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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kotihoidon työntekijöiden kokemuksia apuvälinei-
den käytöstä ja hankinnasta kotona asumisen tukena. Tarkoituksena oli myös osallistaa apuvä-
lineiden ohjaukseen ja hankintaan osallistuvia toimijoita Lohjan kaupungin organisaatiossa 
sekä tuottaa organisaatiolle toimintaohje/työkalu. Tavoitteena oli kehittää apuvälinetietä-
mystä ja apuvälineiden saatavuutta niin, että asiakas saa tarvitsemansa apuvälineet viivytyk-
settä kotiin niin kotiutuessa osastolta kuin jo kotona ollessaan ilman, että hoito viivästyy. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lohjan kaupunki. 

Opinnäytetyön teoreettinen tieto perustui eri tietokannoista löytyneisiin lähteisiin. Tietokan-
toina käytettiin Mediciä, Cinahlia sekä Finnaa ja Laurean Finnaa. Tietokantahaut rajattiin 
vuosiin 2010-2019 sekä asiasanoihin kotihoito, apuvälineet, kotihoidon asiakkaat, kotona asu-
misen tuki. Kotihoidon asiakkaat rajattiin sanaan ikääntyneet, jota myös käytettiin asiasanana 
tietokantahaussa. Asiasanoille haettiin synonyymeja Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta 
(YSA). Tämä ei tuottanut lisää käytettäviä asiasanoja.  

Opinnäytetyö oli toiminnallinen, jossa nykytilaa kartoitettiin laadullisin menetelmin. Aineis-
ton pohjana oli ryhmähaastattelut nykytilanteesta, jotka tehtiin kolmella eri Lohjan kaupun-
gin kotihoidon alueella. Haastatteluista esiin nousseiden apuvälineiden ohjaukseen ja hankin-
taan osallistuvien toimijoiden kanssa järjestettiin workshop.  

Workshop-työskentelyn pohjalta luotiin toimintaohje Lohjan kaupungin työntekijöille, jossa 
ilmeni toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuu. Toimintaohjeen lähtökohtana oli selkeyttää Loh-
jan kaupungin apuvälinepalveluprosessia. Jokaiseen apuvälinepalveluprosessin vaiheeseen ha-
ettiin tekijä tai tekijät sekä rooli ja vastuu. Lisäksi apuvälinepalveluprosessin eri vaiheet aika-
taulutettiin, eli minkä ajan kuluessa kukin vaihe tulisi toteutua. 

Kehittämisideaksi kotihoidossa nousi esiin huoltomiehen saaminen kotihoitoon, jolloin huolto-
mies kävisi asiakkaiden kotona huoltamassa ja korjaamassa apuvälineitä. Tällä saavutettaisiin 
taloudellista hyötyä muun muassa kuljetuskustannusten ja ajan säästössä. Toisena kehitys-
ideana voisi olla se, että ohjeet ja ohjeistukset löytyisivät helposti ja loogisesti yhdestä pai-
kasta. 
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The aim of this study was to survey home care employees’ experiences of the use and acqui-
sition of assistive devices that help to enable living at home. Another purpose of the study 
was to involve the operators in the organization of the city of Lohja who participate in the 
guidance and acquisition of these devices, as well as to produce guidelines /a tool for this or-
ganization. The overall goal was to develop the knowledge on assistive devices and their 
availability so that the client will have immediate access to the devices he or she needs at 
home, whether he or she is leaving the hospital or is already at home, without any delay in 
care. This study was commissioned by the city of Lohja. 
 
The theoretical knowledge of the study was based on sources collected from different data-
bases. The databases used were Medic, Cinahl, Finna and Laurea Finna. The database 
searches were filtered to cover the years 2010 to 2019 and to the following search terms: 
home care, assistive devices, home care clients, enabling living at home. The term home care 
clients were narrowed to the term elderly, which was also used as a search term in the data-
base searches. Synonyms were also searched for the search terms in the Finnish Thesaurus 
and Ontology Service FINTO (Yleinen suomalainen asiasanasto, YSA), but this did not produce 
more search terms.  
 
This was a functional study surveying the current situation with qualitative methods. The 
data was based on group interviews concerning the current situation, carried out in three 
home care areas of the city of Lohja. On the basis of these interviews, a workshop was orga-
nized with the operators who participate in the guiding and acquisition of assistive devices. 
  
The workshops helped to create guidelines for the employees of the city of Lohja, specifying 
the operators’ roles, tasks and responsibilities. The starting point of these guidelines was to 
clarify the service process of assistive devices services of the city of Lohja. Each stage of the 
service process was administered an operator or operators along with their roles and respon-
sibilities. Furthermore, a schedule was drawn up for the different stages of the service pro-
cess, defining the maximum length of time that each stage should take. 
 
In home care, a development idea came up that the homecare team should include a mainte-
nance person who could maintain and repair assistive devices on the spot, in the clients' 
homes. This would help to achieve financial advantage e.g. through saving transport costs 
and time. Another development idea to be considered is that information and instructions 
should be easily and logically available in one place. 
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1 Johdanto 

Kotihoidon asiakkaat ja hoitajat kokevat, että turvallinen ympäristö on kodin turvallisuuden 

kulmakivi. Turvallisessa ympäristössä viitataan erityisesti toiminnalliseen turvallisuuteen, mu-

kaan lukien henkilökohtaisten apuvälineiden käyttö ja saatavuus. Lisäksi kotihoidon asiakkaat 

ja kotihoidon hoitajat korostavat, että on tärkeää arvioida henkilökohtaisten apuvälineiden 

käyttöä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kotihoidon asiakkaat arvostavat asiakkaiden vastuu-

hoitajien tietoa henkilökohtaisista apuvälineistä ja tämä luo paitsi turvallisen ympäristön, 

mutta myös turvallisuuden tunteen. (Turjamaa 2014, 36.) 

Tämän opinnäytetyön aihe nousi Lohjan kaupungin organisaation toiveesta kehittää apuväli-

neiden saantia ja hankintaa siten, että asiakas saa tarvitsemansa apuvälineet viivytyksettä ko-

tiin niin kotiutuessa osastolta kuin jo kotona ollessaan ilman, että hoito viivästyy. Opinnäyte-

työn tarkoituksena oli luoda toimintaohje/työkalu Lohjan kaupungin Ikääntyneiden palvelui-

den työntekijöille, jossa ilmenee toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuu apuvälineiden hankin-

taprosessissa. 

Opinnäytetyö toteutettiin kartoittamalla apuvälineiden hankintaprosessin nykytila Lohjan kau-

pungin kotihoidossa. Opinnäytetyö on toiminnallinen, jossa nykytilaa kartoitettiin laadullisen 

tutkimuksen avulla ja jossa jo olemassa olevaa kirjallisuutta, tutkimuksia ja haastattelujen 

materiaalia käytettiin lähteinä. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, joihin oli va-

littu kolmen eri kotihoidon alueen työntekijöitä. Kotihoidon alueet valikoitiin niin, että koti-

hoidon asiakkaat tulivat niin kaupunkialueelta, taajama-alueelta kuin haja-asutusalueelta. 

Haastatteluista esiin nousseiden apuvälinepalveluprosessissa toimivien henkilöiden kanssa jär-

jestettiin workshop, jossa osallistettiin apuvälineiden ohjaukseen ja hankintaan osallistuvat 

toimijat. Tavoitteena on kehittää apuvälinetietämystä ja apuvälineiden saatavuutta. 

Opinnäytetyön tilaaja on Lohjan kaupungin Ikääntyneiden palvelut ja yhteyshenkilönä toimii 

Lohjan kaupungin palvelupäällikkö. 

2 Toimintaympäristö sekä opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

2.1 Toimintaympäristö 

Opinnäytetyön kohteena oli Lohjan kaupungin Ikääntyneiden palvelut. Opinnäytetyön toimin-

nallinen osuus kohdentui Lohjan kaupungin kotihoitoon. 

Lohjan kaupungin kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja 

toimintakykyä sekä palvelutarpeen arviointiin perustuen tuottaa hyvää ja turvallista hoivaa, 

hoitoa sekä huolenpitoa. Kotihoitoon sisältyy lääkärin valvoma ja ohjeistama kotisairaanhoito. 

Jokaiselle asiakkaalle määritellään yksilöllinen, asiakaslähtöinen palveluntarve. Muun muassa 

erilaisia toimintakykymittareita voidaan hyödyntää arvioitaessa palveluntarvetta. Kun 
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asiakkuus alkaa, tehdään palvelutarpeen arviointi. Palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti 

koko asiakkuuden aikana. Arviointi määrittelee asiakkaan tarvitsemat palvelut ja niihin kulu-

van ajan. Hoito- ja palvelusuunnitelma sekä asiakaskäyntitiedot kirjataan sähköiseen potilas-

tietojärjestelmään. Päivittäinen kirjaaminen tapahtuu mobiilisovelluksella hoidon yhteydessä 

asiakkaan kotona. Kotihoidossa on käytössä vastuuhoitajajärjestelmä. Tämä tukee asiakkaan 

omatoimisuutta sekä kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoitoa. (Tukea ja apua kotiin 2019.)  

Selviytyäkseen omassa kodissaan mahdollisimman toimintakykyisenä asiakkaan hoito ja palve-

lut suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja Lohjan kaupungin kotihoidon kesken. 

Hyvää ja turvallista elämää ikääntyneen omassa kodissa tuetaan sairaan- ja terveydenhoidon, 

kotipalvelun, kuntoutuksen sekä sosiaalityön avulla. Kotihoidon käyntimäärät arvioidaan yksi-

löllisen tarpeen mukaisesti ja tarvittaessa ympärivuorokautisesti. (Tukea ja apua kotiin 2019.)   

Lohjan kaupungin asukasmäärä oli 1.1.2018 46 785, joista ikääntyneitä yli 65-vuotiaita oli 

22,4%. (Taskutilasto 2018.) 

Lohjan alueella on kaksi apuvälinelainaamon toimipistettä, Lohjalla ja Pusulassa. Näistä laina-

taan apuvälineitä ihmisille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Toimintakyky voi olla heiken-

tynyt sairauden tai vamman vuoksi. Palvelu sisältää apuvälinetarpeen arvioinnin, sovituksen 

ja lainauksen sekä käytön opetuksen ja seurannan. Lisäksi palveluun kuuluvat apuvälineen 

huolto ja korjaus. Palvelut ovat ilmaisia. (Apuvälineet 2019.) 

Yleisimmät apuvälineet, joita lainataan, ovat tavallisimpia perusapuvälineitä esimerkiksi kyy-

närsauvat, rollaattorit, pyörätuolit ja wc-korotukset. Näitä voi lainata joko lyhyt- tai pitkäai-

kaislainaan. Yksilölliset apuvälineet lainataan laajemman arvioinnin perusteella. Näitä ovat 

esimerkiksi aktiivipyörätuolit ja henkilönostimet. (Apuvälineet 2019.) 

2.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kotihoidon työntekijöiden kokemuksia apuvälinei-

den käytöstä ja hankinnasta kotona asumisen tukena, osallistaa apuvälineiden ohjaukseen ja 

hankintaan osallistuvia toimijoita toiminnan kehittämiseen organisaatiossa sekä tuottaa orga-

nisaatiolle toimintaohje/työkalu apuvälinepalveluprosessin selkeyttämiseksi. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää apuvälinetietämystä ja apuvälineiden saatavuutta niin, 

että asiakas saa tarvitsemansa apuvälineet viivytyksettä kotiin niin kotiutuessa kuin jo kotona 

ollessaan ilman, että hoito viivästyy. 

3 Apuvälineet ikääntyneen kotona asumisen tukena 

Teoreettisen aineiston etsintä rajattiin käsitteillä, jotka olivat kotihoito, apuvälineet, kotihoi-

don asiakas, ikääntynyt ja kotona asumisen tuki. Tiedonhaussa käytettiin eri tietokantoja. 

Nämä tietokannat olivat Laurean Finna, Medic, Cinahl ja Finna. Haut rajattiin vuosiin 2009-
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2019. Rajausten avulla valittiin kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta, väitöskirjoja ja ar-

tikkeleita, katso liite 1.  

Opinnäytetyössä kotihoidon asiakkaat rajattiin ikääntyneisiin koska kotihoidon asiakkaista suu-

rin asiakasryhmä on iäkkäät pitkäaikaissairaat (Ikonen 2015, 42). Myös muut kotihoidon asia-

kaskuntaan kuuluvat ryhmät voivat käyttää samoja apuvälineitä kuin ikääntyneet. 

3.1 Kotihoito, kotona asumisen tuki 

Kotihoito koostuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 20 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen (1983/607) 9 

§:n mukaisista kotipalveluista sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:n sisältyvästä koti-

sairaanhoidosta. Nämä lait myös säätävät kotihoidon sisällön. (Ikonen 2015, 16.)   

Kotiin tuotujen palveluiden määrä on lisääntynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden 

aikana koska siihen on ohjannut ikääntyneiden lisääntynyt määrä, laki Ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980), yleinen 

taloustilanne ja muuttuneet ajatusmallit. Hoitoa siirretään yhä useammin laitoksista kotiin. 

Kotihoitoa pidetään ikääntyneiden yleisimpänä sosiaalipalveluna. Nykypäivänä tavoitteena on 

ikääntyneen kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään. Aikaisemmin vaati-

vaa sairaanhoitoa toteutettiin vain sairaaloissa mutta nykyisin muun muassa suonensisäiset 

antibiootit, avannehoidot, saattohoito ja leikkausten jälkeiset hoidot voidaan toteuttaa ko-

tona kotihoidon turvin. (Tiittanen, Takaluoma, Launiemi & Kelo 2015, 83-84.) 

