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Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia Oulun yliopistollisen 
sairaalan Kuulokeskukselle perehdytysopas kuulonäkövammaisen ikäihmisen 
kuntoutuksen moninaisuudesta. Perehdytysopas on tehty yhteistyössä Kuulo-
keskuksen henkilökunnan kanssa heidän tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta. 
Perehdytysopas tehtiin Kuulokeskuksen toiveesta sähköiseen muotoon. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on, että opas otetaan käyttöön sujuvaksi osaksi pe-
rehdytystä ja tueksi käytännön työhön. Onnistuneella perehdytyksellä työntekijät 
pystyvät ylläpitämään ja kehittämään laadukasta työtä kuulonäkövammaisten 
ikäihmisten parissa Kuulokeskuksessa. 
 
Opinnäytetyön aihe oli ajankohtainen ja perehdytysoppaalle oli olemassa selkeä 
tarve. Kuulokeskuksella ei ollut aikaisempaa perehdytysopasta aiheesta. Pe-
rehdytysoppaan tekeminen aloitettiin keväällä 2014 aiheeseen perehtymisellä ja 
kohderyhmän rajaamisella. Valmis perehdytysopas esiteltiin Kuulokeskukselle 
keväällä 2015. Kuulokeskus tekee paljon yhteistyötä Näkökeskuksen kanssa, 
sillä ikäihmiset ovat yleensä sekä Kuulo- että Näkökeskuksen asiakkaita. Jatko-
tutkimushaasteena näkisimme samankaltaisen oppaan tekemisen myös Näkö-
keskuksen puolelle. 
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ABSTRACT 
 

 

Hirvelä, Marjatta & Tiikkainen, Marjukka. The multifaceted rehabilitation of an 
elderly person with combined hearing and vision impairment – Orientation guide 
for Hearing Centre staff and students. 36 p., 3 appendices. Spring 2015. Diaco-
nia University of Applied Sciences, Social Work degree, Bachelor of Social Ser-
vices. 
 
 
The goal for this functional thesis was to produce an orientation guide for Oulu 
University Hospital Hearing Centre (Finland) about the rehabilitation of an elder-
ly person with combined hearing and vision impairment. The orientation guide is 
done in collaboration with the Hearing Centre staff based on their needs and 
wishes. The orientation guide was produced as an electronic format on request 
of the Hearing Centre. 
 
The aim of the thesis was that the guide would be a smooth part of the orienta-
tion and it would support the practical work. A successful orientation will help 
employees to maintain and develop the quality of the work with hearing and vi-
sion impaired elderly people at Hearing Centre. 
 
The thesis topic was timely and there was a clear need for the orientation guide. 
There was no previous orientation guide on this topic. The production of the 
orientation guide started in the spring 2014 with familiarization of the topic and 
definition of the target group. The finished orientation guide was introduced to 
Hearing Centre in the spring of 2015. Hearing Centre makes a lot of co-
operation with the Vision Centre, because older people tend to be customers of 
both Hearing and Vision Centre. Further studies could be done on adoption of a 
similar guide also at Vision Centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: orientation, wellbeing at work, disable hearing and vision impair-
ment, elderly person, orientation guide 
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1 JOHDANTO 

 

 

Toiveenamme oli tehdä työelämää palveleva toiminnallinen opinnäytetyö.  Toi-

minnallisen opinnäytetyön tarkoitus on ammatillisen kentän käytännön toimin-

nan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Saimme mielenkiintoisen opinnäytetyöaiheen 

koulullamme järjestetyltä opinnäytetyötorilta, missä Oulun yliopistollinen sairaa-

la esitteli opinnäytetyöpankistaan ideoita. Aiheeksemme muodostui perehdy-

tysoppaan kokoaminen Kuulokeskukselle kuulonäkövammaisen ikäihmisen 

kuntoutuksesta. Aihe tuki molempien mielenkiintoa ja painotuksiamme opin-

noissa vanhuuden ja vammaisuuden yhdistyessä. Lisäksi aiheen ajankohtai-

suus innosti meitä.  

 

Keskuudessamme elää yhä enemmän ikääntyneitä, joilla on eriasteisia kuu-

lonäkövammoja. Aistivammaisuuden tunnistaminen, kuntoutus, apuvälineet, 

ikääntyneen kohtaaminen, palveluohjaus ja tukipalvelut ovat osa-alueita, joihin 

vastaamalla ikäihmisten toimintakyky voidaan säilyttää pitkään. Perehdyttämi-

nen puolestaan on aina ajankohtainen ja tärkeä aihe paitsi työsuhteen alussa 

myös työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Hyvä perehdyttäminen on 

jatkuvaa ja suunnitelmallista ja sen tukena voidaan käyttää perehdytysmateriaa-

lia (Penttinen & Mäntynen 2009, 2). 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ja tavoitteena oli laatia Oulun yliopistollisen 

sairaalan Kuulokeskukselle osaston tarpeet kattava ja hyvin palveleva perehdy-

tysopas. Perehdytysopas antaa Kuulokeskuksen henkilökunnalle ja opiskelijoille 

laajemman kuvan yksikön toiminnasta ja kuulonäkövammaisen ikäihmisen kun-

toutuksesta Kuulokeskuksessa. Opas toteutetaan tilaajan toiveesta sähköisessä 

muodossa, jolloin sen käyttö ja päivittäminen on vaivatonta ja nopeaa. 

 

Opinnäytetyömme koostuu kahdesta osiosta: perehdytysoppaasta ja kirjallises-

ta raportista.  Raportissa kerrotaan, mitä, miksi ja miten on tehty (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 65). Lisäksi arvioimme koko työprosessia, itse tuotosta ja oppi-

miskokemuksiamme.   
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2 PEREHDYTTÄMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ 

 

 

2.1 Perehdytys toimivan työyhteisön perustana 

 

Perehdytys on tärkeä vaihe henkilön työsuhteessa (Hokkanen, Mäkelä & Taatila 

2008, 62). Perehdyttämisen käsitteellä tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa vas-

taanottoa ja alkuohjausta (Juuti & Vuorela 2011, 48). Perehdyttäminen käsittää 

sekä yritykseen, talon tapoihin ja työyhteisöön perehdyttämisen että työhön pe-

rehdyttämisen eli työhönohjauksen (Kangas & Hämäläinen 2008, 2). Perehdy-

tys on väylä siirtää tietoa ja toimintatapoja. Parhaimmillaan se on työntekijää 

innostavaa ja motivoivaa sekä työyhteisöä yhdistävää toimintaa. (Honkaniemi 

ym. 2006, 154.) 

 

Perehdyttäminen käsittää kaikki ne toimenpiteet, joilla työntekijä oppii tunte-

maan työpaikkansa, sen toiminta-ajatuksen ja liikeidean sekä työpaikan toimin-

taperiaatteet ja toimintatavat. Lisäksi työntekijä oppii tuntemaan asiakkaat, työ-

toverit ja esimiehet ja tietää omaan työhönsä kohdistuvat odotukset sekä oman 

vastuunsa koko työyhteisön toiminnassa. (Kangas & Hämäläinen 2008, 2.) Pe-

rehdyttäminen luo työntekijälle perustan työn tekemiselle ja yhteistyölle työyh-

teisössä. Hyvä perehdyttäminen kattaa työn taito- ja laatuvaatimusten lisäksi 

aina työntekijän turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä kannustaa 

omatoimisuuteen. Omatoimisuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijä osaa muu-

tosten edessä tarvittaessa muuttaa ja kehittää toimintatapojaan ja itseään. 

(Penttinen & Mäntynen 2009, 3.)  

 

Perehdyttämisen keskeisenä tavoitteena on saada työntekijä tuntemaan ole-

vansa tärkeä osa uutta työyhteisöään (Juuti & Vuorela 2011, 48). Tavoitteena 

on saada työntekijä tuottavaksi jäseneksi työyhteisössä. Mitä nopeammin hän 

oppii tuntemaan omat työtehtävänsä, organisaation, työtoverinsa sekä työyhtei-

sön toiminnot ja käytännön asiat, sitä nopeammin hän voi keskittyä kunnolla 

varsinaiseen työntekoon.  (Hokkanen ym. 2008, 62.) Ammattitaitoinen ja työ-

hönsä sitoutunut henkilö toimii työssään tavoitteellisesti, haluaa kehittää itseään 

ja kantaa vastuun omasta oppimisestaan ja osaamisestaan (Penttinen & Män-
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tynen 2009, 3). Hyvällä perehdytyksellä tämä on mahdollista jo lyhyessä ajassa 

(Hokkanen ym. 2008, 62). 

