mahdollista� Hyvän käytännön 
jakaminen edellyttää luotettavaa tietoa käytännön hyvyydestä� Käytännön ominaisuuksia voidaan 
todentaa arvioimalla tarve- ja kysyntälähtöisyyttä, tuloksellisuutta, käytettävyyttä ja hyödynnettä-
vyyttä sekä siirrettävyyttä� Hyvän käytännön tunnistaminen tarvitsee tunnistajia jaetun kehittämis-
vastuun mukaisesti� Silloin käytännön toimijoiden lisäksi muun muassa muut sidosryhmät tiedos-
tavat sen, että käytäntö on tarvelähtöinen ja kohderyhmän kannalta tuloksellinen�

Surukurssin asiakaslähtöinen arviointi suoritettiin Bikva-arviointi- ja kehittämismenetelmällä, joka 
perustuu asiakkaiden näkemyksiin palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta� Hyvän käytännön ku-
vaus suoritettiin tiiviissä yhteistyössä dialogimenetelmää käyttäen surukurssin toimijoiden (perhe-
terapeutti, musiikkiterapeutti ja syöpäsairaanhoitaja) kanssa� Keskustelufoorumit olivat avoimia ja 
spontaaneja, jossa kaikki toimijat saivat mielipiteensä kuuluviin� Foorumin kokoonkutsujana opis-
kelija oli hyvän käytännön kuvaajan roolissa, esittäen kysymyksiä käsiteltävästä asiasta ja kirjaten 
muistiota� Keskustelun pohjalta kirjattu kuvaus lähetettiin osallistujille, joilla oli vielä tällöin mahdolli-
suus tuoda esiin omia ajatuksiaan kuvaukseen liittyen� Keskustelufoorumeissa asiakasnäkökulma 
huomioitiin hyödyntämällä surukursseilta saatuja asiakaspalautteita� 

Opintojakson tuotoksena Satakunnan Syöpäyhdistyksen surukurssi tunnistettiin hyväksi käytän-
nöksi hyvien käytäntöjen tunnuspiirteiden avulla� Surukurssi hyvänä käytäntönä liittyy Satakunnan 
Syöpäyhdistyksen toimintaan surukurssin organisoinnissa� Hyvän käytännön piirteet: Surukurssille 
on ollut, ja edelleen on, selkeä kysyntä� Surukurssia on kehitelty pitkän ajan kuluessa, jolloin sen 
toimintatavat ovat hioutuneet toimiviksi� Resurssit kohdennetaan kokemuksen myötä ilmenneisiin 
olennaisimpiin asioihin� Surukurssi on ollut suosittu ja osallistujien kokemuksena se on ollut antoisa 
ja hyödyllinen� Surukurssi toimintatapana on vapaasti hyödynnettävissä� Koko kurssi tai sen osia 
voidaan siirtää toiseen ympäristöön suunnitelmallisella yhteistyöllä eri toimijoiden kesken� Hyvän 
käytännön kuvauksen avulla Satakunnan Syöpäyhdistys voi levittää surukurssia ja vahvistaa omaa 
toimintaansa maakunnallisena toimijana� 
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WAY ONWARD THROUGH GRIEVING   
– DESCRIPTION OF A BEST PRACTICE 
PROGRAMME OF SATAKUNTA CANCER 
ASSOCIATION - ENGLISH SUMMARY

Tarja Diefenbaugh
Master degree programme in Health Promotion

One of the learning assignments in the course of Evidence-based Practice in master degree pro-
gramme in Health Promotion was to analyse some Best Practices� This article is related to that 
assignment with description of the Grieving Course run by Satakunnan Syöpäyhdistys (Satakunta 
Cancer Association)� The description consisted of definitions of best practices and griefing� In 
addition, the course environment was described in details� This assignment was ordered by Sa-
takunnan Syöpäyhdistys (Satakunta Cancer Association) in order to assess and obtain external 
feedback regarding the activities of the Association�   

Way onward through grieving- weekend course is designed to be a support programme in reco-
very and rehabilitation for cancer patients’ family members� The course focuses on distributing 
knowledge and support, provide a forum for peer support and share of tacit knowledge� 

1. INCLUSION AND INTEGRITY AS A SOCIETAL VALUE BASE



19

1. INCLUSION AND INTEGRITY AS A SOCIETAL VALUE BASE 2. INCLUSION AND INTEGRITY IN WELFARE TECHNOLOGY

2.1 APPROACH TO DESIGN FOR WELFARE  
 TECHNOLOGY APPLICATIONS

  Enda Finn
  Visiting Researcher, Welfare Technology Research and 
  Competency Centre, SAMK, Pori�

In this UAS Symposium I will present an overview of how we might approach the design of ap-
propriate welfare technologies, in particular smaller scale software applications or apps, which 
when combined with various devices or sensors have the potential to provide for supportive or 
novel solutions and potentially enhance well-being for the user�

For the purposes of simplifying the presentation, two opposite approaches to design are sugge-
sted� Firstly, there is the top-down approach, which attempts to encompass the full breath of the 
problem space� One key principle applied is that of accommodation� Generally such top-down 
design applies the slogan, “design for everybody” and interestingly this ties into the first Symposi-
um theme of inclusion�

In particular, the concept of Universal Design is considered as an example� According to the Irish 
Centre for Excellence in Universal Design (www�universaldesign�ie), “Universal Design promotes 
the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the 
greatest extent possible, regardless of their age, size, ability or disability”� This design philosophy 
outlines seven broad design principles which when applied help to promote the universality of the 
design in question� It encompasses a broad scope of potential design situations ranging from the 
built environment, products and services and, increasingly ICT based services, applications and 
devices� It has therefore important implications for the rapidly developing area of welfare techno-
logy� Furthermore, Universal Design encourages a design approach that does not just look at the 
“average” user, but rather actively seeks to consider as diverse a range of users as possible� This 
includes non-standard and specialist user groups, in particular those with some form of impair-
ment, or varying degrees of disability (e�g� physical or intellectual) or a more specialist medical 
need�

The second approach to design suggested, the bottom-up approach, tends to have a much 
narrower focus and addresses the specific needs of a small number of potential users (or clients), 
even to the point of a single specific individual� The emphasis is on achieving depth of understan-
ding from within the problem space� One of the key principles applied is that of identification� In 
particular, I am suggesting that such bottom-up design applies the slogan, “design for somebody”� 
It is particularly useful in the early stages of development e�g� problem statement, needs identifica-
tion, requirements gathering or when investigating or exploring the feasibility of an idea or where 
something potentially quite innovative or even inventive is being attempted� As the focus of this 
approach is on depth and being more personalised (person-centred design), it has the potential 
to address issues relating to human dignity, the second theme of this Symposium� I argue that it 
is by combining the two approaches, with appropriate checks and balances that the maximum 
benefit can be gained�
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2.2  TECHNOLOGY, ETHICS AND AGENCY IN  
 THE CARE OF OLDER ADULTS 

  Merja Sallinen
  Principal Lecturer

Introduction

Living at one’s own home to the end of life – or at least as long as possible – has been identified 
as the leading societal principle in the care of older adults in Finland� [1]� However, the more the 
functioning deteriorates the more services are needed to ensure safety� The key fundamental 
value in the services for older people is respect of human dignity, which can be secured by sup-
porting self-determination and equality, and by enhancing active agency and safety of the elderly� 
[2]� These principles are also essential when developing safety technology or assistive devices for 
older people� 

In spite of many obvious benefits, the implementation on technology may also be approach from 
the vantage point of ethical realm in elderly care; the relationships with the professionals are often 
labeled with asymmetry, decreased privacy and increased vulnerability instead of equality, integrity 
and autonomy� [3] � Moreover, the active agency is seldom studied; how the older adult chooses 
to use one’s functioning in his/her living environment and whether or not technology could support 
this agency�

Purpose 

This paper summarizes the results of studies [4] [5] [6] that were conducted during the R&D pro-
ject KÄKI, where a user-centered approach was used to explore and develop safety technology 
in three service houses for older adults in Satakunta� The technologies that were used in the 
given service houses represented ‘low-tech’ or ‘mid-tech’ technologies [7]; e�g� alarm wristbands, 
activity detectors, safety floors and various communication and monitoring systems or assistive 
devices for mobility, hearing or vision� 

A mixed-method approach was used in order to reach versatile data� Residents aged 80–92 
(n=12) living in service house environment as well as their family members (n=5) and profession-
als (n = 10) were interviewed about their experiences, fears and needs concerning technology� In 
addition, members of the staff (n=25) answered to a questionnaire� The main research questions 
were as follows:

•	 What kind of needs, fears and worries were expressed by the residents, their family members 
and by the nursing staff?

•	 What kind of ethical dilemmas concerning safety technology were expressed by the residents?
•	 How does the technology affect the different aspects of agency of the older adults?

Reflections on the results

According to the results of the questionnaire for the nursing staff, memory problems and difficul-
ties in mobility and balance of the residents were perceived as the main causes for the feeling of 
insecurity� They explicated that memory problems easily lead to disorientation, i�e� difficulties in 
recognizing places and people, which in turn lead to tendency of getting lost even in familiar envi-
ronments� Difficulties in mobility and balance were often linked to experienced fear of falling of the 
elderly residents� Difficulties in communication and deterioration of hearing and vision were also 
seen as important causes of insecurity� The technological solutions were expected to decrease the 
feeling of insecurity and to enhance active functioning of the residents� 
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The professionals were also asked to evaluate the usefulness and availability of some technologies 
in their unit� (Fig� 1)� Technologies that could activate the residents were perceived useful, although 
they were not yet available for the residents� Similarly, movement activated nightlights, automatic 
switch-off of electric devices (such as oven, coffee-cooker, etc�) and a generic remote control were 
seen as necessary and useful but were not available� In contrast, medication reminder was not 
perceived as necessary, which is understandable in the given environment; the medication of the 
residents is usually supervised by the nurses� 

Figure 1. Usefulness of devices evaluated by the staff

The usability of the devices that were used was discussed vividly both by the residents and by the 
staff� Problems with multiple alarms simultaneously, difficulties in switching off the alarms, false or 
missing alarms and problems in charging the batteries of the devices were encountered on a daily 
basis, especially in the beginning of the implementation of the system� This had caused mistrust 
towards the safety technology in general, which in turn had led to decreased motivation to use 
the devices� When the devices did not work properly, the technology was perceived to increase 
the workload of the nurses, instead of decreasing it� The residents also expressed that they did 
not want to be a burden to anyone and therefore the false alarms caused by unskillful use of the 
devices were perceived as embarrassing� Moreover, the residents criticized the design of some 
devices; using the devices with small buttons when you have poor sight and trembling hands was 
perceived as challenging� 

Second topic that was brought into discussion was the impact of technology on the amount of 
human contacts� The residents and their family members emphasized that human contact with the 
nursing staff must not decrease; there is no technology that can replace the human touch or live 
communication with the nurses� This view was also supported by the professionals; they explicat-
ed that in practical work you cannot rely merely on the technology and “wait for an alarm” because 
the sense that human contact and help is available was very important to the elderly residents and 
as such it enhanced feeling of safety� However, it was also pointed out by some residents that any 
technology that could reduce the work load of the nursing staff or saved time or effort could also 
benefit the residents in the long run�

The main ethical concern expressed by the residents, was related to maintaining privacy despite 
increasing technical monitoring� The need for monitoring was understood from perspective of 
safety but it was discussed whether all the monitoring systems were necessary and whether the 
cameras (in the corridors or at the front door) could be replaced by other solutions where the pri-
vacy of the residents could be better protected� Similarly, monitoring systems in one’s apartment 
were approached with caution; they might not only intrude privacy but also decrease the feeling 
of homeliness�
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All in all, the homeliness and intimacy of the environment was highly appreciated by the residents� 
The increased use of various monitoring and alarm systems seemed to collide with the core values 
of the elderly� Questions like ‘‘who will be watching me?’’ or ‘‘Can I refuse monitoring because I find 
it obtrusive?’ were common in many interviews� The elderly residents emphasized that although 
various nursing services were tightly linked to their current housing, it is nonetheless a home and 
not an institution� Some of the residents and their relatives discussed whether or not privacy and 
autonomy can be improved when using technology� They explicated that the use of technology 
would be more acceptable, if you could define yourself what methods were used and under what 
circumstances� The idea of a ‘technological will’ was expressed by a resident’s spouse; it could 
be drawn up at the time when the service plan and contract were drafted� This way the elderly 
person’s definition would be heard and later fulfilled, for example if cognitive or physical functioning 
deteriorates�

According to our results, the technological devices and systems seem to partially support the ac-
tive agency of the older adults� The elderly residents expressed that the main goal in the ‘‘sunset of 
life’’ was to maintain one’s dignity and integrity� Older people who live in a service house environ-
ment have already given up their own active agency to some extent; often they need help in many 
daily activities, including those who are perceived as most intimate, e�g� using the toilet, taking a 
shower or dressing and undressing� It was pointed out by the residents and their family members 
that the role of human contact in these situations is invincible and cannot be replaced by any tech-
nological solutions or devices�

The elderly residents seemed to choose a rather sedentary life after having to give up living at 
home and therefore did not experience a need for technology; moving was limited mainly to indoor 
environment and they did not seem to whistle for more� It is noteworthy that the participants of 
the study - both the residents and the professionals - seemed to know very little about ‘‘mid-tech’’ 
or ‘‘high-tech’’ assistive devices, communication technologies or safety systems and about how 
these could improve the independence of the residents in daily activities or enhance the feeling of 
security�

Future perspectives

The current technology in the service houses of this study focuses on monitoring and technical 
surveillance of the residents, which may for example prevent fall accidents to some extent or at 
least alarm when help is needed� However, the results of this research project indicate that the 
implementation of safety technology seems to be based more on the needs of the organization 
than on those of an individual older resident� Moreover, technological monitoring conceals several 
ethical dilemmas – e�g� in regard to maintaining privacy, human contact and autonomy – that need 
to be discussed thoroughly with the residents and their proxies before implementation of the de-
vices and safety systems� 

As maintaining independence, autonomy and active agency are perceived as main goals in geriat-
ric rehabilitation, the technology that is used should also serve these purposes and more individual 
and personalized devices and systems should to be developed, preferably in cooperation with the 
users�

2. INCLUSION AND INTEGRITY IN WELFARE TECHNOLOGY



23

References

[1] “Tie hyvään vanhuuteen� Vanhusten hoidon ja palvelujen linjat vuoteen 2015 [ A Roadmap for a Good 
Old Age� Policy Definitions for a Good Care and Services for Older People 2015],” Ministry of Social Affairs 
and Health: Reports 2007/8, Helsinki, 2007�

[2] ”National Framework of High-quality Services for Older People,” Ministry of Social Affairs and Health, 
2008�

[3] Zwisjsen S, Niemeijer AR & Hertogh C, ”Ethics of using assistive technology in the care of communi-
ty- dwelling elderly people: An overview of the literature,” Aging & Mental Health, pp� 15: 419-427, 2011� 

[4] Sallinen M, Hentonen & Kärki A, ”Technology and active agency of lder adults living in service house 
environment,” Disability and Rehabilitation, assistive Technology, DOI: 10�2109/17483107�2013�836685, 
2013� 

[5] Sallinen M, Kärki A, Salo O, Teeri S& Nurminen M, ”Nurses’ perspectives on implementation of safety 
technology in elderly care- a mixed method study,” tekijä: IEEE EMBS Special Topic Conference on Point-
of-Care, Heaklth care technologies; 16�-18�1� 2013 , Bangalore, India, 2013� 

[6]  Salo O, Sallinen M & Teeri S , ”Ethical dilemmas related to the use of technology in service hous envi-
ronments,” 2013 submitted� 

[7]  van Hoof J, Kort H, Rutten P & Duijnstee M, ”Ageing-in-place with the use of ambient intelligence 
technology: perspectives of older users,” International Journal of medical informatics 80, pp� 310-331, 
2011� 

2. INCLUSION AND INTEGRITY IN WELFARE TECHNOLOGY



24

2.3 HYVINVOINTITEKNOLOGIAN 
 PILOTTIKOKEMUSTEN
 HYÖDYNTÄMINEN 
 VANHUSPALVELUIDEN TOIMINNASSA 

  Päivi Lensu & Andrew Sirkka
  Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK)

Taustaa

Sosiaali- ja terveyspalveluissa eletään parhaillaan haasteellista aikaa tasapainotellen kasvavien pal-
veluntarpeiden ja palvelutuotannon supistamisen välillä� Se edellyttää ennakkoluulotonta uudistus-
halua, muutoksen johtamisen taitoa, keskeneräisyyden sietämistä ja uuden tyyppistä näkemyksel-
lisyyttä kaikilta toimijoilta – niin palvelujen tuottajilta, käyttäjiltä kuin poliittisilta päätöksentekijöiltäkin� 
Yksi osio tässä muutoksessa on hyvinvointiteknologian hyödyntäminen�

Teknologian käytön historia hoitotyössä on lyhyt� Teknologisten ratkaisujen yhdistäminen osaksi 
hoitotyötä edellyttää yhteisen kielen, käsitteiden ja keskustelukulttuurin löytymistä� Pilottien myö-
tä teknologiakulttuuria tuodaan tutuksi ja yhdessä hoitohenkilöstön kanssa pyritään teknologian 
mahdollisimman luontevaan hyödyntämiseen arjen hoitotilanteissa�

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on vuosina 2011–2013 pilotoitu ja otettu käyttöön useita eri-
laisia hyvinvointiteknologisia ratkaisuja ja palveluita� Osa piloteista on ollut määräaikaisia kokeiluja 
ja osa jäänyt pysyväksi osaksi hoitohenkilökunnan arkea� Tavoitteena on ollut löytää käyttäjäystä-
vällisiä ratkaisuja tehostamaan hoitotyötä ja saamaan aikaan kustannussäästöjä� Piloteissa ope-
teltiin uusien hyvinvointiteknologisten laitteiden (esim� kannettavat tietokoneet kotihoidon sairaan-
hoitajille), niihin liittyvien ohjelmistojen (esim� kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä) ja palveluiden 
(esim� apteekin annosjakelu) käyttöä� Mukana näissä vanhuspalveluiden piloteissa on ollut sekä 
ympärivuorokautisen hoidon että kotihoidon henkilökuntaa� Pilotit toteutettiin useissa yksiköissä eri 
puolilla kaupunkia� Osa pilotin laitteista oli pelkästään henkilökunnan käytössä ja osassa mukaan 
otettiin asiakas, omaiset tai pilotin toteuttamiseen liittyvä yhteistyötaho�

Tutkimuksessa tavoitteena on kartoittaa vanhuspalveluissa toteutuneiden pilottien ja teknologisten 
laitteiden käytön vaikutuksia henkilökunnan omaan työhön ja työyhteisöön� Laadullisella tutkimuk-
sella haetaan vanhuspalveluiden henkilöstön aikaisempia kokemuksia hyvinvointiteknologioiden 
käytettävyydestä ja tulevaisuuden haasteista� Lisäksi pohditaan miten kokemuksia voidaan hyö-
dyntää vanhuspalveluiden toiminnan kehittämisessä� 

Tutkimusongelmat: 

•	 Miten vanhuspalveluiden hoitohenkilökunnan teknologiataidot ovat kehittyneet  
kahden vuoden aikana?

•	 Mitä tarkoitusta hyvinvointiteknologiat palvelivat vanhuspalveluiden henkilöstön  
näkökulmasta?

•	 Miten hyvinvointiteknologian kokemuksia voitaisiin hyödyntää vanhuspalveluiden  
kehittämisessä? 
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Toteutus

Aineistona tutkimuksessa ovat 2011–2013 toteutuneiden kahdeksan pilotin kirjalliset raportit sekä 
kaksi vanhuspalveluiden henkilökunnalle suunnattua kyselyä� Pilottien kyselyt toteutettiin verkkoky-
selyinä tai keräämällä tietoa lomakkeella� Aineistoon sisältyi myös ryhmäkeskusteluista henkilöstön 
ja yhteistahojen kanssa laadittuja muistioita� Kirjallisen aineiston sisällön analyysi on narratiivinen 
tutkimus�

Pilotit ovat sisällöltään hyvin erilaisia, samoin niistä tuotettu kirjallinen aineisto� Piloteissa mukana 
olleiden koulutus- ja työtaustat sekä kokemukset teknologian käytöstä ovat hyvin erilaiset� Tämä 
monimuotoisuus tuo lisäarvona erilaisia käyttäjäkokemuksia sekä laajempaa näkökulmaa� Aineis-
ton sisällön analysoinnissa nostettiin aineistoista esiin yhteiset asiat ja teemat� Yksittäisen työnteki-
jän kommentit eivät nouse aineistosta esiin kovinkaan selkeästi, mutta asiakokonaisuudet kylläkin� 
Laadullisella sisällönanalyysin tuloksia verrataan piloteille asetettuihin tavoitteisiin sekä peilataan 
mitä tarkoitusta pilotit palvelivat henkilöstön ja vanhuspalveluiden näkökulmasta�

Päätelmät

Pilotoinnissa tärkeää on saada kokemuksia uudesta teknologiasta, mutta myös tarkastella ja hyö-
dyntää saatuja kokemuksia ja niistä esiin tulleita asioita� Samantapaisia pilotteja tehdään monissa 
organisaatioissa� Tarvetta on pysähtyä tarkastelemaan kyseisestä organisaatiosta saatuja koke-
muksia ja hyödyntää niitä tulevien ratkaisuja suunniteltaessa ja toteuttaessa� 

Alustavassa aineiston tarkastelussa hyvinvointiteknologian pilottikokemuksien hyödyntämisestä 
vanhuspalveluiden toiminnassa nousevia alueita olivat toteutuksista oppiminen, toiminnan tehos-
tuminen, kustannusvaikuttavuuden osoittamisen vaikeus, yhteistyön merkitys, taito arvioida käy-
tettävyyttä ja kehittää tuotteita sekä vaikutukset asiakkaalle�

Vanhuspalveluiden hyvinvointiteknologian käyttöönoton haasteena on pilotoinnin toteutumisen 
prosessi� Alussa tulee selvittää toiminnan nykyinen tilanne ja asettaa konkreettiset ja tuotekohtaiset 
täsmälliset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan pilotin aikana ja voidaan osoittaa pilotin päät-
tyessä� Toteutuksen etukäteissuunnittelua ja aikatauluttaminen ja niistä kiinni pitäminen edellyttää 
vastuuhenkilön nimeämistä� Jatkuva kirjaaminen toteutuksen sisällön etenemisestä ja säännölli-
sistä tapaamisista osallistujien kanssa konkretisoi jälkeenpäin tapahtumien kulkua ja kokemuksia� 
Tämä varmistaa pilotin jatkumisen esimerkiksi vastuuhenkilön vaihtuessa kesken toteutuksen, ku-
ten noin puolessa piloteista kävi� Henkilökunnan perehdytystä laitteen toimintaan ja käyttöön tulee 
tukea pilotin alussa, mutta myös sen edetessä� Lopussa tuloksia tulee peilata alussa asetettuihin 
tavoitteisiin� Vaativin ja aikaa vievin tehtävä on kustannusvaikuttavuuden ja ajansäästön todeksi 
näyttäminen� 

Tuloksista nousi vahvasti esiin pilottien toteuttamisen edellyttämä toimintatavan muutos henkilös-
tön omaan toimintaan ja yksikön arkeen� Laitteen käyttö piti suunnitella osaksi työpäivän kulkua ja 
vaati välillä erityistoimenpiteitäkin� Aina pilotin ei koettu tuovan helpotusta työhön vaan lisäävän ja 
hankaloittavan sitä, esimerkiksi kotihoidossa aiheuttaneen jopa lisäkäyntejä� Toisaalta pilotin nähtiin 
tuovan parannusta johtamiseen ja työnjaon tasapuolisuuteen�

Luottamus laitteen tai ohjelmiston toimivuuteen ei ollut itsestään selvää, mutta ongelmien ratkai-
semiseksi tiedettiin keneen olla tarvittaessa yhteydessä� Myös epäilystä omiin käyttötaitoihin tuli 
paikoin esiin� Toisaalta käytettävyyden osalta monissa pilottiraporteissa koettiin ohjelmiston help-
pokäyttöisyys ja tietojen syöttämisen helppous� Muutamassa piloteissa oli vielä kehitysvaiheessa 
oleva tuote tai järjestelmä, joiden toiminnalle hoitohenkilökunta antoi runsaasti kehittämisehdotuk-
sia sekä uusia käyttöideoita� 
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Pilotin toteutuminen edellytti tiivistä yhteistyötä laitetoimittajan, toteuttamiseen liittyvän palvelun-
tuottajan, vastuuhenkilön, kaupungin tietohallinnon, oman yksikön työntekijöiden ja ikäihmisten 
kanssa� Kokemukset yhteistyöstä olivat pääasiassa positiivisia� Kritiikki kohdistui enemmänkin tek-
nologian tai verkkoyhteyksien toimimattomuuteen� 

Asiakkaan saama hyöty pilotista oli välillistä� Pilotin ohjelmistosta saatu tieto lisäsi ymmärrystä 
ikäihmisestä ja hänen tavoistaan syventäen näin asiakassuhdetta� Toimintakyvyn aktiivisuuden ja 
vuorokausirytmin näkyvyys auttoi tunnistamaan yksilölliset tarpeet� Turvallisuutta lisäsi pilotista saa-
dun reaaliaikaisen tiedon mahdollistama nopeampi reagointi ikäihmisen toimintaan liittyviin muu-
toksiin� Ratkaisusta riippuen turvallisuus lisääntyi ikäihmisen lisäksi myös hoitajalla�

Teknologia ei ratkaise kaikkea, mutta sitä voidaan hyödyntää tarkasti kohdistetuille toiminnoille 
ja saada näistä maksimaalinen hyöty� Teknologian käyttöönotossa vaaditaan monen tekijän on-
nistunutta yhteensovittamisesta� Kritiikkiä ja kehittämiskohtia tuodaan esiin, mutta osaammeko 
riittävästi hyödyntää jo olemassa olevia ratkaisuja ja tarvittaessa muuttaa omaa toimintatapaa saa-
daksemme enemmän hyötyä� 

UTILISATION OF TECHNOLOGY IN THE 
CARE FOR THE ELDERLY 
- ENGLISH SUMMARY

Päivi Lensu & Andrew Sirkka
Master Programme in Welfare Technology

The age structure of our society is growing older and care-taking personnel numbers cannot meet 
the challenges and needs� The number of those senior citizens is continuously increasing who 
need services meanwhile the number of support people decreases� Technologies can offer ways 
to cope with the lack of care workers� Social services and health care are not utilising technologies 
as much as they should� City of Salo has been intentionally piloting and testing different kinds of 
technologies in 2011–2013� 

This study aimed at analysing what the care workers’ experiments of these pilot projects are 
and how they perceive technology’s usability and suitability in care now and in the future� Written 
documents were made during those testing periods in 2011–2013� Eight project reports and two 
surveys among nursing care workers in the field of elderly care� Those documents were analysed 
by means of a qualitative content analysis method, and the findings were categorised by main 
aspects and themes�

In conclusion, the categories regarding nursing care workers experiences were: learning optimised 
working methods, difficulties in materialising effectiveness, importance of co-operation, ability to 
evaluate usability, improvement of products and services, and measuring the impacts of technolo-
gies to the elderly�

Technology is not the only way to solve the modern challenged in care provision but it is obvious 
that increased deployment of modern technologies would make a positive difference in the cur-
rent situation� Only do we need to find out what kinds of solutions are needed and how the care 
organisations and professionals could change their ways to do things more efficiently�

2. INCLUSION AND INTEGRITY IN WELFARE TECHNOLOGY2. INCLUSION AND INTEGRITY IN WELFARE TECHNOLOGY2. INCLUSION AND INTEGRITY IN WELFARE TECHNOLOGY



27

2.4  ETÄTERVEYDENHUOLLON LAITTEIDEN  
 TESTAUS IÄKKÄIDEN KÄYTTÄJIEN   
 NÄKÖKULMASTA 

  Hanna Hautaviita & Andrew Sirkka
  Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK)

Tällä hetkellä valtakunnallisena suuntauksena on kotihoidon lisääminen ja laitoshoitopaikkojen vä-
hentäminen� Tavoitteena on tukea iäkkäiden kotona asumista ja turvata riittävät ja oikea-aikaiset 
palvelut jokaiselle kansalaiselle (Heinola 2007)� Nykyaikana etäterveydenhuolto mahdollistaa ter-
veyspalveluiden saannin myös suoraan asiakkaan kotiin� Etäterveydenhuollolla tarkoitetaan ter-
veyteen liittyvän tiedon välittämistä viestintäteknologian avulla yli aika- ja maantieteellisten rajojen� 
Etähoidolla tarkoitetaan ihmisten hoitamista, ohjaamista, tukemista ja elintoimintojen valvomista 
etäteknologian avulla (Vuononvirta 2011, 20)� 

Tutkimassani testauksessa, kymmenkunta iäkästä asiakasta testasi Tunstall Oy:n Telehealth etä-
terveydenhuollonlaitteistoa� Asiakkaille annettiin käyttöön kolmen kuukauden ajaksi Mymedic-laite 
sekä vaaka ja verenpaine- ja happisaturaatiomittari� Asiakkaat mittasivat säännöllisesti terveysar-
vojaan kullekin räätälöidyn ohjelman mukaisesti ja näin ollen he tulivat aktiivisesti osalliseksi omasta 
terveydenhuollostaan� Arvojen mittaamisen jälkeen tiedot lähetettiin taustaohjelmaan, josta hoito-
henkilökunta pystyi ne tarkastamaan� Näin pystyttiin puuttumaan asiaan, jos asiakkaalle asetetut 
raja-arvot ylittyivät� Laitteiston testaus tapahtui iäkkäiden kodeissa, joten ympäristö oli otollinen 
testaukselle: häiriötekijät oli minimoitu�

Tutkimuksen teen käyttäjätutkimuksen näkökulmasta teemahaastattelun menetelmää käyttäen� 
Haastatteluissa käymme asiakkaiden kanssa läpi käytettävyystestausta, johon he osallistuivat� 
Tarkoituksena on selvittää laitteiden käytettävyys ikäihmisten arjessa� Pyritään siis selvittämään, 
pystyvätkö ikäihmiset käyttämään laitteita itsenäisesti ja onko laitteiden käytöstä apua siihen, että 
he pystyvät asumaan kotona pidempään� Testaajilta sekä henkilökunnalta haastatteluin kerättävä 
käytettävyystieto ja kokemustieto yhdistetään kokonaisuudeksi� Päänäkökulma tutkimuksessani 
on laitteen käytettävyydessä�

Käyttäjätutkimus

Teknologia kehittyy todella nopeasti ja monet yritykset investoivat tuotteiden ja palveluiden ke-
hitystyöhön paljon pysyäkseen mukana kilpailussa� Kilpailukykyisenä pysyminen onkin yritysten 
elinehto� Uutta teknologiaa käytetään palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa� Tärkeää tässä ke-
hitystyössä on ottaa huomioon käyttäjät ja heidän kokemuksensa eli asiakaslähtöisyys ja käytettä-
vyys� On turhaa suunnitella palveluita ja sovelluksia, jotka eivät kohtaa käyttäjien tarpeita (De Mooij 
ym� 2005)�

Käyttäjätutkimuksen lähtökohta on suunnittelu, jonka keskiössä ovat käyttäjät� Tutkimuksen tavoit-
teena on selvittää käyttäjien tarpeet sekä poistaa tuotteen tarpeettomat ominaisuudet� Käyttäjätut-
kimuksessa tuotteen käyttäjiin, heidän toimintaansa ja tehtäviin tulee paneutua yksityiskohtaisesti� 
Myös ympäristö ja siellä vallitsevat olosuhteet tulee selvittää tarkoin, jotta tutkimustulokset olisi-
vat mahdollisimman realistiset (Väyrynen ym�)� Käyttäjätutkimuksen päämääränä on kerätä tietoa 
järjestelmällisesti valitulta kohderyhmältä� Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että aineisto on 
kattavaa ja järjestelmällisesti kerättyä� Olennaista käyttäjätutkimuksessa on kerätyn tiedon tulkinta 
(De Mooij ym� 2005)� 
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INVOLVING OLDER USERS IN TESTING   
TELEHEALTH DEVICES - ENGLISH SUMMARY 

Hanna Hautaviita & Andrew Sirkka
Master Programme in Welfare Technology

Nationally in Finland the trend is to increase the home care and reduce the institutional in-patient 
beds� The aim is to support the older people to live in their own houses as long as possible� Tech-
nology and Telehealth offer new means for multiple services offered for home care and nursing 
homes, too� Telehealth care provides new effective means for management, guidance, support 
and monitoring utilising wireless technology� 

In my user research setting, ten older adults tested telehealth care technology� Customers regularly 
measured their health values: weight, blood pressure and oxygen saturation� After measuring, the 
data was sent to the server where the care personnel were able to check the values� The purpose 
of the study is to find out the usability of the telehealth equipment in the older people’s daily life situ-
ations� User research method used is interviewing the target group’s perceptions and experiences 
regarding usability of the tested equipment�

Lähteet

De Mooij, M�, Kortesmäki, T�, Lammi, M�, Lautamäki, S�, Pekkala, J� & Sinkkonen, I� 2005� Kompassina 
asiakas� Näkemyksiä ja kokemuksia käyttäjälähtöisyydestä� Tampere: Teknologiateollisuus�

Heinola, R� 2007� Asiakaslähtöinen kotihoito- Opas ikääntyneiden kotihoidon laatuun� Helsinki: Gummerus�

Hyysalo, S� 2006� Käyttäjätieto ja käyttäjätutkimuksen menetelmät� Helsinki: Edita�

Hyysalo, S� 2009� Käyttäjä tuotekehityksessä� Tieto, tutkimus, menetelmät� Helsinki: Taideteollinen korkea-
koulu�

Vuononvirta, T� 2011� Etäterveydenhuollon käyttöönotto terveydenhuollon verkostoissa� Tampere: Juvenes 
Print�

Väyrynen, S�, Nevala, N� & Päivinen, M� 2004� Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa� Helsinki: Tekno-
logiateollisuus�
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3.1 TUKIHENKILÖTOIMINNAN 
 KEHITTÄMINEN VAMMAISPALVELUISSA

  Susanna Lahtinen & Satu Vaininen
  Sosiaaliala (ylempi AMK)

Tukihenkilötoiminnan kehittäminen on ollut Porin vammaispalveluissa jo pitkään kehittämättä� Porin 
ja yhteistoiminta-alueiden vammaispalveluissa laadittiin vuonna 2011 vammaispalvelusuunnitelma, 
jossa tuotiin esille avohuollon kehittämisehdotuksena muun muassa tukihenkilötoiminta� Suunni-
telman tavoitteena oli, että tukihenkilöitä lisättäisiin vähintään 15:llä ja heidän palkkionsa yhtenäis-
tettäisiin muiden sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa� 

Tukihenkilön tarve on tullut myös esille monessa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa� Tukihenki-
lötoiminnan kehittäminen tukee myös valtakunnallisia linjauksia avohuollon palveluiden kehittämi-
sestä� 

Vammaispalveluluiden tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea kehitysvammaisia, autismin kir-
jon sekä vammaisia henkilöitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa� Tukihenkilö voi olla tukena esi-
merkiksi harrastuksissa ja asiointikäynneillä tai mukana erilaisissa sosiaalisissa/ yhteiskunnallisissa 
tilanteissa� Tukihenkilön kysyntä vammaispalveluissa kasvaa kokoa ajan� Tällä hetkellä tukihenki-
löä on voitu tarjota vähäisin resurssein, koska tukihenkilöiden saatavuus on ollut huono� Lisäksi 
tukihenkilötoimintaa on vaikeuttanut palveluprosessin puuttuminen� Tällä hetkellä tukihenkilöitä on 
kahdeksan ja tuettavia yksitoista� 

Erityisesti kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden on oireiden vuoksi vaikea lähteä kodin 
ulkopuolisiin tapahtumiin� Heillä ei välttämättä ole vertaista ystävää tai henkilöä, jonka kanssa he 
olisivat vapaa-ajalla� Kaikilla ei ole mitään vapaa-ajan toimintoja ja näin ollen he jumiutuvat kotiin, 
mikä mahdollisesti tuo uusia ongelmia� Sosiaaliset suhteet ja niiden luominen on koettu yhdeksi 
ongelmaksi� Tukihenkilötoiminnan avulla voidaan vähentää kehitysvammaisten, autismin kirjon ja 
vammaisten henkilöiden syrjäytymistä kodin ulkopuolisesta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, ja 
heillä on mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin� 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää Porin vammaispalveluiden tukihenkilötoimintaa� Tavoittee-
na on luoda tukihenkilötoimintamalli, johon sisältyy palveluprosessi toiminnan hakemisesta pal-
velun saamiseen sekä toiminnan seuranta� Tukihenkilötoiminnan tulisi olla asiakaslähtöinen niin, 
että palvelua osattaisiin hakea vammaispalvelulain mukaisena avohuollon määrärahasidonnaisena 
palveluna� Palveluprosessin onnistumiseksi tavoitteena on myös kehittää tukihenkilöiden rekry-
tointia sekä toiminnan tukemista kokonaisuudessaan� Tukihenkilötoiminnan kehittäminen on myös 
kunnalle kustannuksien kannalta edullinen vaihtoehto�

Opinnäytetyöni prosessissa käytän tutkimuksellista kehittämisen menetelmää� Tutkimuksellisella 
kehittämisellä on tavoitteena ratkaista käytännössä nousseita ongelmia ja uudistaa käytäntöjä� Ke-
hittämisen prosessina haastattelen vammaispalveluiden työntekijöitä, jotka arvioivat asiakkaiden 
palvelutarvetta� Haastattelut toteutan teemahaastattelun pohjalta� Toisena kehittämisen prosessina 
järjestän tukihenkilöille ja tuettaville sekä omaisille kehittämispäivän� Kehittämispäivän tavoittee-
na on saada ehdotuksia tukihenkilötoiminnan kehittämiseen ja toimintamallin luomiseen� Kehit-
tämispäivän työskentely tapahtuu oppimiskahvila- ja tulevaisuusverstas-menetelmiä yhdistäen� 
Oppimiskahvilassa keskitytään merkityksellisiin teemoihin ja kysymyksiin, joita halutaan ratkaista 
osallistujien kesken; tulevaisuusverstaassa tavoitteena on aktivoida ja arvioida yhdessä kehityseh-
dotuksia toivottavasta tulevaisuudesta� 
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DEVELOPMENT OF SUPPORT PERSON   
ACTIVITIES IN DISABILITY SERVICES