Kotihoidon asiakkaaksi voi tulla monin eri tavoin. Yleisimmin yhteydenotot tulevat omaisilta, 

sairaaloista tai terveyskeskuksen osastoilta, myös ikääntynyt itse voi ottaa yhteyttä (Parviai-

nen 2011, 43). Lohjan kaupungissa uudet asiakkaat kotihoitoon tulevat useimmiten kotiutus-

tiimin tai palvelunohjauksen kautta (Tukea ja apua kotiin 2019).  

Kotona asumisen tukeen kuuluu monia erilaisia toimintoja. Ikäihmisen toimintakyvyn heike-

tessä kotiin tarvittavien palvelujen tarve kasvaa. Päivittäistä selviytymistä kotona tukevat 

monipuoliset tukipalvelut. Näitä ovat mm. turva-, kauppa-, siivous-, kotiateria-, kuljetus- tai 

pesulapalvelut sekä päivätoiminta jokaisen tarpeen mukaisesti. Nämä pohjautuvat sosiaali-

huoltoasetuksen (1983/607) kohtaan 9 § 2. Kunta voi tuottaa palvelut joko itse kokonaan tai 

osittain yhdessä ostopalveluina. (Ikonen 2015, 17; Tukea ja apua kotiin 2019.) 

Aina asiakkaan toimintakyky ei vaadi säännöllistä kotihoitoa. Tällöin voidaan asiakkuus luoda 

pelkille tukipalveluille. Ikosen (2015) mukaan kotihoidon asiakkaista 65% sai tukipalveluja 

2012. (Ikonen 2015, 72.) Niistä palveluista, joita kotihoito ei tuota, tiedotetaan asiakasta tar-

joamalla palveluntuottajien yhteystietoja. Yksityisten palveluntuottajien palvelut asiakas 

maksaa yleensä itse. (Tiittanen ym. 2015, 85.) 
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Parviaisen (2011) tutkielmassa haastateltavat pitivät tärkeänä kotona asumista palvelevaa 

teknologiaa. Yleisimmät käytössä olevat tekniset laitteet ovat turvapuhelin ja -ranneke. Nämä 

mahdollistavat avun saannin ja parantavat kotona selviytymistä sekä turvallisuutta. (Parviai-

nen 2011, 44.) 

3.2 Kotihoidon asiakas, ikääntynyt 

Kotihoidon asiakkaista suurin asiakasryhmä on iäkkäät pitkäaikaissairaat. Muina asiakasryh-

minä on psykiatrisia, päihdeongelmaisia sekä vammautuneita ihmisiä. Suurin osa asiakkaista 

on 75 vuotta täyttäneitä mutta kotihoito tarjoaa palveluita kaiken ikäisille. (Ikonen 2015, 42.) 

Myös lapsiperheet saavat kotipalvelua sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaisena sosiaali-

palveluna (Lapsiperheiden kotipalvelu 2019).  

Asiakkuuden syntyminen, aloittaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen tapahtuu virallisesti. 

Asiakkaan kotona tapahtuvan työn keskipiste ja oman elämäntilanteensa sekä elinpiirinsä pa-

ras asiantuntija on asiakas itse. Kotihoidon asiakkuuden määrittelevät kulloisetkin tilanteet ja 

olosuhteet yksilöllisesti. (Ikonen 2015, 42.)  

Kronologisen iän perusteella tiukkoihin ikäryhmiin ryhmittely saa aikaan stereotypioita ja 

poissulkemisia koska ikääntyminen on yksilöllistä ja vaihtelee. Saman ikäisten elämä sisällöl-

tään ja piirteiltään voi olla hyvin erilaista niin sosiaalisten suhteiden kuin terveyden osalta. 

(Parviainen 2011, 40.) Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-

siaali- ja terveyspalveluista (2012/980) määrittelee, että henkilöä voidaan pitää ikääntyneenä 

ihmisenä silloin kun hän on oikeutettu vanhuuseläkkeeseen. 

Kivelän (2012) mukaan puhutaan yksilöllisestä ikääntymisestä ja siihen kuuluvista eri vai-

heista. Vaiheita kutsutaan kolmanneksi ja neljänneksi ikäkaudeksi. Eläkkeelle siirtymisen jäl-

keisiä toimintakykyisiä vuosia kutsutaan kolmanneksi ikäkaudeksi, karkeasti ajoitettu vuosiin 

65-90. Elämän loppuvaiheessa, kun toimintakyky alkaa heikkenemään, siirrytään neljänteen 

ikäkauteen. Yksilötasolla kalenteri-ikään perustuvaa jakoa ei voi käyttää. Joillakin sairaudet 

heikentävät toimintakykyä niin, että kuuluvat alle 85-vuotiaina neljänteen ikäkauteen ja toi-

saalta taas voi olla yli 90-vuotiaita, joiden toimintakyky vastaa kolmatta ikäkautta. (Kivelä 

2012, 13-14.) Tässä opinnäytetyössä ikääntyneet on rajattu yli 65-vuotiaisiin. 

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä ikääntyneitä (yli 65-vuotiaita) noin 1,2 

miljoonaa (Tilastokeskus 2019). Tilastokeskuksen ennusteen mukaan ikääntyneiden määrä li-

sääntyy, vuonna 2020 yli 65-vuotiaita on väestöstä yli 22% ja vuonna 2070 jo yli 33% (Tilasto-

keskus 2018). Viimeisimmän Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tekemän tilaston mukaan 

marraskuussa 2018 säännöllisen kotihoidon asiakkaista 77% oli 75 vuotta täyttäneitä. Tämä oli 

11% koko maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. (Säännöllisen kotihoidon asiakkaat marras-

kuussa 2018.) 
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3.3 Apuvälineet 

”Apuvälineet ovat välineitä, laitteita tai vastaavia, jotka edistävät tai ylläpitävät henkilön 

toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi 

heikentynyt (Ikonen 2015, 127)”. Apuvälineiden avulla voidaan ylläpitää tai edistää ihmisen 

toimintakykyä mutta myös ennaltaehkäistä mahdollisesti isompia toimintakyvyn ongelmia. 

Apuvälineillä mahdollistetaan ihmisen toimintaa, ei korvata puutteita sekä tuetaan ihmisen 

toimintamahdollisuuksia, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. (Salminen 2010, 17.) 

ISO 9999 apuvälineluokituksessa apuvälineet luokitellaan 11:een luokkaan. Näitä ovat apuväli-

neet henkilökohtaiseen lääketieteelliseen hoitoon, välineet taitojen harjoittamiseksi, ortoosit 

ja proteesit, henkilökohtaisen hygienian ja suojan välineet, liikkumisen apuvälineet, kodinhoi-

tovälineet, asuntojen ja muiden tilojen varusteet ja lisälaitteet; kommunikoinnin, tiedon-

saannin ja tiedonvälityksen apuvälineet, esineiden ja laitteiden käsittely- ja kuljetusvälineet; 

ympäristöolosuhteita parantavat välineet, työvälineet ja työkoneet sekä vapaa-ajan välineet 

ja leikkivälineet. (Ikonen 2015, 127-128.)   

Kotihoidon työntekijän velvollisuus on tarkkailla asiakkaan arjen sujumista ja fyysisen toimin-

takyvyn mahdollisia muutoksia. Kun muutokset huomataan ajoissa, pystytään oikein valituilla 

apuvälineillä tai kodin varusteilla tukemaan asiakkaan itsenäistä suoriutumista arjesta. Tär-

keää on, että asiakas saa nopeasti ja vaivattomasti tarvittavat apuvälineet, niihin liittyvät 

palvelut, huollot ja korjaukset. Apuvälinetarpeen arvioinnista voi olla tarvittaessa yhteydessä 

asiantuntijaan, esimerkiksi fysioterapeuttiin (Ikonen 2015, 124). Parviaisen (2011) tutkielman 

mukaan asianmukaiset apuvälineet edistävät kotona asumista ja hallinnan tunnetta kotiympä-

ristössä (Parviainen 2011, 46). 

Apuvälineen käytön jatkuvaan prosessiin vaikuttavat seuraavat tekijät: käyttäjälähtöiset, apu-

välinelähtöiset, palvelulähtöiset tai ympäristölähtöiset tekijät (taulukko 1). Apuväline hyväk-

sytään sitä helpommin, mitä paremmin on sopeuduttu omaan muuttuneeseen toimintakykyyn 

ja käyttöön sitoudutaan helpommin, kun apuväline koetaan tarpeelliseksi. Myös käyttäjän ai-

kaisemmat kokemukset ja asennoituminen vaikuttavat apuvälineen käyttöön. (Salminen 2010, 

18-19.) 
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Taulukko 1: Apuvälineen käyttöön vaikuttavia tekijöitä (Salminen 2010, 18-21) 

Käyttäjälähtöinen Apuvälinelähtöinen Palvelulähtöinen Ympäristölähtöinen 

suhtautuminen itseen 

ja omaan toimintaky-

kyyn 

saavutettavuus asiakaskeskeisyys sosiaaliset tekijät 

apuvälineen koettu 

tarkoituksenmukai-

suus, tulevaisuuden 

päämäärät ja odotuk-

set 

käytettävyys osaaminen käytettävissä oleva 

aika ja voimavarat 

käyttäjän valmiudet, 

taidot, roolit ja voi-

mavarat 

turvallisuus palveluihin käytettä-

vissä oleva aika 

fyysinen toimintaym-

päristö 

apuvälineen opette-

luun ja käyttöön käy-

tettävissä oleva aika 

ulkonäkö palvelujen toteutta-

jien asennoituminen 

teknologiaan, apuväli-

neisiin ja apuvälineen 

tarvitsijaan 

 

käyttäjän kokema 

kipu 

  / 

aikaisemmat koke-

mukset ja asennoitu-

minen teknologiaan, 

apuvälineeseen sekä 

palvelun toteuttajiin 

   

 

Hyvä apuväline on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi sekä on 

käyttötarkoitukseensa sopiva. Välinettä valittaessa on huomioitava käyttäjän yksilölliset val-

miudet ja ominaisuudet. Hyvästä käytettävyydestä puhutaan silloin, kun apuvälineen avulla 

tehtävä toiminta on sujuvaa. Turvallinen apuväline herättää luottamusta ja on helppo huol-

taa, se ei myöskään aiheuta vaaratilanteita tai rikkoudu helposti. (Salminen 2010, 20.) 
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Asiakaskeskeinen palvelu ja asiakaslähtöinen, käyttäjän mielipidettä kuuleva apuvälinepalvelu 

lisäävät apuvälineen käyttöä ja arvostusta. Nykypäivänä ollaan entistä valveutuneempia, vaa-

tivampia ja halutaan enemmän tietoa sekä osallistumista omien palveluiden suunnitteluun. 

Apuvälineiden käyttöastetta nostavat tarkoituksenmukainen ohjaus ja seuranta. Moniammatil-

linen yhteistyö, apuvälineprosessin laadukas toteutus ja apuvälineiden monipuolinen tunte-

mus ovat ammattitaitoista palvelua. Laadukkaan apuvälinepalvelun tärkeä osa on apuvälineen 

saannin oikea ajoitus. Mitä vaativampaa tekniikkaa apuvälineen käyttö vaatii, sitä enemmän 

siihen on varattava palveluaikaa. Lisäksi palveluaikaan vaikuttavat apuvälineen käyttäjän tar-

peet, valmiudet sekä apuvälineen käyttöympäristö. (Salminen 2010, 20-21.) 

Läheisten asenteet ja kokemukset vaikuttavat apuvälineen käyttäjän apuvälineen käyttöön, 

sekä positiivisesti että negatiivisesti. Hoitohenkilökunnan, läheisten ja avustajien halukkuu-

teen tukea apuvälineiden käytössä vaikuttavat voimavarat sekä käytettävissä oleva aika. Apu-

välineen käyttöön vaikuttavat fyysinen ympäristö ja sen esteettömyys, kulkureitit, turvalli-

suus, valaistus, käytettävissä oleva tila, melutaso ja ilmasto. (Salminen 2010, 21-22.) 

Terveydenhuollolla on päävastuu apuvälinepalveluiden järjestämisessä. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon lainsäädännön valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö (STM), joka myös ohjaa ja 

seuraa lainsäädännön toteutumista. Kuntien ja kuntayhtymien apuvälinepalveluja ohjaa 

STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisema Apuvälinepalveluiden laatusuositus (2003) mutta en-

sisijaisesti apuvälinepalveluja ohjaavat lait ja asetukset. (Salminen 2010, 29.) 

Apuvälinepalveluiden laatusuosituksessa edellytetään, että kuntalaiset saavat riittävästi tie-

toa apuvälinepalveluista ja niiden saatavuudesta. Tähän kuuluvat hyvin järjestetyt ja käyttä-

jälähtöiset apuvälinepalvelut, jotka toimivat saumattomasti ja joustavasti. Laadun takaa hen-

kilöstön ammattitaitoisuus sekä osaaminen. Suosituksessa edellytetään apuvälinepalveluiden 

työn- ja vastuunjaon, yhtenäisten käytäntöjen sekä toimintojen keskittämisen tapahtuvan yh-

dessä sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa alueillaan. Laatusuosi-

tusta on käytetty apuvälinetoiminnan seurannan ja arvioinnin apuna. (Apuvälinepalveluiden 

laatusuositus 2003, 15-21.) 

