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ABSTRACT 
 

On a national level technology is becoming a more and more important 
part of home care. One of the latest technological solutions introduced 
into home care is remote care via videophone.  
 
The purpose of this thesis was to examine the use of videophone as a part 
of home-care service provision and to produce a written guide for the 
home-care staff of city of Tampere. The background to the changing envi-
ronment of home care and the reasons for the increase in technology on 
the industry will be covered in the theoretical framework. Moreover, the 
thesis will cover what kind of opportunities the video phone has to offer 
and how it can aid the clients soliciting better life from the perspectives of 
health, inclusion and personal autonomy. At the centre will be the elderly 
people’s rights for good and high-quality care.  
 
The purpose of the videophone guide designed and completed in the the-
sis is to ensure all home care employees correct and up-to-date infor-
mation on using the device. The goal was to create a user-friendly, distinct, 
informative and instructional guide, which contains all essential proce-
dures.  
 
The usability of the guide was assessed via an enquiry among the home 
care staff of the city of Tampere. As the set objectives correlated with the 
received feedback, the guide can be considered appropriate. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa vanhuspalvelut ja erityisesti kotihoito ovat kokeneet suuria 
muutoksia viime vuosina. Taustalla on väestön ikääntyminen ja muutokset 
vanhuspalveluja määrittävän politiikan sisällössä. Vuonna 2013 voimaan 
astui Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista eli ns. Vanhus-palvelulaki (980/2012), jossa 
painotetaan kotihoidon ja kodinomaisten ratkaisujen ensisijaisuutta sekä 
kuntien vastuuta ottaa suunnitelmissaan huomioon väestönsä ikääntymi-
nen ja siihen liittyvät tekijät. Kotihoidon ensisijaisuutta ja siihen liittyviä 
ratkaisuja korostetaan myös Vanhuspalvelulain rinnalla julkaistussa Ikäih-
misten laatusuosituksessa ja erinäisissä kärkihankkeissa. (Noro, Mäkelä, 
Jussimäki & Finne-Soveri 2014, 19–20.) 
 
Kotihoito on palvelukokonaisuus, joka on osoitettu apua tarvitseville esi-
merkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai 
perhetilanteen johdosta. Kotihoito on tarkoitettu kaikille sitä tarvitseville 
18 vuotta täyttäneille, mutta koska suurin osa säännöllisen kotihoidon asi-
akkaista on 75 vuotta täyttäneitä, tarkastellaan tässä opinnäytetyössä ko-
tihoitoa ja sen palveluita ikääntyneen ihmisen näkökulmasta. (THL 2018.) 
 
Valtakunnallisesti teknologiasta ja robotiikasta haetaan ratkaisuja, joilla 
voidaan vastata väestön ikääntymisestä ja huoltosuhteen heikkenemisestä 
johtuviin haasteisiin. Teknologiaa tuodaan yhä vahvemmin myös perintei-
sen kotihoidon rinnalle ja tueksi, esimerkiksi etähoivan muodossa (STM 
2017, 28). Etähoivalla, josta käytetään myös nimitystä virtuaalihoiva, tar-
koitetaan tässä opinnäytetyössä kuvapuhelimen välityksellä tapahtuvaa 
hoivaa, jossa hoitoa antava toimija ja hoitoa vastaanottava asiakas eivät 
ole fyysisesti samassa tilassa hoidon aikana.  
 
Tampereen kaupungin kotihoito on käyttöönottanut kuvapuhelupalvelun, 
jonka välityksellä toteutetaan etähoivaa. Kuvapuhelut soitetaan alueelli-
sesti tiimeissä, mikä tarkoittaa, että jokainen kotihoidossa työskentelevä 
hoitaja tekee kuvapuheluita perinteisen kotihoidon rinnalla. (Viitanen 
2018.) Tämä toimintamalli edellyttää jokaiselta hoitajalta kuvapuheluosaa-
misen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kuvapuhelimen 
käyttöä osana kotihoidon palvelua sekä työn toiminnallisena osuutena 
tuottaa kirjallinen kuvapuhelimen käyttöopas Tampereen kaupungin koti-
hoidon henkilöstön käyttöön. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyk-
sessä käsitellään kotihoidon toimintaympäristön muutoksen taustoja ja 
syitä teknologian enenevään käyttöön kotihoidossa.  
 
Teknologisiin ratkaisuihin lukeutuvalla kuvapuhelinpalvelulla haetaan 
paitsi kotihoidon toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä myös uu-
denlaista tapaa tehdä työtä ja kohdata asiakas (Viitanen 2018). Julkisessa 
keskustelussa kriittisissä puheenvuoroissa korostuu huoli inhimillisyyden 
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ja yksityisyyden katoamisesta. Teknologian pelätään syrjäyttävän aidon 
kohtaamisen ja yhdessä tekemisen. Nämä pelot on otettava huomioon, 
mutta toisaalta on tärkeää katsoa hyvinvointiteknologian tuomia positiivi-
sia vaikutuksia. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan, 
millä tavoin kuvapuhelin voi tuoda kotihoidon asiakkaalle mahdollisuuksia 
hyvään elämään terveyden, osallisuuden ja henkilökohtaisen autonomian 
näkökulmasta. (Melkas & Pekkarinen, 2014, 215.) Teoreettisen viitekehyk-
sen keskiössä on ikääntyneen ihmisen oikeus saada yksilöllistä, hänen läh-
tökohdistaan toteutettua hoitoa ja hoivaa kotihoidossa. 
 
Opinnäytetyössä suunnitellun ja toteutetun kuvapuheluoppaan tavoit-
teena on varmistaa kaikille kotihoidon työntekijöille ajantasainen ja oikea 
tieto kuvapuhelimen käyttöön ja puheluiden soittamiseen. Monipuolisten 
koulutusmateriaalien ja -tilaisuuksien rinnalle tuotetun oppaan avulla py-
ritään pienentämään riskiä, jossa vaillinaiseen tai väärään tietoon perus-
tuva puutteellinen kuvapuheluosaaminen voi joko estää puheluiden onnis-
tuneen soittamisen tai hidastaa palvelun käyttöönoton laajentumista. Ta-
voitteena oli luoda helppokäyttöinen, selkeä, informatiivinen ja ohjaava 
opas, joka sisältää konkreettiset toimintaohjeet. Työn tilaajan, Tampereen 
kaupungin kotihoidon, toivetta noudattaen valmista kuvapuheluopasta ei 
liitetä tähän opinnäytetyöhön. Opinnäytetyöraportin 7. luvussa, jossa ku-
vataan opinnäytetyön produktin eli oppaan suunnittelu ja toteutus, ha-
vainnollistetaan valmista opasta muun muassa oppaasta otetuin kuva-
kaappauksin. 
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2 VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN KOTIHOIDON PALVELUJEN KEHITTÄMISEN 
TAUSTALLA 

Kotihoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on lisääntynyt sosiaali- ja 
terveydenhoitoalan muutoksissa. Terveydenhuollon kustannuksia pyri-
tään jatkuvasti alentamaan, mikä tuottaa haasteita kotihoidolle. Työn 
kuormittavuus on jo maksimitasolla, kun samaan aikaan pitäisi löytyä sääs-
tökohteita. Oman haasteensa tuo se, että ikääntyneiden määrän ja palve-
lujen tarpeen kasvaessa pysyy työikäisten määrä tulevaisuudessa lähes en-
nallaan. (Ruotsalainen 2013.)  
 
Meneillään olevan palvelurakenteen muutoksen tavoitteena on toteutu-
essaan hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Mikäli 
palvelurakenteita ei uudisteta, kustannusten kasvua on vaikea hillitä väes-
tön ikärakenteen muuttuessa nopeasti ja palvelutarpeiden kasvaessa. 
(STM 2017, 5.) Tässä luvussa kuvataan muutoksen taustoja ja vaikutuksia 
kotihoitoon. 

2.1 Väestön ikääntyminen ja vanhuspolitiikka Suomessa 

Suuret ikäluokat ovat globaali ilmiö, eikä Suomi ole poikkeus. Suomen vä-
estö kuitenkin ikääntyy nopeammin kuin muissa teollisuusmaissa. (Kuva 1.) 
65-vuotiaiden ja sitä vanhempien suhteellisen määrän on arvioitu kasva-
van Suomessa 18,1 prosentista 28,2 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. 
Väestön ikääntymisestä seuraa, että uudet, pienemmät ikäluokat eivät 
riitä korvaamaan eläkkeelle siirtyviä suuria ikäluokkia. Tämä tarkoittaa sitä, 
että eläkettä maksetaan yhä useammalle ja yhä kauemmin, ikääntyneiden 
suuri määrä kuormittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa samalla kun työssä-
käyvien määrä laskee. (Schleutker 2013, 425–426.) 
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Kuva 1. Väestön ikärakenne 31.12.2017 (Tilastokeskus 2018). 
 
Väestön ikääntymistä ei voi pysäyttää, vaan sen seurauksiin on sopeudut-
tava.  Yhtenä varautumistoimenpiteenä Suomessa on pyritty kohti ter-
veempää ja toimintakykyisempää ikääntymistä. Tavoitteena on mahdollis-
taa muun muassa pidemmät työurat, tukea iäkkäiden täysivaltaista osalli-
suutta yhteiskunnassa sekä parantaa ikääntyneiden elämälaatua ja vähen-
tää ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. (STM 2017, 15). Siitä 
huolimatta, että yhä useampi ikääntynyt pysyy hyväkuntoisena pitkäänkin, 
Suomessa tulee jatkossa olemaan myös hoitoa ja hoivaa tarvitsevia yhä 
enemmän.  Arvioiden mukaan yli 75-vuotiaiden hoito- ja hoivapalvelujen 
tarve tulee seuraavina vuosikymmeninä kaksinkertaistumaan. (Jyrkämä 
2011, 31.)  
 
Suomessa vanhuspolitiikassa on valittu linja, joka kannustaa ikääntyneen 
asumista omissa kodissaan mahdollisimman pitkään. Muun muassa Van-
huspalvelulaki (980/2012) korostaa ikääntyneiden ihmisten kotihoidon 
olevan aina ensisijainen hoitomuoto. Koska siirrytään yhä enemmän pois 
laitoshoidosta kotihoitoon sekä ikääntyneiden omasta halusta että poliit-
tisista linjauksista johtuen, kotihoidossa on pystyttävä vastaamaan niin 
sekä asiakasmäärien kasvuun kuin yksittäisten asiakkaiden suureenkin hoi-
van tarpeeseen (Kehusmaa, Erhola & Luoma, 2017). Julkisen talouden kes-
tävyyden kannalta kotihoidon resursseja ei voida pelkästään lisätä, vaan 
huomiota tulee myös kiinnittää kotihoidon toiminnan tuottavuuteen ja sen 
kehittämiseen. Toiminnan tuottavuutta voidaan parantaa esimerkiksi li-
säämällä henkilöstön koulutustasoa ja kehittämällä palveluprosessien toi-
mintamalleja ja laatua. (STM 2017, 2¬–5.)  
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2.2 Kotihoito palveluna 

Vanhuspalvelulaissa (2012/980) edellytetään kuntien järjestävän iäkkään 
pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon ensisijaisesti hänen kotiinsa. Lain hen-
gen mukaisesti kotihoidosta onkin muodostunut ympärivuorokautisesti 
hoitoa tarjoava palvelumuoto, jossa kotiin järjestetään kaikki tarvittavat 
palvelut kaikkina vuorokaudenaikoina. Pitkäaikaista laitoshoitoa, kuten 
vuodeosasto- tai vanhainkotihoitoa, järjestetään vain poikkeustapauk-
sissa, lääkärin arvioon perustuvien lääketieteellisten perustein tai mikäli se 
on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen 
hoidon kannalta. (Vanhuspalvelulaki 2012/980.) 
 
Kotihoitoa ohjataan lainsäädännöllä. Se on Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 
20 §:n mukaista kotipalvelua ja kotihoitoa sekä Terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 25 §:n mukaista kotisairaanhoitoa. Sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 19 §:n mukaan kotipalvelun määritellään tarkoittavan asumi-
seen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja 
kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien 
tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua 
on oikeus saada sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlai-
sen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen 
perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen edellä 
mainituista päivittäisistä tehtävistä ja toiminnoista. Kotipalvelun tukipalve-
luita ovat turva-, ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut kuten päivätoiminta. (Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014.) Terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 § määrittää kotisairaan-
hoidon olevan moniammatillisesti toteutettua terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelua, joka järjestetään potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrat-
tavassa paikassa.  
 
Vuonna 2013 voimaan tulleessa ns. Vanhuspalvelulaissa (920/2012) koros-
tetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itse-
näistä suoriutumista. Lain tarkoituksena on parantaa iäkkäiden henkilöi-
den mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yksilöl-
listen tarpeittensa mukaisesti ja oikea-aikaisesti. Vanhuspalvelulain tavoit-
teena on vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle jär-
jestettävien sosiaalipalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Iäkkään 
henkilön osallisuus häntä itseään koskevissa asioissa nousee esiin erityi-
sesti palveluntarpeiden selvittämisen ja palvelujen suunnittelun yhtey-
dessä.  
 
Väestön ikääntyessä ja laitoshoidon vähentyessä kotihoidon asiakasmää-
rät ovat kasvaneet, mutta samaan aikaan henkilöstöä on vähennetty. Sa-
malla kotihoitoon on lisätty myös uusia tehtäviä perinteisten tehtävien li-
säksi. Sairaalahoidosta siirrytään kotihoitoon huonompikuntoisena kuin 
ennen, akuutitkin tilanteet pyritään hoitamaan kotona ja kotikuntoutus on 
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tullut osaksi kotihoidon tehtäväkenttää. Haasteeksi on muodostunut koti-
hoidon laadun turvaaminen kotihoidon laatu nykyisillä henkilöstöre-surs-
seilla. (THL 2017.) 

2.3 Kotihoito muutoksessa 

Edellä mainittu väestön ikääntyminen ja vanhustenhuollon valtakunnalli-
set linjaukset ovat johtaneet siihen, että kotihoito on ollut viime vuodet 
muutoksessa. Laitoshoidon vähentyessä ja väestön ikääntyessä kotihoidon 
asiakasmäärät ovat kasvaneet. Tilastojen mukaan Suomessa oli marras-
kuussa vuonna 2017 säännöllisessä kotihoidossa noin 73 800 asiakasta 
kuukaudessa, kun vuoden 2010 marraskuussa heitä oli noin 68 800. (THL 
2011; 2018.)  Asiakasmäärien kasvu ei ole kuitenkaan jakautunut tasaisesti. 
Eniten kasvua on suurimmissa maakunnissa, kun taas muun muassa Kai-
nuussa ja Päijät-Hämeessä asiakasmäärät ovat vähentyneet (Alastalo, Vai-
nio & Kehusmaa 2017). 
 
Samaan aikaan kun kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet, myös asiak-
kaiden ikärakenteessa on tapahtunut muutoksia. Säännöllisen kotihoidon 
suurin asiakasryhmä on 75-84-vuotiaat, joita oli vuonna 2017 noin 56 700.  
Kasvava asiakasryhmä on 85-vuotta täyttäneet ja heille kohdennetaankin 
entistä enemmän palveluja.  (THL 2018.)  
 
