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JOHDANTO

Suomen väestörakenne tulee muuttumaan siten, että lapsiperheiden ja työikäisten määrä vähenee ja ikäihmisten määrä lisääntyy. Väestössä on yhä enenevässä määrin vanhempia ikääntyneitä ihmisiä. Ikääntyvien määrän lisääntyessä
yhteiskunnan on myös mukauduttava laajemmin iäkkäiden ihmisten tarpeisiin.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen muiden palveluiden rinnalla edesauttavat
itsenäistä kotona selviytymistä ja siltä osin voivat vähentää tai siirtää hoito- ja
hoivapalveluiden tarvetta. (Iäkkäiden palvelut, 2017.) Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomen ikäjakauma tulee muuttumaan niin, että vuonna
2060 suomen väestöstä alle 15-vuotiaita olisi vain 14 %. Suomen väestönkasvua
tulee kuitenkin tilastokeskuksen ennusteen mukaan ylläpitämään muuttovoitto ulkomailta. (Tilastokeskus 2018.) Ennusteen mukaan ikääntyvien määrä väestörakenteessa tulee lisääntymään ja vuonna 2050 on ennustettu olevan yli 80-vuotiaita 2,5 kertaa enemmän kuin tällä hetkellä (Koskinen, Martelin & Sihvonen 2013,
31). Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa, joka toteutettiin vuosina
2013–2017 ympäristöministeriön toimesta, tavoitteena oli tukea ikääntyvän kotona asumista tarjoamalla asumiseen liittyvää varautumista sekä ennakointia. Lisäksi kehittämisohjelman erityisessä painopisteessä vuosina 2016–2017 olivat
juuri ennakointi ja varautuminen. (Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma
2013–2017, 2018.)
Vuonna 2013 tuli voimaan laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämän ns. vanhuspalvelulain tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja
itsenäistä suoriutumista sekä tukea ikääntyvän voimavaroja ja osallisuutta.
Laissa määritellään myös se, että kunnan on tarjottava ikääntyvälle väestölle hyvinvointia tukevia palveluja, joiden tarkoituksena on tukea ikääntyvän itsenäistä
arjessa selviytymistä. Lisäksi ikääntyvillä on oikeus saada ennaltaehkäisevää
neuvontaa sekä ohjausta terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012.)
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ovat yksi keino tukea ikääntyneen väestön kotona selviytymistä, itsenäistä suoriutumista sekä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin
edistämistä. Riittävän ajoissa puuttuminen toimintakyvyn heikkenemiseen sekä
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mahdollisiin riskitekijöihin tukevat ikääntyneen kotona selviämistä. Vaapio kumppaneineen (2015) tuovat esille tutkimuksessaan sen, että iäkkäiden itsenäinen
toimintakyky ja sen myötä elämänlaatu säilyvät pidempään, mikäli vaaratekijöitä
on pystytty vähentämään. Kaatumiset ovat vähentyneet ja siitä johtuen hoito- ja
muut kustannukset vähenevät. (Vaapio ym. 2015, 2-11.) Lisäksi Heikkinen (2013)
tuo esille ” Päivittäisistä toiminnoista selviytymisen arviointi” tutkimuksessaan
keskeisenä tuloksena sen, että päivittäisiä toimia tutkittaessa tulisi kiinnittää huomiota toiminnanvajauksien ennaltaehkäisyyn. Pyritään määrittämään ja selvittämään ikääntyvien vaikeuksien määrä ja laatu, sekä niiden taustalla olevat tekijät.
(Heikkinen 2013, 406–412.)
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit digiaikaan hanke (HEKO-hanke), liittyy hyvinvointia edistävien kotikäyntien aikana kerätyn toimintakyvyn arviointitiedon saattamiseen digitaaliseen muotoon. Hankkeen toteuttaja ja opinnäytetyön toimeksiantaja on Lapin Ammattikorkeakoulu. Hankekumppanina toimii Kemin kaupunki.
Rahoittajana hankkeessa toimii Lapin liitto. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin (HEKO) osallistuneiden ikäihmisten
sekä käyntejä toteuttavien opiskelijoiden kokemuksia kotikäynnillä kerätyn toimintakyvyn arviointitiedon kattavuudesta, tiedon tallentamisesta mobiilisovelluksen avulla sekä mobiilisovelluksen käytettävyydestä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ikäihmisten kotona suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa
tietoa toimeksiantajalle sovelluksen käytettävyydestä sekä mahdollisista jatkokehittämistarpeista.
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2.1