 

Työsuojelulainsäädännössä säädetään työhön perehdyttämisen järjestämises-

tä. Yleisesti lähin esimies vastaa perehdyttämisen suunnittelusta, opastuksesta 

sekä valvonnasta. Perehdyttämiseen liittyviä tehtäviä voidaan myös delegoida 

muiden hoidettavaksi, mutta vastuu perehdyttämisestä säilyy aina johdolla ja 

esimiehellä. Perehdytykseen osallistuvat perehdyttäjän ja perehdytettävän li-

säksi aina myös muu työyhteisö ja asiakkaat. Myös työsuojelu- ja työterveys-

henkilöstö tukevat perehdyttämistä oman asiantuntemuksensa pohjalta. (Pentti-

nen & Mäntynen 2009, 2.) 

 

 

2.2 Perehdytystä ohjaava lainsäädäntö 

 

Perehdyttämisestä säädetään useissa laeissa ja asetuksissa. Näitä ovat Työ-

turvallisuuslaki 738/2002, Laki nuorista työntekijöistä 998/1993, Valtioneuvoston 

asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006, 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 ja Laki työsuojelun valvon-

nasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006. (Kangas & Hämäläinen 

2008, 31–32.)  

 

Oleellisimmat lait perehdyttämisen järjestämisestä ovat Työturvallisuuslaki ja 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Työtur-

vallisuuslaissa säädetään, että työnantajan on annettava työntekijälle riittävät 

tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä perehdytettävä työntekijä riittä-

västi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä 

käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. 

Lisäksi työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että työn-

tekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. (Työturvalli-

suuslaki 2002.) Lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-

minnasta tarkoituksena on varmistaa, että työsuojelua koskevia säännöksiä 

noudatetaan ja työympäristöä sekä työolosuhteita parannetaan. Työnantajan ja 

työntekijöiden tulee yhteistoiminnassaan käsitellä työntekijöille annettavan ope-
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tuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt. (Laki työsuojelun val-

vonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 2006.) 

 

 

2.3 Perehdytyksen toteuttaminen 

 

Hyvä perehdyttäminen edellyttää suunnitelmallisuutta, dokumentointia ja jatku-

vuutta sekä seurantaa ja arviointia (Penttinen & Mäntynen 2009, 2). Perehdytet-

täviä asioita on paljon, joten ne kannattaa aina kirjata ylös. Perehdytyksen eri 

aihealueet voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat oma työnrooli ja 

tehtävänkuva, lähin työyhteisö, työsuhde sekä organisaatio, sen toimintaympä-

ristö ja toimintatavat. (Honkaniemi ym. 2006, 156, 158.) Eri osa-alueet on esitet-

ty taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1. Perehdytyksen eri osa-alueet (Honkaniemi ym. 2006, 158.) 

Perehdytyksen osa -alueet  

Oma työnrooli ja tehtä-
vänkuva 

Lähin 

työyhteisö 
Työsuhde 

Organisaatio, 

sen toimintaympäristö ja toi-
mintatavat 

 

Monissa organisaatioissa on käytössä perehdytysohjelma, jonka mukaisesti 

edetään uuden työntekijän aloittaessa organisaatiossa. Perehdyttämisohjelmat 

voivat olla yksilöllisiä tai ryhmille kohdennettuja ohjelmia ja niiden laajuus vaih-

telee tarpeen mukaan. Perehdytysohjelmalle tulee aina määritellä selkeät tavoit-

teet, sillä vasta tavoitteiden määrittämisen jälkeen voidaan suunnitella ohjelman 

sisältö eli aihealueet, aikataulutus, mahdolliset käytettävät apuvälineet ja 

oheismateriaali sekä vastuuhenkilöt. (Kangas & Hämäläinen 2008, 6.)  

 

Perehdytyksessä on hyvä käyttää apuna oheismateriaalia, sillä vaikka sen te-

keminen vie aikaa, se myös säästää varsinaiseen perehdyttämiseen käytettä-

vää aikaa (Kangas & Hämäläinen 2008, 7). Perehdytyksen oheismateriaalina 

voidaan käyttää työpaikan toimintaan liittyvää aineistoa ja esitteitä, työsuoje-

luoppaita sekä muuta aiheeseen liittyvää aineistoa (Penttinen & Mäntynen, 2). 
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Kirjalliseen materiaaliin voi kukin tutustua omatoimisesti ja myös kerrata myö-

hemmin sen avulla tärkeitä asioita. Oheisaineistoa valmisteltaessa kannattaa 

sopia myös sen tarkastamisesta ja päivittämisestä tulevaisuudessa. (Kangas & 

Hämäläinen 2008, 7.) 
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3 PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 

 

 

3.1 Hyvinvoiva henkilöstö työpaikan voimavarana 

 

Nykypäivän monimutkainen ja nopeasti muuttuva yhteiskunta asettaa työyhtei-

söjen sopeutumiskyvyn koetukselle. Työyhteisöjen ja organisaatioiden on kyet-

tävä vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin nopeasti ja sulavasti ja tämä luo 

paineita työyhteisöille ja kuormittaa työntekijöitä yksilöinä. Jotta työyhteisö voisi 

vastata tarvittaviin muutoksiin, on sen kyettävä jatkuvasti oppimaan uutta ja tart-

tumaan uusiin mahdollisuuksiin. Uusiin mahdollisuuksiin tarttumista saattaa es-

tää organisaation muuttuessa työntekijöiden pelko ja vastustus muutoksia koh-

taan. Jotta näin ei kävisi, tulisi esimiehen huolehtia työntekijöidensä kyvystä ja 

halusta oppia uutta. (Juuti & Vuorela 2011, 27.)  

 

Työyhteisö on olemassa työntekoa varten ja työyhteisössä työntekijän ensisijai-

nen tehtävä on työyhteisön päämäärän toteuttaminen. Tämä tapahtuu omien 

työtehtävien suorittamisen lisäksi myös muun työyhteisön päämäärän suuntai-

sen toiminnan kautta. (Heiske 2001, 150.) Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja 

sen edistäminen ovat oleellisia asioita myös hyvän työtuloksen saavuttamises-

sa. Vain hyvinvoivana ja terveenä ihminen kykenee suorituksiin, jotka parhaim-

millaan hyödyttävät asiakkaita, organisaatiota ja työntekijää itseään. Työhyvin-

voinnin lähtökohtana on, että ihminen voi hyvin niin fyysisesti, psyykkisesti kuin 

sosiaalisestikin. (Juuti & Vuorela 2011, 64.)  

 

 

3.2 Perehdyttäminen työhyvinvoinnin edistäjänä 

 

Kun perehdytyksestä on huolehdittu hyvin, syntyy uudelle työntekijälle luontevat 

suhteet esimiehiin, työtovereihin, alaisiin ja luottamushenkilöihin. Myös jännitty-

neisyys vähenee ja työympäristö tulee tutuksi. Tällöin työtapaturmien ja virhei-

den todennäköisyys vähenee. Perehdyttäminen luokin hyvän pohjan työssä 

viihtymiselle ja työilon kokemiselle. (Juuti & Vuorela 2011, 49–50.) 
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Useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa perehdytyksen on ha-

vaittu lisäävän työhyvinvointia. Tuula Lahden tutkimuksessa (2007) sairaanhoi-

tajien työhön perehdyttämisestä tulokset osoittavat, että hyvä perehdyttäminen 

on yhteydessä työssä viihtymiseen ja työhyvinvointiin. Lahden saamien tulosten 

mukaan hyvä perehdytys helpotti työntekijöitä sopeutumaan työyhteisöön ja 

lisäsi heidän tyytyväisyyttä omaan työhönsä. Hyvän perehdytyksen havaittiin 

myös lisäävän työntekijöiden sitoutumista, sillä se kannusti työntekijöitä jää-

mään nykyiseen työyksikköönsä. (Lahti 2007, 45–46.) Samaan tulokseen tulivat 

tutkimuksessaan myös Charleston, Hayman-White, Ryan ja Happel (2007). 