Myös kotihoidon asiakasrakenteessa on tapahtunut muutoksia. Pelkkä 
asiakasmäärien ja ikärakenteen tarkastelu ei anna kattavaa kuvaa kotihoi-
don toiminnasta vaan tulee tarkastella myös asiakasrakennetta. Kotihoi-
don asiakasrakennetta kuvataan sillä, kuinka monta kertaa kuukaudessa 
asiakkaan luona käydään sekä hoidon tarve ja hoidon tarpeen syyt. (Luoma 
& Kattainen 2007, 18―19.) Kotihoidon asiakkaan luona tehtävät käynnit 
vaihtelevat asiakkaan palvelutarpeen mukaan.  Tällä hetkellä kotihoidon 
asiakkaista lähes kolmannekselle tehdään vähintään 60 käyntiä kuukau-
dessa. 2000-luvun alussa kyseisiä asiakkaita oli vajaa viidennes. Noin kol-
mannekselle tehdään kuukaudessa 1-9 kotihoidon käyntiä. Harvinaisia ei-
vät ole tilanteet, joissa asiakkaan luona käydään useita kertoja vuorokau-
dessa ja satoja tunteja kuukaudessa. (Kehusmaa, Erhola & Luoma 2017, 3; 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 2010, 36.)  
 
Kotihoidon asiakasmäärien, asiakaskunnan ja asiakasrakenteen muutokset 
ovat tuoneet osittain muutoksia kotihoidon työtehtäviin.  Kotihoidon asi-
akkaiden hoiva on enenevässä määrin yhä huonokuntoisempien hoita-
mista. Asiakkaat tarvitsevat aiempaa enemmän apua henkilökohtaisissa 
tarpeissa, esimerkiksi hygieniassa, avustamisessa ja lääkehoidon toteutta-
misessa. Hoitajilta tarvitaan myös yhä enemmän erityisosaamista muun 
muassa käytösoireisten muistisairaiden ja saattohoitoasiakkaiden hoi-
vassa. Hoitajien työtä on muuttanut edellä mainittujen lisäksi hallinnollis-
ten tehtävien ja kirjaamisen lisääntyminen, joita tekee päivittäin käytän-
nössä jokainen kotihoidon työntekijä. Työtä on myös organisoitu niin, että 
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tukipalvelut kuten ateria- ja kauppapalvelu on erotettu hoitotyöstä erilli-
siksi palveluiksi, joten hoitajat entistä harvemmin käyvät kaupassa tai val-
mistavat asiakkaalle lämmintä ruokaa. Erittäin merkittävä muutos on se, 
että työntekijät yhä harvemmin voivat käyttää aikaa asiakkaiden sosiaali-
seen tukeen ja vuorovaikutukseen, esimerkiksi yhteisiä kahvihetkiä asiak-
kaiden kanssa ei ole aikaa viettää kuin lähes satunnaisesti. (Kröger, van 
Aerschot & Puthenparambil 2018, 16–17; STM 2017, 20.) 
 
Asiakasmäärän kasvu ja asiakkaiden tarpeiden lisääntyminen ovat kasvat-
taneet kotihoidon työpainetta, joka näkyy muun muassa kiireenä ja sekä 
palkallisen että palkattoman ylityön tekemisenä. Kiireen koetaan heiken-
tävän hoidon laatua, mikä aiheuttaa monenlaisia riskejä sekä asiakkaille 
että työntekijöille. Kotihoidon työntekijät kokevat jo nyt työssään riittä-
mättömyyttä, koska eivät pysty tarjoamaan asiakkailleen riittävän laadu-
kasta hoivaa. Kotihoidon tilannetta työntekijäkökulmasta kuvastaa se, että 
38 % harkitsi vuonna 2015 nykyisen työnsä lopettamista. Tämä oravan-
pyörä ja syöksykierre tulisi ratkaista ennen väestön ikääntymisestä johtu-
vien hoivatarpeiden kasvua. (Kröger, van Aerschot & Puthenparambil 
2018, 78, 82—83.) 
 
Kotihoidon henkilöstön työ on siis pitkään ollut kuormittavaa ja toimimista 
jatkuvassa muutoksessa. Teknologian yleistyessä henkilöstöltä edellyte-
tään yhä enemmän uudenlaista teknologiaosaamista.  Opinnäytetyön lu-
vussa 4 tarkastellaankin, miten kuvapuhelupalvelu voi helpottaa hoitajien 
työtaakkaa ja sitä kautta osaltaan lisätä alan vetovoimaa. 

2.4 Ikääntyneen toimintakyky ja elämänlaatu 

Kotihoidon asiakkaan selviytyminen päivittäisistä toiminnoista ja sosiaalis-
ten kontaktien ylläpito ovat kytköksissä hänen toimintakykyynsä ja voima-
varoihinsa (Heinola & Luoma 2007, 36). Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmi-
sen hyvinvointiin liittyvää käsitettä, jota voidaan tarkastella eri näkökul-
mista. Tässä luvussa esitellään niitä toimintakyvyn neljää osa-aluetta, joilla 
kotihoidon asiakkaan toimintakykyä yleisimmin arvioidaan: fyysinen, 
psyykkinen, älyllinen eli kognitiivinen sekä sosiaalinen toimintakyky. Toi-
mintakyky on sidoksissa elämänlaatuun, minkä vuoksi luvussa tarkastel-
laan myös ikääntyneen elämänlaatua nivoutuneena toimintakykyyn. 
 
Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ikääntyneen kykyä selviytyä päivit-
täisistä toiminnoista. Päivittäisillä toiminnoilla tarkoitetaan yksilön kykyä 
hoitaa päivittäiset perustoiminnot ― kuten syöminen, pukeutuminen, pe-
seytyminen, liikkuminen sisällä, liikkuminen ulkona, WC:ssä käyminen ― 
sekä kykyyn hoitaa erilaisia asioita, kuten itsenäinen lääkkeidenotto, puhe-
limen käyttö, raha-asioiden hoito ja ruuanvalmistus. (Pohjolainen 2009, 
20.) Fyysistä toimintakykyä heikentävät paitsi erilaiset sairaudet myös fy-
siologiset muutokset.  Fyysisen toimintakyvyn tukemisessa ja ylläpitämi-
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sessä on keskeistä, että ikääntynyttä kannustetaan fyysiseen aktiivisuu-
teen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen. (Heinola & Luoma 2007, 
36—37.)  
 
Psyykkisen toimintakyvyn käsite on laaja. Yleisimmin sillä tarkoitetaan ih-
misen kykyä tuntea, kokea, muodostaa käsityksiä omasta itsestä ja ympä-
röivästä maailmasta sekä tehdä elämäänsä liittyviä valintoja ja ratkaisuja. 
Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluu myös selviytyminen sosiaalisen ympä-
ristön haasteista sekä itsensä arvostaminen. Vaikka kognitiiviset, tiedon 
käsittelyyn ja ajatteluun liittyvät toiminnot ovat keskeisiä psyykkisiä toi-
mintoja, kognitiivista toimintakykyä käsitellään tavallisesti itsenäisenä toi-
mintakyvyn osa-alueena, erityisesti silloin kun halutaan viitata muistiin ja 
oppimiseen (Aalto, 2011, 1—2). 
 
Älyllisellä eli kognitiivisella toimintakyvyllä tarkoitetaan tiedon käsittelyyn 
tarvittavia toimintoja kuten havaitseminen, oppiminen ja muistaminen, 
kielelliset toiminnot, ajattelu, ongelmanratkaisu sekä päätöksenteko (Hei-
nola & Luoma, 2007, 36—37). Ikääntyneen kognition eli älyllisen toiminta-
kyvyn alenema voi johtua esimerkiksi etenevistä muistisairauksista, ma-
sennuksesta, muista aivojen sairauksista tai oireyhtymistä.  Aivojen toimin-
taan vaikuttavat myös keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet. (Finne-So-
veri ym. 2014, 31.)  
 
Heinolan ja Luoman (2007, 36—37) mukaan sosiaalinen toimintakyky ilme-
nee kykynä toimia sosiaalisissa suhteissa. Sosiaalinen toimintakyky muo-
dostuu yksilön ja sosiaalisen verkoston, ympäristön, yhteisön tai yhteis-
kunnan välisessä vuorovaikutuksessa.  Se ilmenee esimerkiksi sosiaalisena 
aktiivisuutena ja osallistumisena sekä yhteisyyden ja osallisuuden koke-
muksina. Ikääntyneellä sosiaalisten verkostojen kaventuminen aiheuttaa 
yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta.  
 
Ikääntyneen toimintakyky on sidoksissa elämänlaatuun. Kuukasjärven 
(2011) mukaan toimintakyvyn heikentyessä ikääntyneen autonomia, elä-
mänlaatu sekä hyvinvointi voivat vähentyä ja osallistuminen rajoittua. Kun 
pyritään parantamaan ikääntyneen ihmisen elämänlaatua, tulee pohtia, 
mitä elämänlaatu merkitsee. Sen määrittely yksiselitteisesti on haasteel-
lista. Yleisesti voidaan kuvailla, että elämänlaatu on arviointia omasta elä-
mästään ja elinpiiristään siinä kulttuuri- ja arvoympäristössä, missä ihmi-
nen elää, suhteessa hänen omiin tavoitteisiinsa, toiveisiinsa, arvoihinsa ja 
muihin hänelle tärkeisiin asioihin. (Wessman, Erhola, Meriläinen, Porras, 
Pieper & Luoma 2013, 10—12.) 
 
Ikäihmisen elämänlaadussa korostuu terveys ja toimintakyky nuorempaa 
väestöä selvemmin. Vaaraman (2002, 11—12) mukaan elämänlaatuun 
kuuluu ainakin kolme ulottuvuutta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen. 
Myös ympäristö usein kuuluu omana ulottuvuutenaan elämänlaadun mää-
ritelmään. Elämänlaatu muodostuu yksilön subjektiivisesta, omaan koke-
mukseen perustuvasta käsityksestä sekä objektiivisesta elämänlaadusta, 
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joka tarkoittaa ulkoisesti havaittua yksilön taloudellista tilaa, toimintaky-
kyä ja asuinoloja. THL:n (2014, 28―29) mukaan ikääntyneen ihmisen elä-
mänlaatua parantavat hyvä toimintakyky, yksinäisyyden tunteen puuttu-
minen, mielihyvän säilyminen itselle tärkeissä asioissa, kotiin saatavat pal-
velut ja tyytyväisyys niihin sekä luottamus avun saantiin. 
 
Laaja-alaisen toimintakykyä ja elämänlaatua tukevan kotihoidon avulla 
voidaan lisätä ikääntyneen toimintakykyisyyden. Mahdollisuus käyttää 
omia, jäljellä olevia voimavaroja tuo ikääntyneelle sisältöä elämään sekä 
tunnetta omasta tarpeellisuudesta ja tätä kautta hyvää mieltä. (Heinola & 
Luoma, 2007, 36—37, 43.) Ikääntynyt tuleekin nähdä oman elämänsä toi-
mijana. Toimintakyvyn alenemista ei pidä nähdä vain vajavuutena, vaan 
keskittyä tarkastelemaan jäljellä olevia voimavaroja sekä sitä, miten niitä 
voidaan tuoda paremmin esiin.  

2.5 Palvelutarpeen arvioinnista palvelu- ja hoitosuunnitelmaan  

Ikääntyneen ihmisen hyvä palvelu ja laadukas hoito perustuu ihmisen kun-
nioittamisen periaatteisiin. Kaikessa palvelussa ja hoidossa tulisi ottaa huo-
mioon asiakkaan toiveet, tarpeet, tavat ja tottumukset sekä henkilökohtai-
set merkittävät asiat. Eettisesti kestävän hoidon perusta on ikääntyneen 
kohtelu yksilönä. Hoidon tulee lähteä ikääntyneen omista tarpeista ja toi-
veista ja sen tulee kunnioittaa hänen arvojaan ja näkemyksiään. (ETENE 
2008, 3—4.) 
 
Ikääntyneen palvelujen käynnistyminen lähtee liikkeelle palvelutarpeen 
arvioinnista. Se on prosessi, joka tehdään, kun ikääntynyt henkilö ei sel-
viydy arjestaan ilman toisen henkilön tukea. Palvelutarpeen arvioinnin 
lainsäädännöllinen perusta on kirjattu Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014). 
Ikääntyneen palvelutarpeen arviointi perustuu hänen tilanteensa koko-
naisvaltaiseen arviointiin. Palveluntarvetta arvioitaessa toimintakyvyn li-
säksi otetaan huomioon hänen sosiaalinen verkostonsa, omaisten ja lä-
heisten osallistumismahdollisuudet, asuinolosuhteet sekä asiakkaan it-
sensä maksamat palvelut. Palvelutarpeen arviointi on moniammatillista 
toimintaa, jossa asiantuntijat verkostossa hyödyntävät arvioinnissa saatua 
luotettavin mittarein tuotettua tietoa. Yksi näistä yleisesti Suomessa käy-
tetyistä mittareista on RAI-järjestelmä. Se on kansainvälisesti standardoitu 
tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan 
palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman 
laatimiseen. RAI-arviointi on järjestelmällinen ja monipuolinen. Sen avulla 
selvitetään asiakkaan terveydentilan lisäksi muun muassa hänen arjesta 
suoriutumista, psyykkistä ja kognitiivista vointia sekä sosiaalista toiminta-
kykyä ja hyvinvointia. (THL 2017b.)  
 
Mikäli palvelutarpeen arvioinnissa todetaan asiakkaan palveluntarpeen 
olevan vähäinen ja selkeä, palvelutarpeen arviointi voi olla suppea. Tilapäi-
seen ja vähäiseen palvelutarpeeseen vastataan sellaisin toimenpitein, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä pidempiaikaista palveluntarvetta. Toistuvia 
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tai säännöllisiä palveluja tarvitsevalle asiakkaalle laaditaan palvelu-, hoito-
, tai muu vastaava suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. (Sosiaalihuolto-
laki 1301/2014.) 
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaille laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma 
on kirjallisena laadittu tiivistelmä asiakkaan tilanteesta. Sen laadintaan 
osallistuu asiakkaan lisäksi kunnan työntekijä ja tarvittaessa asiakkaan 
omainen tai muutoin läheinen henkilö. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kir-
jataan asiakkaan kuntoutuksen ja palvelujen tarpeet, suunnitellut tavoit-
teet ja niiden saavuttamiseksi tehtävät toimet sekä valitut keinot tai palve-
lut. Suunnitelman avulla pyritään ehkäisemään sellaista asiakkaan toimin-
takyvyn ja elämänlaadun heikentymistä, johon ohjauksella, tuella, palve-
luilla ja hyvällä hoidolla voitaisiin vaikuttaa. Koska palvelu- ja hoitosuunni-
telma perustuu asiakkaan voimavaroihin, sitä tarkastetaan ja päivitetään 
säännöllisesti tai aina kun asiakkaan käytettävissä olevat voimavarat muut-
tuvat. Myös asiakkaan toiveiden ja odotusten muuttuessa suunnitelmaa 
tulisi tarkastella. Hoitosuunnitelma on keskeinen työväline asiakkaan hoi-
tamisessa. Asianmukaisen ja ajantasaisen hoitosuunnitelman avulla ikään-
tyneelle voidaan taata kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja laadukas hoito. 
(Päivärinta & Haverinen 2002, 5—6, 14, 16.) 

3 TEKNOLOGIA IKÄÄNTYNEEN ARJESSA 

Teknologian käyttö lisääntyy ja sen merkitys korostuu, kun toimintakyvyl-
tään heikentyneitä, raskastakin hoitoa tarvitsevia asiakkaita hoidetaan ko-
tona yhä enemmän ja pidempään. Tässä opinnäytetyössä teknologialla tar-
koitetaan sellaista sosiaali- ja terveysalan teknologiaa, joka liittyy esimer-
kiksi hoitoon ja hoivaan, toimintakyvyn vajeiden ja heikentymisen eh-
käisyyn ja hidastamiseen sekä ikääntyneen kuntoutukseen.  
 
Teknologiaa käytetään hoivassa ja hoidossa, avustettuna ja itsenäisesti, 
kotona ja laitoksissa.  Sitä käytetään pelastamaan ja ylläpitämään elämää, 
lievittämään kipua ja oireita, ehkäisemään terveysongelmia ja sairauksia, 
tukemaan toimintakykyä ja organisoimaan hoitoa ja palveluja. Teknologian 
avulla voidaan lisätä asiakkaan mahdollisuutta vuorovaikutukseen ja sen 
avulla voidaan tarjota aktivoivaa ajanvietettä. (ETENE 2010, 1—2.) Seuraa-
vassa avaan yleisimmin sosiaali- ja terveysalalla teknologian yhteydessä 
käytettäviä käsitteitä.  
 