IKÄÄNTYMINEN JA KOTONA ASUVIEN IKÄIHMISTEN PALVELUT
Ikääntyminen

Henkilöä, jonka fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen tai kognitiivinen toimintakyky
on alentunut tai heikentynyt korkean iän myötä, kutsutaan ikäihmiseksi. Ikääntymisen muutokset näkyvät kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla ja ikääntyminen on
yksilöllistä.

Toimintakyvyn muutoksiin vaikuttavat korkean iän myötä tulevat

mahdolliset rappeumat, lisääntyneet vammat tai sairaudet. (Quadagno 2011, 49;
Kivelä 2012, 13; Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2017–2019, 34.) Ikääntyessäänkin ihminen on toimija, hän punnitsee ja arvioi elämäänsä, menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa, tehden valintoja
niiden perusteella. Ihmisen elämänkaari seuraa tunnistettuja kaavoja syntymästä
kuolemaan. Ikääntymisen vaikuttavat perintötekijät, ulkoiset muuttujat sekä toimintakyvyn rajoitteet. (Gomez 2009, 16; Jyrkämä 2014, 61.)
Suomen tilastojen mukaan ikäihmiseksi luokitellaan yli 65-vuotiaat. Käsitys perustuu siihen, että 65-vuotias on yleensä eläkeläinen. Ikäkäsitys, joka perustuu
toimintakykyyn taas puolestaan määrittää ikäihmiseksi 75- vuotta täyttäneet.
Ikääntymisellä on monta ulottuvuutta ja biologisen ja fysiologisen vanhenemisen
lisäksi siihen vaikuttavat myös omat tuntemukset sekä yhteisön odotukset ikääntymisestä. Onnistuvalla ikääntymisellä on monitahoiset vaikutukset. Se vaikuttaa
yksilötasolla, yhteiskunnan tasolla ja lisäksi sillä on merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön ja kustannuksiin. (Eloranta & Punkanen 2008, 7; Ikääntymisen määrittely 2017.)
Hirakawa kumppaneineen (2017) on tutkinut japanilaisten kotona asuvien ikääntyvien näkemyksiä vanhenemisesta. Tutkimuksen mukaan kotona asuvat ikääntyvät pelkäävät usein tulevaisuutta, he tunnistavat heikkoudet, mutta eivät silti
halua ajatella niitä. He ovat ahdistuneita tulevaisuudesta, elämänhallinnan menettämisestä sekä saamansa tuen määrästä. He jättävät päätöksenteon jollekin
toiselle ja muuttavat päätöksiään vanhetessaan sekä oman toimintakyvyn heikentyessä. Hoitohenkilöstö tukee ikääntyvien päätöksiä ja he tuovat näkemyksen
esille läheisille, joille ikääntyvä yleensä jättää päätöksenteon. Japanilaiset vanhukset haluavat yleensä elää loppuvaiheessa laitoshoidossa, toisin kuin eurooppalaiset tai yhdysvaltalaiset ikääntyneet. (Hirakawa, Chiang, Hilawe & Aoyma
2017, 162–168.)
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2.2