Heidän mukaansa työyhteisöissä on tarve jäsennetylle ja kannustavalle pereh-

dytysohjelmalle, sillä riittävän perehdytyksen havaittiin lisäävän työntekijöiden 

itseluottamusta sekä työssäoppimista. (Charleston, Hayman-White, Ryan & 

Happel 2007, 24–30.) 

 

Perehdytyksellä on työhyvinvoinnin edistäjänä myös taloudellista vaikutusta. 

Tämän havaitsivat Friedman, Cooper, Click & Fitzpatrick (2011) tutkimukses-

saan vastavalmistuneiden tehohoitajien perehdytyksen vaikutuksista hoitajien 

sitoutumiseen ja toiminnan taloudellisuuteen. Hoitajien tiheä vaihtuvuus ja jat-

kuva sijaisten käyttö kuormittaa sairaalan budjettia. Tutkimuksen mukaan te-

hokkaalla perehdytyksellä hoitajien vaihtuvuutta onnistuttiin kuitenkin tehok-

kaasti vähentämään, mikä vaikutti terveydenhuollon kustannuksiin positiivisesti. 

Heikolla perehdytyksellä vaikutukset olivat päinvastaiset, sillä puutteellinen pe-

rehdytys johtaa myös hoitajan ammatillisen kasvun heikentymiseen sekä työtyy-

tyväisyyden laskuun ja tätä myötä myös todennäköisyys työpaikan vaihtoon 

kasvaa. (Friedman, Cooper, Click & Fitzpatrick 2011, 7–14.)   
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4 KUULONÄKÖVAMMAINEN IKÄIHMINEN KUULOKESKUKSESSA 

 

 

4.1 Kuulonäkövammaisuuden määritelmä 

 

Suomessa käytössä olevan yleispohjoismaisen kuurosokeuden määritelmän 

mukaan henkilö on kuurosokea, kun hänellä on vakava-asteinen näkö- ja kuu-

lovamman yhdistelmä. Osa kuurosokeista on täysin kuuroja ja sokeita, toisilla 

on kuulon- ja/tai näönjäänteitä. Määritelmän mukaan yhden aistin ongelmia ei 

voi kompensoida toisella aistilla. Kuurosokeus on kuulon ja näön toimintarajoit-

teiden yhdistelmä. Kuulonäkövamma rajoittaa henkilön suoriutumista arjessa ja 

täyttä osallistumista yhteiskuntaan siinä määrin, että se edellyttää yhteiskunnal-

ta tukea erityispalveluihin, ympäristön mukauttamiseen ja teknisten apuvälinei-

den saamiseen. (Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä 2011, 41.)   

 

Pohjoismaiseen kuurosokeuden määritelmään sisällytetään kaikki kuulonäkö-

vammaisten ryhmät syntymästään kuurosokeista aina ikääntyneisiin kuulonäkö-

vammaisiin saakka. Suurimman ryhmän muodostavat henkilöt, joilla kuulon ja 

näön heikkeneminen ja vammautuminen ovat ikääntymisen seurausta. Ikään-

tymiseen liittyvä kuulonäkövamma on ikähuonokuuloisuuden ja vanhuuden 

heikkonäköisyyden yhdistelmä. (Mustakangas-Mäkelä 2002, 13.)  

 

 

4.2 Kuulonäkövammat ikäihmisillä  

 

Ikäihmisillä tarkoitetaan 65-vuotiaita ja sitä vanhempia henkilöitä (Koivula 2008, 

1). Ikääntymisen myötä useimmille ihmisille kehittyy eriasteisia näön ja kuulon 

ongelmia. Osa näistä ongelmista kehittyy vaikea-asteisiksi aistivammojen yhdis-

telmiksi. (Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä 2011, 50.) 

  

Ikääntymiseen liittyvä näön heikkeneminen eli ikänäköisyys on hyvin tavallista. 

Ikänäöllä tarkoitetaan lähelle tarkentamisen vaikeutta. Silmän toimintojen muu-

tokset koskevat näön tarkkuuden lisäksi kontrastien ja värien erotuskykyä sekä 

etäisyyksien arviointia. Ikänäkö voidaan korjata silmälaseilla, mutta merkittävä 
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näön heikkeneminen, varsinainen näkövamma johtuu aina jostakin sairaudesta. 

On tärkeää erottaa normaalit vanhenemisilmiöt sairauden aiheuttamista vam-

moista. (Koivula 2008, 8–9.) 

 

Ikääntymisen myötä myös ihmisen kuulojärjestelmä muuttuu monella tavalla. 

Rakenteellisia muutoksia tapahtuu niin ulko-, väli- kuin sisäkorvassakin. Iän ai-

heuttamasta kuulovammasta käytetään puolestaan nimitystä ikäkuulo. Sillä tar-

koitetaan yleensä sensoneuraalista ja hitaasti etenevää, suurille taajuuksille 

painottuvaa kuulovammaa. Edetessään ikäkuulo vaikeuttaa puheen tunnista-

mista ja hankaloittaa kommunikointia. (Koivula 2008, 1–3.) 

 

Kahden tärkeän aistin toiminnan heikkeneminen vaikuttaa sekä fyysiseen, 

psyykkiseen että sosiaaliseen toimintakykyyn. Kaksoisaistivamman seurannais-

vaikutukset ovat laajat. Kuulonäkövamma vaikuttaa merkittävästi kommunikoin-

tiin, tiedonsaantiin, sosiaalisiin suhteisiin, liikkumiseen ja asiointiin. Apuvälineet 

ovat tehokas keino pienentää kuulonäkövammasta aiheutuvia haittoja. (Kova-

nen, Mielityinen & Västilä 2012, 11–13.)  Ongelmien kokeminen on aina yksilöl-

listä. Kuulonäkövammainen henkilö voi tuntea häpeää, turhautumista, vihaa ja 

pettymystä. Esimerkiksi epäonnistuneet kommunikointitilanteet voivat johtaa 

iäkkään ihmisen sosiaalisten suhteiden vähenemiseen ja eristäytymiseen muis-

ta ihmisistä. Psykososiaaliset rajoitteet voivat altistaa ikääntyneitä masennuk-

selle. (Koivula 2008, 15–16.) Kuulonäkövammainen joutuu usein arjessaan ta-

sapainoilemaan riippumattomuuden ja itsenäisyyden sekä toisaalta riippuvuu-

den välillä ja on tavalla tai toisella riippuvainen läheisten ihmisten avusta selvi-

täkseen arjen haasteista (Kovanen ym. 2012, 22). 

 

 

4.3 Kuulonäkövammaiset ikäihmiset kasvavana asiakasryhmänä 

 

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa aistivammaisista on ikäihmisiä. Kun väestö 

ikääntyy ja ikäihmisten määrä on kasvanut, on yli 85-vuotiaiden kansalaisten 

osuus lisääntynyt. (Lupsakko 2002, 13–14.) Ikääntyneiden kuulonäkövammat 

ovat yleisiä, mutta alidiagnosoituja kaikissa Pohjoismaissa (Pohjoismainen kuu-
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rosokeuden määritelmä 2011, 43) ja kuulonäkövammaisten tarkkaa määrää 

Suomessa on vaikea tietää.  

 

Kuurojen Palvelusäätiön tekemän selvityksen mukaan kuulonäkövammaisten 

lukumäärää kuntatasolla ei juurikaan ole kartoitettu. Selvitykseen vastasi 77 

kuntaa eri puolilta Suomea ja lähes kolme neljäsosaa vastaajista ilmoitti, että 

lukumääräselvitystä ei ole tehty. (Karlsson 2008, 8.) Näkövammarekisterin 

(2013) mukaan Suomessa oli 850 sellaista henkilöä, joilla on kuulo- ja näkö-

vamman yhdistelmä. Ikääntyneiden määrän lisääntyessä yhä useampi ikäänty-

nyt kohtaa kuulon ja näön toimintarajoitteen yhdistelmän. Näiden yhteisvaiku-

tuksen tunnistaminen ei kuitenkaan ole aukotonta, joten on oletettavissa, että 

kuulonäkövammaisia on tätä enemmän. (Suomen Kuurosokeat ry 2013.)  