Kuvapuhelin on yksi uusista teknologisista välineistä kotihoidossa, mutta 
sosiaali- ja terveysalalla teknologia käsittää laajan kirjon erilaisia apuväli-
neitä, laitteita sekä toimintajärjestelmiä. Kuvapuhelinta teknologisena vä-
lineenä ja osana kotihoitoa avataan tarkemmin luvussa 4. Kuvapuhelimen 
voidaan katsoa olevan hyvinvointi-, ikä- ja viriketeknologinen väline ja me-
netelmä. Tässä luvussa avataan myös etähoidon ja -hoivan käsitettä, jonka 
piiriin kuvapuhelin kuuluu: se mahdollistaa etähoivaa ja -hoitoa. Tämän 
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opinnäytetyön tilaajan eli Tampereen kaupungin kotihoidon tarjoama ku-
vapuhelupalvelu esitellään luvussa 5. 

3.1 Hyvinvointi-, ikä-, virike- ja älyteknologia sekä robotiikka käsitteinä 

Kuten edellä on käynyt ilmi, teknologiaa voidaan käyttää sosiaali- ja ter-
veysalalla moniin eri tarkoituksiin. Tämän vuoksi sitä jaotellaan eri käsit-
tein, jotta sen merkitys ja käyttötarkoitus on helpompi ymmärtää. Hyvin-
vointiteknologialla tarkoitetaan teknologian hyödyntämistä ihmisen toi-
mintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Sen tavoitteena 
on edistää ja ylläpitää terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista. 
Askel- ja hyvinvointimittarit, sykemittarit ja esimerkiksi hierovat tuolit ovat 
hyvinvointiteknologian laitteita. Sosiaalista vuorovaikutusta helpottavat 
laitteet, kuten palvelu-tv ja videopuhelin, lukeutuvat hyvinvointiteknologi-
aan. (Melkas & Pekkarinen 2014, 210.)  
 
Ikäteknologian avulla pyritään ehkäisemään ikääntymisestä johtuvaa toi-
mintakyvyn heikkenemistä ja tukemaan ikääntyvää henkilöä itsenäisen 
suoriutumisen vaikeuduttua aistien, muistin, hienomotoriikan, lihaskun-
non ja liikuntakyvyn heikkenemisen myötä. Sen avulla tuetaan ikääntynei-
den kotona asumista ja hyvää arkea. Siihen kuuluvat myös sellaiset tekni-
set ratkaisut, joiden avulla voidaan helpottaa ikääntyneiden parissa työs-
kentelevien työtä. Kotihoidossa tyypillisiä käytössä olevia ikäteknologisia 
ratkaisuja ovat turvapuhelin, liesivahti ja ovivahti. Näistä voidaan puhua 
myös turvateknologiana, koska niiden tavoitteena on lisätä ikääntyneen 
ihmisen turvaa ja turvallisuudentunnetta sekä vähentää potentiaalisia ris-
kejä tai vaaratilanteita. (Forsberg, Intosalmi, Nordlund & Suhonen 2014, 
12—15.)  
 
Viriketeknologiasta puhuttaessa tarkoitetaan sellaista hyvinvointiteknolo-
giaa, jonka tavoitteena on tarjota elämyksiä, ajanvietettä sekä kohottaa 
mielen virkeyttä. Viriketeknologiaan lukeutuvia laitteita ovat muun mu-
assa musiikinkuuntelulaitteet, videopelit ja äänikirjat. Viriketeknologian 
avulla voidaan välittää vuorovaikutteisia palveluita kuten kuvapuhelimen 
ja palvelu-tv:n välityksellä lähetettäviä toimintahetkiä. (Forsberg, Into-
salmi, Nordlund & Suhonen 2014, 13—14.)  
 
Viime aikoina käsitteistöön on tullut myös älyteknologia. Sillä tarkoitetaan 
pääasiassa hyvinvointi-, turva- ja ICT-teknologioita, joissa on tietoliikenne-
yhteys ja jotka pystyvät eritasoisiin itsenäisiin päätöksiin ja vuorovaikutuk-
seen sekä ihmisten että toisten laitteiden kanssa. Älyteknologia oppii ajan 
kanssa ikääntyneen päivittäisiä toimia ja osaa sen jälkeen ohjata ja auttaa 
ikääntynyttä päivittäisissä arjen toiminnoissa. Tulevaisuudessa robotiikan 
ja älyteknologian toivotaan kehittyvän niin, että se pystyy itsenäiseen 
ikääntyneen fyysisten perustoimintojen auttamiseen kotona, kuten ruo-
kailemisessa, pesemisessä, pukemisessa, liikkumisessa, wc-käynneillä tai 
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vuoteesta nousemisessa. Tällä hetkellä käytössä oleva terveydentilan seu-
rantaan liittyvää verenpaineen etämittaus on yksi esimerkki älyteknologi-
asta. (Ympäristöministeriö 2017, 56—57.)  
 
Teollisuudesta ja lääketieteestä tuttu robotiikka on tullut osaksi myös hy-
vinvointipalveluja. Terveys- ja hyvinvointipalveluissa käytettävät robotit 
jaetaan lääketieteellisiin robotteihin, laitosympäristön robotteihin sekä 
henkilökohtaisiin avustaviin ja hoivarobotteihin. Paitsi että robotti voi tu-
kea arkielämää ikääntyneen elintoimintoja tarkkailemalla ja muistutta-
malla arjen toimista, se voi toimia viihdyttäjänä. (Kyrki ym., 2015, 3—4) 
Yksi vanhuspalveluihin tulleista roboteista on NAO-robotti, johon belgia-
lainen yhtiö on tehnyt hoiva-alalle suunnatun Zora-nimisen ohjelman, 
josta laite on saanut myös nimensä. Zora on noin puolen metrin korkuinen, 
ihmismäinen kone, joka voi liikkua eri tavoin, puhua ja liikuttaa silmiään. 
Se voi esittää tanssiesityksiä, pitää jumppatuokioita, keskustella ja pelata 
pelejä. Robotti on tehty kestäväksi, sitä voi koskettaa ja pitää vaikkapa sy-
lissä. Tällaiseen robottiin voi tutustua yhä useammassa vanhuksille hoivaa 
tarjoavissa hoitolaitoksissa ja sellaiseen voi käydä tutustumassa muun mu-
assa Tampereen kaupungin Kotitorin laitetorilla. (Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto 2017.) 

3.2 Etähoito ja etähoiva käsitteinä 

Etähoito ja etähoiva ovat vakiintumassa suomalaiseen hoivasanastoon. 
Puhutaan myös virtuaalihoidosta ja kuvapuhelupalvelusta. Yleisimmin 
näillä tarkoitetaan asiakkaan hoitoa, ohjausta ja terveyden sekä hyvinvoin-
nin tukemista tietoverkkoja ja nykytekniikkaa käyttäen. Hoitaja ja hoidet-
tava eivät ole fyysisesti samassa tilassa vaan palvelu toteutetaan kuva- ja 
äänivälitteisesti. (Viirkorpi 2015, 49.) Sanastoon on tullut myös etätervey-
denhuolto, jota ei kuitenkaan tulisi sekoittaa etähoitoon. Etäterveyden-
huolto on etähoitoa laajempi käsite ja sisältää etähoidon lisäksi kaikenlai-
sen sellaisen terveyspalvelujen tuottamisen ja terveyteen liittyvän tiedon 
välittämisen, esimerkiksi asiantuntijoiden konsultoinnin ja lääketieteelli-
sen koulutuksen, mikä tapahtuu etäyhteyden kautta. (Forsberg, Intosalmi, 
Nordlund & Suhonen 2014, 15.)  
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4 KUVAPUHELIN OSANA KOTIHOITOA 

Kotihoidossa kuvapuhelimella voidaan tuottaa vain sellaista hoivaa, joka 
on mahdollista toteuttaa ilman fyysistä kontaktia. Hoivan onnistuminen 
edellytyksenä on, että asiakas pystyy suorittamaan toimet ohjattuna. Ylei-
simmin kuvapuhelimen välityksellä varmistetaan onnistunutta lääkehoi-
toa, asiakasta voidaan esimerkiksi ohjata insuliinin pistossa tai muistuttaa 
ja varmistaa oikeanlainen ja oikea-aikainen lääkkeenotto. Myös asiakkaan 
voinnin tarkistus ja ruokailun ohjaaminen ja seuranta ovat tyypillisiä kuva-
puhelimen välityksellä tehtäviä kotihoidon käyntejä. (Tampereen kaupunki 
2018a.) Tarkastelen luvussa 4.1. tarkemmin kuvapuhelinta osana kotihoi-
don palvelua.   

4.1 Kuvapuhelin kotihoidon tehostajana ja uuden mahdollistajana  

Koska kuvapuhelimella tehdyt käynnit säästävät muun muassa hoitajien 
matkoihin kuluvaa aikaa, se on tehostanut kotihoitoa. Helsingin kaupunki 
on onnistunut tehostamaan kotihoidon palveluaan 85 % kustannustehok-
kaammaksi verrattuna perinteiseen kotihoidon palveluun (VideoVisit n.d.).  
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän laskelmien mukaan tuottamalla 
60 kotihoidon asiakkaalle yhden kotihoidon käynnin päivässä etähoivana, 
säästyy kentällä olevilta kotihoidon työntekijöiltä 15 työtuntia päivässä. 
Säästyneet työtunnit on mahdollista ohjata niiden asiakkaiden hoitoon, 
jotka vaativat normaalia enemmän kentällä työskentelevien hoitajien hoi-
toa. (Videovisit n.d.) Säästynyt aika voidaan myös käyttää tekemällä sa-
malle asiakkaalle enemmän käyntejä kuin mitä pelkkiä fyysisiä käyntejä 
olisi mahdollista tehdä (Viitanen 2018). 
 
Tampereen kaupungin kuvapuheluasiantuntija Tarja Viitasen (2018) mu-
kaan kuvapuhelin ei pelkästään tehosta kotihoitoa vaan etähoiva tuo koti-
hoidon työntekijöille uuden mahdollisuuden toteuttaa hoivatyötä. Työ-
ikäisten määrän vähentyminen ja kilpailu työntekijöistä asettavat haasteita 
kotihoidon houkuttelevuudelle. Uusilla, moderneilla työtavoilla, kuten ku-
vapuhelimen välityksellä toteuttavalla etähoivalla, pyritään hoitoalalle 
houkuttelemaan uusia työntekijöitä sekä innostamaan jo alalla olevia. 
 
Hoitajien kokeman psyykkisen rasituksen lisäksi kuvapuheluilla voidaan ke-
ventää osaltaan kotihoidon fyysistä raskautta (Kröger, van Aerschot & Put-
henparambil 2018, 33).  Vaikka kaikkia fyysisiä työtehtäviä ei voida kotihoi-
dosta poistaa apuvälinen tai kuvapuhelimen avulla, niitä voidaan vähen-
tää. Kuvapuhelulla tehtäviltä hoitokäynneiltä hoitajilta jää pois hankalat 
työasennot, kuten asiakkaiden nostamiset ja liikkumiset asiakkaiden ko-
tien välillä. Tämä tuo myös uuden mahdollisuuden tehdä työtään sellaisille 
hoitajille, jotka eivät voi enää omien fyysisten rajoitteiden vuoksi toteuttaa 
perinteistä kotihoitoa.  
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Nordcare-tutkimusten mukaan Suomessa vanhuspalveluissa hoitajien ko-
kema väkivalta tai sen uhka on kasvanut kymmenessä vuodessa huomat-
tavasti.  Kun vuonna 2005 hoitajista väkivaltaa tai sen uhkaa koki 1-2 pro-
senttia, vuonna 2015 hoitajista jopa 10% koki väkivaltaa tai sen uhkaa. 
Myös seksuaalinen häirintä ja rasistinen käytös ovat kasvaneet huolestut-
tavasti. (Kröger, van Aerschot & Puthenparambil 2018, 50.) Etähoiva voi 
olla myös ratkaisu niissä tilanteissa, kun asiakkaan aggressiivinen käytös 
hankaloittaa fyysisten hoitokäyntien tekemistä tai pahimmillaan estää ne 
kokonaan. Kuvapuhelimen välityksellä tehtävät etäkäynnit lisäävät hoita-
jien turvallisuutta. Aikaisemmin ennalta tiedettyjen aggressiivisten asiak-
kaiden tai heidän aggressiivisten omaisten tai läheisten vuoksi kotikäyntejä 
on tehty kahden hoitajan turvin tai käynneillä on ollut mukana turvallisuus-
alan ammattilainen. (Tampereen kaupunki 2018b, 19.)  
 
Kiireestä johtuen kotihoidon käytännöissä on painottunut työtehtävin suo-
rittaminen kohtaamisen kustannuksella, vaikka kirjallisuudessa ja ohjeis-
tuksissa korostetaan kohtaamisen kulttuuria (Palomäki & Toikko 2007, 
271).  Kuvapuhelimen kautta tapahtuvassa hoivassa kohtaaminen ja vuo-
rovaikutus on herkempää kuin perinteisellä kotikäynnillä. Vaikka etäkäyn-
tinä tehtävä käyntiaika asiakkaan luona on saman mittainen kuin fyysisellä 
käynnillä, korostuu etäkäynnissä vuorovaikutus. Perinteisellä käynnillä hoi-
taja suorittaa usein suunnitellun hoivan lisäksi asiakkaan kodinhoitoon liit-
tyviä tehtäviä ja käyntiaikaan sisältyviä potilastietojen kirjaamisia. Tampe-
reen kaupungin kotihoidossa kuvapuhelua tekevän hoitajan on mahdol-
lista keskittyä vuorovaikutustilanteeseen keskittyneesti, koska samalla ei 
suoriteta kodinhoidollisia tehtäviä tai kirjaamisia. Teknisesti kirjaamisten 
tekeminen olisi mahdollista, mutta voimassa olevan linjauksen mukaan, ne 
tehdään vasta kuvapuhelun päätyttyä. (Viitanen 2018.)  

4.2 Kuvapuhelin kotihoidon asiakkaan osallisuuden vahvistajana 

Vaikka kuva- ja äänivälitteisellä etähoivalla tehostetaan kotihoitoa ja tuo-
daan uusi tapa tehdä työtä, se tulee nähdä myös monipuolisena ikäänty-
neen asiakkaan arjen rikastajana ja osallisuuden vahvistajana. Seuraavassa 
kuvataan kuvapuhelimen tuomia mahdollisuuksia kotihoidon ikäänty-
neelle asiakkaalle.  Kuvapuhelimen tuomat mahdollisuudet nivotaan lu-
vussa toimintakykyyn ja elämänlaatuun.  
 
Kuvapuhelupalvelu on jokaisen asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevä 
palvelu. Palvelujen käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja asiakkaan sub-
jektiiviseen kokemukseen. Itsemääräämisoikeus on sosiaali- ja terveyden-
huollon johtava periaate. Muun muassa laki Sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista (812/2000) korostaa asiakkaan itsemääräämisoi-
keutta ja kuinka sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava 
huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitet-
tava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaan etu tulee ottaa huomioon 
palveluita suunnitellessa ja hänelle on annettava mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä koskee 
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myös muistisairaita: jokaisella muistisairaalla ihmisellä on itsemääräämis-
oikeus. Muistisairaus ei automaattisesti poista itsemääräämisoikeutta, 
sillä myös muistisairas ihminen voi kyetä pätevällä tavalla tekemään itse-
ään koskevia päätöksiä. Niin kauan kuin hän kykenee itse päättämään 
omista asioistaan, hänen tekemilleen ratkaisuille on annettava etusija. 
(Valvira 2015.)  
 