Palvelujärjestelmä tukemassa ikääntyvien kotona asumista

Ikääntyvien sosiaaliturva muodostuu palveluista sekä toimeentuloturvasta. Palvelut järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Palvelujen järjestämisestä
vastuu on kunnilla ja kunnat myöntävät palveluita yksilökohtaisen palvelutarpeen
arvioinnin perusteella. Palveluja voidaan tuottaa kuntien omina palveluina tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Iäkkäät tarvitsevat yksilöllisiä, oikeaan aikaan palveluntarpeeseen liittyviä palveluita. Palveluihin kuuluvat ehkäisevät palvelut, palvelutarpeen arviointi, terveyspalvelut, veteraanipalvelut ja – etuudet, asumispalvelut, kotipalvelu ja kotisairaanhoito, laitoshoito, omaishoidontuki sekä muistisairaiden palvelut. Palvelukokonaisuuden toimivuus korostuu niiden ikääntyvien kohdalla, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluita arjen tukemiseen. (Kuntaliitto
2018; Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.)
Kemper-Koebrugge kumppaneineen (2019) on tutkinut toimia, joilla voidaan vaikuttaa kotona asuvien ikääntyvien hoitoverkostoon. Kotona asuvien ikääntyvien
hoitoverkoston myönteinen vaikutus voi perustua useisiin toimenpiteisiin kuten
palvelutarpeenarviointiin ja oikein kohdennettuihin palveluihin. Tutkimuksen mukaan verkostojen hyödyntämiseen ja laajentamiseen olisi syytä panostaa, sillä
siitä saatua hyötyä ei käytetä riittävästi. Ikääntyvät hakivat tukea olemassa olevien suhteiden ja palveluiden kautta, joten tavoitteena olisikin parantaa jo olemassa olevia suhteita ja lisätä tietoutta saatavista palveluista. Kaikkia olemassa
olevia tukiverkkoja ei käytetä vielä riittävästi ikäihmisten hoitoverkostoissa. (Kemper-Koebrugge, Adriaansen, Laurant & Wensing 2019, 973–981.)
2.3

Vanhuspalvelulaki ja laatusuositus hyvään ikääntymisen

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää ja laatii suuntaviivat ikääntyvän väestön
palveluiden kehittämiseen, valmistelee lainsäädännön sekä ohjaa uudistusten toteuttamista. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa antaneet suositukset iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämiseksi.
Kunnilla on vastuu siitä, että iäkkäillä ihmisillä on edellytykset toimia arkiympäristössään, käyttää julkisia palveluita sekä siitä, että heillä on riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut. Näiden lisäksi kunnilla olisi oltava ikääntymispoliittinen strategia,
jossa määritellään miten kunta edistää ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019; THL 2019.)
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Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulain tavoitteena on tukea ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä, sekä lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palveluiden kehittämiseen,
sisältöön ja toteuttamiseen sekä saada laadukkaita palveluita. Lain keskeinen sisältö kohdentuu suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi, hyvinvointia
edistävistä sekä palvelutoimintaa ohjaavista palveluista, palvelutarpeen selvittämisestä, asiantuntemuksesta ja omatyöntekijästä, henkilöstöstä, toimitiloista,
johtamisesta, omavalvonnasta, ilmoitusvelvollisuudesta iäkkään ihmisen palveluntarpeesta sekä odotusaikojen julkaisemisesta. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
1:1§.)
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
2017–2019 tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä
tarvitseville ikääntyville. Laatusuositus kohdistuu sekä väestö- että yksilötasolle.
Laatusuosituksen keskeisenä sisältönä on turvata mahdollisimman toimintakykyinen ikääntyminen. Lisäksi keskiöön nostetaan asiakas- ja palveluohjaus, huomioidaan ikäystävällinen palvelujen rakenne sekä hyödynnetään teknologian tuomat mahdollisuudet. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019.) American Geriatrics Society-lehden työryhmä
on luonut suositukset, joilla voidaan lisätä ikääntyvien hyvinvointia ja siltä osin
vaikuttaa terveellisen ikääntymisen edistämiseen. Elinajan odote on lisääntynyt
viime vuosisadan aikana, mikä mahdollistaa osallisuuden ja osallistumisen, mutta
väistämättä siihen liittyy myös sairauksia, toimintakyvyn heikkouksia sekä riippuvuutta toisten avusta, varsinkin elämän loppuvaiheessa. Suosituksissa keskitytäänkin ikääntyvien toimintakyvyn, terveyden sekä elämänlaadun edistämiseen.
On tärkeää huomioida ja pyrkiä ymmärtämään ihminen yksilönä ja kunnioittaa
heidän omia arvoja ja mieltymyksiä. Ikääntyvien arkea pyritään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta he voivat elää parhaan mahdollisen elämän
koko elinkaaren ajan. Terveyden edistämisessä on huomioitava kaikki toimintakyvyn osa-alueet sekä ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys. Toimintakykyä
tuetaan, estetään mahdollisten vammojen syntymistä ja hoidetaan mahdolliset
sairaudet. Myös psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä pyritään tukemaan.
Terveyden edistämisen tulisi olla elinikäinen lähestymistapa, joka mahdollistaa
terveen elämän. Terveellinen ikääntyminen edellyttää myös yhteiskunnallista
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vastuuta. Terveydenhuoltojärjestelmän tulisi vastata ikääntyvien tarpeita, tukipalveluja sekä palveluasumista tulisi lisätä tarpeen mukaan ja jokaisella ikääntyvällä
tulisi olla mahdollisuus vanheta ja elää turvallisessa ja ikäystävällisessä ympäristössä. (Friedman, Mulhausen, Cleveland, Coll, Daniel, Hayward, Shah, Skudlarska & White 2019.)
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3.1