Opinnäytetyöhön valittiin apuvälinepalveluista terveydenhuollon apuvälinepalvelut koska 

nämä kattavat pääasiallisesti kotihoidon apuvälinetarpeen, joitakin sosiaalitoimen, valtion-

konttorin sekä järjestöjen apuvälinepalveluita lukuun ottamatta. Muita apuvälinepalveluita 

ovat sosiaalitoimen apuvälinepalvelut, opetustoimen apuvälinepalvelut, kansaneläkelaitoksen 

apuvälinepalvelut, tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavat apuvälineet, 

työhallinnon apuvälinepalvelut, valtionkonttorin apuvälinepalvelut sekä järjestöjen ja yksi-

tyisten yritysten apuvälinepalvelut. (Salminen 2010, 30-37.) 

Asetuksessa lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991) säädetään tarkemmin kuntien ja nii-

den muodostamien erikoissairaanhoitopiirien tehtävästä järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen 
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palveluita osana sairaanhoitoa. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat: kuntoutumista ja 

kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvit-

tävä tutkimus, erilaiset terapiat, sopeutumisvalmennus, kuntoutusjaksot, kuntoutusohjaus 

sekä apuvälinepalvelut. Näiden palveluiden tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukea oman elämäntilanteen hallinnassa ja päivit-

täisten toimintojen suoriutumisessa. (Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1015/1991.) 

Perustason apuvälineet hoitaa perusterveydenhuolto. Näihin kuuluvat muun muassa liikkumi-

seen, siirtymiseen, ruokailuun, peseytymiseen sekä muihin päivittäisiin toimintoihin liittyvät 

apuvälineet. Eri alueilla käytännöt ja tarjonta voivat olla erilaisia. (Salminen 2010, 31.) Apu-

välineet ja niiden palvelut ovat maksuttomia asiakkaille. Tämä todetaan sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992). 

Kalliit apuvälineet ja ne, joiden tarpeen arviointi, valinta ja ylläpito edellyttävät erikoisosaa-

mista on keskitetty erikoissairaanhoidon palveluihin. Tällaisia apuvälineitä ovat mm. kuulon, 

näön ja hengityksen apuvälinepalvelut tai monivammaisen asiakkaan apuvälinepalvelujen ko-

konaisarviointi. Myös näissä käytäntö ja tarjonta voivat olla erilaisia eri alueilla. (Salminen 

2010, 31-32.) Terveydenhuollolla on apuvälinepalveluiden päävastuu mutta eri viranomaisten 

välistä yhteistyötä tarvitaan etenkin vaikea- ja monivammaisten apuväline- ja kuntoutusasi-

oissa. Tähän velvoittaa laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003). 

Wressle ja Samuelsson (2004) ovat tutkineet käyttäjätyytyväisyyttä Ruotsissa liikkumisen apu-

välineisiin liittyen. Tutkimuksesta nousi tyytyväisyys ja korkea käyttöaste itse apuvälineisiin 

mutta sen sijaan itse apuvälinepalveluihin tyytyväisyys oli alhaisempi. Erityisesti opastus arvi-

oitiin huonoksi ja yli puolet eivät olleet saaneet opastusta laisinkaan. Tutkimuksesta kävi ilmi, 

että apuvälineiden käyttäjän aktiivisuuteen, omatoimiseen liikkumiseen, turvallisuuden tun-

teeseen ja osallistumiseen apuvälineillä oli positiivinen vaikutus. (Wressle & Samuelsson 2004, 

143.) 

3.4 Turvallisuus 

Apuvälineiden käytöllä helpotetaan omaisten ja hoitohenkilökunnan työtä sekä parannetaan 

näin työturvallisuutta (Salminen 2010, 17). Käyttämällä apuvälineitä parannetaan hoitajien 

työasentoja ja näin vähennetään selkäsairauksien riskiä, kuitenkin käytännössä apuvälineiden 

käyttö on vähäistä. Apuvälineet tulisi olla kunnossa ja niiden käyttötavat tiedossa, jolloin nii-

den käyttö olisi helpompaa. Jos apuvälineet ovat rikki tai säädöt eivät toimi, lisäävät ne vaa-

ratekijöitä ja kuormitusta työolosuhteissa. Nämä tilanteet voidaan välttää, kun oman organi-

saation huollot ja määräaikaistarkastukset tehdään suunnitellusti. (Tamminen-Peter & Wick-

ström 2013, 50.) 
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Työturvallisuuslaissa (738/2002) sanotaan, että työnantajan velvollisuus on hankkia työnteki-

jän käyttöön tapaturmien ja sairastumisen vaaran välttämiseksi apuvälineitä, mikäli työssä 

esiintyy käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja. Työnantaja velvoitetaan myös antamaan opetusta 

ja ohjausta haitta- ja vaaratekijöistä työpaikalla sekä ohjeistamaan työvälineiden oikean, tur-

vallisen käytön ja huollon. Myös työntekijä velvoitetaan käyttämään ja hoitamaan työnanta-

jan hänelle antamiaan varusteita ohjeiden mukaisesti.   

Valtioneuvoston asetus (1101/2010, § 5) velvoittaa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tar-

kastamisesta niin, että työ-, apuvälineet ja laitteet pidetään säännöllisellä huollolla kunnossa 

sekä turvallisina niiden käyttöiän ajan. Laitteen käyttöön ja toimivuuteen perehdytään käyt-

töönottotarkastusten yhteydessä. Jos laitteiden tai apuvälineiden kunnossa on jotain vikaa, 

on jokaisen työntekijän velvollisuus vian havaittuaan huolehtia kunnossapidon käynnistämi-

sestä.  

Välineiden oikea käyttö voidaan varmistaa näihin kiinnitettävien ohjeiden avulla. Ohjeet 

muistuttavat työntekijöitä yhteisistä pelisäännöistä laitteiden puhdistukseen ja huoltokäytän-

töön liittyen. Jotta turvallinen apuvälineiden käyttö on mahdollista, tulee säännöllisistä apu-

välineiden huoltokäytänteistä ja tarkastusajankohdista sopia työpaikalla yhteisesti. (Tammi-

nen-Peter & Wickström 2013, 51.)   

Turvallisuutta lisäävien välineiden käyttöä saattaa vähentää iäkkäiden tottumattomuus niiden 

käyttöön tai he vierastavat niiden käyttöä (Ikonen, 2015, 211). Käytäntö on osoittanut, että 

vaikka apuvälineet voivat tuntua yksinkertaisilta, estää niiden käyttöä juuri osaamattomuus. 

Opastus onkin ratkaiseva tekijä apuvälineiden käytössä, ei niinkään ahtaus, kiire tai laitteiden 

käytön hankaluus. (Tamminen-Peter & Wickström 2013, 51.) 

Turjamaan (2014) tutkimuksessa todetaan, että ammattilaisten mukaan moniammatillinen yh-

teistyö oli avainkysymys turvallisen ympäristön kehittämisessä ikääntyneille asiakkaille. Tämä 

edellyttää asiakkaan henkilökohtaisten apuvälineiden tarpeen arviointia ja parhaiden yksilöl-

listen ratkaisujen löytämistä. (Turjamaa 2014, 36.) 

3.5 Apuvälinepalveluprosessi 

Apuvälinepalvelu on asiakkaan tarpeista lähtevä prosessi, joka on kestoltaan yksilöllistä. Koko 

prosessi on monitahoista ja -portaista, yksilöllistä sekä hyvää yhteistyötä vaativaa. Palvelu-

prosessi koostuu useista eri vaiheista, jotka havainnollistetaan seuraavassa kuviossa. (Ikonen 

2015, 122; Salminen 2010, 38.) Tässä opinnäytetyössä valittiin Ikosen (2015) kaavio apuväli-

nepalveluprosessista (kuva 1) koska se on selkeä ja siitä tulee esille koko apuvälinepalvelupro-

sessin kaari apuvälineen tarpeen havaitsemisesta aina sen palautukseen asti. Muita vastaavia 

kaavioita apuvälinepalveluprosessista on mm. Salmisen (2010) Apuvälineprosessi (Salminen 

2010, 38). Ikosen (2015) kaaviota apuvälinepalveluprosessista noudattamalla saadaan 
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asiakkaalle tarkoituksenmukainen, toimiva apuväline.  

 

Kuva 1: Apuvälinepalveluprosessi (Ikonen 2015, 122) 

Kun henkilön suorituskyky heikkenee hänelle tärkeässä toiminnassa, puhutaan toiminnan hai-

tasta. Tämän haitan havaitseminen on apuvälinepalveluprosessin lähtökohta ja samalla myös 

Ikosen (2015) apuvälinepalveluprosessin (kuva 1) lähtökohta. Haitan voi havaita henkilö itse, 

läheinen tai ammattihenkilöt. (Salminen 2010, 38.) 

Apuvälinetarpeen havaitsemisen jälkeen hakeudutaan palveluun, jonka jälkeen tapahtuu apu-

välinetarpeen arviointi. Apuvälineen tarpeen arvioinnissa on tarkoitus löytää ratkaisu niin, 

että ihminen pystyy suoriutumaan arjen toiminnoistaan ongelmista huolimatta. Arviointi pe-

rustuu henkilön toimintaa edistävien ja estävien tekijöiden selvitykseen, joita ovat muun mu-

assa toimintakyky, elämäntilanne, apuvälineen käyttöturvallisuus sekä käyttöympäristö. Itse-

näisyyttä tukevat ja tarkoituksenmukaiset apuvälineet ja muut keinot perustuvat tähän arvi-

ointiin. Arviointiin osallistuu työryhmä, jossa on mukana asiakas, tarvittaessa hänen lähei-

sensä ja avustajansa sekä asiantuntijoita eri alueilta. Kokoonpano vaihtelee sen mukaan, mitä 

apuvälineratkaisuja tarvitaan, esimerkiksi asunnon muutostyöt. (Salminen 2010, 38-39, 53; 

Ikonen 2015, 125.) 

Viinamäen (2011) Länsi-Pohjassa toteutetun kehittämistyön mukaan haastateltavat nostivat 

apuvälinepalveluissa kehittämiskohteeksi tiedottamisen: miten ja missä vaiheessa tulisi ha-

keutua apuvälinepalveluihin ja tiedottamisessa tulisi huomioida myös erityisryhmien tarpeet. 

Esiin nousi myös sosiaalitoimen toimenkuvan vahvistaminen palveluista tiedottamisessa. Li-

säksi kehittämiskohteeksi nousi apuvälinetarpeen havaitsemisen jälkeen tapahtuva nopea ja 
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vaivaton apuvälineiden saanti. Tätä voidaan kehittää lisäämällä ja laajentamalla asiantunti-

joiden erityisosaamista saatavuusperusteista, sekä tehostamalla toimintatapojen ja apuväli-

nemallien tuntemusta. (Viinamäki 2010, 124-125.) 

Apuvälineitä yleensä kokeillaan siinä ympäristössä, jossa apuvälinettä käytetään. Apuväli-

neestä riippuen sovitaan riittävän pitkä kokeilujakso, jonka aikana selviää, soveltuuko kysei-

nen apuväline täyttämään asiakkaan toiveita ja tarpeita. Apuvälinettä, jonka käyttö vaatii 

harjoittelua, on tarpeen kokeilla kaikissa käyttöympäristöissä. Vaikka sisätiloissa apuvälineen 

käyttö onnistuu hyvin, voi sen käyttö ulkona olla haasteellista esimerkiksi tasoerojen, ahtai-

den kulkuväylien ja epätasaisen maaston vuoksi. Haastattelemalla ja arvioinnilla voidaan arvi-

oida, miten apuvälineen kokeilu on sujunut. Kokeilun aikana henkilö pystyy kertomaan, mitä 

muutoksia tai ominaisuuksia apuvälineessä tarvitaan. (Salminen 2010, 39.) 

Jormakan (2015) tutkimuksen mukaan apuvälinelainaamossa tapahtuvaan apuvälineen valin-

taan osallistui noin puolet käyttäjistä. Kuitenkin apuvälineen valinta tapahtui lähes aina yh-

teistyössä asiakkaan tai hänen lähihenkilönsä kanssa. Jormakka toi tutkimuksessaan esiin toi-

mintamallien kehittämisen niin, että apuvälineen käyttäjä osallistuisi itse oman apuvälinepro-

sessin vaiheisiin aina, kun se olisi mahdollista. (Jormakka 2015, 57.) 

Erilaiset päivittäisen toiminnan ja liikkumisen apuvälineet saa kunnan apuvälinelainaamosta 

yleensä viivytyksettä, kun taas yksilöllisesti mitoitetun apuvälineen käyttäjälle joudutaan ti-

laus tekemään erikseen sovitulta toimittajalta. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi peruu-

kit, tukipohjalliset ja yksilöllinen pyörätuoli. Käyttäjän kannalta tärkeintä on, että hankinta-

prosessi on nopea ja apuväline nopeasti käytettävissä. (Salminen 2010, 40-41.) 

Käytön opetus niin sanallisesti kuin kirjallisestikin kuuluu jokaiseen apuvälineeseen. Asiakkaan 

pitäisi saada opetella apuvälineen käyttöä ohjatusti. Ohjaus ja opetus suunnitellaan yksilölli-

sesti, käyttäjän taitojen mukaan. Jos apuvälineen käyttöön osallistuu muita ihmisiä, myös 

näiden tulisi saada ohjausta ja opetusta apuvälineeseen. Apuvälineen luovutustilanteessa teh-

dään kirjallinen lainaussopimus, apuväline annetaan käyttäjälleen lainaksi. Laina-aika mää-

räytyy tarpeen mukaan, joko lyhytaikaiseksi tai pitkäaikaislainaksi. (Salminen 2010, 41.) 