Viitanen (2018) korostaa, että lievä muistisairaus tai asiakkaan korkea ikä 
ei ole este kotihoidon kuvapuhelupalvelulle. Vaikka lievästi muistisairas ko-
tihoidon asiakas ei pystyisi hoitamaan taloudellisia asioitaan, hän saattaa 
olla kykenevä suorittamaan kuvapuhelimen välityksellä ohjatut hoito- ja 
palvelusuunnitelmassa määritellyt toimet. Lisäksi hän mahdollisesti pystyy 
aktiivisesti osallistumaan virikkeelliseen toimintaan. Kuvassa 2. on koot-
tuna tässä opinnäytetyössä esiin tulleita hyötyjä, joita kuvapuhelupalve-
lulla voidaan asiakkaalle tuoda. 
 

 
 
Kuva 2. Kuvapuhelimen tuomia hyötyjä kotihoidon asiakkaalle 
 
Sosiaalinen aktiivisuus on ikääntyvän yksi voimavara: se tukee ja auttaa 
käytännön asioissa (Field 2016). Ikääntyneen osallisuuden edistämistä ko-
rostetaan muun muassa Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen ja palve-
lujen turvaamiseksi (STM 2017) ja niin sanotussa Vanhuspalvelulaissa 
(980/2012.) Sosiaalinen aktiivisuus on yhteydessä ikääntyneiden ihmisten 
terveyteen. Sosiaalisesti aktiivisilla ikääntyneillä on pienempi kuolleisuu-
den ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittumisen riski kuin sosiaalisiin toi-
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mintoihin vähemmän osallistuvilla. Sosiaalisella aktiivisuudella tarkoite-
taan muiden kanssa olemista ja tekemistä, se on osallistumista erilaisiin 
sosiaalisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin. Ikääntyneen tehdessä itselleen 
mielekkäitä asioita yhdessä toisten kanssa, hän voi tuntea yhteenkuulu-
vuutta, hyväksyttynä ja pidettynä olemista. Sosiaalinen osallistuminen vä-
hentää masennusoireiden todennäköisyyttä ja depressiivisiä oireita. Moni 
sosiaalinen aktiivisuus edellyttää myös fyysistä aktiivisuutta ja sitä kautta 
tukee ja ylläpitää myös fyysistä toimintakykyä. (Pynnönen n.d.) 
 
Ikääntyneiden sosiaalista aktiivisuutta ja sitä kautta mahdollisuutta osalli-
suuteen on lisätty kehittämällä heille heidän tarpeidensa mukaista toimin-
taa, joka toteutetaan lähellä asuinpaikkaa. Tällaisina matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkoja ovat muun muassa päivä- ja palvelukeskukset sekä lä-
hitorit. Näissä asiakkaille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta hyvinvoinnin ja 
terveyden lisäämiseksi. Palvelukeskuksien ja korttelikerhopalvelujen ta-
voitteena on tukea erityisesti ikääntyneiden ihmisten identiteettiä sekä so-
siaalista toimintakykyä tarjoamalla elämyksiä sekä vertaisryhmiä ja virik-
keitä. Sosiaalisilla kontakteilla vahvistetaan asiakkaiden  kokemusta osalli-
suudesta  ja  yhteisöllisyydestä. (Tampereen kaupunki 2016a, 7.) Fyysisten 
voimavarojen heikentyessä kotihoidon asiakkaiden osallistumisen mah-
dollisuudet järjestettyyn toimintaan ovat usein heikentyneet. Kuvapuheli-
men välityksellä kotihoidon asiakkaalla on mahdollisuus osallistua omasta 
kodistaan palvelu- ja päiväkeskusten toimintaan, joista kuvapuhelimeen 
lähetetään päiväkeskusten ohjelmaa, kuten konsertteja, luentoja ja juttu-
tuokioita (Tampereen kaupunki 2018a).  
 
Toimintakyvyn heikentyessä ystävien ja sukulaisten tapaamiset vähenevät, 
vaikka ne koetaan erityisen tärkeiksi (Korpelainen 2011, 17). Vähäiset so-
siaaliset kontaktit on useissa tutkimuksissa liitetty yksinäisyyden tunteisiin. 
Yleisimpiä syitä, jotka vähentävät kontakteja, ovat leskeys, sosiaalisten 
suhteiden puuttuminen, muutto, traumaattiset elämäntapahtumat, ter-
veysongelmat, toimintakyvyn lasku ja huono taloudellinen tilanne. Yksinäi-
syyttä kokevat ikääntyneet tapaavat omaisiaan, ystäviään ja naapureitaan 
huomattavasti harvemmin kuin haluaisivat. (Tiilikainen 2016, 177—179). 
 
Yksinäisyyttä voidaan lieventää edellä mainittujen kuvapuhelimen sisältö-
palvelujen avulla, mutta myös kuvapuhelupalveluun saatavana olevan 
omaisyhteyden kautta. Käytännössä omaisyhteys on kuvapuhelupalveluun 
liitettävä, vapaaehtoinen lisäominaisuus, jonka avulla asiakas voi pitää va-
paasti yhteyttä valitsemiensa läheisten kanssa. Asiakas voi liittää omaisyh-
teyteen maksuttomasti viisi itselleen tärkeää kontaktia. Soittojen määrää 
tai kestoa ei palvelussa rajoiteta. Palvelun tarkoitus on lisätä arkipäiväistä 
yhteydenpitoa ja luoda asiakkaalle uusi ikkuna ulkomaailmaan. Koska 
kuvapuheluissa välittyy ääni ja kuva, voi asiakas osallistua vaikkapa sellai-
siin juhliin reaaliaikaisesti, joihin hän ei heikon fyysisen toimintakykynsä 
vuoksi pääsisi osallistumaan. (Viitanen 2018; Tampereen kaupunki 2018.) 
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Ikääntyessä muuttuu myös fyysinen toimintakyky ja kehon rakenne. Muu-
tosta tapahtuu muun muassa lihaksissa, luustossa, kehonhallinnassa, tasa-
painossa ja havaintomotoriikassa. Esimerkiksi lihasvoiman heikentyessä 
useat päivittäiset toiminnot, kuten tuolista ylösnouseminen tai wc:ssä 
käynti saattavat vaatia maksimaalista ponnistelua (Keränen 2014, 10, 158). 
Kotihoidon keskeinen tehtävä on tukea asiakkaan toimintakykyä, ja hoi-
dossa korostetaan kuntouttavan hoitotyön merkitystä. Kuntouttavalla työ-
otteella tarkoitetaan työntekijän tapaa toimia hoivatyössä niin, että hän 
ottaa huomioon ikääntyneen asiakkaan yksilölliset kyvyt, tarpeet ja toi-
veet. Tavoitteena on mahdollistaa ohjaus ja kannustus asiakkaan voimava-
rojen ja elämäntilanteen ehdoilla. Toisin sanoen, asiakasta kannustetaan 
ja tuetaan tekemään kaikki se, mihin hän ohjattuna pystyy. Kuvapuheluissa 
kuntouttava työote korostuu, koska kaikki asiakkaan kanssa tehtävät toi-
met edellyttävät asiakkaan aktiivista osallistumista. (Granö, Heimonen & 
Koskisuu 2006, 40—41.)  
 
Hyvä ja laadukas hoito tukee ikääntyneen ihmisen elämänlaatua. Siihen 
kuuluu muun muassa tyytyväisyys omaan elämään ja sen mielekkyys sekä 
suhtautuminen toimintakyvyn laskuun mutta myös hengelliset kysymyk-
set. Hyvässä hoidossa huomioidaan jokaisen hengelliset ja uskonnolliset 
tarpeet. Uskonnonvapaudesta säädetään Suomen perustuslain (731/1999) 
11 §:ssä.  Uskonnonvapaus tarkoittaa, että jokaisella on oikeus ilmaista va-
kaumuksensa sekä tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. Osalle ikääntyneistä 
uskonnollisuudella on merkittävä osuus. Uskonto on voinut olla läsnä 
ikääntyneen elämässä koko iän tai uskonnollisuus on syntynyt vasta myö-
hemmällä iällä. Henkisten ja hengellisten asioiden pohdiskelu ja kaipaus 
kasvavat iän karttuessa, elämän rajallisuuden ymmärrys ja lähestyvän kuo-
leman hyväksyminen ovat osa vanhuutta. Uskonnollisuus on voinut olla 
voimavara eletyn elämän varrella ja se voi olla voiman lähde edelleen. Us-
konnollisuuden on todettu lisäävän ikääntyneen hyvinvointia. Se voi lisätä 
sosiaalista aktiivisuutta, se voi vähentää kuolemanpelkoa ja muita pelkoti-
loja. Tutkimusten mukaan masentuneisuus ja ahdistuneisuus ovat vähäi-
sempiä uskonnollisilla ihmisillä verrattuna kansalaisiin keskimäärin. Uskon-
nollisilla ihmisillä on myönteiset tunteet, kuten toiveikkuus ja optimismi 
ovat yleisempiä. (Teinonen, Isoaho & Kivelä 2007).  
 
Kuvapuhelimen välityksellä kotihoidon asiakkaille voidaan välittää seura-
kuntien tarjoamaa hengellistä palvelua (Helsingin kaupunki 2018.)  Kuva-
puhelupalveluun soveltuvia tilaisuuksia ovat muun muassa yhteiset har-
taushetket, jumalanpalvelukset ja musiikkiesitykset. Kun hengelliset tilai-
suudet tarjotaan vapaaehtoisina sisältöpalveluina, säilyy ikääntyneen oi-
keus myös valita, haluaako hän osallistua uskonnon harjoittamiseen (Suo-
men perustuslaki 731/1999). 
 
Seuraavassa kerrotaan fiktiivisen tarinan kautta kotihoidon asiakkaan ko-
kemus kuvapuhelupalvelusta.  
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Tampereen Teiskossa asuu pirteä, mutta hieman muistisairas Elmi. Ikää 
hänelle on kertynyt jo 93 vuotta. Elmi asuu yksin omassa kodissaan, koti-
hoidon palvelujen turvin. Kotihoito huolehtii Elmin lääkityksestä ja voinnin 
seurannasta. Aikaisemmin hoitaja kävi kolme kertaa päivässä antamassa 
lääkkeet ja katsomassa vointia.  
Keskustelujen lomassa hoitaja huomasi Elmin usein kertovan yksinäisyy-
destään ja ikävöivänsä aktiivista elämää, joka oli liikuntakyvyn heikenty-
essä kaventunut.  Hoitaja ehdotti Elmille kotihoidon kuvapuhelupalvelua, 
sen kautta otettaisiin lääkkeet yhdessä ajallaan ja erilaisten sisältöpalve-
lujen kautta Elmi saisi mahdollisuuden osallistua erilaisiin aktiviteetteihin 
omalta kotisohvaltaan. Elmi innostui kokeilemaan maksutonta palvelua. 
”Ainahan voi kokeilla, vaikka en mitään noista laitteista tiedä” tuumi Elmi.  
Nyt kuvapuhelin on ollut Elmillä jo puoli vuotta, kokeilusta tuli toistaiseksi 
pysyvä järjestely. Hoitaja käy edelleen aamulla perinteisellä kotikäynnillä, 
mutta päivälääkkeet ja iltalääkkeet Elmi ottaa hoitajan ohjatessa kuvapu-
helimen kautta. Maanantaisin Elmi osallistuu kuvapuhelimen kautta lähe-
tettävään tuolijumppaan: ”On mukava nähdä, kun muutkin mummot siellä 
jumppaavat.”  Keskiviikkoisin hän osallistuu päiväkeskuksen kirjallisuuspii-
riin ja sunnuntaisin jumalanpalvelukseen. Mukavana lisänä kuvapuhelimen 
omaisyhteyden kautta on löytynyt naapurustosta uusia juttukavereita ja 
kesällä Elmi kävi tyttärensä kanssa Lapin matkallakin, virtuaalisesti. 

4.3 Kuvapuhelin laitteena 

Kuvapuhelin on kotihoidossa nyt ajankohtainen aihe ja laite, mutta kuva-
puheluteknologia ei ole uusi keksintö. Bell esitteli ensimmäisen kuvaa vä-
littävän puhelimen jo 1960-luvulla. Laite välitti sitä varten rakennettuja 
kaapeleita pitkin mustavalkoista kuvaa. Laitetta pystyi käyttämään vain Yh-
dysvaltojen suurkaupunkeihin perustetuista kuvapuhelinkeskusten kuva-
puheluhuoneista. Tuohon aikaan kuvapuhelimen käyttökustannukset oli-
vat suuret, jotka vaikuttivat suoraan puheluiden hintoihin ja laitteiden 
yleistymiseen.  Ajan saatossa kuvapuhelimet ovat kehittyneet yhä toimi-
vimmiksi ja helpommiksi käyttää ja siksi ne soveltuvat kotihoidon järjestä-
män etähoivan välineeksi. (Sani 2015.) Kuvassa 3 on kuvapuheluihin käy-
tettävä tablet-laite. 
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 Kuva 3. Kuvapuheluihin käytettävä tablet-laite. 

Nykypäivänä kotihoidon etähoivassa käytettävä kuvapuhelin on yksinker-
tainen laite, joka mahdollistaa ääni- ja kuvayhteyden kahden tai useam-
man käyttäjän välille. Kuvapuheluissa toimintaperiaate on sama kuin taval-
lisessa puhelussa, kun toisesta päästä soitetaan, niin toisessa päässä soi.  
Markkinoilla on erilaisia laitteita ja kuvapuhelintuotteita eli niin sanottuja 
kuvapuheluohjelmistoja. Laitteeksi kuvapuheluihin soveltuu tietokone, 
älypuhelin, tablet-laite eli taulutietokone tai televisiovastaanotin. Hintansa 
ja käytettävyytensä vuoksi taulutietokone on vakiinnuttanut paikkansa ko-
tihoidon tarjoamassa kuvapuhelupalvelussa. (Äyväri 2014, 6.) Kuvapuhe-
luohjelmistoja ovat muun muassa internetistä ilmaiseksi ladattavissa oleva 
Skype, kuluttajakäyttöön suunnattu Tellybean ja erityisesti kotihoitoon 
suunniteltu VideoVisit (Äyväri 2014, 6,13; Videovisit n.d.). Laitteen ja oh-
jelmiston lisäksi kuvapuheluun tarvitaan myös internetyhteys.   
 
Kuvapuhelimen ollessa aktiivisessa tilassa näytössä asiakkaalle näkyy esi-
merkiksi päivämäärä, kalenteritoiminnon painike ja osoitekirja. Kalenteri-
toiminnon kautta asiakas voi nähdä muun muassa sisältöpalveluina tuotet-
tavien ohjelmien ajankohdat sekä tehdä siihen omia merkintöjä ja muistu-
tuksia. Osoitekirjaan voidaan tallentaa omaisten ja ystävien tiedot ja nimik-
keet. Kun laitteeseen tulee puhelu, näyttöön tulee tieto siitä kuka soittaa. 
Tampereen kaupungin kotihoidon puheluissa näyttöön tulee teksti ”Hoi-
taja”. Näin asiakas tietää vastata kotihoidon soittamiin puheluihin. Omais-
ten ja ystävien soittaessa näyttöön tulee asiakkaan itse valitsema nimike. 
Vastaaminen on helppoa, pelkkä laitteen näytön koskettaminen avaa yh-
teyden. Erillistä painiketta ei tarvitse koskettaa.  
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5 TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KUVAPUHELUPALVELU  

Valtakunnallisesti kuvapuheluilla tavoitellaan pääpiirteittäin samoja asi-
oita. Laitteissa ja tarjotuissa palveluissa ei juuri ole eroja. Suurimmat erot 
löytyvät tavasta toteuttaa palvelu. Jokainen kuva- ja äänivälitteisen koti-
hoidon palvelun käyttöönottanut kaupunki luo omat toimintamallinsa ja 
siksi muun muassa yleisiä kriteerejä tai ohjeistuksia palvelun toteuttami-
seen ei ole. Koska tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opas ku-
vapuheluiden soittamiseen Tampereen kaupungin kotihoidon henkilös-
tölle, esitellään seuraavassa Tampereen kaupungin kotihoidon kuvapuhe-
lupalvelun taustoja ja erityispiirteitä. 