Susanna Lahtinen & Satu Vaininen
Master Degree Programme in Social Services 

For a long period of time, there has not been practically any development of support person activi-
ties in the services for the disabled offered by the City of Pori� In 2011, the disability services of Pori 
and co-operation districts drafted a plan for disability services, in which support person activity 
was brought up as a development suggestion for the open welfare, among others� The objective 
of the plan was to increase the number of support persons by 15 and that the fees paid would 
be aligned with other social and family services� The need for support persons has also been dis-
cussed in several evaluations of the customer service needs� The development of support person 
activities also promotes national policy definitions about the development of open welfare services� 

The objective of the support person activities in the disability services is to support mentally disa-
bled persons, persons dealing with a variety of autism and disabled persons in their social inter-
action� The support person can act as a support in, for example, hobbies and handling everyday 
errands or in various social and civil matter situations� The demand for support persons is increas-
ing all the time� At the moment, there are only scarce resources to offer support person services, 
since it is difficult to have sufficient number of support persons� In addition, the lack of a service 
process has impaired the support person activities� At this moment, there are 8 support persons 
and 11 persons in need of support� 

Especially the mentally disabled and persons dealing with a variety of autism find it difficult to leave 
for any events outside their home environment� They might not have a friend or any other person 
to spend their free time with� Some have no leisure activities and they might just stay at home, 
which may bring only new problems� Social relations and their creation have also been seen as 
one problem� With the help of support person activities, social isolation experienced by mentally 
disabled, persons dealing with a variety of autism and disabled persons has been decreased� 
When supported by these support person activities, they have the opportunity to participate in 
leisure activities and social events� 

The objective of my thesis is to develop the support person activities in the City of Pori disability 
services� The aim is to create a support person activity model that includes a service process from 
searching the activity to receiving it and also follow-up of the activities� Support person activities 
should be customer-oriented in such a way that the service could be applied for as a granted ap-
propriation service in open welfare as defined in the Finnish Disability Services Act� In order for the 
service process to succeed, another objective is to develop the recruitment of support persons 
and this activity as an entity� For the municipality, development of support person activities is an 
affordable alternative with regard to its costs�

In my thesis process, research-based development method was utilised� Research-based devel-
opment aims at solving practical problems and renewing practices� In the development process, I 
will interview employees in the disability services� These persons evaluate the service needs of the 
customers� The interview will be carried out as a theme interview� Another development process 
includes a development day organised for the support persons and the persons receiving support 
and their relatives� The objective of the development day is to gather development suggestions 
for support person activities and create an operating model� The work is carried out in combining 
learning cafe and future workshop methods during the development day� The learning cafe focus-
es on meaningful themes and questions that the participants want to solve� The future workshop 
aims at activating and evaluating development suggestions of a desirable future� 
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3.2  VANHUSTEN OSALLISUUS 

  Mervi Marttila
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012) korostaa iäkkäiden osallisuutta muun muassa siten, että iäkkäiden tulisi voida vaikuttaa 
saamiensa palveluiden sisältöön ja toteuttamistapaan� Myös sosiaali- ja terveysministeriön anta-
man uuden laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi yksi 
keskeinen sisältö on osallisuus ja toimijuus� Mutta mitä osallisuus oikeasti tarkoittaa? Kankare ja 
Lintula (2005) lähestyvät osallisuutta kuulluksi tulemisen näkökulmasta� Heidän mukaansa käsit-
teet ”välittäminen”, ”lähimmäisenrakkaus” ja ”huolenpito” ovat termeinä samansisältöisiä ja vies-
tittävät kuulluksi tulemista� Miksi vanhusten osallistumista itseään koskevaan päätöksen tekoon ja 
heidän kuulluksi tulemistaan joudutaan korostamaan lakien ja suositusten voimalla? Milloin ihmisen 
ääni heikkenee niin, ettei häntä enää kuulla ilman lain vaatimusta?

Palvelukoordinaattori Marita Pitkänen sai ajatuksen Sastamalan Hopun alueen talotoimikunnasta 
keväällä 2012� Hopun alue koostuu Lemmenpolun ja Seniorikadun vanhusten vuokra-asunnoista, 
Itsenäisyydentien palveluasunnoista sekä Hopun palvelukeskuksen kodeista (Anninpirtti, Jussinko-
ti, Taimintupa, Hopunkallio)� Kevätauringon paistaessa jo lämpimästi pidettiin ensimmäinen talotoi-
mikunnan toimintaa suunnitteleva kokous, johon osallistui Hopun alueen henkilökuntaa� Yhdessä 
ideoimme talotoimikunnan tulevaisuutta� Syksyllä 2012 pidimme ensimmäisen kokouksen� Talo-
toimikuntaan tervetulleeksi toivotettiin Hopun alueen asukkaat, omaiset ja henkilökunta� Toiveena 
oli, että jokaiselta alueelta saataisiin nimetyksi kaksi asukasta, kaksi omaista ja kaksi työntekijää 
vakinaisiksi jäseniksi talotoimikuntaan� Lisäksi otettaisiin ilolla mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet� 

Ensimmäisessä kokouksessa suunnittelimme tarkemmin talotoimikunnan tulevia tavoitteita ja 
tehtäviä� Ryhmästä nousi esiin, että talotoimikunnan avulla pyrkisimme lisäämään Hopun alueen 
viihtyisyyttä ja kauneutta� Toiveena olivat myös erilaiset virkistystapahtumat asukkaille� Alueen ke-
hittämiseen kokonaisuutena kannatti lähteä vaikuttamaan, koska vanhainkotia muutettiin remontin 
myötä tehostetuksi palveluasumiseksi ja myös piha-alue uudistui uudisrakentamisen myötä� Syk-
syn kokousten myötä käsiteltäviksi asioiksi nousivat selkeästi kolme kokonaisuutta: ympäristöön 
liittyvät asiat, virkistystoiminta ja palveluihin vaikuttaminen�

Joskus suureen innovaatioon tarvitaan vain yksi oivallus� Syksyllä äitinsä kanssa talotoimikunnan 
kokoukseen osallistunut poika keksi ajatuksen joulukoristekeräyksestä ja yhteisestä joulukoriste-
luiltapäivästä� Joulukoristekeräyksen myötä saatiin useita pahvilaatikollisia erilaisia joulukoristeita� 
Yhteisen joulukoristeluiltapäivän myötä pyysimme koko alueen asukkaita ja omaisia kiinnittämään 
huomiota ympäristön valaistukseen ja joulukoristeluun ja samanaikaisesti yhdessä koristelimme 
palvelukeskusta saaduilla koristeilla� 

Syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana Talotoimikunta osallistui joulukoristeluiltapäivän, pääsiäista-
pahtuman ja vihtatalkoiden järjestämiseen� Lisäksi Talotoimikunta järjesti pihakatselmuksen yhdes-
sä Sastamalan kaupungin viherrakentamisen ja tilakeskuksen kanssa� Syksyllä 2013 oli yhteis-
työssä Musiikkimoottoreiden kanssa Valoa osallisuudesta -juhla, jonka yhteydessä vietettiin myös 
uudistuneen Hopun palvelukeskuksen avoimia ovia�

Nykypäivän keskusteluissa kuulee usein termit ”kustannustehokkuus” ja ”tuottavuus”� Voivatko 
nämä mitenkään nivoutua yhteen asiakaslähtöisen työskentelytavan ja osallisuuden kanssa? Sas-
tamalassa näin kävi� Hopun vanhainkodin kaikki paikat vaihtuivat tehostetuksi palveluasumiseksi 
syksyn 2012 – kesän 2013 aikana� Samanaikaisesti kiinnitettiin huomiota palvelun sisällön muu-
tokseen, siis vanhusten kuulluksi tulemiseen� Vanhukset ovat saaneet esittää toiveitaan erilais-
ten virkistystapahtumien sisällöksi� Paikallislehti Alueviesti julkaisi 16�10�2013 artikkelin otsikolla 
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”Sovinnollista, ihmistä kunnioittavaa puhetta”� Lehtijutussa kerrotaan Hopun palvelukeskuksen 
Anninpirtin asukaskokouksista, joita pidetään joka toinen viikko� Asukaskokouksissa Anninpirtin 
tehostetussa palveluasumisessa asuvat asukkaat saavat esittää toiveitaan ja ajatuksiaan kodin 
toimintaan liittyen�

Tehostetun palveluasumisen valvonnan yksi ajatus on, että ympärivuorokautisessa asumisessa 
vanhuksen tulisi saada jatkaa mahdollisimman tavanomaista arkea� Mitä se mahdollisimman ta-
vanomainen arki meistä jokaiselle on? Ja miten sen jatkuminen tarjotaan yhteisöasumisessa? Hy-
vän perushoidon lisäksi tarvitaan henkilökunnalta tahtoa turvata vanhuksen ystävyyssuhteiden ja 
mieluisten harrastusten jatkuminen�

Muistettava on myös, että vanhukset ovat heterogeeninen ryhmä, joiden elämän historiat ovat 
erilaiset� Jo nyt ympärivuorokautiseen asumiseen tulee asukkaita, joille korttiaskartelu ei ole riittä-
vää viriketoimintaa, kun he ovat tottuneet käyttämään elämässään monipuolisesti tietotekniikkaa� 
Miten ympärivuorokautisessa asumisessa turvataan mahdollisimman tavanomaisen arjen jatku-
minen? Riittääkö kulttuuriksi radion kuuntelu ja hartaushetki kerran viikossa? Millaisia odotuksia 
ihmisillä on, kun he muuttavat omasta kodista ympärivuorokautisen palvelun piiriin? Tarvittavat hoi-
totoimenpiteet ovat määriteltävissä sairauksien ja toimintakyvyn kautta, mutta mitä on se palvelu, 
joka luo elämän laatua? Parhaiten se selviää kysymällä ihmisiltä itseltään�

INCLUSION OF OLDER ADULTS 
- ENGLISH SUMMARY
  
Mervi Marttila
Master Programme in Health Promotion

In the town of Sastamala, the service coordinator Marita Pitkänen got an idea in spring 2012 to 
establish a resident committee in the area of Hoppu� The Hoppu area contains several facilities 
designed for older people, like apartments in Lemmenpolku and Seniorikatu, service home resi-
dences in Itsenäisyydentie and care homes of Hoppu service centre (Anninpirtti, Jussinkoti, Tai-
mintupa, Hopunkallio)� Already in autumn 2012 the first meeting of the Resident Committee was 
held� Every one of the residents in the area, their family members and the staff were welcomed to 
attend the meeting� 

The Resident Committee unanimously agreed the key assignments of the Committee being to 
improve homeliness and beauty in the area, to organise various activities and events for the resi-
dents, and to be more actively involved in service designing� 

The old people are not all the same but they are as heterogeneous as any other age groups of 
people� Already today we are in the situation that old forms of activities with handicrafts are not 
appealing to those older adults who are used to use computer or other technologies� The big 
question is how to maintain the life as normal as possible after the older adult has moved to service 
home� Would it be enough culture just to listen to the radio or attending once a week to devotional 
services? What do the older adults expect of the services? What would be better way to get an-
swers to these questions than to ask the older adults themselves? 
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4.1 LÄHIESIMIESTEN TYÖN TUKEMINEN  
 MUUTOKSEN JOHTAMISESSA 

  Teija Mehtonen & Anne-Maria Kanerva
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK)

Opinnäytetyön tausta

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Sotainvalidien Sairaskodille ja Kuntoutuskeskukselle muutos on 
tällä hetkellä hyvin ajankohtainen asia asiakas- ja palvelurakenteen muuttumisen vuoksi� Toiminta 
on jatkuvassa muutoksessa ja lähiesimiehillä on suuri rooli muutoksen läpiviemisessä� Tästä sai 
alkunsa kehittämisprojekti, jonka toteutin opinnäytetyönäni Satakunnan ammattikorkeakoulun ter-
veyden edistämisen ylempi AMK -opinnoissani� 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa lähiesimiesten kokemia isoimpia muutoksia, selvittää 
mitä lähiesimiestaitoja lähiesimiehet kokevat tarvitsevansa muutoksen johtamisessa sekä laatia 
muutosjohtamisen ohjeistus lähiesimiesten käyttöön� Opinnäytetyön tavoitteina on kehittää lähiesi-
miesten muutosjohtamisen taitoja sekä tukea heidän työssä jaksamistaan�

Muutos ja kehittämistyö

Muutos on työelämässä laaja käsite, joka liittyy usein moneen asiaan, kuten organisaation muuttu-
miseen, henkilökunnan ikääntymiseen, muuttuneisiin asiakasvaatimuksiin tai ympäristömuutoksiin� 
Muutos voi olla myös iso tai pieni tai se voi tapahtua nopealla tai hitaalla vauhdilla� Muutostilanne 
voi kohdistua organisaation rakenteisiin tai uuden palvelutuotteen kehittämiseen� Kaikissa muu-
tostilanteissa lähiesimiehellä on suuri rooli� Heidän tehtävänsä on tukea henkilöstöä perustehtävän 
tekemisessä, perustella henkilöstölle muutoksen tausta ja perusajatus eli miksi muutos tapahtuu 
ja minkä vuoksi muutos on organisaatiolle hyväksi� Tämä lisää henkilöstön myönteisyyttä muu-
tokseen� Muutostilanteisiin kuuluu myös muutosvastarinta� Terve muutosvastarinta on kuitenkin 
hyväksi muutokselle, koska silloin esitetään kriittisiä mielipiteitä muutosta kohtaan eli testataan 
muutosta� Samalla halutaan varmistaa, ettei organisaatiossa tehdä lyhytnäköisiä uudistuksia�

Muutostilanne vaatii lähiesimieheltä erilaisia taitoja� Muutosjohtajan tulee olla vastuunkantava 
yleisjohtaja, hänen tulee kyetä itsehillintään, olla läsnä sekä tarttua ongelmiin ja mahdollisuuksiin 
mahdollisimman nopeasti� Muutosjohtajan tulee olla itse sitoutunut muutokseen ja näin omalla 
toiminnallaan luoda henkilöstölle toimintamallia muutoksessa� Muutosjohtajan tulee olla myös val-
mentava ja mahdollistava johtaja eli hänen tulee luottaa henkilöstön kykyihin ja motivoida heitä�

Muutoksen liittyy kehittämistyö, joka ymmärretään organisaation, työn ja henkilöstön kehittämisek-
si� Kehittämistyön tavoitteita voivat olla henkilöstön hyvinvoinnin kasvu, organisaation uudistumis- 
ja oppimiskyvyn kasvu tai organisaation suorituskyvyn parantaminen� Muutoksen kehittämistyö-
hön liittyy myös johtamisen kehittäminen, johon on monta tapaa� Eräs tapa on ongelmakeskeinen 
johtamisen kehittäminen, jossa kehittämistyö on liitetty arjen työtilanteisiin� Tällä tavoin kehittämis-
työllä voidaan tukea organisaation toimintaa� Johtamisen kehittämisessä oman toiminnan reflek-
tointi on hyväksi, koska oman toiminnan reflektointi on yksi perusta esimiehenä kehittymiseen� 
Oman toiminnan reflektoinnilla tarkoitetaan oman toiminnan tietoista tarkastelua ja pohdintaa� Näin 
muutoksen kehittämistyön yhteydessä tehtävä johtamisen kehittäminen tukee myös esimiehenä 
kehittymistä�
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Opinnäytetyössä käytetyt kehittämismenetelmät

Opinnäytetyön kehittämistyössä painopiste on ollut työyhteisössä eli opinnäytetyöhön osallistuvilla 
työyhteisön jäsenillä on ollut aktiivinen kehittäjän rooli� Kehittämistyöhön on osallistunut kohdeor-
ganisaatiosta kuusi henkilöä, jotka ovat olleet mukana koko kehittämistyön ajan� Kehittämistyössä 
on käytetty erilaisia menetelmiä� Kehittämistyö aloitettiin päiväkirjojen kirjoittamisella� Osallistujat 
kirjoittivat päiväkirjoja kolmen viikon ajan, jolloin he kirjoittivat valmiiden teemojen mukaan omasta 
työstään ja muutoksesta� Päiväkirjojen avulla saatiin aineistoa muutosjohtamisen toimintamallin ke-
hittämistä varten� Muutosjohtamisen toimintamallia kehitettiin työpajoissa, jotka toteutettiin päivä-
kirjojen kirjoittamisen jälkeen� Työpajoissa käytettiin työskentelymenetelmänä sovellettua learning 
cafe -menetelmää� Työpajojen ideana oli saada osallistujat itse mukaan kehittämään omaa työtään 
eli osallistujilla oli aktiivinen kehittäjän rooli työpajoissa opinnäytetyön tekijän huolehtiessa työpa-
jojen suunnittelusta ja aikataulusta� Työpajoja oli yhteensä neljä, joista jokaisella oli oma aiheensa� 
Aiheet perustuivat osallistujien kirjoittamiin päiväkirjoihin, teoriaan sekä osallistujien omiin toiveisiin�

Ensimmäisen työpajan teemana oli nykyinen toimintatapa� Käsiteltävät aiheet olivat lähiesimiehen 
rooli muutosjohtamisessa sekä ongelmatilanteissa toimiminen� Toisen ja kolmannen työpajan tee-
mana oli onnistuneen muutoksen johtaminen� Lisäksi pohdittiin mitä muuta kuuluu muutoksen 
onnistuneeseen johtamiseen� Pohdinnan tuloksista valittiin osallistujien kanssa kolmannen työpa-
jan aiheet, jotka olivat selkeä tavoite ja omien voimavarojen ylläpitäminen� Neljännessä työpajassa 
keskityttiin muutosjohtamisen ohjeistuksen tekoon� Osallistujat valikoivat työpajoissa käsitellyistä 
aiheista yhden, josta tehtiin prosessikaaviokuvaus� Prosessikaavion aiheeksi valittiin viestintä muu-
toksessa, koska viestinnällä on tärkeä rooli muutostilanteessa� Prosessikaaviossa kuvattiin organi-
saatiossa toteutuva yhden osaston kesäsulku ja viestinnän rooli tässä muutostilanteessa�

Opinnäytetyön ja kehittämistyön arviointi toteutettiin sekä SWOT-analyyseillä että haastatteluil-
la� SWOT-analyysit kerättiin kehittämistyöhön osallistuneilta kuudelta henkilöltä ensimmäisen ja 
neljännen työpajan jälkeen� SWOT-analyyseillä kerättiin tietoa työpajojen toimivuudesta ja niissä 
käytetystä menetelmästä� Tavoitteena oli saada tietoa, miten työpajat ja sovellettu learning cafe 
-menetelmä ovat toimineet työyhteisön kehittämisessä� Haastattelut tehtiin muutama kuukausi 
työpajoissa tehdyn kehittämistyön jälkeen� Haastatteluissa on kerätty osallistujien kokemuksia ke-
hittämisprojektin toteutuksesta, oman osaamisen syventymisestä sekä kehittämistyön merkityk-
sestä omaan työssä jaksamiseen�

Arviointiaineiston analysointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä, joten opin-
näytetyössä käytettyjen kehittämismenetelmien toimivuudesta työyhteisön kehittämisessä saa-
daan tarkemmat johtopäätökset vasta myöhemmin�
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SUPPORTING IMMEDIATE SUPERIORS IN  
TRANSITION MANAGEMENT
- ENGLISH SUMMARY

Teija Mehtonen & Anne-Maria Kanerva
Master Degree Programme in Health Promotion

My master thesis is focused on a work community with members having an active role in devel-
opment� The project employs from the work community concerned six members who have been 
involved in the development project since the beginning� The development project deployed a va-
riety of methods starting with journals� The members kept journal for three weeks on topics given 
to document their own activities and their changes� The journals provided data for transition man-
agement analysis� Based on the journal data the transition management model was developed in 
workshops with adopted Learning Cafe method� The aim in the thematic four workshops was to 
involve employees in the development of their own work� The workshop themes emerged from the 
journal data, theory of management and the attenders’ needs and wishes� 

The project was evaluated by means of SWOT-analysis and interviews� The six attenders of the 
entire development project made the SWOT-analysis focusing on the effectivity of the workshops 
and methods used� All the members of the project were interviewed regarding their experiences 
about the project, how it deepened their own competences and about their perceptions of the 
impact of project outcomes in their occupational health� 

The thesis will be finalized by the end of year 2013 when more detailed and verified findings and 
conclusions will be published�
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4.2 PEDAGOGISEN JOHTAMISEN 
 TOTEUTUMINEN VARHAISKASVATUKSEN  
 UUDISTUVASSA ORGANISAATIOSSA
  
  Miia Vuoli & Satu Vaininen
  Sosiaaliala (Ylempi AMK) 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Porin kaupungin varhaiskasvatuksen pedagogisen johta-
juuden malli uudistuvaan varhaiskasvatuksen organisaatioon� Kehittämistehtävä liittyy aluejohtajien 
ja päiväkodin johtajien toimenkuvien pedagogisen johtajuuden alueeseen ja sen kehittämiseen yh-
teistyössä varhaiskasvatuspäällikön, aluejohtajien sekä päiväkodin johtajien kanssa�

Opinnäytetyön prosessissa käytän tutkimuksellisen kehittämisen prosessia, jossa osana 1 oli kyse-
ly päiväkodin johtajille ja osana 2 kehittämistyöryhmien työskentely muun muassa tulevaisuusvers-
tastoimintatapaa hyödyntäen� Opinnäytetyön teoreettinen osuus liittyy taustaltaan johtajuuteen, 
pedagogiseen johtamiseen päiväkodin johtajan työssä ja organisaation muutokseen Porin kaupun-
gin varhaiskasvatuksessa�

Kysely tehtiin 29 päiväkodin johtajalle keväällä 2013� Toteutin kyselyn eduZEF-arviointi- ja kehit-
tämistyökalun avulla� Kyselyä laatiessani hyödynsin samasta aiheesta aiemmin tehtyjä kyselyjä� 
Osallistavan kyselyn tavoitteena oli selvittää päiväkodin johtajien näkemyksiä siitä, miten peda-
goginen johtajuus määritellään päiväkodin johtajan työssä, miten pedagoginen johtajuus toteutuu 
varhaiskasvatuksen arjessa ja mitä odotuksia päiväkodin johtajilla oli pedagogisesta johtajuudesta 
ja sen kehittämisestä uudistuvassa organisaatiossa� 

Kyselylomakkeessa oli vapaapalautekysymyksiä, joiden tarkoituksena oli saada vastaajilta spon-
taaneja mielipiteitä� Niissä vastaamista rajattiin vain vähän� Kysymyksissä oli sekamuotoisia kysy-
myksiä tai avoimia kysymyksiä� Sekamuotoisissa kysymyksissä osa vastausvaihdoista on annettu� 
Avoimet kysymykset soveltuvat tutkimuksiin, jolloin ei vielä tarkkoja vaihtoehtoja tunneta� Määräl-
listä analyysia voi soveltaa myös laadulliseen aineistoon, joten kyselyn vastausten teemoittelun 
yhteydessä myös kvantifioin aineistoa� Laskin, kuinka moni tutkittava ilmaisi jonkin tietyn saman 
asian� Kvantifiointi toi laadullisen aineiston tulkintaan toisenlaista näkökulmaa, joka oli kehittämis-
työn tavoitteen mukaan aiheellista�

Kyselyn vastauksista sai kattavan kuvan siitä, miten pedagoginen johtajuus toteutuu kyselyhetkellä 
päiväkodin johtajan työssä ja miten he määrittelevät pedagogista johtajuutta� Lisäksi kysely tuotti 
kehittämisajatuksia liittyen pedagogiseen johtajuuteen uudessa aluejohtajamallissa� Kyselyn vas-
tauksista esiin nousevien kehittämisajatusten työstäminen kehittämistyöryhmissä ajoittuu syksyyn 
2013� Ryhmien työskentelyssä tarkoituksena on käyttää tulevaisuusverstasmenetelmää� Tulevai-
suusverstas on idealaboratorio, jossa osallistujat yhdessä ryhmän kanssa etsivät tulevaisuuteen 
suuntautuvia ratkaisuja� Työryhmätyöskentelyn tuloksena on tarkoitus saada pedagogisen johta-
juuden malli päiväkodin johtajien ja aluejohtajien työtä helpottamaan�
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THE IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL 
MANAGEMENT IN A CHANGING NEW 
ORGANIZATION OF 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

Miia Vuoli & Satu Vaininen
Master Degree Programme in Social Services 

The aim of my master thesis is to develop the childhood pedagogical leadership model on a mod-
ern organization of early childhood education in the city of Pori� The development task associated 
with the regional directors and the day-care centre directors´ job descriptions of pedagogical lead-
ership and its development in cooperation with the master of early childhood education, regional 
leaders, as well as day-care centre directors�

In the process of final project I use research-development process in which part 1 was the survey 
for day-care centre directors and part 2 of the process was the development of working groups, 
e�g� by using future workshop method� The theoretical part involves background in leadership, 
pedagogical management in day-care centre director´s work and organizational change in early 
childhood education in the city of Pori�

The survey was conducted to 29 day-care centre directors in the spring 2013� I carried out the sur-
vey by using the eduZEF evaluation and development tool� The survey questions in drafting took 
advantage of previously made inquiries of the same subject matter� Participatory survey was to find 
out the leaders’ views on how the pedagogical leadership is defined in day-care centre director´s 
work, how the pedagogical leadership realized in everyday life of early childhood education and 
which were the expectations of the leaders in the pedagogical leadership and its development of 
renewing the organization�

The questionnaire was open for feedback questions, that were only very little limited, with the aim 
of getting spontaneous opinions of the respondents� The questions included both mixed ques-
tions and open-ended questions� In mixed questions part of the answers were given� Open-ended 
questions are suitable for preliminary studies, which are not yet known by precise methods� Quan-
titative analysis can also be applied to qualitative data� So I quantitated data in connection of the 
survey responses by themes� That is, I calculated how many people expressed the same thing� 
Quantification of qualitative data interpretation brings a different perspective, which is the neces-
sary target of the development work that is done after a survey�

The survey responses received a comprehensive picture of how the pedagogical leadership real-
ized day care director´s work at the time of the survey and how the kindergarten leaders define 
the pedagogical leadership� In addition, the questionnaires produced many development ideas 
related to the pedagogical leadership in the new model of regional director� The survey responses 
through the development arises ideas in development working groups will take place the autumn 
of 2013� The development work of groups is meant for the use of future workshop method� The 
future workshop is an idea laboratory, where the participants together with a group are looking for 
future-oriented solutions� A result of the working group is expected to get the pedagogical leader-
ship model for day care centre managers and for regional managers to simplify their work�
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4.3 ARVIOINTITUTKIMUS ESIOPETUKSEN  
 OPPILASHUOLTORYHMÄN 
 TOIMINNASTA VALKEAKOSKELLA

  Päivi Parikka
  Sosiaaliala (Ylempi AMK)

Opinnäytetyöni käsittelee oppilashuoltoryhmän toimintaa Valkeakosken kaupungin esiopetukses-
sa� Työn tarkoituksena on arvioida toiminnan tämänhetkistä tilaa keräämällä toimintaan osallistuvi-
en ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia toiminnasta� Lisämausteena ja -haasteena työlle on 
tuoda näkyville esioppilaiden vanhempien tietämys ja kokemukset oppilashuoltoryhmästä�

Työni aihe on muotoutunut keskustelun pohjalta, jonka kävin Valkeakosken kaupungin varhais-
kasvatuspäällikön kanssa marraskuussa 2012� Varhaiskasvatuspäällikön näkemysten mukaan 
arvioinnille on paikkansa� Oman työkokemukseni kautta minulla ei ole aiheeseen lähempää asian-
tuntemusta, joten olen tutustunut ensinnäkin oppilashuoltoa määrittävään lainsäädäntöön, josta 
keskeisimpinä mainittakoon perusopetuslaki, lastensuojelulaki ja terveydenhuoltolaki� Oppilashuol-
lon keskiössä olevaan kolmiportaisen tuen malliin olen saanut tietoa kouluverkon peda�net-sivus-
tolta sekä kirjallisuudesta�

Oppilashuolto tarkoittaa laajimmillaan kaikkea sitä toimintaa, mikä vaikuttaa lapsen terveen, turval-
lisen ja tasapainoisen elämän mahdollistamiseen� Tällöin toiminnan keskiössä ovat koti sekä kaikki 
ne toimijat, joiden vaikutuspiirissä lapsi kulloinkin on (esim� koulu, tai tässä tapauksessa esikoulu, 
harrastus- tai kaveripiirit)� Kyse on myös vuorovaikutuksesta etenkin kodin ja esiopetuksen välillä� 
Oppilashuoltoa ovat yhtä hyvin kouluruokailun järjestäminen kuin koulun pihan turvallisuudesta 
huolehtiminen sekä erilaisten vuorovaikutustilanteiden mahdollistaminen ja niissä tukeminen, yhtä 
hyvin kuin oppimisen haasteisiin puuttuminen ja sopivien tukimuotojen mahdollistaminen yksilöta-
solla, jotta oppimisen mahdollisuus olisi tasapuolinen lähtökohdista riippumatta�

Valkeakoskella toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka havainnoi lasten toimintaa esi-
merkiksi pöydän ääressä työskenneltäessä (ns� pöytätehtävien parissa) sekä liikuntatuokion ai-
kana sekä keskustelee kustakin esioppilaasta tämän oman esiopetusryhmän opettajan kanssa� 
Oppilashuoltoryhmä vierailee kussakin esiopetusryhmässä kerran syys- ja kerran kevätlukukauden 
aikana� Opinnäytetyöni näkökulmasta tavoitteena on tarkastella oppilashuoltoryhmän toiminnan 
tuloksia suhteessa siihen havaintotietoon, jota esiopetuksen henkilöstö havainnoi päivittäin� 

Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän muodostavat esiopetusryhmän lastentarhanopettaja(t), 
päiväkodinjohtaja, erityislastentarhanopettaja, koulun sosiaalityöntekijä, koulupsykologi sekä tar-
vittaessa myös kouluterveydenhoitaja� Valkeakosken kaupungin opetussuunnitelmassa oppilas-
huoltoryhmälle mainitaan useita tehtäviä ja tavoitteita, kuten kasvun ja oppimisen alueilla esiintyvien 
haasteiden ja ongelmien ennalta ehkäiseminen sekä mahdollisimman varhainen puuttuminen on-
gelmien ilmetessä� Esiopetuksen näkökulmasta tarkasteltuna oppilashuoltoryhmän tehtäviä ovat 
esimerkiksi lasten hyvinvointiin liittyvien asioiden edistäminen, esiopetushenkilöstön ennakoiva 
työnohjauksellinen tuki sekä osallisuus pedagogisen arvion ja selvityksen laatimisessa sekä Henki-
lökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laatimiseen osallistuminen� 
(http://opspro�peda�net/valkeakoski/�)

Opinnäytetyöni tavoitteena on tehdä näkyväksi tämänhetkistä toimintaa� Alkuperäisen tutkimus-
suunnitelman osallistavasta ja vuorovaikutteisesta tutkimusmenetelmästä olen joutunut luopu-
maan� Yhteydenotot tutkimuspäiväkoteihin eivät saaneet riittävää vastakaikua tutkimuksen toteut-
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tamiselle ja vaihdoin menetelmän perinteisempään, kyselylomakkeeseen� Tällä hetkellä (lokakuun 
loppu 2013) olen kerännyt kyselyn avulla vanhempien tietoja ja näkemyksiä oppilashuoltoryhmäs-
tä� Kahden päiväkodin toiminta-alueilla kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 127 vanhemmalle, jois-
ta 57 vastasi� Oppilashuoltoryhmän ammattilaisille, joita on 18, laadin verkkokyselyn marraskuun 
2013 alussa, johon vastataan heti marraskuun aikana�

Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jolla on tarkoitus kuvata todellisuutta sellaisena kun se tut-
kimushetkellä ilmenee� Saatuja vastauksia pyrin analysoimaan konstruktiivisen lähestymistavan 
periaatteiden mukaisesti�� Toisin sanoen saamieni vastausten perusteella rakennan ja muotoilen 
(konstruoin) tulkintoja, joiden perusteella esitän näkemyksiä oppilashuoltoryhmän toiminnasta� Tä-
män tutkimuksen tarkoitus on saada selville oppilashuoltoryhmän toiminnallisia merkityksiä sekä 
toiminnassa mukana olevien ammattilaisten että mahdollisten asiakasperheiden perspektiivistä� 
Tutkimus tuo konstruktivistisen viitekehyksen kautta esiin tämän hetkisen todellisuuden oppilas-
huoltoryhmän toiminnasta niissä merkityksissä, joita sekä ammattilaiset että asiakkaat sille antavat 
ja joita minä tutkijana prosessoin sellaiseen kirjalliseen muotoon, joka mahdollistaa niiden tarkaste-
lun sekä uusien konstruktioiden muodostamisen� 

EVALUATION RESEARCH ON 
MULTIDISCIPLINARY STUDENT SUPPORT 
TEAM IN PRE-PRIMARY EDUCATION  
- English Summary

Päivi Parikka
Master Degree Programme in Social Services 

The theme of this study is Multidisciplinary student support team in pre-primary education� Multi-
disciplinary student welfare team consists of kindergarten teacher(s) representing preschool group, 
the director of day-care centre, special needs kindergarten teacher, social worker, school psychol-
ogist, and on request school health nurse� Pre-primary education points out certain responsibilities 
to the student support team, like: promoting children’s welfare, prospective supervision and sup-
port of pre-school staff, and participation in assessing and reporting preschool pedagogy as well 
as participate in strategic planning of personalised syllabi� 

The aim of the thesis is to examine the student support team results in relation to the observation 
data, which pre-school staff collects by daily basis observations� The objective is to make current 
activities visible by describing the reality as it is at the study period� The research data was collect-
ed by a questionnaire focusing on parents’ perceptions on student support team activities� Total 
number of 127 questionnaires was sent to parents of which number 57 returned filled (response 
rate 45%)� Student support team members will be approached with an online questionnaire in 
November 2013�

 

4. INCLUSION AND INTEGRITY IN MANAGEMENT AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT



40

4.4 PHYSIOTHERAPISTS’ ENGAGEMENT IN  
 CONTINUING EDUCATION

  Douglas Schneider 
  Master Degree Programme in Rehabilitation

Involvement in Continuing Education (CE), whether formal or informal is often very much a crucial 
element of any professionals’ capacity to function effectively, remain up-to-date, develop pro-
fessionally, expand and ultimately provide the best service possible� This holds particularly true 
with providers of health care services as care techniques and working protocols are continually 
developed to improve efficacy and are also often strongly influenced by ongoing technological 
advances� So highly regarded is the need for perpetually competent health care workers in Finland 
that requirements for annual participation in work related CE is written into Finnish law� In accord-
ance with laws governing provision of CE and the country’s Lifelong Learning (LLL) policy are many 
institutions such as Universities of Applied Sciences (UAS), which offer professionals various CE 
opportunities� Providers of CE opportunities face many perpetual challenges as they must always 
remain aware of the multiple aspects of professionals’ working lives and educational needs while 
concurrently providing best suited approaches including means of access to learning for each 
particular profession, topic, client and individual� In conjunction with these factors this study’s 
design was based on providing desired information and feedback of relevance to the client; Turku 
University of Applied Sciences (TUAS) CE department�

The design of this study was both descriptive and developmental in nature� In essence the overall 
purpose of this study was to ascertain crucial elements of Physiotherapists’ involvement in CE for 
prospective CE department opportunities planning� Steps were taken at separate design stages 
to ensure integration of client input and desires� One objective was to develop a questionnaire 
format which would be of potential repeated future use in obtaining valuable information from all 
catered health care professional client groups and in monitoring possible impending trends in CE� 
In addition the study was also intended to gather suggestions for development proposals formu-
lation through obtaining professionals’ insights as to CE improvements deemed needed� It was 
the intention that these derived insights could then also be compiled for potential use in TUAS CE 
department’s ongoing development and course content planning� 

This descriptive survey study employed both cross-sectional quantitative and qualitative data col-
lection� Subject selection inclusion criteria were specific to public sector physiotherapists� The 
use of public sector workplaces provided access to population concentrations throughout the 
intended study region and already existing common communication possibilities via workplace 
email and professional networks� The study was opened to the target populations of Turku Univer-
sity Hospital and 12 Healthcare centres in South-western Finland simultaneously from March 2013 
and ran for six consecutive weeks� Altogether with the inclusion of the pilot study respondents, 
140 physiotherapists were sent requests to participate in this study via email requests containing a 
direct URL link to Webropol 2�0� A final total of 60 responses were obtained altogether� Of the en-
tire subject count 46 participants were from the South-western region of Finland and 14 originated 
from the Satakunta region of Finland� Subjects ranged between 20 and 63 years of age thus giving 
perspectives from both ends of physiotherapists’ professional working life� 

The results of this study demonstrated the survey tool design to be effective in obtaining details 
of participants’ involvement in CE and suggestions for improvements� Of particular interest were 
three findings: The first pertained to the identification of generations’ majorities in current working 
life specific to Generation X and Baby Boomers� Second was participants’ strong interest in work-
place tailored and prospective apprenticeship type CE opportunities� Third were subjects’ desire 
to be active in and have a means of direct input into planning of CE topics and content� Even 
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though this study was descriptive, correlations between variables were considered� The outcomes 
of which were not overly significant statistically, but did indicate beneficial matters of interest for 
CE planners’ consideration regarding participants’ Age, Experience, Education level and Contract 
type� In all, the aforementioned findings proved to be instrumental in formulating resultant develop-
ment proposals for CE�

In conclusion, resultant proposals for developing CE brought forth three specific aspects for the 
client’s consideration� The first recommendation formulated was to pay attention to generations as 
their attributes, needs and traits would prospectively prove useful not only in CE efficacy, but also 
in providing insight to future trends� The second recommendation was to exemplify Workplace Tai-
lored and Apprenticeship type courses, expand upon current applications and explore new means 
of implementation due to their indicated suitability and high desirability with study participants� 
The third and finally recommendation was that a common means for individual professionals to 
provide input in CE planning be provided� Implementation of such an apparatus could act on a 
regular basis to provide invaluable input direct from the source boosting both the efficacy of CE 
and participants resultant overall professionalism alike�
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5.1 IKÄÄNTYNEIDEN KAATUMISTEN
 EHKÄISY

  Emmi Innilä
  Kuntoutus (ylempi AMK)

Ikääntyneiden määrän kasvaessa erityisesti ennaltaehkäisevää ja kartoittavaa toimintaa tulisi mo-
niammatillisesti kehittää� Väestön ikääntyessä vanhusten kotona asumisen tukeminen tulee yhä 
tärkeämmäksi osaksi terveydenhuoltojärjestelmäämme� Kaatumiset ovat ikääntyneiden yleisin syy 
laitoshoitoon joutumiselle�

Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli kartoittaa ikääntyneiden yleisimmät kaatumisten syyt� 
Kehittämishankkeen tavoitteena oli tuottaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueelle kaatumisen 
ehkäisemistä edistävä toimintamalli, jota jalkautetaan erilaisin koulutuksin henkilöille, jotka voivat 
vaikuttaa ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyyn� 

Kehittämishankkeessa käytettiin soveltaen kehittävän työntutkimuksen menetelmää� Aineisto 
koottiin kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastatteluiden avulla� Kirjallisuusaineisto koostuu 12 tutki-
muksesta ja yhdestä oppaasta, jotka antavat näyttöön perustavaa tietoa kaatumisten yleisimmistä 
syistä ja kaatumisten ehkäisykeinoista� Haastatteluilla saatiin asiantuntijoiden näkemys ja koke-
musperäinen tieto liittyen ikääntyneiden kaatumisten ennaltaehkäisevään työhön kunnassa, johon 
toimintamalli kehitettiin� Toimintamalli kehitettiin ryhmämuotoisena työskentelynä� Toimintamallin 
työstämisessä lähtökohtana oli koota aineistonkeruun kautta esille tulleet keskeiset asiat selkeäksi 
kokonaisuudeksi� 

Seuraava kuvio kuvaa tämän kehittämishankkeen teoreettista viitekehystä� 

Kuvio. Kehittämishankkeen tutkimusasetelma

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueelle kehitetyn toimintamallin myötä kaatumisten ehkäisyyn 
tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota ja samalla toimintatavat yhtenäistyvät� 
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PREVENTION OF FALLS AMONG THE 
ELDERLY

Emmi Innilä
Master Degree Programme in Rehabilitation
 
As the number of elderly increases, it is important to develop preventive and exploratory work 
multi-professionally� Supporting the elderly people in living at home will become an increasingly im-
portant part of the health care service system� Falling over is the one of the most common reasons 
for the elderly hospitalization�

The purpose of this development project was to survey the most common causes for falls among 
the elderly� The goal of the project was to produce a fall prevention model for the Raisio-Rusko 
co-operation district� The model will be put into practice through an in-service training programme�

The method of the development project was based on developmental work research� The data 
was gathered through systematic literature review and through theme interviews� The review of 
literature consisted of 12 original research articles and one handbook that were analysed by a 
content analysis method� The data gives evidence-based information about the most common 
causes of falls of the elderly and means for the fall prevention� The experts gave their opinions and 
experience-based knowledge in the theme interviews related to the elderly falls prevention work� 
The model was developed through a group discussion� The starting point of working the model 
was to collect the key issues concerned into a systematic model format� 

The figure below represent theoretic context of this development project�

Fig. Research design

The developed model for the Raisio-Rusko co-operation is expected to benefit in paying more at-
tention to the falls of the elderly� This model also provides guidelines for unified working methods 
in various units�
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5.2 MUISTIHÄIRIÖIDEN VARHAISEN 
 TUNNISTAMISEN KEHITTÄMINEN 

   Maire Forsten 
  Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK)

Asiasanat: palvelu, kehittäminen, muistihäiriö, muistisairas, varhainen tunnistaminen
____________________________________________________________________

Muistihäiriöiden ja dementiaan johtavien muistisairauksien varhainen tunnistaminen on sekä kan-
santaloudellisesti että kansanterveydellisesti vaikuttavaa� Kotihoidolla on suuri mahdollisuus tun-
nistaa iäkkäiden muistihäiriöitä ja ohjata heitä tarkempiin tutkimuksiin�

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää muistihäiriöiden varhaista tunnistamista erään keskikokoi-
sen eteläsuomalaisen kaupungin kotihoidossa kuvaamalla hoitajien toimintatapoja sekä etsimällä 
niitä tekijöitä, jotka estivät tai viivästyttivät muistihäiriöistä kärsivien asiakkaiden hoitoon pääsyä� 
Tavoitteena oli kuvata muistisairaan hoitoon pääsyn viivästymiset ja esteet sekä luoda malli toimin-
tatarpeista� Kyseessä oleva kotihoito sisälsi kotihoidon ja kotisairaanhoidon� 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena kesällä 2013 ja siihen osallistui kaksikymmentä 
hoitajaa� Aineisto kerättiin passiivista eläytymismenetelmää käyttämällä ja täydentämällä yhdellä 
avoimella kysymyksellä� Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä� Tutkimuksen loppu-
tuloksena muotoutui toimintatarvemalli� 

Jotta kotihoito voisi toteuttaa strategiassa määriteltyä toimintaa, että iäkkäiden, myös muistihäi-
riöisten, kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään, on kotihoitajien ammatillisiin tarpei-
siin vastattava� Tarpeiksi tuloksissa nousi: kotihoidon hoitajat tarvitsevat tietoa muistihäiriöistä, 
muistisairauksista ja muista sairauksista ja lääkehoidosta sekä lääkkeettömistä hoidoista ja kun-
toutuksen tärkeydestä� Koulutusta voitaneen järjestää osittain sisäisenä koulutuksena, sillä tutki-
mustuloksissa hoitajien tiedot olivat vaihtelevia� Myös vuorovaikutusta, asenteita ja arvoja voitaisiin 
kehittää esimerkiksi työparina toimien� Työn kuormittavuuteen tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi 
palkkaamalla kuormittavaan tilanteeseen lisää henkilökuntaa� Tuloksista ilmeni, että paikkakunnilla 
oli asiantuntijoita, kuten  muistihoitaja, sosiaalihoitaja ja geriatri, joiden keskinäistä yhteistyötä tulisi 
enenevässä määrin lisätä�
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DEVELOPMENT NEEDS IN EARLY 
IDENTIFICATION OF MEMORY DISORDERS 

Maire Forsten
Master Degree Programme in Welfare Technology 

Keywords: service, development, memory loss, memory disease, home care, early identification
____________________________________________________________________

The early identification of memory impairments causing memory disorders and dementia is signifi-
cant ass to national economy as well as public health� Home care has a great potential to identify 
the memory impairments of the old adults and to instruct them for further examinations�

The purpose of this study was to develop an early identification model for memory impairment in 
home care situated in a medium-size city in southern Finland by describing the practices of nursing 
staff and searching for the factors that either prevented or delayed the access to care for custom-
ers’ with memory impairment� The objective was to identify delays and obstacles in access to care 
of patients with memory impairments, and to create a model of the operational needs� In this study, 
home care included both home care and district nursing�

The study was implemented as a qualitative study in summer 2013� The data was collected by 
using a passive experience method and supplementing it with one open-ended question� The data 
was analysed by using an inductive content analysis method� The study involved twenty nurses�
The result of the study was a model for operational needs� In order to carry out the home care 
strategy, which is to provide the ability for older people and also people with memory impairments 
to live at home for as long as possible, it is important to respond to the professional needs of home 
care staff� The needs that came up in this study were following: the staff working in home care 
needs information about memory impairments, memory diseases and other diseases, medical 
treatments, non-medical treatments, and the importance of the rehabilitation� 

Training could be organised partly as an internal training because according to the results of 
this study the information given from home care staff was varying� Also interaction, attitudes and 
values could be developed, e�g� working together with another member of staff� Work-related 
stress should be taken into consideration for example hiring more staff when there is a stressful 
situation� The results showed that there were professionals available in local areas� However co-
operation between those professionals, like memory nurse, social worker and geriatrician, should 
be increased�
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NÄITÄ JA NÄIN OPISKELLAAN 
•	 kehittämistoiminnan	opinnot	

•	 antaa	valmiuksia	hyvinvointipalvelujen	ja	hyvinvointitek-
nologisten	ratkaisujen	muutos-	ja	kehitystarpeiden	en-
nakointiin,	tutkimiseen	ja	innovatiiviseen	kehittämiseen	

•	 teoriaa	sovelletaan	koko	opintojen	ajan	käytäntöön	
työelämän	kehittämistehtävien	avulla

•	 asiakas-	ja	käyttäjälähtöisyyden,	esteettömyyden	sekä	
kestävän	kehityksen	periaatteiden	soveltaminen	
•	 erilaisin	hyvinvointiteknologisin	ja	palvelumuotoilun	rat-

kaisuin

•	 Opiskelu	koostuu	seminaarityyppisestä	lähiopiskelus-
ta,	itsenäisestä	opiskelusta	ja	vuorovaikutteisesta	etä-	ja	
verkko-opiskelusta	sekä	alueellisesta	ja	kansainvälisestä	
työelämä-,	tutkimus-	ja	kehittämisyhteistyöstä	ja	kansain-
välisiin	tapahtumiin	osallistumisesta	

•	 Tavoitteena	on	opiskelijoiden	aiemman	koulutuksen	anta-
man	asiantuntemuksen	syventäminen	ammattienvälisen	
vuoropuhelun	ja	yhteisten	oppimistehtävien	avulla.

POHJAKOULUTUSVAATIMUKSET
Hyvinvointiteknologian	ylempi	AMK	-tutkinto	on	tarkoitettu	so-
siaali-	ja	terveysalan	ammattikorkeakoulututkinnon	suoritta-
neille:	fysioterapeutti	(AMK),	geronomi	(AMK),	kuntoutuksen	
ohjaaja	(AMK),	sairaanhoitaja	(AMK),	sosionomi	(AMK)	ja	ter-
veydenhoitaja	(AMK).

Sosiaali- ja terveysalan 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto*    

Master of Health Care

90 opintopistettä
*	Sosiaali-	ja	terveysalan	ylempi	AMK	-tutkintonimike	perustuu	
lähtötutkintoon

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (ylempi AMK)
Master of Engineering
60	opintopistettä

www.samk.fi

Sähköinen	tiedonsiirto

Apuvälinepalvelujen	ja	-teknologian	kehittäminen

Turvallisuus	ja	turvateknologian	sovellukset

Palvelumuotoilu	ja	toimintamallien	uudistaminen

Esteettömyys
•	 opiskelun	ja	opetuksen	esteettömyys
•	 sosiaalinen	esteettömyys
•	 rakennetun	ympäristön	esteettömyys
•	 palvelujen	saavutettavuus

Palvelutarpeiden	kartoitus	ja	muutoksen	ennakointi

Opetuksen	kehittäminen	teknologian	avulla

Käyttäjä-	ja	käytettävyystutkimus

Ammatillisten	toimintojen	teknologiasovellukset

Johtamisen	kehittäminen

Esimerkkejä	keskeisistä	tutkimus-	ja	kehittämistyön	teemoista:

Monialaisessa koulutuksessa kyseenalaistetaan 
ammatillisia uskomuksia. Ratkaisuja useinkin  

löytyy niiltä, jotka eivät ole alan ihmisiä.

HYVINVOINTITEKNOLOGIA
|  Ylempi AMK -tutkinto  |

Lisätietoja koulutuksesta:
Andrew	Sirkka,	yliopettaja
puh.	044	710	3862
andrew.sirkka@samk.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakutoimisto
Tiedepuisto	4,	28600	Pori
puh.	(02)	620	3033,	hakutoimisto@samk.fi		

KOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET 
•	 moniammatillinen.	monialainen	ja	kansainvälinen	

työskentely	
•	 yhdistetään	eri	aloilta	tulevien	opiskelijoiden	osaamista	
•	 uudenlaisten	ratkaisujen	ja	toimintamallien	innovoimista	

hyvinvointiteknologian	sektorille
•	 monimuotokoulutus	mahdollistaen	opiskelun	työn	

ohessa
•	 osa	opinnoista	yhteistyössä	eurooppalaisen	korkeakou-

luverkoston	kanssa	englannin	kielellä,	mikä	tarjoaa	myös	
kaksoistutkintomahdollisuuden

•	 valmiudet	ja	pätevyys	toimia	asiantuntija-	ja	esimies-	ja	
johtotehtävissä	tai	erilaisissa	tutkimus-	ja	kehittämistehtä-
vissä	yritysten,	julkisen	sektorin	tai	muiden	organisaatioi-
den	palveluksessa	
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       Terveyden edistäminen – haaste yhteiskunnalle, yhteisöille ja yksilöille!

TERVEYDEN EDISTÄMINEN
|  Ylempi AMK -tutkinto  |

Lisätietoja koulutuksesta:
Ritva Kangassalo
puh. 044 710 3488
ritva.kangassalo@samk.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakutoimisto
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
puh. (02) 620 3033, hakutoimisto@samk.fi  

Terveyden edistämisen tavoitteena on yhtäläisten 
mahdollisuuksien yhteiskunta, jossa eri ikäryhmien 
välinen kanssakäyminen toimii ja voimavarat tulevat 
käyttöön yhteiseksi hyväksi.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisellä pyri-
tään mahdollisimman terveisiin ja toimintakykyisiin 
elinvuosiin läpi koko elämän, kestävään terveyteen.