Jormakan (2015) tutkimuksessa nousi esiin, että apuvälinetietoutta tulisi antaa käyttäjän ko-

tihoidon tukemiseen osallistuville koska apuvälineen luovutuksista 25% perustui asiakkaan, hä-

nen läheisensä tai kotihoidon tekemiin apuvälinetarvearvioihin ja tällöin ammattitaitoinen 

apuvälinearvio jää toteutumatta. (Jormakka 2015, 57.) 

Vastuu apuvälineen sovituksesta jäi esimerkiksi apuvälineen käyttäjän omaiselle tai ei toteu-

tunut lainkaan noin puolessa apuvälineen luovutuksista. Apuvälineen säätäminen ja käyttö-

kuntoon laittaminen voi tällöin jäädä puutteelliseksi. Lähes aina apuvälineen käyttö kuitenkin 

opastettiin tulevalle käyttäjälle tai se järjestettiin muuten. Jos käytön opastus annetaan 
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muulle kuin apuvälineen käyttäjälle, tulisi varmistaa, että käyttäjä on sen oikein oppinut. 

Jormakan (2015) mukaan toimintamalleja tulisi kehittää niin, että apuvälineen sovitus, säädöt 

ja käyttöön opastus toteutetaan ammattitaitoisesti. (Jormakka 2015, 57.) 

Apuvälineen käyttöä ja toimivuutta seurataan kotihoidossa asiakaskäynneillä sekä mahdollisen 

fysioterapeutin kotikäynnin yhteydessä. Apuvälinelainaamolla on vastuu apuvälineiden huol-

losta ja korjauksesta. Lainausvaiheessa on sovittu, mitkä huoltotoimenpiteet ovat käyttäjän 

vastuulla ja minne otetaan yhteyttä, jos apuvälineeseen tulee vika. Apuvälineen ollessa huol-

lossa tai korjauksessa annetaan käyttäjälle toinen apuväline tilalle. (Ikonen 2015, 125; Salmi-

nen 2010, 42.) 

Suurin osa apuvälineistä kierrätetään useammalla käyttäjällä. Apuvälineen luovutustilanteessa 

käyttäjälle kerrotaan, onko apuväline palautettava, mihin se palautetaan ja miten toimitaan, 

jos tilalle tarvitaan toinen apuväline. (Salminen 2010, 42.) 

4 Menetelmät ja opinnäytetyön toiminnallisen osuuden toteutus 

Opinnäytetyö on toiminnallinen, jossa nykytilaa kartoitetaan laadullisin menetelmin. Kvalita-

tiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata todellista elämää. Laadullisessa 

tutkimuksessa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2016, 161.) Toimintatapojen löytäminen on tavoitteena laadullisessa tut-

kimuksessa. Yksi keskeinen merkitys laadullisessa tutkimuksessa on sen mahdollisuus lisätä 

ymmärtämystä tutkittavasta ilmiöstä. Usein tarvitaan ilmiön ymmärtämiseksi ihmisten omia 

kuvauksia, koska monia hoitamisen ilmiöitä ei voida vain mitata määrällisesti tai tutkia tietoa 

havainnoimalla. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 57.) Laadullinen menetelmä opin-

näytetyössä soveltuu tutkimusaiheeseen, koska tarkoituksena on kerätä haastattelujen avulla 

työntekijöiden omia kokemuksia ja tuntemuksia apuvälineprosessin nykytilanteesta.  

Opinnäytetyö on toiminnallinen, koska tarkoituksena on kehittää Lohjan kaupungin työnteki-

jöille toimintaohje/työkalu, jossa ilmenee toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuu. Työelämä-

lähtöiseen toimeksiantoon perustuva opinnäytetyö on toiminnallinen, jos tarkoituksena on 

tuottaa tuotos/kehittämisehdotus toimeksiantajalle (Tuomi & Latvala 2019). Organisaation 

apuvälineprosessin nykytilaa kartoitettiin haastatteluin. Haastatteluista esiin nousseiden asi-

oiden pohjalta järjestetty workshop on osa toiminnallista opinnäytetyötä. Workshopissa osal-

listettiin apuvälineiden ohjaukseen ja hankintaan osallistuvat toimijat ja tämän pohjalta Loh-

jan kaupungin työntekijöille kehitettiin toimintaohje/työkalu, jossa ilmenee apuvälineproses-

sissa toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuu.  
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4.1 Nykytila 

4.1.1 Tutkimukseen osallistujat 

Laadullisessa tutkimuksessa tärkeää on osallistujien kokemukset, tapahtumat ja yksittäiset 

tapaukset eikä niinkään osallistujien määrä. Valintaperusteina on tällöin henkilöt, joilla on 

paljon tietoa tutkittavasta asiasta. Lisäksi jos osallistujien on helppo jakaa tietoa tutkitta-

vasta asiasta ja sen aihe on selkeä, riittää pienempi osallistujamäärä. (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2009, 83-84.) 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin haastatteluun osallistuvista tarkoituksenmukaista otantaa eli 

valikoivaa otosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tietoisesti valitaan osallistujat haastatteluun. 

Haastatteluun valitaan sellaiset osallistujat, jotka tietävät paljon tutkittavasta asiasta tai 

joilla on paljon kokemusta siitä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 85.) 

Opinnäytetyön ryhmähaastattelut toteutettiin kolmella eri kotihoidon alueella. Kotihoidon 

alueet valittiin siten, että asiakkaat ovat niin kaupunkialueelta, taajama-alueelta kuin haja-

asutusalueeltakin. Opinnäytetyöhön haastateltavat osallistujat valittiin niin, että jokaisessa 

kolmessa kotihoidon alueella oli kolmesta viiteen haastateltavaa. Haastateltavalla tuli olla 

riittävän pitkä työkokemus kotihoidosta ja halukkuus osallistua haastatteluun. Opinnäytetyön 

aineiston keruusta ja haastattelusta toimitettiin saatekirje kyseisten kotihoidon alueiden 

aluevastaaville. Aluevastaavat valitsivat haastatteluun sopivat vapaaehtoiset henkilöt ja an-

toivat saatekirjeen osallistuville (liite 2).  

4.1.2 Aineiston keruu 

Opinnäytetyön aineiston hankintamenetelmänä on teemahaastattelu. Teemahaastattelu on 

lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Tyypillistä teemahaastattelussa on se, että haas-

tattelun aihepiirit ja teema-alueet ovat tiedossa mutta järjestys sekä kysymysten tarkka 

muoto puuttuu. (Hirsjärvi ym. 2016, 208.) Lisäksi tyypillistä teemahaastattelulle on, että 

haastattelussa korostuvat haastateltavien asioille antamat tulkinnat ja merkitykset sekä se, 

että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 48).  

Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen tarkoituksen mukaiset merkitykselliset vastaukset pyrittiin 

löytämään teemahaastattelun avulla (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). Teemahaastattelurungon 

teemoina olivat kotihoidon työntekijöiden kokemukset apuvälineiden käytöstä sekä kotihoidon 

työntekijöiden kokemukset apuvälineiden hankinnasta ja siihen liittyvistä asioista (liite 3).  

Tämän opinnäytetyön haastattelumuoto oli ryhmähaastattelu, jossa haastattelut tehtiin kol-

messa eri Lohjan kaupungin kotihoidon ryhmässä. Haastateltavat edustivat samaa palvelualaa, 

joten ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä soveltuu silloin hyvin (Kankkunen & Veh-

viläinen-Julkunen 2009, 95). Ryhmähaastattelun etuna on, että sen avulla saadaan tietoa no-

peasti useammalta vastaajalta yhtä aikaa (Hirsjärvi & Hurme 2011, 63).  
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Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan nykytietämys apuvälineistöstä 

sekä niiden saatavuudesta ja hankinnasta. Tutkimuslupa saatiin Lohjan kaupungilta kesä-

kuussa 2019. Haastattelujen ajankohdat olivat jokaisella kotihoidon alueella erikseen, ajan-

kohdat sovittiin aluevastaavien kanssa ja ne toteutettiin syyskuun alkuun mennessä. Yhteen 

haastattelukertaan varattiin aikaa yksi tunti. Haastattelut nauhoitettiin. Ennen haastattelun 

aloittamista haastateltavat allekirjoittivat suostumuslomakkeen (liite 4). Lisäksi käytiin suulli-

sesti läpi haastattelun kulku sekä esiteltiin opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite. Kaikkiaan haas-

tatteluihin osallistui 11 haastateltavaa. Haastattelut toteutettiin kotihoidon tiloissa ja haas-

tattelutilanteet olivat rauhallisia ja rentoja ilmapiiriltään. Opinnäytetyön jälkeen haastatte-

luaineisto hävitetään asianmukaisesti eikä missään tutkimuksen vaiheessa käy ilmi haastatel-

tavien henkilöllisyys (Leino-Kilpi & Välimäki 2016, 374).  

4.1.3 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyön ryhmähaastattelut nauhoitetaan, jonka jälkeen nauhoitukset pyritään mahdol-

lisimman pian kirjoittamaan puhtaaksi sanasta sanaan eli litteroimaan. Litteroinnin jälkeen 

saatu aineisto analysoidaan. Litterointi on sitkeyttä vaativa ja aikaa vievä vaihe, koska kirjoit-

taminen on hidasta ja työlästä. Nauhoituksesta sanatarkasti kirjoitettu teksti vie kuudesta 

kymmeneen tuntia yhtä nauhoitettua tuntia kohden. Haastattelijan tai tutkijan itse kirjoitet-

tua haastattelun haluamaansa muotoon, on se paras tilanne litteroinnin kannalta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 140.) 

Tämän opinnäytetyön kaikki kolme ryhmähaastattelua nauhoitettiin, jonka jälkeen ne litteroi-

tiin sanasta sanaan. Haastattelut sujuivatkin oletettua nopeammin ja litteroitavaa haastatte-

lumateriaalia oli yhteensä 58 minuuttia ja 37 sekuntia. Litteroinnin haasteena oli haastatte-

lussa päällekkäin käytetyt puheenvuorot, jolloin nauhoitetta oli vaikea kuulla selkeästi. Puh-

taaksi kirjoitettua tekstiä tuli yhteensä 11 A4-sivua. 

Käytännössä laadullisen aineiston analyysi on aineiston toistuvaa lukemista, tekstien mietti-

mistä, vertailua, tulkitsemista ja niihin osittain päällekkäistä teoretisointia. Tutkimuksellisia 

lähestymistapoja on monia, jotka vaativat erilaista aineistoa ja käsittelyä. Kuitenkin niillä on 

myös yhteisiäkin piirteitä. Kaikki lähestymistavat edellyttävät tutkijalta monimuotoisen ja 

rikkaan aineiston luokittelua, vertailua ja tulkintaa. Koodaaminen ja memojen kirjoittaminen 

ovat edellä mainittujen vaiheiden pelkistetyt nimet. (Valli & Aaltola 2015, 110.) 

Laadullisen aineiston analyysissa työskentely koostuu yksinkertaisesti koodaamisesta ja me-

mojen kirjoittamisesta. Aineiston koodaamisella tarkoitetaan aineiston jäsentämistä erityyp-

pisillä koodeilla. Koodi voi olla sana tai lyhyt fraasi, jolla määritellään tietty aineiston osa tai 

esitetään ydinsisältö tiivistettynä. Koodaaminen on siis tulkitsevaa toimintaa. (Valli & Aaltola 

2015, 110-111.) 
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Ensimmäinen askel varsinaisen analyysin aloittamisessa on koodaus, joka on ratkaiseva linkki 

teorian ja aineiston välillä. Koodauksella luodaan linkki aineistosta koodiin, sekä ajatukseen, 

käsitykseen ja takaisin siihen aineiston osaan, joka liittyy asiaan. Näin saadaan esiin uusia 

seikkoja, jotka eivät muuten näkyisi. Koodauksella määritellään, mistä aineistossa on kyse ja 

selvennetään merkitystä. Aineiston koodausta toistetaan, jotta saataisiin suodatettua ja ko-

rostettua tärkeitä piirteitä aineistosta, tiivistettyä niitä sekä nostettua esiin uusia teemoja, 

luokituksia, käsitteitä ja merkityksiä. (Valli & Aaltola 2015, 112.) 

Laadullisen aineiston systemaattista järjestämistä kutsutaan siis koodaamiseksi. Koodauksen 

avulla muodostetaan luokkia, joilla on yhteisiä piirteitä. Luokittelun voi tehdä päättelemällä 

hiljaista tietoa ja intuitiota avuksi käyttäen. Uudelleenkoodauksessa käsitteitä määritellään 

lisää käyttäen omaa pohdintaa, aineiston ja kirjallisuuden lukemista sekä keskusteluja, joita 

on käyty omaan aihepiiriin liittyen. Näistä syntyviä ajatuksia kannattaa kirjata memoihin 

muistin tueksi. (Valli & Aaltola 2015, 112.) 

Memojen kirjoittaminen tarkoittaa muistiinpanojen tekemistä. Memoihin voi kirjoittaa ide-

oita, ajatuksia ja muita muistiinpanoja, jotka liittyvät tutkimukseen ja koodaukseen ja jotka 

syntyvät jo aineistoa luettaessa, koodausprosessin aikana tai sen jälkeen. Memojen avulla voi-

daan kehittää ja täsmentää koodeja sekä syntynyttä luokittelujärjestelmää. Memot ovat osa 

tutkimista, analysointia, tietämisen ja keksimisen prosessia ja näin hyviä työkaluja tutkimus-

prosessin etenemiseen. (Valli & Aaltola 2015, 108, 114.) 