5.1 Palvelurakennemuutos kuvapuhelupalvelun kehittämisen taustalla 

Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelurakenteessa on käynnissä muu-
tos. Laadukkaasti toimivien asiakaslähtöisten palvelujen toteuttamisessa 
huomioidaan yksilöllisyys, yhdenvertaisuus, eettisyys ja yhdessä tekemi-
nen. Strategisena tavoitteena on mahdollistaa yhä useamman ikääntyneen 
ihmisen turvallinen kotona asuminen. Tähän pyritään lisäämällä ennalta-
ehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita sekä järjestämällä ikääntyneelle hoi-
toa kotiin kaikkina vuorokaudenaikoina. Varhaisen tuen tarpeessa oleville 
ikäihmisille tuodaan ohjausta ja neuvontaa sekä virikkeellistä toimintaa lä-
helle asuinpaikkaa lähitorien ja palvelukeskusten kautta. (Tampereen kau-
punki 2016, 7.) 
 
Tampereen kaupungin palvelurakenneuudistuksessa on edetty Laatusuo-
situksen ja Vanhuspalvelulain hengen mukaisesti. Pitkäaikaista laitoshoi-
toa on purettu ja tehostettua palveluasumista on lisätty huomattavasti 
sekä kotihoidon palveluja on vahvistettu. Tampereen kaupungin Sosiaali- 
ja terveyslautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa tule-
vaisuuden tavoitteeksi on kirjattu, että ikäihmisistä vähintään 92 prosent-
tia asuu kotona, vähintään 6 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja 
enintään 2 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Jotta kotona asu-
mista voidaan tukea paremmin, kotihoitoa on päätetty laajentaa ja hyö-
dyntää teknologiaa yhä enemmän. Ensisijaisesti otetaan huomioon aina 
asiakkaan mahdollisuus käyttää hyvinvointiteknologiaa, esimerkiksi kuva-
puhelinta. (Tampereen kaupunki 2017a, 3) 
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5.2 Tampereen kaupungin kotihoidon kuvapuhelupalvelu 

Vuonna 2016 Tampereen kaupungin kotihoidossa pilotoitu ja vuonna 2018 
koko kotihoidossa käyttöönotettu kuvapuhelupalvelu on kotihoidon tuki-
palvelu: kaikilla kuvapuhelimen kautta etähoitoa saavilla asiakkailla on ko-
tihoidon asiakkuus. Arvion kuvapuhelinpalvelun soveltuvuudesta asiak-
kaalle tekee kotihoidon henkilöstö tai asiakasohjaus, aina yhdessä asiak-
kaan ja hänen omaistensa kanssa. (Tampereen kaupunki 2018a.)  
 
Tällä hetkellä kuvapuhelinpalvelun tavoitteena on korvata yksi asiakkaan 
luona tehtävistä päivittäisistä asiakaskäynneistä, niiden asiakkaiden koh-
dalla, joille palvelu soveltuu. Tulevaisuuden tavoitteeksi on asetettu, että 
kuvapuhelun ja muiden digitaalisin keinoin pyritään siihen, että niiden 
avulla voidaan toteuttaa puolet kotihoidon käynneistä. (Tampereen kau-
punki 2017a, 7).  
 
Kuvapuhelimen välityksellä autetaan asiakasta sellaisissa päivittäisissä toi-
minnoissa, joissa hoitajan fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä. Tällaisia 
tyypillisiä tehtäviä hoivatilanteita ovat esimerkiksi voinnin tarkastus, val-
vottu lääkkeenotto ja lääkkeenoton oheistus, ruokailusta muistuttaminen 
tai ruokailun seuraaminen, verensokerin mittaaminen ja insuliinin piston 
ohjaus. Kuvapuhelusoitot on suunniteltu ja ne toteutetaan samoin perus-
tein kuin hoitajan tekemät fyysiset käynnit. Yleinen, esimerkiksi lääkkeen-
oton ohjauksen suunniteltu käyntiaika on joko 10 tai 15 minuuttia. (Tam-
pereen kaupunki 2018a.)  
 
Kotihoito on maksullista palvelua, johon sisältyy mahdollisuus käyttää kuu-
kaudessa tunnin ajan hyvinvointiteknologiaa, esimerkiksi kuvapuhelinta. 
Ylittävältä ajalta käyttö lisätään palvelu- ja hoitosuunnitelmaan ja sitä 
kautta sen käyttö voi vaikuttaa asiakkaalta perittävään kotihoidon mak-
suun. Kotihoidon palveluista perittävään maksuun vaikuttaa kuukausittai-
nen palvelutuntien määrä, asiakkaan maksukyky sekä talouden koko. 
Maksu määritellään bruttotulojen perusteella. Asiakkaan mahdollisen hei-
kon taloudellisen toimeentulon vuoksi kotihoidon asiakasmaksua voidaan 
alentaa tai antaa maksuvapautus. Periaatteena on, että asiakkaan toi-
meentulo ja hyvinvointi ei saa heikentyä kotihoidon palveluista perittävien 
maksujen vuoksi.  (Tampereen kaupunki 2018b, 2—4, 23.) 
 
Tampereen kaupungin kotihoidossa asiakkaan käyttöön tarkoitetuksi lait-
teeksi on valikoitunut helppokäyttöinen taulutietokone, johon on valmiiksi 
asennettu sim-kortti ja kuvapuheluihin tarvittava VideoVisit-ohjelmisto. 
Laite toimitetaan asiakkaalle käyttövalmiina, asiakkaan ei tarvitse huoleh-
tia muusta kuin siitä, että laite on kytkettynä verkkovirtaan. Käytettävyy-
den varmistamiseksi kuvapuheluohjelmiston päivittämisestä vastaa palve-
luntarjoaja. Käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi kuvapuhelimen näyttö 
sammuu automaattisesti yöajaksi ja käynnistyy aamulla automaattisesti 
uudelleen. Näin näytön valo ei häiritse yöaikaan. (Viitanen 2018.) 
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Helppokäyttöisen laitteen lisäksi kuvapuhelupalvelun käyttöönotto asiak-
kaalle on tehty mahdollisimman helpoksi. Asiakas voi saada laitteen mu-
kaansa jo esimerkiksi sairaalan osastolta tai se toimitetaan kotiin kotihoi-
don hoitajan toimesta. Kummassakin tapauksessa asiakasta avustetaan 
henkilökohtaisesti laitteen asennuksessa, käyttöopastuksessa ja sijoittami-
sessa. (Viitanen 2018.) 
 
Kuvapuheluiden onnistumisessa huomioidaan kuvapuhelulaitteen sijoitta-
minen asiakkaan kotiin muun muassa niin, että valaistus on mahdollisim-
man hyvä, laite sijaitsee asiakkaalle mieluisassa, päivittäisessä käytössä 
olevassa mieluisassa tilassa. Sijoittelussa on myös tärkeää, että laite ei 
haittaa asiakkaan liikkumista tai latausjohto aiheuta kompastumisvaaraa. 
Laitteen sijoittamisen jälkeen testataan vielä laitteen ja yhteyden toimi-
vuus. Asiakkaan kanssa käydään läpi kuvapuhelupalveluun liittyvät asiat 
sekä asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitut hoitotoimenpiteet 
ja aikaikkuna, johon yhteydenotto on sovittu.  Näin varmistetaan asiak-
kaalle mahdollisimman miellyttävä kokemus ensimmäisestä kuvapuhelu-
soitosta alkaen. (Viitanen 2018.) 
 
Kun kuvapuhelupalvelu on käyttöönotettu ja hoitajan on aika tavata asia-
kas, asiakkaalle soitetaan. Asiakkaan luona kuvapuhelinlaite hälyttää. Asia-
kas vastaa puheluun koskettamalla laitteen kuvaruutua ja näin avautuu yh-
teys asiakkaan ja hoitajan välille. Asiakas näkee ja kuulee laitteen kautta 
hoitajan, joka kertoo, mitä seuraavaksi tehdään. Mikäli ennalta sovittu 
hoiva toteutuu sovitusti ja ylimääräistä aikaa jää, se käytetään asiakkaan 
toiveiden mukaan. Tilanteessa, jossa ennalta sovittua tehtävää ei pystytä 
suorittamaan, lähtee hoitaja fyysisesti käymään asiakkaan luona ja sovitut 
toimet suoritetaan, esimerkiksi lääkkeenotosta huolehditaan ajallaan. 
Niissä tilanteissa, joissa asiakas ei vastaa kotihoidon soittamiin kuvapuhe-
luihin, asiakkaalle soitetaan puhelimella ja pyydetään siirtymään kuvapu-
helimen luokse kuvallista soittoa varten. Mikäli asiakas ei vastaa puhelin-
soittoon eikä pakotetun soiton avauslupaa ole tai jos lupa on, mutta asia-
kas ei hoitajan kutsuun vastaa, varmistetaan tilanne käymällä asiakkaan 
luona fyysisesti. Kuvapuheluissa hoitajan on mahdollista avata kuvapuhelu 
asiakkaan laitteeseen, vaikka asiakas ei puheluun vastaisi. Tällöin puhu-
taan pakotetusta yhteydestä. Tällainen pakotetun yhteyden avaaminen 
voidaan tehdä vain, jos asiakas on antanut niihin kirjallisen luvan. Periaate 
on, että sovittua kuvapuhelua ei voida korvata puhelinsoitolla. (Viitanen 
2018.) 

5.3 Hajautettu kuvapuhelupalvelu 

Tampereen kaupungin kotihoito on jaettu alueisiin ja myös kuvapuhelut 
soitetaan alueellisesti. Erillistä keskitettyä kuvapuheluyksikköä tai palvelu-
keskusta kuvapuheluihin soittamiseen ei ole, vaan jokainen kotihoidon 
työntekijä tekee sekä fyysisiä kotihoidon käyntejä että niin sanottuja kuva-
puhelukäyntejä. (Viitanen 2018.) Kuvapuhelut soitetaan samalla tiimimal-
lilla kuin muukin kotihoito toteutetaan. Tällä pyritään hallitsemaan hoidon 
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tilannetta sekä luomaan luottamuksellinen hoitosuhde. Kotihoidossa asia-
kastyytyväisyyttä on kiireen lisäksi laskenut suuri hoitajavaihtuvuus ja siksi 
kuvapuhelut soitetaan tiimimallin mukaisesti. (Tampereen kaupunki 
2017b.) Kun asiakasta hoitaa sekä fyysisesti että etänä samat hoitajat, pys-
tytään myös asiakkaan omat toiveet, kyvyt ja tahdot huomioimaan parem-
min. Kokemusten mukaan asiakkaan voinnin seuranta helpottuu, kun sama 
hoitaja käy asiakkaan luona esimerkiksi aamulla ja soittaa päivällä kuvapu-
helun. (Viitanen 2018.)   
 
Käytännössä kuvapuhelut soitetaan kotihoidon tiimitilassa olevan tietoko-
neen kautta, johon on asennettu kuvapuhelut mahdollistava ohjelmisto 
sekä kamera ja mikrofonillinen kuuloke.  Puheluihin käytettävä laitteisto 
on pyritty sijoittamaan, kotihoidon tiimitilan sijainnista riippuen, joko eril-
liseen huoneeseen tai muuhun kotihoidon tilasta erotettuun kuvapuhelu-
tilaan. Soittopisteen eriyttämisellä taataan asiakkaan tietosuoja ja hoitajan 
työrauha. Kuvassa 4 on Viinikan palvelualueen kuvapuhelulaitteisto. 
 

 
 

Kuva 4. Viinikan palvelualueen kuvapuhelulaitteisto 

Tampereen kaupungin kotihoidon tavoitteena on luoda kuvapuheluista 
sekä asiakkaalle että hoitajalle miellyttävä, vuorovaikutuksellinen tilanne, 
joissa toteutetaan hoivaa asiakaslähtöisesti. Viitasen (2018) mukaan hoito- 
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ja palvelusuunnitelmassa sovitun hoidon lisäksi hoitajan on mahdollista to-
teuttaa vuorovaikutustilanne asiakkaan toiveiden mukaisesti, luovastikin. 
Käytännön kokemusten mukaan kuvapuhelun aikana asiakkaille on muun 
muassa luettu päivän lehtiä ja runoja, näytetty kuvia, seurusteltu ja tehty 
tuolijumppaa.  
 
Työntekijänäkökulmasta kuvapuhelut tuovat vaihtelua perinteiseen koti-
hoitoon, joskin se asettaa osaamiselle uudenlaisia vaatimuksia. Kuvapuhe-
luosaaminen kuuluu jokaisen Tampereen kaupungin kotihoidossa työsken-
televän hoitajan osaamis- ja tehtäväalueeseen (Viitanen 2018). Kuvapuhe-
lupalvelun yleistyessä on tärkeää, että jokainen hoitaja osaa käyttää kuva-
puhelinta ja pystyy ohjaamaan ja auttamaan asiakasta sovitun mukaisesti. 
Koulutuksella, henkilökohtaisella opastuksella ja kirjallisilla ohjeilla pyri-
tään varmistamaan jokaisen hoitajan kuvapuheluosaaminen.   

6 AIEMMAT AIHEESEEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET 

Kuten edellä todettiin, kotihoito on ollut muutoksessa monista eri syistä. 
Kuvapuhelimen välityksellä tuotu etähoiva muuttaa perinteistä kotihoitoa. 
Samalla se luo työntekijöille uusia osaamisvaatimuksia. Uusien palvelujen 
käyttöönotto sekä innostaa että herättää ennakkoluuloja ja asenteita. 
Näitä tarkastellaan tässä lyhyesti aiheeseen liittyviin aiempiin tutkimuksiin 
perustuen. 
 
Tutkimuksissa on noussut esiin ennakkoluulojen ja asenteiden vaikutukset 
teknologian käyttöön. Tarvaisen (2015, 10—11) mukaan kotihoitoon tuotu 
teknologia nähdään jonkinlaisena uhkana omaa työtä kohtaan, jos työnte-
kijä kokee, ettei hänellä ole riittävää tietotaitoa uuden teknologian käyttä-
miseen. Etähoivaa toteuttavien hoitajien negatiiviset asenteet voivat hei-
jastua myös asiakkaalle, joka ei välttämättä saa palvelusta positiivista ko-
konaiskuvaa. Tämä voi johtaa siihen, että asiakas ei halua jatkaa kuvapu-
helupalvelua. (Tarvainen 2015, 10—11.) Tämän vuoksi kotihoidon henkilö-
kuntaa tulee jatkuvasti kouluttaa ja opastaa uusien laitteiden käyttämi-
seen, jotta he pysyvät mutkattomasti jatkuvasti kehittyvän teknologian pe-
rässä (Sihvo ym. 2017). 
 