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT TUKEMASSA IKÄÄNTYMISTÄ
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveyden edistäminen on toimintaa, joka suuntautuu yksilöihin, ryhmiin tai koko
yhteiskuntaan. Sen on toimintaa, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö
pyrkii ohjauksen sekä neuvonnan keinoin tukemaan asiakkaita mahdollisten terveysongelmien ehkäisyssä ja tunnistamisessa. Yhteiskunnan tasolla tavoitteena
on terveyttä edistävä toimintaympäristö, koko yhteiskunta sekä terveyspolitiikka.
Terveys koostuu hyvinvoinnista sekä laaja-alaisen toimintakyvyn tasapainosta.
(Lammi-Taskula 2012, 9; Leino-Kilpi, 2015, 184.) Hyvinvointi on laaja-alainen kokonaisuus, jonka eri osa-alueet on syytä huomioida. Hyvinvointi koostuu mahdollisuuksista ja voimavaroista, joita ihmisellä on itsensä toteuttamiseen sekä omien
tarpeidensa tyydyttämiseen. Lisäksi hyvinvointi on ihmisen omaa kokemaa sekä
koostuu elämän sisällöstä eli kuinka hän kokee itse voivansa, sekä ovatko ne
perusasiat kunnossa, jotka hän kokee oman elämänsä kannalta merkitykselliseksi eli elämänlaatu on osa hyvinvointia. Hyvinvointi saavutetaan, jos toimintakyvyn osa-alueilta pystytään löytämään perustaso, jossa ihminen voi elää ilman
uhkaa sairauksista. (Kattainen 2012, 191; Lammi-Taskula 2012, 9-11.)
Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ihmisillä on itsellään vastuu itsestään
ja elintavoistaan (Lammi-Taskula 2012, 9), hän on aktiivisesti toimiva subjekti
(Pietilä 2012, 11). Keskeinen sisältö terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä on
itsenäisen suoriutumisen ja turvallisuuden tukeminen, terveelliset elämäntavat,
osallisuuden mahdollistaminen ja tukeminen sekä haasteellisten tilanteiden kohtaaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii omahoitoa, johon voivat
kuulua mielen hyvinvoinnin sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, sairauksien hoito sekä ennaltaehkäisy ja mahdollisesti elämäntapojen muuttaminen.
Ikääntyvien elämän kannalta hyvinvointi ja terveys molemmat ovat merkityksellisiä asioita. Kokonaisvaltaiseksi ja eheäksi elämän saa tuntumaan esimerkiksi
mielekäs tekeminen, vastuullisuus ja muistot. Elämän kokonaisvaltaisuus lisää ja
edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä. (Eloranta & Punkanen 2008, 7;
Lammi-Taskula 2012, 9-11; Näslindh-Ylispangar 2012, 112; Ollila, Hakkarainen,
Kan & Lehtonen 2018, 122.) Heimonen (2013) tuo esille Ikäinstituutin julkaisemassa kirjallisuuskatsauksessaan sen, että ikääntyville syntyvät tarkoitukselli-
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suuden kokemukset syntyvät mielen hyvinvoinnin tavoittamisesta sekä voimavarojen esille tuomisesta. Mielen hyvinvoinnista puhuminen rohkaisee ikääntyviä
pitämään huolta omasta mielensä hyvinvoinnista. (Heimonen 2013, 49.)
Ikääntyville suunnattujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on