 

Aistivamma jää helposti huomaamatta tai sekoitetaan toisentyyppiseen toimin-

takyvyn muutokseen, esimerkiksi dementiaan. Tämän vuoksi ikäihmisten näkö- 

ja kuulo-ongelmat jäävät usein asianmukaisen tutkimuksen, hoidon ja kuntou-

tuksen ulkopuolelle (Törmä, Huotari, Tuokkola & Pitkänen 2014, 133). Kun 

ikääntyneiden kuulo tai näkö tutkitaan, tulee rutiininomaisesti tutkia samalla 

myös toinen aisti. Huomion kiinnittäminen kuulonäkövammaisten löytämiseen ja 

varhaiseen tunnistamiseen voisi ennaltaehkäistä toimintarajoitteen kielteisiä 

seurauksia ja auttaa parantamaan elämänlaatua. Riittämättömät tai puuttuvat 

kuntoutustoimenpiteet johtavat toimintarajoitteen kielteisten seurausten vaa-

raan. (Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä 2011, 43.) 

 

Aistivamman yhdistelmän todennäköisyys lisääntyy voimakkaasti iän myötä. 

Oikea diagnoosi on ratkaiseva kuulonäkövamman etenemisen, hoidon ja kun-

toutuksen kannalta. Törmä ym. (2014, 141) tarkastelevat tutkimuksessaan 

ikääntyneiden vähemmistöryhmiin kuuluvien syrjintää ja syrjintäkokemuksia. 

Ikääntyneet kuulonäkövammaiset kokevat tutkimuksen mukaan sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa jonkinasteista syrjintää. Usein heidän vammaansa ei oteta 

huomioon, vaan aistivammat katsotaan vanhuuteen liittyviksi vaivoiksi ja asiak-

kaita ohjataan väärien palveluiden piiriin. Kuulo- ja näkövammojen merkitystä 

viestinnän ymmärtämisessä ei osata huomioida. 
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4.4 Kuulokeskus toimintaympäristönä 

 

Kuulokeskus on osa Oulun yliopistollista sairaalaa ja se kuuluu korva-, nenä- ja 

kurkkutautien toimialueeseen. Kuulokeskus toimii tutkivana ja kuntouttavana 

yksikkönä. Potilaat tulevat tutkimuksiin sekä hoito- ja kuntoutusarvioon lääkärin 

lähettäminä muun muassa terveyskeskuksista ja työterveyshuollosta. Kuulo-

keskuksessa tehdään erilaisia kuuloon, tasapainoon ja keskushermoston tau-

tien diagnostiikkaan liittyviä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia tehdään myös korva-

tautien poliklinikan ja osastojen pyynnöstä. Lisäksi Kuulokeskuksessa huolehdi-

taan korvakirurgistenpotilaiden pre- ja postoperatiivisesta hoidosta polikliinisesti. 

(Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014.) 

 

Kuulokeskuksessa toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat audiologi, 

audionomi, sairaalainsinööri, kuntoutusohjaaja, puheterapeutti, sosiaalityönteki-

jä, psykologi, sairaanhoitaja ja korvakappaleenvalmistaja. Lisäksi on käytettä-

vissä kuulokojeiden ja muiden kuunteluapuvälineiden korjaamiseen tarvittava 

huoltopalvelu. Hoitotyö on moniammatillista ryhmätyötä. (Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiri 2014.) 

 

Kuulokeskuksen tavoitteena on tuottaa laadullisia erikoissairaanhoidon palvelu-

ja yhteistyössä perusterveydenhuollon ja kuntouttavien yhteistyötahojen kans-

sa. Työn perustana ovat yhteiset arvot ja periaatteet ja tavoitteena on aina tyy-

tyväinen asiakas. Hoitotyö on yksilöllistä ja sen lähtökohtana on hyvä ja luotta-

muksellinen vuorovaikutus sekä potilaan että hänen läheistensä kanssa.  Hoito 

Kuulokeskuksessa on fyysisesti, psyykkisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti 

turvallista, kokonaisvaltaista sekä jatkuvaa. (Irja Nuojua, henkilökohtainen tie-

donanto 27.2.2015.)  
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena on aina konkreettinen tuote, kuten am-

matilliseen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus ja sen tavoitteena 

käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai 

järkeistäminen (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 51). Tämän opinnäytetyön tarkoi-

tuksena ja tavoitteena oli laatia Oulun yliopistollisen sairaalan Kuulokeskukselle 

osaston tarpeet kattava ja hyvin palveleva perehdytysopas kuulonäkövammais-

ten ikäihmisten kuntoutuksen moninaisuudesta.  

 

Perehdytysoppaan kohderyhmänä ovat Kuulokeskuksen henkilökunta ja opiske-

lijat. Sosiaali- ja terveysalalla tuotteet ovat sisällöllisesti sosiaali- ja terveysalan 

tavoitteiden mukaisia ja kohderyhmän erityispiirteiden huomioiminen on tärkeää 

(Jämsä & Manninen 2000, 14). Työskentely Kuulokeskuksessa edellyttää pe-

rusammattitaidon lisäksi erityisosaamista kuulonäkövammaisista ikäihmisistä 

asiakkaina. Tavoitteena oli selkeä, mielenkiintoinen ja ajantasaiseen teoriaan 

perustuva opas perehdyttämisen tueksi.  

 

Tuote on tehty sähköiseen muotoon, jotta sen päivittäminen on helppoa ja Kuu-

lokeskuksella on mahdollisuus taata perehdytysoppaan ajantasaisuus myös 

tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että opas otetaan käyttöön sujuvaksi osaksi 

perehdytystä ja tueksi käytännön työhön. Onnistuneella perehdytyksellä työnte-

kijät pystyvät ylläpitämään ja kehittämään laadukasta työtä kuulonäkövammais-

ten ikäihmisten parissa Kuulokeskuksessa.  
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6 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

 

 

6.1 Prosessin aloittaminen ja kohderyhmän rajaaminen 

 

Opinnäytetyön prosessi alkoi ideointivaiheesta. Toiveenamme oli tehdä työelä-

mälähtöinen toiminnallinen opinnäytetyö. Idean aiheesta saimme koulussamme 

järjestetyltä opinnäytetyötorilta ja sen kautta Oys:n opinnäytetyöpankista. 

Otimme yhteyttä Kuulokeskukseen ja kävimme heidän kanssaan ensin keskus-

telua sähköpostitse, jonka jälkeen sovimme tapaamisen Kuulokeskukseen.  Ai-

heeksi rajautui perehdytysopas ikääntyneistä kuulonäkövammaisista Kuulokes-

kuksessa. Ikääntyneet kuulonäkövammaiset ovat kasvava asiakasryhmä Kuu-

lokeskuksessa ja tarve tämän kaltaiselle oppaalle oli ilmeinen lisäämään henki-

lökunnan ja opiskelijoiden tietämystä ikääntyneistä kuulonäkövammaisista. 

 

Työelämälähtöistä opinnäytetyötä tehtäessä on tärkeää pohtia jo ideointivai-

heessa, miten työ saattaa laajeta ja riittävätkö omat henkilökohtaiset voimavarat 

ja valmiudet työn toteuttamiseen (Vilkka & Airaksinen 2003, 18). Tämän tiedos-

taen halusimme rajata aiheen ja kohderyhmän tarkkaan jo alkuvaiheessa. 

Saimme Kuulokeskukselta paljon materiaalia, joihin emme olisi muutoin pääs-

seet tutustumaan osan materiaalista ollessa julkaisemattomia. Perehdyttyämme 

materiaaliin aloimme työstää opinnäytetyösuunnitelmaa. 