KÄKÄTE-projektissa selvitettiin vanhuspalveluiden työntekijöiden koke-
muksia ikätekologiasta. Vastaajien asenteet teknologiaa kohtaan olivat 
myönteisiä. Työntekijöitä kiinnostivat uudet tekniset ratkaisut ja niiden 
tuomat mahdollisuudet. Tutkimuksessa kävi ilmi, että työntekijät olivat 
pääosin tyytyväisiä työpaikoilla annettuun laitteiden käytön perehdytyk-
seen. Erot perehdyttämisessä eri laitteisiin olivat kuitenkin huomattavia. 
Esimerkiksi useissa yksiköissä yleisesti käytössä olevaan turvapuhelinjär-
jestelmään erittäin hyvää perehdytystä arvioi saaneensa vain noin kolman-
nes vastaajista. Saamaansa teknologiakoulutusta yli puolet hoitotyötä te-
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kevistä piti peruskoulutusta riittämättömänä. Kaikista tutkimukseen osal-
listuneista 42 % koki tarvitsevansa lisäkoulutusta teknisten laitteiden käyt-
töön. Lisäoppia kaivattiin osittain siksi, että laitevalmistajien laatimat käyt-
töohjeet koettiin vaikeiksi.  (Erhola, Luoma, Meriläinen-Porras, Piper & 
Rantanen, 2013, 25.) Uusia laitteita ja palveluja suunnitellessa ja toteutet-
taessa tuleekin kuulla niitä käyttävien asiakkaiden ja työntekijöiden ääntä.  
 
Tampereen kaupungin tekemässä asiakastyytyväisyysselvityksessä (2017, 
16—17) kotihoidon asiakkailta tiedusteltiin halukkuutta käyttää teknolo-
giaa osana saatua palvelua niin, että osa apua olisi ilman kotikäyntiä. Vas-
tauksista ilmeni, että asiakkaista 9,6 % olisi valmis ottamaan lääkkeet au-
tomaatista tai hoitajan kysyvän kuulumisia kuvapuhelimen välityksellä. 
Avointen kysymysten vastauksissa teknologiaan kotikäynnin korvaajana 
suhtauduttiin hyvin varauksellisesti. Vastaajat korostivat hoitajan fyysisen 
läsnäolon tärkeyttä.  
 
Pietikäisen (2013, 91—92, 94) ikäihmisille suunnatun tutkimuksen mukaan 
yksilön näkemykset vaikuttavat teknologian hyväksymisessä ja käytössä. 
Laitteiden käyttöä ei nähty niiden helppokäyttöisyyden vuoksi erityisen 
haasteellisena, paitsi ongelmatilanteissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että oh-
jeistusta vikatilanteisiin ja laitteen ylläpitoon pidettiin tärkeänä. On selvää, 
että kotihoidon henkilöstöllä on osaltaan tärkeä tehtävä toimia asiakkaan 
opastajana ja innostajana.   

7 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN TUOTOKSENA OPAS 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa toi-
minnallinen osuus oli kuvapuheluoppaan tuottaminen Tampereen kau-
pungin kotihoidon henkilöstön käyttöön. Vilkan ja Airaksisen (2003, 9–10, 
17) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa ken-
tässä käytännön ohjeistamista tai opastamista ja toiminnan järjestämistä 
tai järkeistämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö poikkeaa tutkimukselli-
sesta opinnäytetyöstä siten, että siitä puuttuu usein perinteinen tutkimuk-
sellinen osuus.  Toiminnallisessa opinnäytetyössä painottuu työelämäläh-
töinen kehittämistoiminta. Vaikka toiminnallinen opinnäytetyö ei sisäl-
täisikään tutkimuksellisen opinnäytetyön asetelmaa, se edellyttää kuiten-
kin tarkkaa aiheeseen perehtymistä sekä tieteellistä, tutkivaa ja kehittävää 
otetta. Valmis tuotos perustuu aina teoriatietoon, minkä vuoksi toiminnal-
liseen opinnäytetyöhön sisältyy aina teoreettinen viitekehys. (Vilkka & Ai-
raksinen 2003, 9—10.) 
 
Projektityöskentely on yksi opinnäytetyön toteuttamisen tapa. Projektissa 
on selkeät tavoitteet ja lopputulos, se nojaa tehtyyn suunnitelmaan ja sille 
on määritelty rajattu kesto. Projekti voi olla pieni tai suuri, ja sillä voi olla 
aliprojekteja. Se voi olla lyhytkestoinen tai kestää vuosia. Se voi olla yksit-
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täinen projekti tai osa suurempaa kokonaisuutta. Projekti on yleensä ker-
taluonteinen, ja sen tarkoituksena on tehdä tuotos tai palvelu tietylle käyt-
täjäryhmälle ja samalla kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. Työ-
elämässä projektitoiminnan mallia käytetään esimerkiksi kehittämishank-
keissa, joissa etsitään organisaatioon uusia toimintatapoja ja vahvistetaan 
henkilöstön osaamista. (Huotari & Salmikangas, n.d; Silfverberg 2007, 22—
23).  Usein projekti vaatii erityisosaamista, koska se saattaa sisältää huo-
mattavia riskejä tai vaatii erityisiä resursseja (Ruuska 2012, 26—28). Seu-
raavassa avataan projektille tyypillisten päävaiheiden avulla opinnäyte-
työnä tuotetun kuvapuheluoppaan tuottamisen projektia. Luvussa 6.2. ku-
vataan valmis tuotos eli kuvapuheluoppaan sisältöä sekä visuaalista ulko-
asua.  

7.1 Oppaan tuottamisen projekti 

Jokaisella projektilla on asiakas, toimeksiantaja, joka määrittelee projektin 
tarpeen ja jolle työn lopputulos aikanaan luovutetaan. Asiakas määrittelee, 
mitä projektilta haluaa, ja lopulta myös arvioi, vastasiko lopputulos ti-
lausta. (Kettunen 2009, 36). Projekti on prosessi, joka etenee vaiheittain. 
Vaiheet havainnollistetaan kuvassa 5. 
 

 
 
Kuva 5. Projektin vaiheet Kettusen (2009, 54) mukaan. 
 
Projekti lähtee liikkeelle tarpeen tunnistamisesta, joka voi olla havaittu 
tarve tai idea. Se voi syntyä esimerkiksi sisäisestä kehitystarpeesta.  (Ket-
tunen 2009, 41.) Tämä projekti lähti liikkeelle opintoihini liittyvän harjoit-
telun aikana Tampereen kaupungin vanhuspalvelussa. Tampereen kau-
punki pilotoi kuvapuhelupalvelun kotihoitoon vuonna 2016, ja nyt se on 
otettu käyttöön koko kaupungin kotihoidossa. Kotihoidon henkilöstölle on 
järjestetty kattavaa koulutusta ja kirjallista ohjeistusta on luotu kuvapuhe-
lupalvelun pilotoinnin alusta lähtien. Alkuvuonna 2018 ilmeni, että koulu-
tuksesta ja ohjeistamisesta huolimatta kaikki tieto ei ollut saavuttanut hen-
kilöstöä. Laaditut ohjeet löytyivät muun muassa Tampereen kaupungin in-
tranetistä, mutta niiden hakeminen ja löytäminen tietopaljouden joukosta 
oli kotihoidon työntekijöiden kokemusten perusteella hidasta ja haasta-
vaa. Tarpeeksi tunnistettiin henkilöstön kuvapuheluosaamisen lisääminen 
ja keinoksi valittiin olemassa olevan ohjeistuksen tiivistäminen ja löydettä-
vyyden parantaminen.   



27 
 

 
 

Tarpeen tunnistamisen jälkeen siirryttiin määrittelyvaiheeseen: onko pro-
jekti tarpeeksi hyvä ja kannattaako se toteuttaa?  (ks. Kettunen 2009, 43—
53). Tätä pohdittiin yhteistyössä Tampereen kaupungin kotihoidon henki-
löstön, kuvapuhelupalvelun asiantuntijoiden sekä Hämeen ammattikor-
keakoulun opinnäytetyöohjaajan kanssa. Määrittelyvaiheessa vahvistui 
myös projektiin osallistuvat henkilöt ja mitä siltä odotetaan. Työelämässä 
projektin määrittelyvaiheessa arvioidaan muun muassa taloudelliset raa-
mit. Koska tämä projekti toteutettiin opinnäytetyönä ja merkittäviä talou-
dellisia resursseja ei tarvittu, ei mahdollisia taloudellisia kustannuksia läh-
detty erikseen selvittämään.  Tässä projektissa määrittelyvaihe sulautui 
ideointi- eli suunnitteluvaiheeseen, koska jo määrittelyvaiheessa mietittiin 
keinoja ratkaista havaittu ongelma kirjallisen ohjeistuksen tiivistämisestä 
kuvapuheluoppaan muodossa.  
 
Suunnitteluvaiheessa päätettiin koota ohjeistus opinnäytetyönäni. Tässä 
vaiheessa laadittiin aihekuvaus, jonka perusteella aiheeni hyväksyttiin ja 
opinnäytetyölle nimettiin ohjaaja.  Aiheen hyväksymisen pidettiin suunnit-
teluseminaari, jossa nimetylle opinnäytetyöryhmälle ja ohjaavalle opetta-
jalle esiteltiin suunniteltua tietoperustaa ja tapaa toteuttaa opinnäyte-
työnä kuvapuheluopas. Hyväksytyn suunnitteluseminaarin jälkeen pidet-
tiin työn tilaajan kanssa palaveri, jossa tarkennettiin suunnitelmia sekä laa-
dittiin kirjallinen opinnäytetyösopimus. Sopimuksessa käytettiin Hämeen 
ammattikorkeakoulun, HAMKin (2018, 4) virallista mallipohjaa. Yksi kap-
pale jäi työn tilaajalle, yksi opinnäytetyön tekijälle ja yksi oppilaitokselle. 
Sopimuksen laadinnan yhteydessä käytiin läpi yhteiset pelisäännöt ja myös 
se, että valmista kuvapuheluopasta ei tulla liittämään valmiin opinnäyte-
työn liitteeksi. Vaikka hyväksytty opinnäytetyö on aina julkinen, voidaan 
luottamuksellinen sisältö, eli kuvapuheluopas, jättää ainoastaan tilaajan 
käyttöön. (Ks. HAMK 2018, 4, 11—12.)  
 
Projektin toteutusvaiheessa laadittiin tarkemmat kirjalliset suunnitelmat 
eli tutkimuslupasuunnitelma. Sen tekeminen edellytti runsaasti perehty-
mistä teoreettiseen viitekehykseen sekä toiminnan suunnittelua. Tutki-
mussuunnitelman esittely omalle opinnäytetyöryhmälle ja ohjaajalle antoi 
varmuutta jatkaa projektia. Saadun palautteen perusteella tutkimussuun-
nitelmaa täsmennettiin ja korjattiin.  
 
Tutkimuslupaa haettiin kirjallisella tutkimuslupahakemuksella ja ohjaavan 
opettajan hyväksymällä tutkimussuunnitelmalla. Hakemus toimitettiin 
sähköisesti Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelulinjan johtajalle. Tut-
kimuslupa saatiin erittäin nopeasti, noin viikossa. Tutkimusluvan saaminen 
oli edellytys kuvapuheluoppaassa käytetyn Tampereen kaupungin kuvapu-
helumateriaalin saamiselle sekä haastattelu- ja havainnointitutkimuksen 
toteuttamiseen. Työn tilaajan kanssa käytiin palaveri, jossa täsmennettiin 
projektille kohdistuvat tarpeet ja toiveet (Ruuska 2012, 4).  
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Oppaan toteutusvaiheessa käytettiin Tampereen kaupungin kotihoidon 
kuvapuheluasiantuntijoiden ja laitetoimittajan, Videovisitin, tuottamaa ai-
neistoa. Vaikka lähteet olivat luotettavia, oppaan sisällön varmistamiseksi 
haastateltiin kotihoidon Viinikan palvelualueen kuvapuheluita soittavia 
hoitajia. Koska tavoite oli tuottaa opas, joka palvelee käyttäjäänsä par-
haalla mahdollisella tavalla, oli tärkeää selvittää hoitajien mielipiteitä, kä-
sityksiä, havaintoja, arvoja ja kokemuksia kuvapuhelupalvelusta ja kuvapu-
heluiden soittamisesta. Haastattelut toteutettiin strukturoimattomana eli 
avoimena haastatteluna, joka lähestyi haastattelijan ja haastateltavien vä-
listä keskustelua. Haastattelu tehtiin sovittuna ajankohtana Viinikan palve-
lualueen tiimitilassa ja siihen osallistui neljä työvuorossa ollutta hoitajaa. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Haastatteluissa korostetiin sitä, 
että haastateltava on subjekti, joka sai vapaasti tuoda esille omia koke-
muksiaan kuvapuhelupalvelusta. Haastattelun runkona käytettiin tuotet-
tua kuvapuheluopasta. Koska aineiston tarkkaa purkamista ei tarvittu, ai-
neisto purettiin teema-alueittain. (Hirsjärvi &  Hurme 2000, 141.)  
 
Haastattelun lisäksi oppaan sisällön tarpeellisuutta, oikeellisuutta ja sisäl-
lön rajausta varmistettiin tekemällä havainnointitutkimus. Havainnointi ta-
pahtui luonnollisessa ympäristössä: se toteutettiin seuraamalla hoitajan 
tekemää konkreettista, hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista kuvapuhe-
lua Viinikan palvelualueen kuvapuhelutilassa. Havainnoinnista käytetään 
tutkimuskielessä sanaa observointi, kun viitataan siihen, että tutkija tekee 
havaintoja tutkimuskohteessaan. Kuvapuhelua seuraamalla ja samalla ha-
vainnoimalla saatiin välitöntä, suoraa tietoa muun muassa puheluiden ai-
kana kohdatuista haasteista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 212—
213.)  
 
Haastattelujen ja tehtyjen havaintojen perusteella oppaaseen tehtiin muu-
toksia. Esimerkiksi soittamiseen liittyviä ohjeita täsmennettiin ja yleistä tie-
toa lisättiin. Virheiden välttämiseksi oppaan sisällön oikeellisuutta tarkas-
tettiin yhdessä työn tilaajan kanssa useampaan kertaan. Oppaan tuottami-
sen rinnalla kulki tämä opinnäytetyön kirjallisen osuuden tuottaminen, jo-
hon liittyi myös oman opinnäytetyöryhmän tapaamiset.  
 
Ensimmäinen luonnos kuvapuheluoppaasta valmistui huhtikuun lopussa 
2018 Tampereen kaupungin kuvapuheluasiantuntijan arvioitavaksi ja kom-
mentoitavaksi. Palautteen perusteella opas täytti sille asetetut tavoitteet. 
Ennen oppaan julkistamista sen käytettävyyttä, selkeyttä ja sisällön riittä-
vyyttä selvitettiin vielä palautekyselyllä. Kysely suunnattiin Viinikan koti-
hoidon palvelualueen henkilöstölle. Saadun palautteen perusteella oppaa-
seen tehtiin henkilöstön toivomat muutokset. Ennen oppaan toimittamista 
varattiin tilaajalle mahdollisuus tarkastaa korjattu opas.  Palautekyselyä 
käsitellään luvussa 7.2 ja opas tuotoksena esitellään tarkemmin seuraa-
vassa luvussa 7.4. 
 
Projektin viimeinen vaihe on päättäminen. Työelämässä toteutettavien 
projektien päättäminen sisältää loppuraportoinnin, projektiorganisaation 
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purkamisen sekä mahdollisten jatko- tai kehitysideoiden esittelyn. Loppu-
raportti on projektin lopetusvaiheessa laadittava yhteenvetoraportti, joka 
on yhteenveto projektin onnistumisesta, kokemuksista ja projektissa opi-
tuista asioista (Kettunen 2012, 42—43). Tässä projektissa opinnäytetyö on 
loppuraportti, jossa kuvataan projektin vaiheet sekä luvussa 8.2. projektin 
päättämiseen liittyviä jatko- ja kehitysideoita.  