Tämän opinnäytetyön aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla, jossa aineistosta 

muodostetaan kategorioita ja joka tutkii ja laskee esiintymistä sekä tekstin merkityksiä 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 55). Induktiivinen tarkoittaa aineistosta lähtevää 

menettelyä (Valli & Aaltola 2015, 115). 

Aineistolähtöinen sisällön analyysi jaetaan karkeasti kolmeen vaiheeseen eli pelkistämiseen, 

ryhmittelyyn sekä teoreettisten käsitteiden luomiseen. Aineiston pelkistämisessä aineistosta 

karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois joko tiivistämällä tekstiä tai pilkkomalla sitä osiin. 

Aineistosta etsitään tutkimukselle olennaisia kuvaavia ilmaisuja, jonka jälkeen pelkistetyt il-

maisut listataan samaa ilmiötä kuvaaviksi ryhmiksi. Pelkistämisen jälkeen seuraa aineiston 

ryhmittely. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-124.) 

Ryhmittelyssä koodatuista alkuperäisilmauksista etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavai-

suuksia, jonka jälkeen samaa tapahtumaa kuvaavat käsitteet ryhmitellään, yhdistetään eri 

luokiksi ja näistä muodostuu alaluokat. Alaluokille annetaan nimet, jotka kuvaavat luokan si-

sältöä. Alaluokkia yhdistetään yläluokiksi ja yläluokkia yhdistämällä saadaan pääluokkia. Pää-

luokat nimetään aineistosta nousevan tapahtumaa kuvaavan aiheen mukaan. Tästä muodostuu 

lopuksi yhdistävä luokka. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124-125.)   
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Ryhmittelyn jälkeen tulee käsitteellistäminen eli tässä lajitellaan olennainen tieto tutkimuk-

sen näkökulmasta ja valitun tiedon pohjalta muodostetaan teoreettiset käsitteet. Käsitteellis-

tämisessä siis päästään alkuperäisistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja joh-

topäätöksiin. Luokituksia yhdistellään, eli käsitteellistämistä jatketaan, niin kauan kuin se on 

mahdollista aineiston sisällön kannalta. Alkuperäistietosisältöön on säilyttävä polku koko ana-

lyysin ajan. Käsitteellistäminen kuvataan prosessina, jossa tutkimuskohteesta muodostetaan 

kuvaus, jonka tutkija rakentaa muodostamiensa käsitteiden keinoin. Käsitteellistämisessä ko-

kemusperäinen aineisto yhdistetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa kuvataan kokemus-

peräisestä aineistosta muodostettua mallia, käsitejärjestelmää, käsitteitä tai aineistoa kuvaa-

via teemoja. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125-127.) 

Tulkinta ja päättely ovat sisällönanalyysin perusta, jossa kokemusperäisestä aineistosta men-

nään kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta tapahtumasta. Johtopäätöksiä tehtä-

essä tutkijan tulisi kyetä ymmärtämään tutkittavien antamat merkitykset asioille. Tutkijan 

tavoitteena on ymmärtää tutkittavia heidän näkökulmastaan jokaisessa analyysin vaiheessa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 127.)  

Tämän opinnäytetyön analysointi aloitettiin syyskuun 2019 puolessa välissä lukemalla haastat-

teluista saatua materiaalia huolellisesti läpi useaan kertaan. Haastattelumateriaalia luetta-

essa alleviivattiin lyhyitä lauseita ja sanoja, jotka koodattiin teemahaastattelurungon kysy-

mysten mukaisesti. Näistä etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, jonka jälkeen tehtiin au-

tenttisista lainauksista pelkistetyt ilmaisut ja yhdistettiin ne alakategorioiksi. Apuvälinepalve-

luprosessin yläluokiksi muodostuivat yhteydenotto (tavoitettavuus), palvelu, ohjaus (ohjeis-

tus), kotiutuminen ja saattohoitoasiakas. Näistä saattohoitoasiakas sisällytettiin myöhemmin 

palveluiden alle. Sisällönanalyysin jokaista pelkistämisvaihetta tehtiin ensin erikseen. Jokai-

sen pelkistämiskierroksen jälkeen opinnäytetyöntekijät kävivät uudet pelkistetyt ilmaisut yh-

dessä läpi. 

4.1.4 Tulokset 

Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa apuvälineiden hankintaprosessin nykytila Lohjan 

kaupungin kotihoidossa kotihoidon työntekijöitä haastattelemalla. Kotihoidon työntekijöiltä 

kartoitettiin heidän kokemuksiaan apuvälineiden käytöstä ja hankinnasta kotona asumisen tu-

kena. Haastatteluista nousi selkeästi esiin ongelmakohdat apuvälineiden hankintaprosessissa 

mutta myös toisaalta se, mikä on hyvää nykyisessä prosessissa. Myös alueiden välillä oli vas-

tauksissa selkeitä eroavaisuuksia. 

Yhteydenotto, tavoitettavuus 

Yhteyden saaminen Apuvälinelainaamoon koettiin hankalaksi kahdella alueella kolmesta koti-

hoidon alueesta. Takaisinsoittojärjestelmä koettiin hankalaksi koska Apuvälinelainaamon 
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soittaessa takaisin oli jo poistuttu apuvälinettä tarvitsevan asiakkaan kotoa eikä muun muassa 

tarvittavia mittauksia voitu tehdä vaan ne piti delegoida seuraavalle hoitajakäynnille. 

Hankalaa nykyisin päästä niin ku, saada yhteys sinne apuvälinelainaamoon, ku 
siel on tää takaisinsoittojärjestelmä ja vaikee tavottaa ja sit ne soittaa sielt ta-
kasin sä oot jo toisel asiakkaalla. 

Sit ku ne soittaa takasin, ni sit ne yleensä haluu tietää jotain mittoja niist tava-
roista, mitä tarttee vaihtaa tai jotain ja sit me ollaan jo muualla, menossa ni ei 
meil oo antaa sit niitä. 

Haastateltavat näkivät ratkaisuna tähän viranomaispuhelinnumeron saannin kotihoidolle. Toi-

saalta yhdellä alueella takaisinsoittojärjestelmä koettiin hyvänä asiana. Toisena ongelmana 

koettiin ilta- ja viikonloppuaikaan tapahtuvat apuvälineiden rikkoutumiset.  

Et jonkun sängyn kanssa jäit viikonloppuna sillai huonosti. Se kun asiakas sanoo, 
et soittakaa ja korjatkaa, ilmoittakaa johonkin niin ei kyl oikeesti tiedä mihin 
itsekkään ottaa yhteyttä. Joku tämmönen päivystys, simmonen mikä kääntyis 
et sielt tulis sit joku auttaa, et jos sun sänkykin hajoo siis silleen pahaan asen-
toon. Se oli aika kurja tilanne mun mielestä. 

Selkeää ohjeistusta ei ole siitä, miten Apuvälinelainaamoon saa sähköisesti yhteyden tai tieto 

ei ole saavuttanut kaikkia toimipisteitä. Kahdella alueella toivottiin yhteydenottomahdolli-

suutta sähköpostin avulla, kun taas kolmannella alueella käytettiin jo Pegasos-postia yhtey-

denottoon. 

Palvelu 

Haastatteluista nousi esiin apuvälinepalveluun liittyviä toimintoja, joita käydään seuraavaksi 

läpi. Näihin palveluihin kuuluvat apuvälineiden tarjonta, hankinta, kuljetus, saattohoitoasiak-

kaat, asennus, huolto ja korjaus. 

Apuvälineiden tarjonnasta oli epäselvyyttä jokaisella alueella. Kaivattiin luetteloa tarjolla 

olevista apuvälineistä, sillä koettiin, ettei edes tiedetä mitä kaikkea on mahdollista apuväli-

nelainaamosta saada. 

Ja on niinku vähän epätietoisuutta siitä mitä tällä hetkellä sielt saa. Et ois ihan 
hyvä, jos tulis vaikka sellainen lista, et mitä kaikkee on mahdollista saada, ja 
vaikka kiertäis (apuvälinelainaamon väki) vähän ryhmittäin ja kävisi esittäyty-
mässä. 

Se olis toisaalta hyvä, ku olis siellä apuvälinesivuilla joku esimerkiks luettelo 
mist vois kattoo mitä niinku oikeesti on kun. Niin sielt vois löytyy jotain sem-
mos mikä vois helpottaa. Koska just yks asiakas kysyi vähän aikaa sitte, et 
saako polvitukea esimerkiks lainattua. En mä ollu kyllä varma saako mut kyl sen 
saa vähäks aikaa. Mut mä olin ainakin epävarma et saa, en tienny, soitettii. 

Perusapuvälineiden, kuten rollaattori ja suihkutuoli, saatavuus koettiin haastatteluissa hy-

väksi. Lisäksi näiden nouto ja palautus Apuvälinelainaamon käytävälle koettiin joustavaksi ja 
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helpoksi. Perusapuvälineet saatiin jopa saman päivän aikana, lukuun ottamatta kotihoidon pe-

riferia-alueita, jolloin apuvälineen saantiin meni jopa viikko. Apuvälineen laina-ajan jatkami-

nen soittamalla sai kiitosta ja kaiken kaikkiaan Apuvälinelainaamon palvelua kehuttiin hy-

väksi. 

Eihän siinä montaa päivää mee, voi olla, että saa seuraavana päivänä, mutta 
sitten kun suihkutuolinkin sille yhdelle, kun se tuli Lohjalta, niin se meni mun 
mielestä Pusulaan ja sitten se sieltä haettiin, niin siinä meni sit taas hyvässä 
lykyssä melkein viikko. 

Sit mun mielestä siel on ollut hyvä palvelu, siis simmonen kiva, ku tulee se, 
että menee umpeen se aika niin sit ku soitat niin ne laittaa pitkään sen. Hyvä 
palvelu siellä sillain on.  

No ainakin ihan niitä on saanu ja sitte on niinkun kätevästi vaan soittamalla jat-
kettua sitä aikaa, kun se on ens se kolme kuukautta, ni sit riittää pelkkä soitto 
siihen ja. Helppohan ne on palauttaa sinne käytävään, ei tarvii niinku tiettynä 
kellonaikana mennä. Nii ja ne laittaakin nyt sit sinne käytävään valmiiks ne ja 
sit sä voit jättää. Eli se toimii hyvin. 

Apuvälineiden kuljetus nousi ongelmaksi haastatteluissa joka alueella. Esiin tuli, ettei tie-

detä, onko kuljetusta, kuinka usein kuljetusta on tai kuka kuljettaa apuvälineet asiakkaalle 

tai asiakkaalta pois.  

Ollaanhan mekin niitä kuskattu mut pääsääntönä on se, et omaisten velvolli-
suus on nykyään auttaa näissä. Et ku ei vissiin oikeen oo enää sitä kuljetuspal-
velua. Muuta ku varmaan just nää, onko ne vaan kerran kuukaudessa joku sys-
teemi vai miten se nykyään menee? 

… mä en tiedä kuka niitä kuljettaa. Täytyy erikseen tilata ellei omaiset…sitä 
sähkösänkyä toissa kesänä niin silloinkin omaiset haki sen sähkösängyn tuolta. 

Mut sekin on nykyään ongelma, kun ne ei tee sitä, kun jossain harvois tietyis 
tapauksissa nykyään vissiin hommaa ne kuljetukset, et se on niin ku omaisen 
vastuulla se tavaran kuljettaminen. Nää isommat jutut ni, mä en tiedä, mitkä 
ihan tarkkaan ne säännöt nykyään niin ku niis on. Sängythän niitten on pakko 
tuoda. Mut et jos nyt tarttee niin ku yhtäkkiä vaikka pyörätuolia lähtee vaihta-
maan, ni omaisen täytyy tulla hakemaan se ja viedä ja tuoda se uus tilalle. Mut 
entäs jos omaisel ei oo autoo? 

Saattohoitoasiakkaiden kohdalla haastatteluissa nousi esiin apuvälineiden nopean toimituksen 

ja saatavuuden ongelmat. Tärkeää olisi, että kaikki tarvittavat apuvälineet tulisivat kerralla, 

esimerkiksi sähkösänky patjan kanssa, eikä niin, että kumpikin joudutaan tilaamaan erikseen. 

Saattohoitoasiakkaan apuvälineiden kuljetus pitäisi saada toteutettua nopeasti niin, että 

omaisia ei tarvitsisi kuormittaa muutenkin raskaassa tilanteessa. 

…esimerkiksi saattohoidossa tarvitaan ne samoin tein sinne, et se saatavuus sit-
ten, et sielt tulis kaikki tarvittava sitten. Kaikki tarvittava nopeasti. 

Niin se on varmaan aika ikävä tilanne noissakin tapauksissa lähtee niitä omaisia 
kuormittamaan, jos jossain saattohoitotilanteessa on muutakin ajateltavaa, 
niin pyytää niitä sit. 
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Ensin tulee sänky ilman patjaa ja sit uudestaan pitää anomusta patjaan. Se eh-
tii kuolla jo sit siinä enne sitä. 

Siitä on ollut kokemuksia, kun painepatjat ja tämmöset ni, on pyydetty vaikka 
kuinka kauan, niin se on viipyny ja viipyny ja viipyny koska sit kävi niin, että 
tuli viimesenä päivänä ja sit hän oli vainaja seuraavana päivänä. 