 

Opinnäytetyösuunnitelman valmistumisen jälkeen kävimme Kuulokeskuksessa 

vielä läpi ohjaajien kanssa suunnitelman, tavoitteet ja aikataulun, jotta ne vasta-

sivat Kuulokeskuksen odotuksia. Tämän jälkeen aloimme tehdä opasta. Pereh-

dytysoppaan kokoamisen kaltaisessa tuotekehitysprosessissa voidaan erottaa 

viisi vaihetta, jotka ovat ongelman tai kehittämistarpeen tunnistaminen, ideointi 

ratkaisujen löytämiseksi, tuotteen luonnostelu, kehittely ja lopuksi viimeistely. 

Siirtyminen vaiheesta toiseen ei edellytä edellisen vaiheen päättymistä, vaan 

esimerkiksi luonnosteluvaiheessa yhteydenotto asiakkaisiin saattaa täsmentää 

kehittämistarvetta. (Jämsä & Manninen 2000, 28.) Prosessimme eteni näiden 

vaiheiden kulkiessa rinta rinnan ja kokosimme opasta sitä mukaa, kun saimme 
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kerättyä materiaalia. Tiivis yhteydenpito Kuulokeskukseen ja haastattelujen te-

keminen täsmensivät ja ohjasivat oppaan tekoprosessia. 

  

Opinnäytetyön lupa-asioiden hoitaminen vei yllättävän paljon aikaa. Ensin 

teimme yhteistyösopimuksen Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kuulokeskuk-

sen kanssa. Lisäksi haimme vaadittavan tutkimusluvan Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiriltä. Koska opinnäytetyömme on muodoltaan toiminnallinen ja 

siitä syntyy konkreettisen tuote, teimme myös sopimuksen tekijänoikeuksien 

määräytymisestä. Tuotteen tekijöistä tulee aina tuotteen tekijänoikeuksien alku-

peräisiä haltijoita (Vilkka & Airaksinen 2003, 162). Koska Kuulokeskus on tuot-

teen tilaaja ja tuote tulee osaksi heidän perehdytystään, luovutimme täydet ta-

loudelliset tekijänoikeudet Kuulokeskukselle. Meillä tekijöinä säilyy kuitenkin 

käyttöoikeus tuotteeseen ja moraaliset tekijänoikeudet. 

 

 

6.2 Aineistonkeruussa käytetyt menetelmät 

 

Kirjallisuuskatsauksella voidaan arvioida teoriaa ja rakentaa kokonaiskuvaa tie-

tystä asiakokonaisuudesta.  Käytimme pääasiallisena tiedonkeruumenetelmänä 

kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, sillä tarkoituksemme oli saada perehdy-

tysopasta varten mahdollisimman kattava kuva kuulonäkövammaisuudesta 

ikäihmisillä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleiskatsaus aiheesta ilman tiukko-

ja ja tarkkoja sääntöjä. (Salminen 2011, 3, 6.) Kirjallisuuden valinnassa tarvitaan 

järjestelmällisyyttä, harkintaa ja lähdekritiikkiä. Tutkittavaa ilmiötä on syytä tar-

kastella monesta näkökulmasta, jotta aiheesta muodostuu laaja yleiskuva. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 110, 113.) Tutustuimme aiheeseen liitty-

vään kirjallisuuteen ja saamaamme materiaaliin monipuolisesti rajataksemme 

tuotteen eli perehdytysoppaan sisällön vastaamaan tarkoitukseen ja tavoittee-

seen.  

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen lisäksi käytimme vapaamuotoista teemahaas-

tattelua tiedonkeruun menetelmänä.  Alun perin suunnittelimme osallistuvamme 

sopeutumisvalmennuskurssille, missä olisimme haastatelleet Kuulokeskuksen 

asiakkaita. Osallistumisemme kuitenkin peruuntui aikataulullisista syistä ja jou-
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duimme miettimään uudelleen, kuinka saisimme kerättyä ikäihmisten kokemuk-

sia kuulonäkövamman vaikutuksista arkeen ja kokemuksia Kuulokeskuksen 

asiakkuudesta. Haastattelun tuloksia suunnittelimme käytettävän yhtenä läh-

teenä työssämme. 

 

Kuulokeskuksen kautta järjestyi haastateltaviksi kaksi ikääntynyttä kuulonäkö-

vammaista. Haastattelut tehtiin haastateltavien kotona vapaamuotoisina yksilöl-

lisinä teemahaastatteluina. Teemahaastatteluiden aihealueet on esitetty liittees-

sä 1. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto, jonka 

tuloksia voidaan analysoida ja tulkita monin tavoin (Hirsjärvi ym. 2009, 

208).  Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei aina ole välttämätöntä analysoida 

kerättyä aineistoa yhtä tarkasti ja järjestelmällisesti kuin tutkimuksellisissa opin-

näytetöissä. Haastattelulla saatua tietoa voidaan käyttää lähdeaineistona eli 

päättelyn ja argumentoinnin tukena sekä tuomaan syvyyttä opinnäytetyöhön. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 57–58.) Päädyimmekin käyttämään haastatteluai-

neistoa lähinnä asiakasnäkökulman esiintuomiseksi ja perehdytysoppaan elä-

vöittämiseksi. Lisäksi haastattelujen tekeminen ikääntyneiden kotona toi syvyyt-

tä tekijöiden käsitykseen elämisestä kaksoisaistivamman kanssa.  

 

 

6.3 Perehdytysoppaan sisällön koostaminen 

 

Perehdytysoppaassa keskityimme lähinnä yhteen taulukossa 1 esitetyistä nel-

jästä perehdytyksen eri osa-alueesta eli organisaatioon, sen toimintaympäris-

töön ja toimintatapoihin. Perehdytysopas keskittyy näin ollen Kuulokeskuksessa 

tehtävään työhön kuulonäkövammaisten ikäihmisten parissa. Erityisesti kuu-

lonäkövammaisen ikäihmisen varhainen tunnistaminen, oikea-aikainen kuntout-

taminen sekä apuvälineiden ja palveluiden merkitys nousivat tärkeiksi osiksi 

perehdytysoppaassa. Perehdytysoppaan pääteemat valittiin siten, että ne pal-

velevat niin pitkä- kuin lyhytaikaisia työntekijöitä sekä opiskelijoita Kuulokeskuk-

sessa ja tarjoavat ytimekkään kokonaiskuvan ikääntyneistä kuulonäkövammai-

sista asiakkaista. Opas koottiin seuraavien neljän pääteeman ympärille. 
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1. Kuulonäkövammaisuus ja ikääntyminen 

2. Kuulonäkövammainen ikäihminen Kuulokeskuksessa 

3. Apuvälineet kuulonäkövammaisen kuntoutuksessa 

4. Yhteistyötahot ja palvelut 

 

Oppaan aluksi (Teema 1) määritellään kuulonäkövamma, perehdytään kuu-

lonäkövammaisen ikäihmisen tunnistamiseen sekä kuulonäkövamman vaiku-

tuksiin arjessa. Tämän jälkeen käsittelemme Kuulokeskusta toimintaympäristö-

nä, kuulonkuntoutuksen prosessia, kuntoutusohjauksen tarkoitusta ja toiminta-

muotoja, sopeutumisvalmennusta sekä ikääntyneen kuulonäkövammaisen koh-

taamista (Teema 2). Seuraavaksi käymme läpi apuvälineitä kuulonäkövammai-

sen kuntoutuksessa (Teema 3) ja viimeisimmäksi esittelemme erilaisia yhteis-

työtahoja ja palveluja (Teema 4). Perehdytysoppaan teksteihin ei ole merkitty 

käytettyjä lähteitä, jotta oppaan lukeminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Sen 

sijaan olemme koonneet käytetyt lähteet ja muita hyödyllisiä kirjoja ja Internet-

osoitteita oppaan lopuksi Lisämateriaalia-osioon. Perehdytysoppaan sisällys-

luettelo on esitetty liitteessä 2. 

 

 

6.4 Perehdytysoppaan muoto 

 

Työmme on pääosin kirjallisuuskatsaus, jolloin perehdytysoppaan tekstit oli tär-

keä suunnitella kohderyhmää palveleviksi ja mukauttaa ilmaisua, sisältöä, tavoi-

tetta, vastaanottajaa, viestintätilannetta ja tekstilajia palveleviksi. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 51.) Pyrimme tekemään perehdytysoppaasta mahdollisimman 

selkeän ja mielenkiintoisen. Otimme sisällön koostamisessa sekä ulkomuodos-

sa huomioon Kuulokeskuksen työntekijöiden mielipiteet sekä Oulun yliopistolli-

sen sairaalan viestintäohjeet. Esitimme asiat kattavasti aiheen tiukasta rajauk-

sesta huolimatta ja halusimme oppaan etenevän loogisessa järjestyksessä. 