7.2 Kuvapuheluopas tuotoksena 

Rentolan (2006, 92–95) mukaan hyvä opas lähtee lukijan tarpeista ja se 
auttaa lukijaa tekemään ja oppimaan uutta. Hyvä opas tavoittaa lukijat ja 
varmistaa, että haluttu viesti ymmärretään.  Apuna lukijan mielenkiinnon 
herättämisessä ja viestin ymmärrettävyydessä voidaan käyttää visuaalisia 
elementtejä. Värit, kuvat ja typografiset elementit elävöittävät tekstiä ja 
tehostavat viestin sisältöä. Visuaaliset tehokeinot eivät ole koristeita vaan 
ne tukevat tekstiä ja auttaa lukijaa tekstin ymmärtämisessä. Kirjalliset oh-
jeet tulee tehdä kohderyhmän mukaan, heidän tarpeensa huomioon ot-
taen. Hyvä kirjallinen ohje on suunniteltu hyvin ja tehokkaasti tiivistetty. 
Kirjallisessa oppaassa tulee myös kertoa, kenelle se on tarkoitettu ja mikä 
on oppaan tarkoitus. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta & Renfors 2007, 124–
126.)  
 
Opinnäytetyönä tuotettu kuvapuheluopas jää Tampereen kaupungin sisäi-
seen käyttöön, eikä sitä sopimuksen mukaisesti liitetä sellaisenaan tähän 
opinnäytetyöhön. Seuraavassa esittelen oppaan visuaalista ulkoasua sekä 
sisältöä. 
 
Oppaan visuaalista ulkonäköä suunnitellessa käytettiin Tampereen kau-
pungin konserniviestinnän ohjetta sekä graafisen suunnittelun ohjetta. 
Ohjeessa määritellään muun muassa Tampereen kaupungin viestinnässä 
käytettävät kirjaisinlajit, logot ja värit. (Tampereen kaupunki 2016b.) Teks-
tiä ja visuaalisia elementtejä sisältävässä tuotoksessa tuleekin aina ottaa 
huomioon mahdolliset tilaajaorganisaation valmiiksi määritellyt värit ja 
fontit (Karevaara 2018a). Opinnäytetyönä tuotettu kuvapuheluopas nou-
dattaa siis visuaaliselta ulkoasultaan Tampereen kaupungin viestintää, jol-
loin se on helposti tunnistettavissa luotettavaksi oppaaksi. Oppaan toteut-
tamisessa hyödynsin myös muita Tampereen kaupungin kotihoidossa käy-
tössä olevia oppaita ja ohjekirjoja. Kuvassa 6 on esimerkkinä oppaan kan-
silehti. 
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Kuva 6. Kuvapuheluoppaan kasilehti 
 
Opas luotiin Tampereen kaupungin luomalle Word-pohjalle, johon on val-
miiksi lisätty kuva Tampereen kaupungista sekä logo. Määritellyistä typo-
grafioista valikoitui Calibri. Olisi ollut mahdollista käyttää myös Miloa tai 
Arialia, mutta koska opinnäytetyön raporttiosuus on kirjoitettu Calibrilla, 
oli mielekästä käyttää kummassakin tuotoksessa samaa, selkeää, helppo-
lukuista kirjaisinta. (Ks. Tampereen kaupunki 2016b.) Lukututkimusten 
mukaan kapea fontti, kuten Calibri, on myös luettavampaa kuin leveä tai 
paksu fontti (Karevaara 2018b).  
 
Käyttöoppaan tekstiin kiinnitettiin huomiota. Koska oppaan tarkoitus on 
ohjata kotihoidon henkilöstöä kuvapuhelimen käytössä, teksti on ohjaa-
vaa.  Oppaan tekstissä tulee antaa perustiedon lisäksi selviä toimintaoh-
jeita siinä järjestyksessä kuin toimet suoritetaan (Niemi, Nietosvuori & Vie-
rikko 2006, 160). Oppaan teksti on selkeää ja täsmällistä, ja ymmärrettä-
vyyden takaamiseksi oppaassa on vältetty monimutkaisia ja pitkiä virkkeitä 
(ks. hyvän asiatekstin piirteet esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 
299.) Tekstin selkeyttä lisättiin käyttämällä otsikointia, lihavointia sekä eri 
fonttikokoja. Otsikot on yritetty luoda kuvaaviksi niin, että käyttäjän on 
helppo löytää tarvitsemansa tieto ja vaikka soittaa ensimmäinen kuvapu-
helu oppaan ohjeilla. (Ks. Oppaan otsikoinnista ja tekstikorostuksista Kare-
vaara 2018b.) 
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Opas tehtiin tulostettavaan muotoon, jotta hoitaja voi tulostaa sen myös 
asiakaskäynneille mukaan. Opas on muokattavissa kuvapuhelinpalvelun 
laajentuessa ja monipuolistuessa. Tilaajan toimesta opas tallennetaan pdf-
tiedostona sähköisesti Tampereen kaupungin intranettiin.  

7.3 Oppaan sisältö ja rakenne 

Oppaan sisältöä suunniteltiin yhdessä tilaajan kanssa. Kansilehden lisäksi 
oppaassa on sisällysluettelo sekä 17 sivua. Sisällysluettelo (Kuva 7.) toimii 
oppaan hakemistona, ja otsikoinnit on suunniteltu niin, että ne kertovat 
suoritettavista toimista. Sisällysluettelon jälkeen johdannossa lukijalle esi-
tellään palvelu ja palveluun liittyvät yleiset tekijät. Johdannon jälkeen al-
kaa kuvapuheluiden soittamiseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet sekä 
kerrotaan puheluiden kirjaamisesta potilastietojärjestelmään. Soittami-
seen liittyvillä yksityiskohtaisilla ohjeilla pyritään varmistamaan, että kuva-
puhelu saadaan avattua sovitusti ja hoito- ja palvelusuunnitelmassa mää-
ritellyt toimet suoritettua. Myös soitetun puhelun päättämiseen liittyvät 
toimet esitellään oppaassa. 
 

 
 
Kuva 7. Kuvapuheluoppaan sisällysluettelo 
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Koska kuvapuhelut ovat soittajalleen uudenlainen vuorovaikutustilanne, 
oppaassa annetaan yleisiä ohjeita mahdollisimman onnistuneen kuvapu-
helun soittamiseen. Kuvapuheluissa korostuu sekä verbaalisen (sanallisen) 
että nonverbaalisen (sanattoman) viestinnän merkitys ja siksi ne ovat osa 
oppaan sisältöä. Hoitajan tulee kommunikoida asiakkaan kanssa selkeällä, 
tavanomaisella puhekielellä, mutta huomiota tulee kiinnittää myös hoita-
jan välittämään sanattomaan viestintään. Näitä ovat muun muassa liik-
keet, asennot, eleet, kasvojen ilmeet ja katse. (Jyväskylän yliopisto n.d) 
Viestinnän onnistumiseen voidaan vaikuttaa myös ympäristöllä, kuten va-
laistuksella ja taustahälyn minimoimisella.   
 
Kuvapuhelun, vaikka se onkin uudenlainen tapa toteuttaa hoivaa, tulee 
olla yhtä luottamuksellinen kuin fyysinen hoitokontakti ja sitä koskee sa-
lassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoitaja ei saa 
sivulliselle kertoa kotihoidon asiakkaisiin tai heidän läheisiinsä liittyviä asi-
oita ilman lupaa (Valvira 2016). Oppaassa ei avata erikseen salassapitoon 
ja vaitiolovelvollisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, vaan siinä  esitetään käy-
tännön keinoja, joilla hoitaja pystyy varmistamaan kuvapuheluiden soitta-
miseen liittyvän luottamuksellisuuden, asiakkaan yksityisyydensuojan ja 
tietoturvan säilymisen. Hoitajan tulee muun muassa varmistua, että asiak-
kaan luona ei puhelun aikana ole ulkopuolisia henkilöitä ja hoitaja soittaa 
puhelut vain niille erikseen varatusta tilasta. johon ulkopuolisilla henkilöillä 
ei ole mahdollista päästä.  Kuvassa 8 on  esimerkki oppaan tekstisivun yleis-
näkymästä. 
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Kuva 8.  Yleisnäkymä kuvapuheluoppaan tekstisivusta 
 
Käytännön ohjeiden lisäksi oppaassa kerrotaan muun muassa omaisyhtey-
destä ja pakotetun yhteyden avaamiseen liittyvistä seikoista. Omaisyhtey-
teen ja pakotettuun avaamiseen liittyvät lupalomakkeet ovat oppaan liit-
teinä. Pakotetun yhteyden avaamisen ohjeistaminen ja liitteenä oleva täy-
tettävä lupalomake on erityisen tärkeä osa opasta, ja hoitajan osaamista. 
Ilman asiakkaan antamaa kirjallista lupaa hoitajan avaama kuvapuheluyh-
teys rikkoo asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyydensuojaa.  
 
Oppaan antamilla ohjeilla kuvapuhelun soittamisen pitäisi onnistua hyvin 
ja vuorovaikutteisesti, mutta koska hyvätkään ohjeet eivät takaa tekniikan 
toimivuutta, mahdollisten teknisten ongelmatilanteiden varalle oppaassa 
on yhteystiedot Tampereen kaupungin kotihoidon kuvapuheluasiantunti-
joille sekä laite- ja ohjelmistotoimittajan tekniseen tukeen.  
 
Yksityiskohtaisissa, soittamiseen liittyvissä ohjeissa lähteinä käytettiin ku-
vapuheluoppaan tilaajan omia koulutusmateriaaleja. Osa tilaajan tuotta-
masta koulutusmateriaalista oli oppaan aloituksen ja valmistuminen ai-
kana muuttunut, ajantasaisen tieto saatiin Tampereen kuvapuhelupalve-
lun asiantuntija Tarja Viitaselta. Koska kuvapuhelut soitetaan kunnittain eri 
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tavoin ja vaihtelua on sekä laitteissa, toimintamalleissa että palvelusisäl-
löissä, käytössä ei ollut yleistä lähdemateriaalia.  
 
Oppaan tavoitteena on olla kompakti ja helppokäyttöinen ohjeistus. Siksi 
siitä tietoisesti jätettiin pois tärkeiltäkin tuntuvia asioita kuten laitekohtai-
set käyttöohjeet. Käytössä olevien laitteiden toimittajat ovat toimittaneet 
varsinaiset tekniset käyttö- ja turvallisuusohjeet jo laitteiden mukana. 
Tämä perustuu siihen, että Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) velvoittaa 
toimittamaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tuotteen mukana 
ymmärrettävässä muodossa tarpeelliset tiedot tuotteen asianmukaisesta 
ja turvallisesta käytöstä.  

7.4 Tuotetun kuvapuheluoppaan arviointi  

Kuvapuheluoppaan on tarkoitus palvella käyttäjäänsä eli kotihoidon hen-
kilöstöä mahdollisimman hyvin. Opinnäytetyöltä, niin toiminnalliselta kuin 
tutkimukselliselta, edellytetään luotettavuutta ja pätevyyttä. Vilkan ja Ai-
raksisen mukaan (2003, 9) projektiluonteista opinnäytetyötä voidaan arvi-
oida esimerkiksi asiantuntija-arvioiden avulla, arviointipalavereissa, käyt-
töönoton tai toimintatavan hyödyntämisen asteella ja palautekyselyllä.   
 
Tuotetun kuvapuheluoppaan tarkasti Tampereen kaupungin kuvapuhelu-
palvelun asiantuntija ja ohjaajani Tarja Viitanen. Palautetta haluttiin myös 
oppaan käyttäjiltä, kotihoidon henkilöstöltä. Kohderyhmäksi valikoitui Vii-
nikan palvelualueen henkilöstö, koska sama kohderyhmä oli yhteistyö-
kumppanina opinnäytetyön alusta alkaen.   
 
Palautteen keräämisen prosessi alkoi kohderyhmän valinnan jälkeen pa-
lautteen keräämisen suunnittelulla. Palautteen kerääminen päätettiin to-
teuttaa kyselynä. Se on aineiston keräämisen tapa, jossa kysytään kaikilta 
kyselyyn osallistuvilta henkilöiltä samat asiat, samalla tavalla ja samassa 
aikajärjestyksessä. Koska tiedettiin, mitä tietoja haluttiin, soveltui kysely-
lomake, eli kontrolloitu kysely, tähän tarkoiteukseen parhaiten.  Lomake-
kysely soveltui myös siksi, että sen avulla voitiin kysyä arviointeja ja mieli-
piteitä. (Ks. esim. Vilkka 2007, 27; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 196—
197).  
 
Palautelomake, joka on liite numero 2, suunniteltiin yhden sivun mit-
taiseksi tiiviiksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi. Huomiota kiinnitettiin lomak-
keen rakenteeseen, muun muassa sen pituuteen ja kysymysten lukumää-
rään. Valmiissa lomakkeessa oli yhteensä 10 loogisesti järjesteltyä struktu-
roitua kysymystä, joista osa oli sellaisia kysymyksistä, joita pystyi täyden-
tämään avoimilla vastauksilla. Näin haluttiin antaa vastaajalle mahdolli-
suus sanoa mitä hän todella miettii. Pelkät monivalintakysymykset olisivat 
saattaneet tehdä palautteenannosta liian suppean. (Ks. kyselystä Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2014, 201—204.)  
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Esitestaaminen on perusta luotettavalle tutkimukselle ja siksi palautelo-
make päätettiin testata kahden kohderyhmään kuulumattoman testaajan 
avulla. Vilkan (2007, 78) mukaan testaamisella varmistetaan kysymysten 
ymmärrettävyys, koska erityisesti kyselylomakkeella tehdyssä tutkimuk-
sessa on riskinä se, että kysymyksiä ei ymmärretä oikein tai kysymyksiin 
vastataan epätarkasti tai väärin. Testaajan kommenttien perusteella lo-
makkeen kysymysten järjestystä vaihdettiin ja kieliasua muutettiin.  
 
Palautteen saamista varten Viinikan kotihoidon palvelualueen vakituiselle 
henkilöstölle jaetiin palaverin yhteydessä paperinen palautelomake ja sii-
hen liittyvä saatekirje sekä tuotettu kuvapuheluopas. Huomioiden henki-
löstön työvuorot, vapaat, sijaisjärjestelyt sekä rajattu vastaamisaika, kysely 
kohdentui noin kahteenkymmeneen hoitajaan. Saatekirjeessä kerrottiin 
kerättävän palautteen tarkoitus sekä kerääjän yhteystiedot mahdollisia li-
säkysymyksiä varten. Vastausten saamiseksi ajallaan saatteessa mainittiin 
myös selkeästi palautuspäivä, johon mennessä palaute tuli antaa. Vastaa-
jilla oli viikko aikaa vastata kyselylomakkeeseen. Viikon mittaisella vas-
tausajalla varmistettiin se, että kyselyyn ei unohdettu vastata. Lomakkeen 
palautus luotiin helpoksi, palautelomakkeiden välittömässä läheisyydessä 
oli kirjekuori, johon täytetyt palautelomakkeet palautettiin. Vastausajan 
päätyttyä opinnäytetyöntekijä kävi ne henkilökohtaisesti hakemassa. (Ks. 
palautelomakkeen käytännön toteutuksesta Vilkka 2007, 66.) 

7.5 Palautteiden arviointi ja niiden perusteella oppaaseen tehdyt korjaukset 

Vastauksia saatiin heikosti, viisi kappaletta, mutta saadut palautelomak-
keet olivat kaikilta osin täytettyjä. Avoimet kysymykset osoittautuivat on-
nistuneeksi valinnaksi, sillä niillä annettiin konkreettisia parannusehdotuk-
sia. 
 
Kaikki palautteeseen vastanneet olivat perehtyneet kuvapuheluoppaa-
seen, mitä tiedusteltiin kysymyksessä 1. Kysymyksellä 2 selvitettiin, oliko 
vastaaja käyttänyt opasta apuna puheluita soittaessa. Kukaan vastanneista 
ei ollut käyttänyt opasta puheluita soittaessa. Tämä saattaa selittyä myös 
sillä, että kuvapuheluasiakkaita on alueella vain 2. ja vain muutama hoitaja 
on soittanut kuvapuheluita. 
 