terveyttä uhkaavien riskitekijöiden välttäminen sekä niiden varhainen huomioiminen, helpottaen arkielämän toimintamalleja. Lähtökohtana terveyden edistämisessä on se, että ihminen on omassa elämässään aktiivisesti toimiva subjekti.
Olennaista onkin osallistavan ja aktiivisen elämän tukeminen, sekä valmistautuminen mahdollisiin toimintakyvyn ja terveyden muutoksiin. Ikääntyvien terveyden
edistämisen tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen kotona asumisen mahdollisimman pitkään ja tukea hyvää ja vireää vanhuutta. Myös ikäihmisten palveluiden
laatusuosituksissa tavoitteeksi on nostettu ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat yksi keino vaikuttaa ikääntyvien
terveyteen ja hyvinvointiin ja siltä osin tukea kotona asumista. (Pietilä 2010, 11,
13; Kattainen 2012, 199–201; Näslindh-Ylispangar 2012, 122; Helin & Bonsdorff
2013, 430–431.)
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen voidaan liittää eri näkökulmia. Tarkastelun kohteeksi voidaan nostaa muun muassa toimijuus, terveys ja elämän tarkoituksellisuus. Toimijuus korostaa ihmisten toiminnan tavoitteellisuutta sekä sen
merkityksellisyyttä. Toimijuuden avulla voidaan tarkastella terveyden edistämistä,
sekä siihen liittyviä asioita. Terveys voi olla myös elämän voimavara, se on tila,
johon yksilöt voivat vaikuttaa omilla valinnoillaan. Lisäksi terveys on arvokas tavoitetila, johon tulisi pyrkiä. Tarkoituksellisuus on yksilöllinen kokemus, johon vaikuttavat arkielämään liittyvät asiat. Näitä asioita ovat esimerkiksi terveys ja toimintakyky sekä sosiaaliset suhteet. (Näslindh-Ylispangar 2012, 144; Read, 2013,
251; Ollila ym. 2018, 123.) Parente kumppaneineen (2018) tuovat esille tutkimuksessaan henkisen hyvinvoinnin merkityksen hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimuksessa tuodaan esille psykologisten taitojen kehittämisen merkitys henkisen
hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä elämäntyytyväisyyden tunteeseen. Psykologisten taitojen avulla, kuten muun muassa stressin ja mielenhallinnan avulla, ikääntyneet pystyvät käsittelemään vaikeitakin asioita ja hyväksymään ne osana elämää ja siltä osin parantamaan hyvinvointiaan. (Parente, Cunha, Galhardo &
Couto 2018, 3-13.)
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Turvallinen ja arvokas vanheneminen edellyttää yhteiskunnalta tasa-arvoa sekä
iäkkäiden eri oikeuksien toteuttamista. Lisäksi arvokkaan vanhenemisen toteutumiseksi merkitystä on lähimmäisillä, lähiyhteisöllä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttajilla. Myös etiikka, arvot ja normit muokkaavat käsityksiä ikääntymisestä. Lisäksi ne muokkaavat käsityksiä siitä, miten ikääntyvien tulee osallistua
yhteiskunnan toimintaan. Näiden lisäksi myös ikääntyvällä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa turvalliseen ja arvokkaaseen vanhenemiseen huolehtimalla
omasta terveydestään, toimintakyvystään sekä arkielämän valinnoistaan. Omilla
valinnoillaan voidaan vaikuttaa toimintatapoihin, jotka taas puolestaan lisäävät
hyvinvointia. (Kattainen 2012, 200; Kivelä 2012, 16–17; Komp & Aartsen 2013,
2.)
3.2