Haastatteluista nousi ongelmaksi myös apuvälineiden asennus. Tietoa ei ollut kenen velvolli-

suus ja vastuu on laittaa apuvälineet toimintakuntoon, esimerkiksi sängyn nousutuki tai tuki-

kahvojen asennus seiniin. Tämä koettiin ongelmaksi kaikilla haastatelluilla alueilla. 

Se tuottaa kans ongelmia se asentaminen, että kenelle se kuuluu se asennus, 
kun ei nuo huoltomiehet oikeen niitä mielellään tuu niitä asentaa, kun niilläkin 
pitäisi sit olla tiedot noista kylppäreistä ja noista missä ne putket ja ne menee, 
kun niitä tullaan asentaa ja se, että tuleeko se asiakkaille miten paljon lisäkus-
tannusta sitten siitä sitten jos ottaa ihan ulkopuolisen firman. 

Et sit on tietysti jos ihminen on yksinäinen, ei oo omaisia eikä ketään poikia 
jotka tulee poraamaan ym. tämmöisiä niin sithän se on tietysti, sit tarvii vaan 
joku talonmies pikkarainen jostain etsiä. 

No mulle tulee ainakin mieleen, mieleen just se asennuksen kanssa olevat on-
gelmat välillä sitte jos vaikka johonkin täytyy asentaa joku kahva tai joku tuki-
kahva johonkin vaikka kylpyhuoneen seinään tai vaikkapa ihan kahva sängyn 
reunaan ja pitää jotenkin kiinnittää oikein siihen puuhun tai muuta, et kuka sen 
loppujen lopuks asentaa. 

Apuvälineiden huollon ja korjauksen osalta haastatteluissa toivottiin kotihoidolle omaa huol-

tomiestä, joka tekisi pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä asiakkaan kotona, esimerkiksi ki-

ristäisi ruuveja tai korjaisi jarruja. Toisaalta toivottiin kotihoidolle omaa pientä työkalupak-

kia, josta löytyisi tarvittava esimerkiksi juuri ruuvien kiristämiseen. Kahdessa kolmesta haas-

tattelusta nousi esiin, että kotihoidon työntekijöiden tulisi tarkistaa apuvälineiden toiminta-

kunto kerran kuukaudessa mutta vain yhdellä alueella tämä toteutui. Joskus myös asiakkaat 

itse toivat esille apuvälineen korjaus- tai huoltotarpeen, esimerkiksi jarrun tai ruuvin löysyy-

den. Useimmiten kotihoidon henkilökunta huomasi apuvälineen huolto- tai korjaustarpeen 

sattumalta käytön yhteydessä. Kaikille haastateltaville oli selvää, että rikkoutunut apuväline 

toimitetaan takaisin Apuvälinelainaamoon, josta saa uuden tilalle mutta tässäkin oli epätie-

toisuutta apuvälineen kuljetukseen liittyen. 

Kerran kuukaudessa pitää tarkistaa. No meille on ainakin tullut, että päiväri-
veille pitää laittaa, et kerran kuukaudessa tarkistetaan… Toki tietysti jos huo-
maa ittekin ennen sitä kuukautta… 

Ja sit voisko kenties olla joku yleismies-jantunen sit joka tulis kotiin huolta-
maan ne pikkujutut? 

… ois joku semmonen yleisperuspaketti, että jos se mutteri löystyy ni ois niin 
ku asiakkaalla ne apuvälineiden apuvälineet, työkalut, et sais vaikka kiristettyy 
sen mutterin. 
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Hätätilanne voi tulla kans noiden sänkyjen kanssa ja nosturien kanssa, et mihin 
soittaa ja mistä saa apuja, jos se tulee iltavuorossa tai viikonloppuna. 

Ohjaus, ohjeistus 

Haastatteluista nousi esiin, että ohjausta kaivattiin apuvälineiden huoltoväleihin ja pesuohjei-

siin. Myös perusapuvälineiden säädöistä kaivattiin ohjeistusta, esimerkiksi rollaattorin käsitu-

kien korkeuden säätöön. Ohjeistusta kaivattiin myös youtube-tyyppisen videon muodossa pe-

rusapuvälineiden kohdalla. 

Ohjausta kaipaisin, et mikä on se taso, johon rollaattorin käsituki laitetaan ja 
onks se oikeen. 

Kun on niitä perusvälineitä niin miksei voi olla ohjeet jossain youtubessa, mä 
ainakin sieltä katon aina välillä kaikkee, kertaan ja jotain muutakin. 

Enemmän ohjeistusta siitä, että kuinka usein ois huollot ja ja koska vaatii just 
sen sinne korjaukseen ja pesu ja tämmösii ohjeita. 

Kotiutuminen 

Kotihoidon asiakkaan kotiutuessa osastohoidosta tulisi tarvittavien apuvälineiden olla jo val-

miina kotona. Tämän nousi selkeästi haastatteluista esiin. Osaston fysioterapeuttien kotikäyn-

nit ennen kotiutusta koettiin hyväksi koska silloin apuvälinetarve oli arvioitu jo valmiiksi ja 

apuvälineet olivat kotona valmiina asiakkaan kotiutuessa tai heti kotiuduttua. Myös kotiutus-

tiimin rooli apuvälineiden hankinnassa asiakkaan kotiutuessa nousi tässä esiin. 

Se on se kotiutustiimi, joka hommaa niitä silloin, joskus tuntuu, että liikaakin. 
Ja joskus on niin, ettei mitään. 

… sekin silloin kun se ihminen tulee, niin ne pitäis jo olla siellä, ettei sais 
niinku mun mielestä kotiuttaa enneku on katottu, että pärjää siellä ja jotenki 
simmonen, et pääsee rappuset ylös. Kyllähän ne nyt mun mielestä käy sieltä 
välillä kattomassa sen asunnon. 

…semmoset kotiutuspalaverit ja nää ni sais kartotettuu ne ja ehkä jo ihan en-
nen kuin asiakas tulee kotiin, niin sit viel kattoo jossain välissä mitkä oli viel 
tarpeelliset. 

4.2 Osallistaminen 

4.2.1 Workshop 

Workshop eli työpaja on lyhyt seminaari tai tapaaminen, jonka painopiste on vuorovaikutuk-

sella ja tiedon vaihdolla. Työpaja on työskentelytapa ja sillä on hyvä osallistaa osallistujia 

mukaan suunnittelun eri vaiheisiin. Työpajasta saadaan paras hyöty, kun se on huolellisesti 

suunniteltu ja sen tavoitteet määritelty. Työpajan järjestäminen ja henkilöstön osallistami-

nen vaatii resursseja, joten huolellinen suunnittelu on tärkeää. (Tanner 2016, 10-11.) 
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Kerran järjestettävä työpaja on järkevää suunnitella yksinkertaiseksi ja ettei tehtävät ole 

liian monimutkaisia. Avoimen ilmapiirin luominen on tärkeää. Työpaja aikataulutetaan ja sen 

kesto riippuu osallistujien määrästä ja aiheesta. Ennen työpajan järjestämistä on tärkeää, 

että tavoitteet ovat selkeät ja tiedetään, minkälaista ongelmaa lähdetään ratkaisemaan/ide-

oimaan sekä keitä halutaan osallistaa, miksi ja miten. Työpajan alkaessa kyseisen työpajan 

tarkoitus ja tavoitteet tuodaan heti tiedoksi osallistujille. (Tanner 2016, 11, 33.) 

Tässä opinnäytetyössä haastatteluista esiin nousseiden apuvälineiden ohjaukseen ja hankin-

taan osallistuvien toimijoiden kanssa järjestettiin workshop eli työpaja, jossa osallistettiin 

apuvälineprosessiin kuuluvat toimijat. Näiden toimijoiden esimiehille lähetettiin kutsukirje 

workshopiin sähköpostitse ja esimiehet valitsivat osallistujan sinne. Kokoon saatiin moniam-

matillinen työryhmä, jonka ryhmäkoko oli 12 henkilöä opinnäytetyön tekijöiden lisäksi. Mo-

niammatillisessa työryhmässä oli edustaja Apuvälinelainaamosta, toimintaterapeutti, fysiote-

rapeutti sekä osastolta että kotihoidosta, edustajat kotikuntoutuksesta sekä kotiutustiimistä, 

osaston henkilökuntaa sekä kotihoidon henkilökuntaa. Aikaa varattiin työpajatyöskentelyyn 

kolme tuntia, yksi tunti workshopin valmisteluun ja kaksi tuntia itse ryhmätyöskentelyyn. 

Workshop pidettiin Lohjan kaupungin Palvelukeskuksessa, Tietotuvassa.  

Työpajamenetelmänä oli aivoriihi, jossa ryhmäkoko on 5-12 henkeä. Se on innovatiivinen on-

gelmanratkaisun tapa, jossa tarkoituksena on luoda paljon rakentavia ideoita luotettavassa 

ilmapiirissä. Tähän ottavat osaa kaikki työpajaan osallistuvat jäsenet. Perusajatuksena on, 

että kun ideoita saadaan runsaasti, löytyy niistä todennäköisemmin myös hyviä, käyttökelpoi-

sia ideoita. Tämän ongelmanratkaisutavan vahvuus on, että toisten osallistujien ideoista voi 

syntyä uusia ajatuksia ja opitaan uusia lähestymistapoja tarkasteltavasta asiasta. (Innokylä 

2019) 

Aivoriihi-menetelmä jaetaan viiteen osaan, menetelmään tutustuminen, ongelman asettami-

nen ja rajaaminen, ideointivaihe, arviointivaihe ja valintavaihe (Innokylä 2019). Työpajan 

alussa esitellään haastatteluista esiin nousseet kehitettävät asiat ja kerrotaan aivoriihen pe-

russäännöt. Tämän jälkeen siirrytään ideointivaiheeseen, jossa jokainen osallistuja kirjaa 

omia ajatuksiaan ja ehdotuksiaan post-it-lapuille. Ideointivaiheen jälkeen jokainen käy laitta-

massa omat lappunsa seinällä olevien kehityskohteiden alle. Post-it-lappujen käyttö auttaa 

ideoiden jatkokäsittelyä ryhmittelyssä (Innokylä 2019).  

Arviointivaiheessa kannustetaan vapaaseen ideointiin, kannustetaan parantelemaan muiden 

ideoita sekä yhdistelemään ideoita näitä kuitenkaan arvostelematta. Tämä auttaa osallistujia 

irtaantumaan tutuista ratkaisuista ja ajatusmalleista. Kun ideoita on kerätty, niitä niputetaan 

yhteen ja voidaan yhdessä valita parhaimmat ratkaisut. Tässä vaiheessa ideoita tarkastellaan 

kriittisesti ja arvioivasti. Kriittisesti arvioiduista ratkaisuista käydään avointa keskustelua, 

jotta lopuksi voidaan valita parhaat ideat arvioiden perusteella. (Innokylä 2019.)  
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Workshopin aluksi opinnäytetyön tekijät esittelivät itsensä, opinnäytetyön tarkoituksen ja ta-

voitteen sekä mitä tässä workshopissa oli tarkoitus tehdä. Workshopin aluksi käytiin läpi myös 

haastatteluista esiin nousseet kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet luotiin Ikosen (2015) apu-

välinepalveluprosessin kaavion mukaisesti ja ne kirjoitettiin luentotaululehdelle jokainen ke-

hityskohde omalle lehdelleen (Ikonen 2015, 122). Tämän jälkeen jokainen osallistuja kirjoitti 

omia ideoitaan post-it-lapuille ja vei ne kyseisen kehityskohteen alle. Seuraavaksi osallistujat 

jaettiin neljään kolmen hengen ryhmään. Jokainen ryhmä kiersi kaikki kehittämiskohteet, pa-

rantelivat jo esitettyjä ideoita sekä yhdistelivät niitä. Lopuksi ideoita niputettiin yhteen avoi-

mella keskustelulla, mietittiin apuvälineprosessiin kuuluvien toimijoiden vastuualueita ja ai-

kataulutettiin ne. Näiden ideoiden pohjalta opinnäytetyön tekijät luovat toimintaohjeen/työ-

kalun Lohjan kaupungin työntekijöille, jossa ilmenee toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuu. 

Toimintaohjeen olisi tarkoitus selkeyttää ja yhtenäistää Lohjan kaupungin apuvälinepalvelu-

käytänteitä. 

Kun toimintaohje/työkalu on saatu valmiiksi, annetaan se kotihoidon aluevastaavien sekä pal-

velupäällikön arvioitavaksi. 

4.2.2 Workshopin analysointi ja tulokset 

Workshopin analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällön analyysia. Tässä teoria toimii 

analyysin apuna mutta ei pohjaudu suoraan teoriaan. Abduktiivinen päättely kuuluu usein teo-

riaohjaavaan analyysiin. Tässä päättelyssä yhdistetään aineistolähtöisyys ja valmiit mallit, 

vaikka luovuutta käyttäen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109-110.)  

Workshopin analysointi tehtiin haastattelujen sisällön analyysia hyödyntäen. Haastatteluista 

nousi esiin kehittämiskohteet, jotka sijoitettiin Ikosen (2015) apuvälinepalveluprosessikaavi-

oon (Ikonen 2015, 122). Näistä muodostettiin pääluokat, joihin moniammatillisen workshopin 

avulla haettiin alaluokkien sisältö. Alaluokkina olivat apuvälinepalveluprosessikaavion vaiheen 

tekijä/vastuu sekä aikataulu, katso taulukko 2.   