Terveyden edistämisen koulutuksen tavoit-
teena: Terveyden edistämisen koulutuksessa koros-
tuu  preventiivinen ja promotiivinen terveyden edistä-
minen yksilö, yhteisö ja yhteiskuntatasolla. Keskeisiä 
asiakokonaisuuksia ovat  väestön sosioekonomiset 
terveyserot,  kestävä terveys, terveysvaikutusten ar-
viointi ja näyttöön perustuva toiminta ja  hyvinvoinnin 
johtaminen.

Terveyden edistämisen koulutuksen osaami-
nen: Terveyden edistämisen koulutus kehittää osaa-
mista ja taitoja, joita tarvitaan vastaamaan nykyisiin ja 
tuleviin terveyden ja terveyden edistämisen haastei-
siin paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.              

Monialainen koulutus alkoi SAMKissa vuonna 
2005. Koulutus antaa valmiudet toimia terveyden 
edistämisen erilaisissa asiantuntija-, esimies-, kehit-
tämis- tai suunnittelutehtävissä julkisella tai yksityisel-
lä sektorilla.

Ikä, sukupuoli ja perintötekijät
Yl

eis
et 

so
sio

ekonomiset, kulttuuriset ja ympäristöön liittyvät tekijät

Elin- ja työskentelyolosuhteet

Sosiaaliset ja yhteisölliset vaikutteet

Yksilölliset elintapatekijät

(Terveyden determinatit; Dahlgren & Whitehead 1991)  

Terveyden edistämisen 
opinnot, 20 op

Johtajuusopinnot,
25 op

Tutkimus- ja kehittämis-
opinnot, 10 op

Vapaasti valittavat
opinnot, 10 op

Opinnäytetyö, 30 op
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Sosiaali- ja terveysalan 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto*    

Master of Social Services and Health Care

90 opintopistettä
* Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -tutkintonimike perustuu lähtötutkintoon

www.samk.fi

KUNTOUTUS
|  Ylempi AMK -tutkinto  |

Lisätietoja koulutuksesta:
Merja Sallinen
puh. 044 710 3768
merja.sallinen@samk.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakutoimisto
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
puh. (02) 620 3033, hakutoimisto@samk.fi  

Väestön ikääntyminen, moniongelmaisten asiakkaiden 
määrän lisääntyminen ja erilaiset työ- ja toimintakyvyn 
ongelmat ovat kuntoutuksen lähitulevaisuuden haas-
teita. 

Kuntoutuspalveluiden sisällöllinen kehittäminen, laa-
dunhallinta ja joustava järjestäminen osana asiakkaan 
kuntoutumisprosessia edellyttävät laaja-alaista kun-
toutuksen asiantuntijuutta, hyvää palvelujärjestelmän 
tuntemusta ja kykyä moniammatilliseen verkostotyö-
hön.

Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 
tarkoitettu jo työelämässä oleville ammattikorkeakou-
lututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat sy-
ventää ammattiosaamistaan kuntoutuksen laajassa 
viitekehyksessä.

Opinnäytetyö, 30 op

Vapaasti
valittavat, 

30 op

Työelämän kehittämismenetelmät, 10 op
Projekti- ja viestintäosaaminen

Työelämän kehittämis- ja tutkimusmenetelmät

Kuntoutustoiminnan johtaminen, 20 op
Organisaatiot ja johtaminen

Talous ja prosessit
Kuntoutuksen laatu ja yrittäjyys

Osaamisen ja uudistumisen johtaminen

Kuntoutuksen asiantuntijana toimiminen, 25 op
Kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja taustateoriat

Näyttöön perustuva kuntoutus
Esteettömyyden ja osallisuuden edistäminen yhteiskunnassa

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, lainsäädäntö ja rahoitus
Oman asiantuntijuusalueen työmenetelmien kehittäminen
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viitekehyksessä.

Opinnäytetyö, 30 op

Vapaasti
valittavat, 

30 op

Työelämän kehittämismenetelmät, 10 op
Projekti- ja viestintäosaaminen

Työelämän kehittämis- ja tutkimusmenetelmät

Kuntoutustoiminnan johtaminen, 20 op
Organisaatiot ja johtaminen

Talous ja prosessit
Kuntoutuksen laatu ja yrittäjyys

Osaamisen ja uudistumisen johtaminen

Kuntoutuksen asiantuntijana toimiminen, 25 op
Kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja taustateoriat

Näyttöön perustuva kuntoutus
Esteettömyyden ja osallisuuden edistäminen yhteiskunnassa

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, lainsäädäntö ja rahoitus
Oman asiantuntijuusalueen työmenetelmien kehittäminen

Mobiilipelit uudentyyppisenä 
kuntoutusmuotona muistihäiriöissä
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Tutkimusongelmat

1. Miten koe- ja kontrolliryhmän Trail Making
 -testitulokset eroavat toisistaan 3 kk:n 
 jakson jälkeen?

2. Millainen vaikutus huomiokykyä aktivoivalla    
 mobiilipelillä on Trail Making -testituloksiin 3    
 kk:n jakson aikana?

3. Miten ikääntyneet kokevat mobiililaitteella    
 pelaamisen osana itseohjautuvaa 
 kuntoutusta?

4. Miten ikääntyneet kokevat mobiilipelien     
 käytettävyyden?

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin Länsi-
Suomen Diakonialaitoksella Porissa. Tutkimuksen 
kohderyhmänä olivat kotona tai palveluasunnoissa 
asuvat Diakonialaitoksen asiakkaat, joilla on lievä tai 
keskivaikea kognitiivinen heikentymä (MCI), lievä 
Alzheimerin tautiin liittyvä dementia, lievä verisuo-
niperäinen dementia tai näiden sekamuoto (CDR-
luokka 1–2, MMSE-pisteet 16–20/30). Tutkimukseen 
osallistuminen oli vapaaehtoista, ja kukin osallistuja 
antoi osallistumisestaan kirjallisen suostumuksen.

Tutkimusjoukko (N=16) jaettiin kahteen ryhmään: 
koeryhmään (n=9) ja kontrolliryhmään (n=7). Pelitek-
nologia edellytti pelaajan identifioimisen pelitulosten 
rekisteröitymiseksi NFC-teknologiaa hyödyntävän 
henkilökohtaisen tunnistimen avulla. Tutkimukseen 
osallistujien vapaaehtoisuus varmistettiin kirjallisella 
suostumuksella. Koeryhmään kuuluville selvitettiin 

tutkimuksen eettiset periaatteet ja jokaisen osallis-
tujan oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistumi-
nen koska tahansa niin halutessaan. Tutkimuseetti-
set seikat selvitettiin osallistujalle myös kirjallisessa 
suostumuslomakkeessa. Tutkimukselle saatiin myös 
Satakunnan korkeakoulujen yhteisen Satakorkean 
eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

Keskeiset tulokset

1. Peleillä ei voitu todeta suoranaista vaikutus-
ta pelaajan muistiin. TMT-testauksen viitearvot 
ovat huomattavasti kohderyhmää nuoremmalle 
joukolle, eikä yli 90-vuotiaille ole saatavilla vastaa-
via viitearvoja. Pelikertakohtaisesti suuria heittoja 
tuloksissa, mikä saa pohtimaan TMT-testauksen 
suorittamisen relevanssia yksittäisenä muistitesti-
nä.

2. Mobiililaitteet koettiin helposti käytettävinä. 
Ongelmia esiintyi ainoastaan kosketusnäytön tun-
nistusherkkyydessä sekä vuodepotilaalle laite ei 
soveltunut pelivälineeksi silloin, kun pelaaminen 
tapahtuu laitetta kallistamalla.

3. Subjektiivinen kokemus pelien vaikutuksis-
ta huomiokykyä parantavana ja mielekkää-
nä toimintana oli merkittävän positiivinen. 
Mobiilipelit koettiin voittopuolisesti kiinnostavina, 
virkistävinä ja innostavina sekä soveltuvan hyvin 
omaehtoiseen aktivoimiseen. Pelit toimivat myös 
vuorovaikutusta lisäävänä elementtinä mahdollis-
tamalla yhdessä oloa ja pelikokemusten jakamis-
ta toisten ihmisten kanssa.

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tutkimushankkeessa tutkittiin peliteknologian hyödyntämistä ikääntyneiden omaehtoisen ak-
tivoinnin sekä muistihäiriöiden kuntoutuksen välineenä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
peliteknologian hyötyjä huomiokyvyn ylläpitämisessä ja siten mahdollisesti muistihäiriöiden 
etenemisen ehkäisyssä.

Varsinaisen omaehtoisen aktivoinnin ja muistihäiriöihin liittyvän aineiston ohella koottiin tutki-
muksessa käytetystä peliteknologiasta ja mobiililaitteista käyttäjä- ja käytettävyyskokemuksia 
pelillisen hyvinvointiteknologian kehittämiseksi.
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Research Questions

1. Do the test- and control group results on    
 memory tests differ from each other after the   
 3-month gaming period?  

2. How do the older adults experience mobile    
 games?

3. How do the older adults see the usability of    
 gaming devices?

Conducting the Study

The data was collected in West-Finland Deaconess 
Institutein Pori. The target group was older adults 
with mild of medium memory impairment based on 
standardised memory tests (CDR-rate 1–2, MMSE-
points 16–20/30) but who were living independently 
or in assisted living environments. 

Participation in this study was on voluntary basis 
confirmed by a signed consent. Participants were 
well informed about all details in the research 
settings, including written instructions of games. 
The study was approved by the Satakorkea Ethical 
Committee.  

Participants (N=16) were divided into two groups: 
test group (n=9) and control group (n=7). Playing the 
two games installed into the mobile devices require 
internet connection and player registration to the 
server. Player identification applied NFC-technology, 
and required separate player-specific ID-tags that 

were delivered to each player. Player registration by 
ID-tag was required in order to register the course of 
gaming and its results to the server database.  

The Key Findings

1. The two games did not bring out any 
specific impacts on the gamers’ memory. 
TMT-test reference values are set for people 
under 80 years of age, and no references are 
available for people over 80. Game results varied 
outstandingly on each gaming session basis 
which makes one wonder whether the traditional 
TMT-test done only once at a time is really 
relevant alone to define memory status. 

2. Mobile devices were experienced easy to 
use. The only constraints occurred related to 
touch sensibility of the screen or when used 
by a bed-ridden person who could not see the 
activities on the screen when tilted based on the 
position. 

3. Subjective experiences of the gamers 
were outstandingly positive regarding 
the impacts on improving attention 
skills and sense of well-being through 
meaningful activities. The mobile games 
were preponderantly experienced as interesting, 
refreshing, motivating and therefore applicable 
as a means in self-activation as well as social 
activation among older adults.  

Purpose of the Study

This research studied the usability of game technology in self-activation and rehabilitation 
among older adults with slight memory impairments. The aim of the study was to 
find out applicability of mobile games as means to improve or maintain attention and 
memory abilities of older people. 

In addition to the memory impacts of gaming, this study focused on collecting and 
analysing usability and user experiences of older adults related to mobile devices for 
service designing related to gaming. 

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja se on suunniteltu 
suoritettavaksi työn ohella kahdessa vuodessa.

Opinnot sisältävät 
•	 Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin sekä sosiaalialan työhön 

liittyviä syventäviä opintoja (25 op),
•	 Johtamisen ja kehittämisen opintoja (30 op),
•	 Työelämään kytkeytyvän kehittämistehtävän (30 op),
•	 Lisäksi tutkinto sisältää teemaa syventäviä vapaasti valit-

tavia opintoja (5 op). 

Sosiaalialan yleisissä syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija 
tarkastelee hyvinvointia tuottavia, ylläpitäviä ja voimaannuttavia 

lähestymistapoja, jotka perustuvat sosiaalityön teoreettisiin 
jäsennyksiin ja sosiaalipedagogiikkaan. 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä käsittelevissä 
opinnoissaan opiskelija syventää asiantuntijuuttaan tarkas-
telemalla lasten suojeluun ja hyvinvointiin, perhetyöhön ja 
päihde- ja mielenterveyskysymyksiin liittyviä lähestymistapo-
ja tunnistaen sosiaalialan työn kehittämiskohteita.

Johtamisen opinnoissaan opiskelija perehtyy organisaation, 
henkilöstövoimavarojen ja sosiaalialan organisaatioiden stra-
tegiseen johtamiseen. Lisäksi hän syventää osaamistaan ver-
kostojen ja innovaatioiden johtamisessa, talousjohtamisessa, 
esimiestyössä ja muuttuvien toimintaympäristöjen johtami-
sessa (15 op).

Kehittämistyön opinnoissaan opiskelija perehtyy työelämän 
kehittämis- ja ongelmanratkaisumenetelmiin, monitoimijai-
siin kehittämiskumppanuuksiin, sosiaalisten innovaatioiden 
tuottamiseen sekä reflektiiviseen ja tutkivaan kehittämisot-
teeseen (15 op).

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- tai kehittämistehtävänä, 
joka on opiskelijan oman asiantuntijuuden ja osaamisen sekä 
työelämän kehittämistä (30 op). 
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