Kysymyksillä 3―5 haluttiin selvittää oppaan asiasisällön riittävyyttä ja 
määrää sekä ymmärrettävyyttä. Pääosin oppaan sisältö koettiin riittäväksi 
ja ymmärrettäväksi. Kysymyksen numero 10 vastauksista nousi kuitenkin 
esiin tarve lisätä tietoa kuvapuhelupalvelun kriteereistä. Kriteereihin viita-
taan oppaassa lähteinä käytetyissä Tampereen kaupungin henkilöstölle 
toimitetuissa koulutusmateriaaleissa. Kuvapuheluasiantuntijan mukaan 
tällaista kriteeristöä ei ole luotu, joten viittaus kriteereihin poistettiin op-
paasta.  
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Kysymyksillä 6―8 tiedusteltiin palautetta oppaan nimestä, Kuvapuhe-
luopas, sekä tekstin ja kuvien selkeyttä ja määrää. Kaikkien vastaajien mie-
lestä oppaan nimi sopii kuvaamaan oppaan sisältöä. Oppaan teksti koettiin 
selkeäksi. Joissakin vastauksissa kuviin haluttiin parannusta koska osa ku-
vissa näkyvistä teksteistä koettiin liian pieniksi. Yksi vastaaja toivoi enem-
män kuvia, mutta palautteesta jäi epäselväksi, mihin aihealueeseen kuvia 
toivottiin.  
 
Kysymyksessä 9 tiedusteltiin oppaan hyödynnettävyyttä. Kaikki vastaajat 
uskovat oppaan olevan hyödyllinen. Tämä tulos tukee opinnäytetyön alku-
peräistä tavoitetta. 
 
Viimeisessä kysymyksessä, kohdassa 10, tiedusteltiin avoimia komment-
teja kuvapuheluoppaasta. Tähän kysymykseen kaikki vastaajat antoivat 
vastauksia. 20 % palautteista koski oppaan kohtaa 11.3. huomiota, jossa 
nähtiin toistoa. Palautteen perusteella kieliasua korjattiin.  
 
Palautteiden perusteella oppaaseen tehtiin korjauksia. Turha toisto pois-
tettiin ja tekstiin tehtiin pieniä muutoksia. Kaikkia toivottuja korjauksia ei 
ollut teknisesti mahdollista toteuttaa. Muun muassa oppaan kuvat on kir-
jallisista koulutusmateriaaleista, siksi kuvien laatuun ei voi jälkikäteen vai-
kuttaa. Kuvia kuitenkin suurennettiin niiden selkeyttämiseksi.   
 
Opinnäytetyön tekijältä edellytetään eettisyyttä ja hyvää tieteellistä käy-
täntöä, johon liittyy muun muassa vilpillisyyden välttäminen ja tärkeiden 
tutkimustulosten esittämättä jättäminen (HAMK 2018, 3). Palautelomak-
keen kohdassa 10 kysyttiin avoimia kommentteja kuvapuheluoppaasta. 70 
% saaduista vastauksista koski kuvapuhelupalvelua, vaikka sitä ei tiedus-
teltu. Koska kotihoidon hoitajat toteuttavat kuvapuhelupalvelua, heidän 
ääntään on kuultava. Seuraavassa käsitellään palvelun parantamiseksi saa-
dut ehdotukset. 
 
Kotihoidon työntekijät toivovat asiakasohjaukselta aktiivisempaa kuvapu-
heluasiakkaiden hankintaa. Viinikan palvelualueelle ei ole tullut yhtään ku-
vapuheluasiakasta asiakasohjauksen kautta. Hoitajat kokevat oman työn 
liian kiireiseksi käydäkseen hoitokäynnillä asiakkaan kanssa läpi kuvapuhe-
lupalvelua. Tähän toiveeseen kytkeytyy toive kiinnittää kuvapuheluasiak-
kaan ensimmäiseen soittoon kaksi hoitajaa. Toinen hoitaja soittaa ja toi-
nen harjoittelee asiakkaan kanssa vastaamista. Käyntiajassa tulisi huomi-
oida myös mahdolliset ensimmäiseen soittoon liittyvät haasteet ja ongel-
mat.  
 
Kuvapuheluopas koettiin tarpeelliseksi ja saadun palautteen mukaan se 
olisi pitänyt olla jo palvelun alkaessa hoitajien käytettävissä. Palautteissa 
toivottiin enemmän henkilökohtaista koulutusta, hyvästä oppaasta huoli-
matta. Myös työjärjestelyissä kerrottiin olevan parantamisen varaa. Ny-
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kyistä enemmän tulisi työjärjestelyn keinoin pyrkiä varmistamaan, että ku-
vapuhelun asiakkaalle soittaa tiimimallin mukaisesti asiakasta muutoinkin 
hoitanut soittaja.  

8 POHDINTA JA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄN AMMATILLINEN KASVU 

Opinnäytetyöni sisälsi läpi prosessin paljon arviointia, mutta myös pohdin-
taa. Oma ammatillinen kasvu prosessin aikana osoittautui suuremmaksi 
kuin osasin odottaa. Tässä luvussa avaan näitä pohdintojani tarkemmin.  

8.1 Opinnäytetyöprosessin ja ammatillisen kasvun arviointi 

Oma toimintani ja ammatillisen kasvuni prosessin aikana oli minulle mer-
kittävä kokemus. Sosiaalialalla opinnäytetyöt painottuvat vielä toistaiseksi 
enemmän tutkimuksellisiin opinnäytetöihin, ja siksi esimerkinomaisten 
opinnäytetöiden löytäminen Theseuksesta muodostui haasteeksi, toi-
saalta vahvuudeksi. Kuvapuhelinpalvelu on vasta kehittymässä kohti mah-
dollista huippuaan, ja tutkimuksia ja lähteitä tuntui alussa olevan rajallinen 
määrä. Pitkällisen pohdinnan jälkeen päätin lähteä liikkeelle siitä, mihin so-
siaalialalla tulee kiinnittää erityistä huomioita: eettiseen pohdintaan. Koin 
tarpeelliseksi selvittää teoreettisen viitekehyksen avulla, miksi kotihoito on 
muutoksessa ja miksi uusia teknologisia ratkaisuja tuodaan yhä enemmän 
sekä ikääntyvien arkeen että heistä huolehtivien hoitajien työhön.  
 
Eettinen pohdinta syventyi teoreettista viitekehystä rakentaessani. Mo-
nesti kysyin itseltäni, toinko esiin tasapuolisen, neutraalin, perustelevan ja 
kattavan kuvauksen kuvapuhelupalvelusta. Samalla kun kuvapuhelupalve-
lulla tavoitellaan kotihoidossa tehokkuutta ja säästöjä, tulee uuden palve-
lun ensisijaisesti palvella sen käyttäjiä, siis soittoja tekeviä hoitajia ja asiak-
kaina olevia vanhuksia. Tämä on vahvasti sidoksissa sosiaalialalla edellytet-
tyyn ammattieettiseen kykyyn ja harkintaan. Nyky-yhteiskunnassa yhä 
useammin tulee tilanteita, joissa tulee punnita ratkaisuja asiakkaan odo-
tusten ja tarpeiden sekä yhteiskunnan vaatimusten välimaastossa (Talen-
tia 2017, 17). Eettisyys näkyy mielestäni lopullisen teoreettisen viitekehyk-
sen valinnassani. Pyrin siinä tarkastelemaan niitä tekijöitä, joita tulee poh-
tia kuvapuhelupalvelun eettisyyttä ajateltaessa. Onnistuneen palvelun 
taustalla on ymmärrys asiakkaan tarpeista ja kyvystä käyttää palvelua. 
Avainasemassa on asiakkaan henkilökohtaisten voimavarojen lisäksi 
osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.   
 
Teoreettisen viitekehyksen selkiydyttyä lähdeaineistoa tuntuikin olevan lii-
kaa yhteen opinnäytetyöhön. Luin hyvin paljon läpi lähdeaineistoa, mikä ei 
loppujen lopuksi päätynyt opinnäytetyöraporttiin. Jokaisella lukemallani 
lähteellä ja jokaisella haastattelulla on kuitenkin tärkeä merkitys oppimi-
selleni ja osaamiseni kasvulle. Lopulliseen opinnäytetyöhöni käytetty tieto 
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perustuu tieteellisiin kirjoihin, artikkeleihin ja Tampereen kaupungin kuva-
puhelupalvelun asiantuntija Tarja Viitasen haastatteluihin.   
 
Koko opinnäytetyöprosessin keskiössä oli hyvä tieteellisen käytäntö ja eet-
tinen ajattelu. Lähteiden valinnassa käytettiin kriittistä arviointia sekä nii-
den luotettavuutta tarkasteltiin. Lopullisessa työssä on käytetty mahdolli-
simman uusia ja ajantasaisia lähteitä. Lisäksi olen karsinut työstäni pois ris-
tiriitaista tietoa ja osittain päivittänyt tietoa uudemmaksi. Valitut lähteet 
sekä teoreettisen viitekehyksen teemat ja aiheet ovat mielestäni kuitenkin 
perusteltuja ja työn mittakaavaan nähden oikein valittuja. (TENK 2012, 6). 
Viittauksissani aikaisempiin tutkimuksiin nousee esiin sekä kotihoidon 
työntekijöiden mutta myös vanhusten ääni. Aikaisempien tutkimusten te-
kijöiden tutkimustyötä on kunnioitettu, tutkimusten alkuperäiset tulokset 
on ilmaistu totuudenmukaisesti.  
 
Eettisyys ja luotettavuus korostui myös oppaan tuottamisen projektissa. 
Oppaan tuottamisessa käytettiin luotettavia lähteitä ja koulutusmateriaa-
lia, mutta oppaan käytettävyyttä varmistettiin monin eri tavoin sen käyt-
täjiltä, kotihoidon henkilöstöltä. Henkilöstölle suunnatun palautekyselyn 
mukaan opas koettiin selkeäksi, tarpeelliseksi ja informatiiviseksi. Opas 
täyttää myös tilaajan sille asettamat toiveet ja vaatimukset.   
 
Vaikka tuotettua kuvapuheluopasta ei liitetä tämän opinnäytetyön liit-
teeksi, on oppaan tuottamisen projekti sekä valmis opas pyritty kuvaa-
maan mahdollisimman tarkasti ja avoimesti. Opinnäytetyönä tuotetun ku-
vapuheluoppaan tilaajalla on ollut mahdollisuus tutustua tähän raporttiin 
ennen julkistamista.  
 
Oli mielekästä tehdä opinnäytetyö, joka on hyvin ajankohtainen ja nivou-
tuu tiiviisti työelämän tarpeisiin. Aiheen ajankohtaisuutta tukee, että maan 
laajuisesti kannustetaan lisäämään teknologian käyttöä kotihoidossa ja  
Teknologiakysely 2017- mukaan kotihoidon henkilöstö toivoo hyvää ja riit-
tävä koulutusta teknologisiin laitteisiin liittyen. Käyttöopastus ja tekninen 
tuki koetaan tarpeelliseksi, samoin kun henkilökohtainen ohjaus ja opastus 
laitteiden käyttöön. (Mukkala 2017.) Keskustellessani opinnäytetyöni ai-
heesta sekä alan asiantuntijoiden ja kotihoidon henkilöstön että aiheeseen 
perehtymättömien henkilöiden kanssa, sain runsaasti palautetta. Pyrin 
teoreettisen viitekehyksen avulla vastaamaan kohtaamiini kriittisiinkin pa-
lautteisiin. Tämän opinnäytetyön tarkoitukseksi muodostui, alkuperäisten 
tavoitteiden lisäksi, vähentää ― ehkä jopa poistaa ― ennakkoluuloja ja 
epätietoisuutta kuvapuhelupalvelua kohtaan. 
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8.2 Aiheen jatkoselvittäminen 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyy tuotetun opinnäytetyön 
jatkosuunnitelmat (HAMK 2018, 8). Mahdollinen ja tärkeä selvitysaihe tä-
män opinnäytetyön jatkoksi olisi tutkimus nyt tuotetun oppaan vaikutuk-
sista. Mielenkiintoista voisi olla myös selvittää, minkälaisia teknisiä ongel-
mia kuvapuheluita soittavat hoitajat ovat kohdanneet ja kuinka ne on rat-
kaistu.  
 
Tampereen kaupungin kotihoidon kuvapuheluasiakkaiden käyttäjäkoke-
musten tutkiminen olisi mielenkiintoinen selvitysaihe. Samoin asiakkaiden 
kokemukset sisältöpalveluiden riittävyydestä ja kattavuudesta. Näiden tut-
kimusten kautta palvelua voitaisiin kehittää edelleen asiakaslähtöisem-
mäksi.  
 
Teknologia kehittyy yhä nopeampaa vauhtia ja sen tuomat mahdollisuudet 
tulee tunnistaa. Sosiaalityössä asiakkaan ja työntekijän välinen suhde on 
merkityksellinen, ja kuvavälitteisen yhteyden mukanaan tuomat mahdolli-
suudet, vaikkapa sähköpostiin verrattuna, voisi avata uusia mahdollisuuk-
sia. Jatkokehittämisenä mielenkiintoinen tutkimus olisi myös muiden sosi-
aalialan toimijoiden ja asiakkaiden kiinnostus kuvapuhelimen välityksellä 
toteutettuun palveluun.  Toisaalta, vaikka digilisaatio tavoittaa suuren 
osan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, tulee palvelujen kehittämi-
sessä huomioida vahvasti se osa ihmisistä, jotka eivät osallistu digitaali-
seen elämään. Kun tehdään tutkimuksia asiakkaiden kiinnostuksesta kuva-
puhelupalveluun tai muihin verkon kautta tapahtuviin palveluihin, tulisi 
otanta ulottaa myös niihin ihmisiin, jotka eivät verkkotutkimuksiin osal-
listu. Kaikkien asiakkaiden ääntä on kuultava.  
 
Kiitos opinnäytetyön sisältämän projektin onnistumisesta kuuluu Tampe-
reen kaupungin vanhuspalvelujen ja Viinikan palvelualueen kotihoidon 
henkilöstölle ja erityisesti ohjaajalleni kuvapuheluasiantuntija Tarja Viita-
selle. Hänen kannustava otteensa ohjaajanani oli minulle erityisen tärkeää. 
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KYSELYLOMAKKEEN SAATEKIRJE 
 
 
  
 
 
 
Hyvä vastaanottaja, 
 
 
olen sosionomiopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyönä kuva-
puheluoppaan Tampereen kaupungin kotihoidon työntekijöiden käyttöön.  
 
Kuvapuheluopas on koostettu osittain jo olemassa olevasta koulutusmateriaalista, li-
säksi siihen on tuotu yleistä tietoa kuvapuheluista. Oppaan on tarkoitus olla tiivis toi-
minta- ja tietolähde kuvapuheluiden soittamisen tueksi.  
 
Pyydän ystävällisesti, että luette kuvapuheluoppaan, jonka jälkeen toivon teidän vas-
taavan liitteenä olevaan kyselyyn. Antamanne palautteen perusteella opasta muoka-
taan ja kehitetään tarpeitanne vastaaviksi.  
 
Kyselyyn vastataan ympyröimällä se vaihtoehto, joka mielestänne on oikea vastaus  
kysyttyyn kysymykseen. Osa kysymyksistä sisältää avoimen kysymyksen, johon saatte 
vastata vapaamuotoisesti. 
 
Kyselyyn vastataan nimettömänä ja se palautetaan viimeistään 4.10.2018 tiimitilas-
sanne olevaan kirjekuoreen.  
 
 
 
Ystävällisin terveisin ja yhteistyöstä kiittäen 
 
 
 
 
Niina Jokinen 
sähköposti: xx.xx.@hamk.fi 
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Liite 2 
 
 
KUVAPUHELUOPPAAN PALAUTELOMAKE 
 

 
Kiitos palautteestasi! 