Kiinnitimme erityistä huomiota oppaan selkeyteen sekä helppolukuisuuteen. 

Käytimme taulukoita ja kuvioita havainnollistamisen tukena sekä esitimme asioi-

ta luettelomuodossa. Haastatteluaineisto elävöitti perehdytysopasta ja toi lukijal-

le kokemustietoa kuulonäkövammasta. Luontoaiheiset valokuvat toimivat op-
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paan värittäjänä.  Käytetyt valokuvat ovat tekijöiden ottamia, jolloin tekijänoike-

uksien kanssa ei ole ongelmaa.  

 

Perehdytysmateriaaleissa tulisi aina lukea päivämäärä, sillä uudet ja vanhat 

versiot sekoittuvat muutoin helposti keskenään (Kangas & Hämäläinen 2008, 

7). Tämän vuoksi kokosimme oppaan ainoastaan sähköiseen muotoon. Näin 

ollen sen päivittäminen ja muokkaaminen on tarvittaessa helppoa, eivätkä van-

hat paperiset versiot sekoitu uusien kanssa. Käyttämämme Arial-niminen fontti 

on selkeä ja asiallinen. Lisäksi fontti on luettavissa kaikissa ohjelmissa, mikä 

helpottaa perehdytysoppaan päivittämisessä. 

 

 

6.5 Tuotteen toteutus 

 

Opinnäytetyömme valmistui keväällä 2015. Projektin aikataulutus ja pääkohdat 

on esitetty taulukossa 2.  

 

TAULUKKO 2. Opinnäytetyön aikataulu 

Tehtävä Toteutus 

Ideapaperin esittäminen 2/2014 

Aiheeseen perehtyminen kesä/2014 

Opinnäytetyösuunnitelman esittäminen 9/2014 

Oppaan aineiston kerääminen 12/2014-2/2015 

Tuotteen sisällön kokoaminen 2/2015 

Tuotteen tekeminen ja ulkoasun muokkaaminen 2/2015 

Tuotteen testaaminen Kuulokeskuksen työntekijöillä 2-3/2015 

Mahdollisten muutosten tekeminen 3/2015 

Raportin kirjoittaminen 3/2015 

Valmiin opinnäytetyön esittäminen 5/2015 



23 
 

7 OPINNÄYTETYÖN PROSESSIN ARVIOINTI 

 

 

7.1 Prosessin luotettavuus 

 

Tutkimustoiminnan perustehtävänä on tuottaa luotettavaa tietoa. Luotettavuu-

della tarkoitetaan sitä, että tieto on kriittisesti perusteltua eli menetelmät, joita 

tutkimuksen eri alueilla käytetään, ovat harkittuja ja tarkoituksenmukaisia. (Pie-

tarinen 2002, 59). Luotettavuuden takaamiseksi arviointia on siis syytä suorittaa 

koko tutkimustoiminnan ajan. Oman opinnäytetyön kriittinen ja tutkivalla asen-

teella tehty arviointi kuuluu olennaisena osana myös oppimisprosessiin. Toi-

minnallisen opinnäytetyön prosessia voidaan arvioida eri osa-alueittain. Arvioin-

nin kohteena on työn idean kuvaus, asetetut tavoitteet, teoreettinen viitekehys 

sekä kohderyhmä.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 154.)  

 

Tutkimussuunnitelma on oleellisessa osassa tutkimuksen eettisyyttä ja luotetta-

vuutta arvioitaessa. Tutkimussuunnitelmassa tutkija osoittaa, että on havainnut 

ja arvioinut tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen vaikuttavat näkökohdat. 

(Pirttilä 2008, 79.) Rajasimme tutkimussuunnitelmassamme perehdytysoppaan 

aiheen koskemaan erityisesti kuulonäkövammaisia ikäihmisiä, mikä antoi meille 

mahdollisuuden perehtyä aiheeseen perusteellisemmin kuin mitä olisimme voi-

neet tehdä laajemmalla aiheen rajauksella. Tiukalla aiheen rajauksella voidaan 

estää opinnäytetyön laajeneminen mittavammaksi kuin alkuperäiset tavoitteet 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 18).  

 

Myös omien resurssien ja voimavarojen tiedostaminen on tärkeää. Sovimme jo 

alkuvaiheessa aikataulun suhteellisen joustavaksi, sillä tiesimme, että henkilö-

kohtaisista syistä emme pystyisi toteuttamaan opinnäytetyötämme tiukemmas-

sa aikataulussa. Pysyimmekin sopimassamme aikataulussa hyvin koko proses-

sin ajan. Eniten aikaa prosessissa kului aineiston hankkimiseen ja oppaan ko-

koamiseen.  Arviomme opinnäytetyöstä aiheutuvista kustannuksista piti hyvin 

paikkansa. Ainoat kulut, joita opinnäytetyöstä aiheutui olivat postikulut muuta-

man kirjeen lähettämisestä sekä tulostuskulut, jotka jäivät vähäisiksi. 
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Kaikissa tuotekehitysprosessin eri vaiheissa tarvitaan palautetta ja arviointia 

(Jämsä & Manninen 2000, 80). Vuorovaikutus Kuulokeskuksen asiantunteviin ja 

ammattitaitoisiin työntekijöihin oli tärkeä osa koko prosessia ja takasi, että tehty 

tuote vastasi mahdollisimman tarkasti heidän tarpeitaan. Tiivis ja avoin yhteistyö 

Kuulokeskuksen kanssa jatkuikin koko opinnäytetyöprosessin ajan puhelimitse, 

sähköpostitse sekä tapaamisten muodossa ja lisäsi näin ollen sekä opinnäyte-

työprosessin että tehdyn tuotteen luotettavuutta.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä lähteiden määrän sijaan oleellista on lähtei-

den laatu ja soveltuvuus opinnäytetyöhön. Perehdytysoppaan laadun ja luotet-

tavuuden takaamiseksi olimme kriittisiä käyttämiämme lähteitä kohtaan ja py-

rimme käyttämään niitä monipuolisesti ja valikoimme ajantasaisimman, tarkoi-

tuksenmukaisimman sekä luotettavimman tiedon työhömme. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 73.) Paljon lähdeaineistoa saimme myös suoraan Kuulokeskukselta, 

mikä mahdollisti sellaisten lähteiden käyttämisen, joihin meillä ei muuten olisi 

ollut mahdollisuutta tutustua.  

 

 

7.2 Prosessin eettisyys 

 

Etiikka tarkastelee moraalisesta näkökulmasta sitä, mikä on oikein tai väärin ja 

sallittua tai kiellettyä. Tieteellisen tutkimuksen tekemisessä etiikka tarkastelee 

niitä eettisiä kysymyksiä, jotka nousevat esille tutkimuksen eri vaiheissa kuten 

suunnittelussa, menetelmien valinnassa, aineiston kokoamisessa, luokittelussa 

ja julkaisussa. (Pietarinen & Launis 2002, 42, 46.) Tutkija on aina myös moraa-

linen toimija ja tarvitsee työssään ammattitaitonsa lisäksi eettisiä periaatteita, 

arvoja, normeja, sääntöjä ja hyveitä (Pietarinen 2002, 58). 

 

Tietosuojasta huolehtiminen on tärkeä osa tutkimuksen eettisyyttä ja oleellinen 

osa tietosuojaa on tutkittavien mahdollisuus pysyä anonyymeina. (Pirttilä 2008, 

82.) Huolehdimme sekä perehdytysopasta että raporttia tehdessämme, että 

oppaaseen haastateltuja ikäihmisiä ei ole mahdollista tunnistaa. Myös tekemäs-

sämme kyselyssä Kuulokeskuksen työntekijöille kerroimme osallistujille, että 
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heidän vastauksensa käsitellään anonyymeina. Tämä lisäsi myös vastausten 

luotettavuutta, sillä tällöin vastaajat vastasivat rehellisemmin ja avoimemmin. 