Workshopin tulosten analysointia tehtiin jo itse workshopin aikana. Työpajan ideat ryhmitel-

tiin jo valmiiksi eri apuvälineprosessin vaiheiden alle. Workshopissa jokaisen kehitettävän 

apuvälinepalveluprosessin vaiheen alle tulleiden ideoiden pelkistys aloitettiin yhdessä 

workshopin osallistujien kanssa käymällä ideat vielä kahteen kertaan läpi yhdistämällä ja pel-

kistämällä niitä. Pelkistämistä jatkettiin opinnäytetyöntekijöiden toimesta myöhemmin.  
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Apuvälinepalveluprosessi Tekijä, vastuu Aikataulu 

1.Apuvälinetarpeen havaitse-
minen Kotiutuminen 

  

2.Palveluun hakeutuminen Yh-
teydenotto, tavoitettavuus 

  

3.Apuvälinetarpeen arviointi   

4.Apuvälineen valinta Tarjonta   

5.Apuvälinepäätös   

6.Apuvälineen hankinta Kulje-
tus 

  

7.Apuvälineen luovutus ja käyt-
töönotto/käytönopetus: Apuvä-
lineiden asennus, ohjaus/oh-
jeistus 

  

8.Apuvälineen käytön seuranta   

9.Apuvälineen huolto ja kor-
jaus Huolto ja korjaus 

  

10.Apuvälineen palautus   

Taulukko 2: Taulukossa Ikosen (2015) Apuvälinepalveluprosessin vaiheet. Punaisella merkityt 
olivat haastatteluista esiin nousseet kehittämiskohteet, joita työstettiin workshopissa 

 

Myös workshopissa osallistujat toivoivat apuvälinepalveluihin omaa huoltomiestä, joka kävisi 

asiakkaiden luona tekemässä pienemmät huollot ja korjaukset. Tätä perusteltiin taloudelli-

sella hyödyllä, näin säästettäisiin aikaa ja toisaalta myös rahaa, kun apuvälineiden edestakai-

sin kuljetus eri toimijoilta jäisi pois. 

Puheeksi nousi myös kotihoidon henkilökunnan toivoma luettelo apuvälineistä. Tämä koettiin 

hankalaksi ylläpitää, koska muutoksia tapahtuu koko ajan ja toisaalta apuvälineiden luovu-

tusta asiakkaille ohjaa kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet. 

Workshopin jälkeen workshopista saatu materiaali käytiin vielä tarkasti läpi opinnäytetyönte-

kijöiden kesken. Yhdistämällä ja pelkistämällä saadut alaluokat vietiin pääluokkien alle ja 

tästä tuloksena syntyi selkeä toimintaohje, joka yhtenäistää Lohjan kaupungin apuvälinepal-

velukäytänteitä.   

4.3 Toimintaohje 

Toimintaohjeen lähtökohtana on selkeyttää Lohjan kaupungin apuvälinepalveluprosessia. Toi-

mintaohje luotiin Ikosen (2015) apuvälinepalveluprosessikaaviota apuna käyttäen (Ikonen 

2015, 122). Haastatteluista, joissa kartoitettiin kotihoidon työntekijöiden kokemuksia apuväli-

neiden käytöstä ja hankinnasta kotona asumisen tukena, nousivat esiin kehittämiskohteet 

Lohjan kaupungin apuvälinepalveluprosessissa. Kehittämiskohteita työstettiin moniammatilli-

sessa workshopissa apuvälinepalveluprosessiin kuuluvien toimijoiden kanssa. Toimintaohje on 

liitteessä 5. 
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Jokaiseen apuvälinepalveluprosessin vaiheeseen haettiin tekijä/tekijät ja rooli/vastuu vai-

heessa. Lisäksi apuvälinepalveluprosessin eri vaiheet aikataulutettiin eli minkä ajan kuluessa 

kukin vaihe tulisi toteutua.  

5 Arviointi 

5.1 Opinnäytetyön toteutuksen arviointia 

Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2019. Kiinnostava aihe löytyi helposti, 

koska se on olennainen osa kummankin opinnäytetyön tekijän nykyistä työtä. Opinnäytetyön 

teoriatietoa aloitettiin keräämään helmikuussa 2019. Tutkitun tiedon löytäminen apuväli-

neistä kotihoidossa oli haastavaa, eikä sitä juurikaan löytynyt myöskään vieraskielisistä lähde-

materiaaleista. Laadukasta teoriatietoa kuitenkin kertyi lopulta tarpeeksi. 

Opinnäytetyösuunnitelmassa opinnäytetyön kulku aikataulutettiin. Aikataulun avulla oli hel-

pompi selkeyttää opinnäytetyön kulkua. Aikataulussa pysyttiin suunnitelman mukaisesti.  

Ryhmähaastattelujen sopiminen kotihoidon aluevastaavien kanssa onnistui hyvin ja joustavasti 

ja jokaisessa haastattelussa oli riittävä määrä haastateltavia paikalla. Haastattelutilanteet 

olivat rentoja ja niistä saatiin riittävästi laadukasta materiaalia nykytilan kartoitukseen. 

Haastattelujen litterointi ja analysointi veivät paljon aikaa. Monien vaiheiden jälkeen materi-

aalista nousi selkeästi esiin kehitettävät kohteet apuvälinepalveluprosessissa. Näitä kehitettä-

viä kohteita työstettiin moniammatillisessa workshopissa, jossa aivoriihi-menetelmän avulla 

ideoita koottiin yhteen. Keskustelua syntyi runsaasti, se oli avointa ja jokainen uskalsi tuoda 

oman mielipiteensä julki. 

Workshopin analysointi oli vaikeaa, koska sitä ei voinut suoraan tehdä samalla sisällön analyy-

silla kuin haastatteluja ja oikean analysointitavan löytäminen vei aikaa. Lopulta analysointi 

saatiin tehtyä ja sen pohjalta luotiin toimintaohje.    

5.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimusten tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat, vaikka tutkimuksessa aina pyri-

tään välttelemään virheiden syntymistä. Tämä on syy, minkä takia tehdyn tutkimuksen luotet-

tavuutta pyritään arvioimaan kaikissa tutkimuksissa. (Hirsjärvi ym. 2016, 231.) 

Luotettavuuteen vaikuttaa haastatteluaineiston laatu. Haastatteluaineistoa ei voi sanoa luo-

tettavaksi, jos haastateltavien määrän on odotettua pienempi tai jos nauhoitteiden laatu on 

huonoa, tai litteroinnissa ei ole alusta loppuun ollut samat säännöt tai jos luokittelu ei ole 

säännönmukaista. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 185.) 
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Tutkimuksen kaikkien vaiheiden tarkka kuvaus lisää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. 

Ne olosuhteet, missä aineistoa on tuotettu, tulisi kuvata selvästi ja totuudenmukaisesti, esim. 

haastattelutilanne ja siihen vaikuttaneet käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkin-

nat haastattelussa ja niin edelleen. Laadullisen aineiston analyysin luokittelun synty ja niiden 

perusteet tulisi käydä ilmi tutkimuksesta lukijalle. Myös tulosten tulkinta ja perustelut tulisi 

käydä tarkasti läpi tutkimuksessa. Suorat haastatteluotteet rikastuttavat tutkimusselosteita ja 

auttavat lukijaa ymmärtämään tutkijan tekemiä päätelmiä. (Hirsjärvi ym. 2016, 232-233.) 

Tämän opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa teoreettisen aineiston laatu ja että käytetyt 

lähteet ovat mahdollisimman tuoreita. Luotettavuuteen vaikuttaa myös otoksen laadukkuus.  

Haastateltavilta saatava tieto pohjautui kokemukseen ja tietoon tutkittavasta asiasta. Haas-

tateltavilla oli vähintään viiden vuoden työkokemus kotihoidosta. Luotettavuuteen vaikuttaa 

aineiston laajuus eli mitä laajemmin ja kattavammin haastateltavat vastaavat kysymyksiin. 

Haastattelutilanteet olivat rentoja ja avoimia, ilmapiiri vapautunut. Haastattelutilanteissa jo-

kainen haastateltava uskalsi tuoda oman mielipiteensä ja kokemuksensa esiin. Haastattelut 

pysyivät aiheessa ja aineistoa saatiin hyvin. Opinnäytetyön luotettavuutta pyrittiin lisäämään 

kuvaamalla tutkimuksen kaikki vaiheet tarkasti. Luotettavuutta pyrittiin lisäämään myös tuo-

malla esiin suoria lainauksia haastattelumateriaalista. Lisäksi perehdyttiin huolellisesti aineis-

ton analyysiin ja tulosten tulkinta sekä perustelut käytiin tarkasti läpi.  

Opinnäytetyön tekijöiden kokemattomuus haastattelijoina ja tutkijoina heikentää opinnäyte-

työn luotettavuutta.   

Kaiken tieteellisen toiminnan ydin on tutkimuksen eettisyys (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2009, 172). Hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla suoritettu tieteellinen 

tutkimus on eettisesti hyväksyttävä ja luotettava sekä sen tulokset ovat uskottavia. Lainsää-

däntö määrittelee rajat hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltamiseen. (Hyvä 

tieteellinen käytäntö 2012, 6.) 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tieteellisten toimintatapojen noudattaminen. Näitä 

ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Tieteellisesti ja eettisesti kestävät tiedonhankinta-, 

tutkimus-, raportointi- ja arviointimenetelmät kuuluvat osana hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tulosten julkaisemisessa noudatetaan avoimuutta sekä otetaan muiden tutkijoiden työt huo-

mioon ja heidän töilleen annetaan oikea arvo. Tutkijoiden asema, oikeudet, vastuut ja velvol-

lisuudet sekä tulosten omistajaa liittyvät kysymykset määritellään hyvässä tieteellisessä käy-

tännössä. Myös rahoituslähteet ja muut sidonnaisuudet ilmoitetaan. (Leino-Kilpi & Välimäki 

2015, 365.) 

Tutkimuksen lähtökohtana pitää olla ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisten itsemääräämisoi-

keutta kunnioittamalla annetaan haastateltavalle mahdollisuus päättää osallistumisesta tutki-

mukseen. Haastateltavalle kerrotaan tutkimukseen liittyvät näkökohdat siitä, mitä tulee 
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tapahtumaan tai saattaa tutkimuksen kuluessa tapahtua, lisäksi haastateltavan tulee sisäistää 

tämä tieto. Haastateltavan täytyy pystyä tekemään järkiperäisiä sekä kypsiä arviointeja ja 

tutkimuksen osallistumista koskevan suostumuksen pitää olla vapaaehtoista. (Hirsjärvi ym. 

2016, 25.) 

Tässä opinnäytetyössä lähdemateriaali on kriittisesti arvioitu sekä luotettava. Lähdemerkinnät 

on oikein merkitty. Ennen haastatteluja haettiin Lohjan kaupungilta tutkimuslupa. Saatekirje, 

jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet, lähetettiin tutkimusluvan saannin jälkeen 

haastateltavien esimiehille, jotka antoivat saatekirjeen valituille haastateltaville. Saatekir-

jeestä ilmeni haastatteluun osallistumisen vapaaehtoisuus sekä ettei haastateltavien henkilöl-

lisyys tule missään tutkimuksen vaiheessa esiin. Lisäksi kerrottiin mahdollisuudesta keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen missä tutkimuksen vaiheessa tahansa sekä haastatteluaineiston 

asianmukaisesta hävittämisestä opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.  

Ennen haastattelujen aloittamista kerrattiin saatekirjeessä kerrotut asiat sekä kerrottiin tut-

kimuksen kulusta. Lisäksi kerrottiin, että haastattelut nauhoitetaan ja että nauhoitetta kuun-

televat vain haastattelijat litteroidessaan haastattelua. Kirjallinen suostumus haastatteluun 

pyydettiin jokaiselta haastateltavalta. Vain opinnäytetyön tekijät käyttävät haastatteluista 

saatavaa aineistoa 

5.3 Toimintaohjeen arviointi ja kehittämisideat 

Opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa lokakuussa 2019 toimintaohje lähetettiin sähköpostitse 

kotihoidon aluevastaavien ja palvelupäällikön arvioitavaksi. Heidän mukaansa apuvälinepalve-

luprosessin kuvaus ylhäältä alas on looginen, selkeyttä toivottiin ranskalaisin viivoin kohtiin, 

joissa oli useampi asia. Palautteen mukaan muokattiin muutamia sanamuotoja sekä lisättiin 

sisältöä joihinkin apuvälinepalveluprosessin vaiheisiin. Joidenkin vaiheiden sisältö erosi mo-

niammatillisessa workshopissa sovituista asioista siitä, miten kyseessä olevan apuvälinepalve-

luprosessin vaihe käytännössä kotihoidossa toteutuu. Tämän vuoksi näihin vaiheisiin jouduttiin 

lisäämään workshopissa sovittujen asioiden lisäksi asioita, jotka tällä hetkellä toimivat hyvin 

kyseisessä apuvälinepalveluprosessin vaiheessa Lohjan kotihoidossa. Tästä ristiriidasta tuli vai-

kutelma, että tämän hetkiset käytänteet ja ohjeistukset eivät tavoita kaikkia työntekijöitä 

kotihoidossa, koska osalla Lohjan kotihoidon alueista oli toimivat käytänteet ja ohjeistukset 

jo hyvin tiedossa mutta osalla Lohjan kotihoidon alueista ei. Aluevastaavat palautteessaan ih-

mettelivät, etteivät kaikki kotihoitoa koskevat linjaukset olleet tulleet esille moniammatilli-

sessa workshopissa. Aluevastaavat olivat sitä mieltä, että jo käytössä olevien ja hyviksi todet-

tujen käytänteiden pitää jatkua nykyisellään tai sitten niistä pitäisi tehdä uudet päätökset ja 

linjaukset Lohjan kaupungissa. 