  

Toiminnallista opinnäytetyötä voidaan arvioida myös prosessin raportoinnin se-

kä opinnäytetyön kieliasun osalta. Opinnäytetyöraportissa kirjoittaja perustelee 

lähteitä käyttäen omat väitteensä ja näkemyksensä. Tekstissä osoitetaan, miltä 

kannalta esitettyä tietoa tarkastellaan ja perustellaan, miksi ja miten valintoihin 

on päädytty ja mihin tarkastelulla pyritään. (Vilkka & Airaksinen 2003, 79, 159.) 

Sekä raportin että perehdytysoppaan tekstien kirjoittamisessa olemme pyrkineet 

kieleltään ytimekkääseen ilmaisuun. Pyrimme pitämään kappaleet lukemisen 

kannalta sopivan mittaisina ja virkkeet ja lauseet rakenteeltaan ja sanankäytöl-

tään helppoina ja ymmärrettävinä. Aiheen valintaa perustelimme tutkimuksilla ja 

laajalla teoriatiedolla sekä aiheen ajankohtaisuudella. Käyttämämme lähteet 

merkitsimme asianmukaisesti. 
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8 PEREHDYTYSOPPAAN ARVIOINTI 

 

 

Tuotteen laadulla tarkoitetaan sen ominaisuuksista muodostuvaa kokonaisuutta 

ja niihin perustuvaa tuotteen kykyä täyttää siihen kohdistuvat odotukset. Tuot-

teen laatua voidaan arvioida sekä käyttäjän, tuottajan että ulkopuolisen arvioitsi-

jan näkökulmasta. (Jämsä & Manninen 2000, 128.) Tuotteen laatua voidaan 

arvioida myös toteutustavan osalta, jolloin tarkastellaan aineiston keräämistä 

sekä keinoja toteutuksen saavuttamiseksi (Vilkka & Airaksinen 2003, 157). 

 

Tuotetta arvioitaessa on oman arvioinnin tueksi hyvä kerätä jonkinlainen palau-

te myös kohderyhmältä, sillä muutoin arvioinnilla on vaarana jäädä liian subjek-

tiiviseksi (Vilkka & Airaksinen 2003, 157). Tuotteen voidaan katsoa olevan laa-

dukas, mikäli se vastaa käyttäjänsä tarpeisiin ja sen vaikutukset tyydyttävät asi-

akkaan odotukset.  Laadukas tuote saa osakseen vähemmän kielteistä palau-

tetta ja korjaustarvetta ilmenee vähemmän. (Jämsä & Manninen 2000, 127.) 

  

Kokosimme perehdytysoppaan alusta lähtien Kuulokeskuksen toiveiden mukai-

sesti. Kun olimme koonneet perehdytysoppaan lähes valmiiksi sekä ulkonäölli-

sesti että sisällön osalta, teimme Webropol-ohjelmalla kyselyn, jonka lähetimme 

sähköpostitse viidelle Kuulokeskuksen työntekijälle. Työntekijät, joille kysely 

lähetettiin, olivat Kuulokeskuksen osastonhoitajan valitsemia ja työskentelivät 

kaikki eri tehtävissä Kuulokeskuksessa. Vastaajat valittiin myös sen perusteella, 

että he eivät olleet osallistuneet oppaan suunnitteluvaiheeseen. Hyödyllisintä 

palautteen saaminen on sellaisilta tuotteen loppukäyttäjiltä, jotka eivät tunne 

tuotetta entuudestaan (Jämsä & Manninen 2000, 80).  Valitsimme Webropol-

ohjelman ja sähköisen kyselyn paperisen sijaan, sillä sähköpostitse pystyimme 

lähettämään perehdytysoppaan liitteenä kyselyn osallistujille. Näin he tutustui-

vat oppaaseen sähköisessä muodossa, jollaisena sitä on tarkoitus myös käyttää 

Kuulokeskuksessa. Webropol-ohjelmalla myös kyselyn vastausten käsittely oli 

helppoa. 

 

Perehdytysoppaalle voidaan asettaa useita erilaisia kriteerejä kuten tuotteen 

muoto, käytettävyys ja asiasisällön sopivuus kohderyhmässä ja käyttöympäris-
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tössä sekä tuotteen houkuttelevuus, selkeys, informatiivisuus ja johdonmukai-

suus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 53.) Näihin kriteereihin perustuen muodostim-

me Webropol-kyselyn seitsemän kysymystä perehdytysoppaan ulkonäöstä, si-

sällöstä sekä hyödyllisyydestä. Kysymykset on esitetty liitteessä 3.  

 

Neljä vastaajaa viidestä eli 80 % vastasi kyselyyn pyydetyssä ajassa. Olemme 

tyytyväisiä vastausprosenttiin, sillä emme aikataulullisista syistä voineet antaa 

kuin reilun viikon vastausaikaa. Mikäli aikataulu olisi ollut joustavampi, olisimme 

mielellään lähettäneet kyselyn useammalle Kuulokeskuksen työntekijälle katta-

vamman tuloksen saamiseksi. Mikäli kysely olisi lähetetty useammalle henkilöl-

le, olisimme voineet kysyä taustatietoja vastaajista. Tällöin olisimme saaneet 

tietoa siitä, missä työtehtävissä perehdytysopas koettiin hyödyllisimmäksi.  Näin 

vähäisellä vastaajamäärällä emme halunneet kysyä taustatietoja vastaajista, 

jotta vastauksia ei voinut yhdistää yksittäisiin vastaajiin. 

 

Kyselyn vastausten perusteella teimme oppaan sisältöön jokin verran muutok-

sia. Kaksi vastaajista arvioi perehdytysoppaan sisällön hyväksi, yksi kiitettäväksi 

ja yksi tyydyttäväksi. Hyödyllisimmäksi osioksi arvioitiin Kuulonäkövammat ja 

ikääntyminen -osio. Lisätietoa vastaajat toivoivat kuulonäkövammaisen ikäihmi-

sen kohtaamisesta ja hyvästä vuorovaikutuksesta sekä yleisimmistä ongelmista 

kuulokojeen käytössä. Vastausten perusteella lisäsimme oppaaseen osion Kuu-

lonäkövammaisen ikäihmisen kohtaaminen, johon kokosimme käytännön ohjei-

ta ympäristön esteettömyyden huomioimiseen ja kommunikaation rakentami-

seen kuulonäkövammaisen ikäihmisen kanssa. Lisäsimme myös apuvälineistä 

kertovaan osioon taulukon kuulokojeen käytön yleisimmistä ongelmista ja mah-

dollisista korjaustoimenpiteistä. 

 

Kyselyn vastauksista nousi myös tarve muuttaa perehdytysoppaan nimeä sel-

keämmäksi ja muutimme nimen paremmin sisältöä kuvaavaksi. Hyvää palautet-

ta perehdytysopas sai ulkonäöstä, kuvien käytöstä, selkeydestä sekä käytettä-

vyydestä. Perehdytysoppaan aihe koettiin tärkeäksi ja sen uskottiin olevan tar-

peellinen erityisesti uusille ja vasta vähän aikaa Kuulokeskuksessa työskennel-

leille työntekijöille ja opiskelijoille. 
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Koska tavoitteenamme oli koota selkeä, mielenkiintoinen, osaston tarpeet kat-

tava ja hyvin palveleva tietopaketti perehdytyksen tueksi, voimme sanoa tavoit-

teen täyttyneen. Kuulokeskus on työn tilaajana saanut työvälineekseen toi-

veidensa mukaisen perehdytysoppaan.  Olemme myös itse tyytyväisiä oppaa-

seen niin sisällöllisesti kuin ulkonäöllisesti. Käytimme paljon aikaa oppaan ulko-

näön ja tekstien hiomiseen, sillä meille oli erityisen tärkeää saada perehdy-

tysoppaan käytettävyys mahdollisimman hyväksi. Kyselyn kautta saimme arvo-

kasta tietoa erityisesti oppaan sisältöön liittyen. Jälkikäteen ajatellen olisi ollut 

järkevää tehdä Webropol-kysely myös ennen perehdytysoppaan sisällön ko-

koamista, jolloin olisimme jo alussa voineet kartoittaa henkilökunnan toiveita 

oppaan sisällön suhteen.  

 

Oman ammatillisen kasvumme näkökulmasta asiantuntemuksemme perehdy-

tyksestä ja työhyvinvoinnista, kuulonäkövammaisten ikäihmisten kuntoutuksesta 

ja kuulonäkövammasta itsestään on kasvanut huomattavasti ja voimme hyödyn-

tää sitä tulevaisuudessa toimiessamme sosionomeina. 
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9 POHDINTA 

  

 

Opinnäytetyönämme kokosimme Oulun yliopistollisen sairaalan Kuulokeskuk-

selle perehdytysoppaan kuulonäkövammaisen ikäihmisen kuntoutuksen moni-

naisuudesta. Tavoitteenamme oli koota oppaasta selkeä, mielenkiintoinen ja 

ajantasaiseen teoriaan perustuva tietopaketti perehdytyksen tueksi. Opinnäyte-

työmme on vahvasti työelämälähtöinen. Perehdytysoppaalle oli olemassa sel-

keä tarve Kuulokeskuksessa, sillä työ Kuulokeskuksessa on moniammatillista 

työtä eri ammattiryhmien kesken ja vaatii erityisosaamista kuulonäkövammaisis-

ta ikäihmisistä asiakkaina. Aikaisempaa perehdytysopasta kuulonäkövammais-

ten ikäihmisten kuntoutuksesta ei Kuulokeskuksessa ollut tehty. 

 

Opinnäytetyömme aihe ja perehdytysoppaan kohdentaminen juuri kuulonäkö-

vammaisiin ikäihmisiin oli ajankohtaista. Yhteiskunnan muuttuessa ja väestön 

ikääntyessä nousee sekä sosiaali- että terveydenhuollossa esiin uusia asiakas-

ryhmiä. Kuulonäkövammaiset ikäihmiset ovat yksi näistä ryhmistä, joihin sosiaa-

li- ja terveysalan eri kentillä on syytä varautua tulevaisuudessa yhä paremmin. 

Tekemämme perehdytysopas vastaa omalta osaltaan siihen tarpeeseen, jonka 

kuulonäkövammaiset ikäihmiset kasvavana asiakasryhmänä Kuulokeskukselle 

luovat. 

 

Perehdytyksen ja työhyvinvoinnin merkitys on kasvanut viime vuosina työyhtei-

söjen muuttuessa. Käsitteinä ne liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa ja opinnäyte-

työmme teoriaosuudessa käsittelimmekin perehdyttämisen merkitystä työyhtei-

sössä sekä perehdyttämisen suhdetta työhyvinvointiin. Niin suomalaiset kuin 

kansainvälisetkin tutkimukset osoittavat, että hyvin hoidettu perehdytys on yksi 

edellytys työssä viihtymiselle ja työhyvinvoinnin kokemiselle. Perehdyttämisestä 

hyötyy sekä työnantaja että työntekijä. Työntekijä toimii sitä tehokkaammin ja 

työnantajan kannalta tuottoisammin, mitä nopeammin ja paremmin hän sopeu-

tuu uuteen työpaikkaansa ja sen käytäntöihin. Perehdytysmateriaalin käyttämi-

nen tehostaa perehdytystä. Sen tekeminen on aikaa vievää, mutta kannattavaa. 

Kokoamamme perehdytysopas helpottaa perehdyttäjän työtä Kuulokeskukses-
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sa ja antaa työntekijälle mahdollisuuden perehtyä asioihin omatoimisesti ja 

myös kerrata asioita tarvittaessa. 

 

Halusimme panostaa perehdytysoppaassa sisällön lisäksi myös muotoseikkoi-

hin ja luettavuuteen. Oppaasta tuli johdonmukainen ja siihen kootut teemat kä-

sittävät oleelliset asiat kuulonäkövammaisuudesta ikäihmisillä. Jotta lopputulos 

vastaisi mahdollisimman tarkasti Kuulokeskuksen toiveita, teimme tiivistä yh-

teistyötä Kuulokeskuksen osastonhoitajan ja kuntoutusohjaajan kanssa koko 

prosessin ajan. Lopuksi teimme oppaan käyttäjille kyselyn perehdytysoppaan 

onnistumisesta. Palautteen perusteella teimme muutoksia oppaan sisältöön. 

Olisikin kannattanut tehdä kysely oppaan käyttäjille myös ennen oppaan ko-

koamista. Tällöin olisimme jo alusta lähtien voineet suunnitella sisältöä parem-

min tarvetta vastaavaksi. Suurimmaksi osaksi palaute oli positiivista ja oppaan 

koettiin olevan hyödyllinen erityisesti uusille työntekijöille ja opiskelijoille. Pereh-

dytysoppaan lopulliseen muotoon ja sisältöön olemme tyytyväisiä sekä me teki-

jöinä että Kuulokeskus työn tilaajana.  

  

Kokoamaamme perehdytysopasta on mahdollista hyödyntää soveltuvin osin 

tietopakettina myös muissa toimipaikoissa, joissa asiakkaina on kuulonäkö-

vammaisia ikäihmisiä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa Kuulokeskus tekee 

paljon yhteistyötä Näkökeskuksen kanssa, sillä kuulonäkövammaiset ikäihmiset 

ovat yleensä sekä Kuulo- että Näkökeskuksen asiakkaita. Jatkotutkimushaas-

teena näkisimme samankaltaisen oppaan tekemisen myös Näkökeskuksen 

puolelle. Tällöin kuulonäkövammaisen ikäihmisen hoitopolusta saataisiin entistä 

kattavampi kuva. Myös perehdytysoppaat muiden asiakasryhmien kuntoutuk-

sesta toimisivat perehdytyksen tukena samalla tavoin kuin kokoamamme pe-

rehdytysopas. 
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LIITE 1: TEEMAHAASTATTELUIDEN AIHEALUEET 

 

 

1. Kuulonäkövamman vaikutukset arjessa: 

• Tiedonsaanti 
• Sosiaaliset suhteet 
• Liikkuminen 
• Asiointi 

 

2. Asiakkuus Kuulokeskuksessa 

• Sopeutumisvalmennus 
• Asioinnin sujuvuus 
• Apuvälinehuolto 

 

3. Apuvälineet 

• Yksilölliset apuvälineet 
• Kodin apuvälineet 
• Yleisten tilojen apuvälineet  
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LIITE 2. PEREHDYTYSOPPAAN SISÄLLYSLUETTELO 
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LIITE 3: KYSELY PEREHDYTYSOPPAAN ONNISTUMISESTA 

 
 
1. Mitä mieltä olette perehdytysoppaan sisällöstä kokonaisuutena? 

• Välttävä  
• Tyydyttävä 
• Hyvä 
• Kiitettävä 

 
2. Mikä oli mielestänne perehdytysoppaan hyödyllisin osio? 

• Kuulonäkövammainen ikäihminen Kuulokeskuksessa 
• Apuvälineet kuulonäkövammaisen kuntoutuksessa 
• Yhteistyötahot ja palvelut 
• Kuulonäkövammat ja ikääntyminen 

 
3. Mihin perehdytysoppaan osioon tai osioihin olisitte kaivanneet lisää tietoa? 
Mitä? 

• Kuulonäkövammainen ikäihminen Kuulokeskuksessa 
• Apuvälineet kuulonäkövammaisen kuntoutuksessa 
• Yhteistyötahot ja palvelut 
• Kuulonäkövammat ja ikääntyminen 
• En mihinkään 

 
4. Puuttuiko perehdytysoppaasta mielestänne jokin osa-alue kokonaan? 

• Kyllä, mikä? 
• Ei 

 
5. Miten arvioisitte perehdytysoppaan ulkonäköä? 

• Välttävä 
• Tyydyttävä 
• Hyvä 
• Kiitettävä 

 
6. Miten arvioisitte perehdytysoppaan hyödyllisyyttä omassa työssänne Kuulo-
keskuksessa? 
 
 
7. Onko teillä ideoita perehdytysoppaan kehittämiseksi tai muita terveisiä op-
paan tekijöille? 
 