Opinnäytetyön tekijöiden ensimmäinen ajatus toimintaohjeesta oli, että jokaiseen apuväli-

nepalveluprosessin vaiheeseen tulisi yksi tekijä/henkilö, joka vastaisi kyseisestä vaiheesta. 
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Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja vastuu jokaisesta vaiheesta jakautuu use-

ammalle taholle. Toimintaohjeen pohjana oleva Ikosen (2015) apuvälinepalveluprosessikaavio 

helpotti toimintaohjeen luomista. Toimintaohjeella pyrittiin siihen, että koko apuvälinepalve-

luprosessi löytyisi yhdestä paikasta eikä siroteltuna sinne ja tänne. Tämä itsessään selkeyttää 

prosessia. 

Koko opinnäytetyön prosessin aikana nousi selkeästi esiin se, että tieto ei saavuta kaikkia 

työntekijöitä tai se ei kulje kaikille työntekijöille. Olemassa olevasta ohjeistuksesta ei ole tie-

toa eikä sitä osata etsiä.  

Kehittämisideaksi kotihoidossa nousi esiin niin haastatteluista kuin workshopissakin huolto-

miehen saaminen kotihoitoon, jolloin huoltomies kävisi asiakkaiden kotona huoltamassa ja 

korjaamassa apuvälineitä. Tällä saavutettaisiin taloudellista hyötyä muun muassa kuljetuskus-

tannusten ja ajan säästössä. Toisena kehitysideana voisi olla se, että ohjeet ja ohjeistukset 

löytyisivät helposti ja loogisesti yhdestä paikasta. 
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Liite 1: Tiedonhaun taulukko 

  

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Tulos  Valinnat 
Laurea Finna 
 
 
 

kotihoito 
apuvälineet 

2010-2019 26 
 

1 

Laurea Finna 
 
 
 

kotihoito 
ikääntyneet 

2010-2019 
ymk-ont 
väitöskirja 
pro gradu 

13 2 

Medic 
 
 
 

kotona selviyty-
minen, 
liikkumisen apu-
välineet, 
apuvälineet 

2009-2019 2 2 

Medic 
 
 

tekniset apuväli-
neet,  
home care, 
apuvälineet 

 6 1 

Laurea Finna 
 
 
 

ikääntyneet 
apuvälineet 
 

2010-2019 
ymk-ont 
kirja 

16 1 

Cinahl 
 
 
 
 

 artikkelin nimi 1 1 
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Liite 2: Saatekirje tutkimukseen osallistuvalle  

 

Hyvä kotihoidon työntekijä  

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta Lohjan kampukselta. 

Teemme opinnäytetyötä aiheesta Apuvälineet ikääntyneen kotona asumisen tukena. Opinnäy-

tetyön tarkoituksena on kartoittaa kotihoidon työntekijöiden kokemuksia apuvälineiden käy-

töstä ja hankinnasta kotona asumisen tukena, osallistaa apuvälineiden ohjaukseen ja hankin-

taan osallistuvia toimijoita organisaatiossa sekä tuottaa organisaatiolle toimintaohje/työkalu. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää apuvälinetietämystä ja apuvälineiden saatavuutta niin, 

että asiakas saa tarvitsemansa apuvälineet viivytyksettä kotiin niin kotiutuessa kuin jo kotona 

ollessaan ilman, että hoito viivästyy. 

Opinnäytetyöhömme liittyy haastattelu, jonka avulla kartoitamme kotihoidon työntekijöiden 

kokemuksia apuvälinepalveluiden nykytilasta. Haastattelumme on teemahaastattelu, joka to-

teutetaan 3-5 hengen ryhmässä eri teemojen kautta. Haastattelut nauhoitetaan ja sen jäl-

keen ne puretaan tekstimuotoon. Valmistumisen jälkeen haastatteluaineisto hävitetään asian-

mukaisesti. Toteutamme haastattelun kesän-alkusyksyn 2019 aikana yhdessä sovittuna ajan-

kohtana. Toivomme teidän osallistuvan haastatteluun, koska näkemyksenne asiaan on tärkeä.   

Tutkimusluvan olemme saaneet Lohjan kaupungilta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti 

ja henkilöllisyytenne ei tule ilmi missään opinnäytetyön vaiheessa. Tutkimukseen osallistumi-

nen on vapaaehtoista ja se on mahdollista keskeyttää missä vaiheessa tahansa.   

  

Ystävällisin terveisin  

  

Terhi Lindahl  

Katja Nurmi-Eriksson  
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Liite 3: Teemahaastattelurunko 

Kotihoidon työntekijöiden kokemukset apuvälineiden käytöstä: 

1. Miten apuvälineen tarve arvioidaan kotona? Kuka sen tekee? 

• onko joitain ammattihenkilöitä, keiden apuun voi turvautua tarpeen arvioinnissa? 

• tuovatko asiakkaat itse esille apuvälinetarvetta? 

2. Kuinka usein tarkistatte apuvälineen kunnon asiakkaan kotona? 

• onko tähän olemassa ohjeistusta? 

3. Miten toimitte rikkoutuneen apuvälineen kanssa? 

4. Tuovatko asiakkaat itse esille apuvälineisiin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, millai-

sia? 

5. Minkälaisia kokemuksia teillä on yhteistyöstä omaisten/läheisten kanssa apuvälineisiin 

liittyen? 

• hankkivatko omaiset/läheiset apuvälineitä? 

• ohjaavatko omaiset/läheiset kotihoidon asiakasta/kuka ohjaa omaisia/läheisiä 

apuvälineen käytössä? 

6. Koetteko tarvitsevanne enemmän ohjausta/opastusta apuvälineiden käytössä? 

• jos vastaus kyllä, niin millaista ja keneltä? 

• jos vastaus ei, niin miksi ei? 

Kotihoidon työntekijöiden kokemukset apuvälineiden hankinnasta ja siihen liittyvistä asioista: 

1. Miten kuvailisitte apuvälinepalveluiden toimivuutta tällä hetkellä? 

• saatavuus, nopeus, helppous, tarjonta? 

2. Millaisia ongelmatilanteita teillä on tullut vastaan apuvälineiden kanssa? 

• hankinta/saanti 

• tietämys/tiedottaminen 



 40 
 

 

3. Mikä on toiminut hyvin apuvälinepalveluissa? 

4. Ketä kaikkia mielestänne osallistuu apuvälinepalveluprosessiin? 

5. Miten apuvälinepalveluprosessia mielestänne tulisi parantaa tai kehittää? 
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Liite 4: Suostumuslomake 

 

Suostumuslomake 

Opinnäytetyö: Apuvälineet iäkkään kotona asumisen tukena. 

Olen tutustunut saatekirjeen avulla opinnäytetyön tarkoitukseen ja tavoitteeseen. Allekirjoit-

tamalla tämän suostumuksen suostun vapaaehtoisesti haastateltavaksi. Tiedän haastatelta-

vana oikeuteni ja annan luvan haastattelun nauhoitukseen sekä nauhoitetun materiaalin käyt-

tämiseen tutkimuksessa.  

Nimi: 

 

 

Paikka ja aika: ___________________________________________________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

  

Haastattelijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

Haastattelijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 5: Toimintaohje 

 

Apuvälinepalveluprosessin toteutuminen kotihoidossa 

 

 Tekijä, vastuu Aikataulu 

Apuvälinetarpeen ha-
vaitseminen 

kotiutuminen 
osastolta 

kotona 

-osaston fy-
sioterapeutti 
-hoitajat osas-
tolla 
 

-hoitajat koti-
hoidossa 
-kotiutustiimi 
-kotikuntoutus 
-omainen 

 

Asiakkuuden aikana 

Palveluun hakeutumi-
nen 

Apuvälinetarpeen havaitsija ottaa 
yhteyttä Apuvälinelainaamoon 
-Puhelimitse 
-Pegasos-posti hoitohenkilökunnalle 
-kiireellisissä tapauksissa suora nu-
mero hoitohenkilökunnalle virka-ai-
kana 

-Puhelimella tavoiteltaessa käy-
tössä takaisinsoittojärjestelmä, ta-
kaisinsoitto saman päivän aikana 
-Pegasos-postilla saman päivän ai-
kana, viimeistään kahden vuoro-
kauden kuluessa 

Apuvälinetarpeen arvi-
ointi 

-Kotihoidon henkilökunta 
-Kotihoidon fysioterapeutti 
-Kotiutustiimi 
-Kotikuntoutus 
-Toimintaterapeutti 
-Omainen 

-Kotihoidon henkilökunta, kotikun-
toutus ja kotiutustiimi sekä omai-
nen tekevät arviointia koko ajan.  
-Kotihoidon fysioterapeutti ja toi-
mintaterapeutti tekevät arvion 
käynnillä asiakkaan tarpeen mu-
kaan. 

Apuvälineen valinta -Kotihoidon henkilökunta: perus-
apuvälineet 
-Kotihoidon fysioterapeutti: vaati-
vammat apuvälineet yhdessä koti-
hoidon sairaanhoitajan kanssa sekä 
kotihoidon henkilökunnan konsul-
taatio tarvittaessa 
-Kotiutustiimi, kotikuntoutus 

Heti havaittaessa, asiakkaan yksilöl-
listen tarpeiden mukaan 

Apuvälinepäätös -Kaikki kotihoidon asiakkaan hoi-
toon osallistuvan moniammatillisen 
työryhmän jäsenet 
-Kuntoutustyöryhmä 
 
-Fysioterapian oh 

-Heti havaittaessa saman päivän ai-
kana, asiakkaan yksilöllisten tarpei-
den mukaan 
 
 
-kiireelliset (PALHO-asiakkaat) sa-
man päivän aikana 

Apuvälineen hankinta 
- kuljetus 

-Valtakunnallisen apuvälineohjeis-
tuksen mukaan asiakas/omaiset vel-
vollisia kuljettamaan henkilöautoon 
mahtuvat apuvälineet 
-Jos kotihoidon asiakkaan omaisella 
ei mahdollisuutta kuljetukseen, koti-
hoito/kotiutustiimi kuljettaa apuvä-
lineet 

-Kotihoidon/kotiutustiimin kuljetta-
mat apuvälineet heti – kahden vuo-
rokauden kuluessa 
-Isojen apuvälineiden kuljetus heti 
saman päivän aikana (PALHO-asiak-
kaat) – viikon sisällä (muut) 
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-Isoihin apuvälineisiin kuljetuksen ti-
laa kotihoito kotiutustiimin tai apu-
välinelainaamon kautta 
-Kotiutuessa osastolta osaston fy-
sioterapeutti järjestää apuvälinei-
den kuljetuksen kotiin 

-Kotiutuessa osastolta apuvälineet 
kotona ennen kotiutumista tai ko-
tiutuksen yhteydessä 

Apuvälineen luovutus 
ja käyttöönotto/käytön 
opetus 

- apuvälineen 
asennus 

- apuvälineen 
ohjaus/ohjeis-
tus 

asennus ohjaus/ohjeis-
tus 

-omaiset, huol-
tomies raken-
teisiin kiinni-
tettävät apuvä-
lineet 
-kotihoito, ko-
tihoidon fy-
sioterapeutti 
 

-kotihoidon fy-
sioterapeutti 
-kotihoidon 
henkilökunta 
-apuvälinelai-
naamo 
-toimintatera-
peutti 
-kotikuntoutus 
-Intranetissä 
ohjeistus pe-
rusapuvälinei-
den säätöihin 

 

asennus ohjaus/ ohjeis-
tus 

perusapuväli-
neet, ei raken-
teisiin kiinni-
tettäviä: heti 
apuvälineen 
saavuttua 

ohjaus ja oh-
jeistus teh-
dään, kun apu-
väline anne-
taan käyttöön  
 

 

Apuvälineen käytön 
seuranta 

-Kotihoidon henkilökunta käyn-
neillä, apuvälineen laina-ajan jatka-
minen Pegasos-postilla 
-Apuvälinelainaamo 

Jatkuvaa 

Apuvälineen huolto ja 
korjaus 

-Terveyskeskuksen huoltomiehet 
-Asiakkaan vastuulla apuvälineiden 
pesu ja puhdistaminen 
-Kotihoito seuraa kotihoidon asiak-
kaiden apuvälineiden kuntoa 
-Apuvälinelainaamon vastuulla 
sieltä saatujen sähköisten apuväli-
neiden huoltojen järjestäminen 
-Kotiutustiimi järjestää kotihoidon 
sähkösänkyjen vuosihuollon 
-Länsi-Lohja: isojen apuvälineiden 
korjaus ja varaosat Lojer, Aunentu-
van sähkösänkyjen huolto Niilonpir-
tin vastuulla 

-Rikkoutunut apuväline toimitetaan 
heti havaittaessa apuvälinelainaa-
moon (omaiset/kotihoito), josta 
saa toisen tilalle 
-Kotihoito tarkistaa kotona olevien 
apuvälineiden kunnon vähintään 
kerran kuukaudessa ja tarvittaessa 
-Sähköisten apuvälineiden vuosi-
huollot sovitusti 

Apuvälineen palautus -Omaisilla vastuu apuvälineiden pa-
lautuksista 
-Jos ei omaisia, kotihoito kuljettaa 
pienet ja tilaa isoihin kuljetuksen  
-apuvälineet palautettava puhdis-
tettuina 

Viikon sisällä tarpeen päättymi-
sestä 

 