Hyvinvointia edistävät ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tavoitteena ovat toimintakyvyn heikkenemisen estäminen, laitostumisen vähentäminen sekä kuolleisuuden alentaminen.
Tuettu ja autettu asuminen tukee ihmisen itsenäisyyttä, ja antaa hyvän olon tunteen ja parantaa elämänlaatua. Laaja-alaisilla toimintakyvyn arvioinneilla on useiden tutkimusten mukaan pystytty vähentämään toimintakyvyn vajavuuksia. Mitä
aikaisemmassa vaiheessa käynnit on toteutettu ja toimintakykyä tukevat toimet
on aloitettu, sitä enemmän niistä on ollut hyötyä ikääntyville. Kotikäynneillä on
kartoitettu terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä asioita ja tarvittaessa tukitoimilla
on voitu tukea niissä ilmenneitä vajeita. (Quadagno 2011, 220; Helin & Bonsdorff
2013, 435.)
Iäkkäiden kotona asumisen edellytyksiä ovat terveyden ylläpitäminen sekä toimintakyvyn säilyttäminen ja mahdollinen parantaminen. Varhainen puuttuminen
ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta ennaltaehkäisevät ongelmien syntymistä ja
mahdollistavat itsenäisen ja turvallisen ikääntymisen. Lisäksi ne mahdollisesti
siirtävät sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. (Tanner 2003, 250; Eloranta &
Punkanen 2008, 7; Kattainen 2012, 197). Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän tekemää käyntiä niiden ikääntyvien luona, jotka eivät vielä ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Ennakoivalla kotikäynnillä pyritään vaikuttamaan ikääntyvien elämänlaatua
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heikentäviin tekijöihin, sekä tarvittaessa ohjaamaan tarvittaviin palveluihin. Lisäksi kotikäynnillä annetaan neuvoja ja tietoja erilaisista palveluista. (Kattainen
2012, 200–201.)
Li kumppaneineen (2010) ovat tutkineet toimenpiteitä iäkkäiden ihmisten kotona
pärjäämisen tukemiseksi ja ennaltaehkäisyksi. He tulivat siihen johtopäätökseen,
että arvioinnit parantavat iäkkäiden heikkouden tilaa ja niitä tulisi käyttää ennaltaehkäisevästi. (Li, Chen, Li, Wang & Wu 2010 39–42.) Lisäksi Beswick kumppaneineen (2010) ovat tutkineet ennalta ehkäisevien palveluiden merkitystä
ikääntyvien itsenäisen selviytymisen ylläpitämisessä. Heidän tutkimuksessaan
nousee esille se, että yksilöllinen arviointi, ikääntyvän mahdollisuus vaikuttaa
omaan hoitoon sekä valintoihin auttavat ylläpitämään ikääntyvien itsenäisyyttä.
(Beswick, Gooberman-Hill, Smith, Wylde & Ebrahim 2010, 128–153.)
Tutkimusten mukaan hyvinvointia edistävät kotikäynnit edistävät ikääntyneiden
itsenäistä selviytymistä sekä kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Rantakokon (2013) mukaan toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä itsenäiseen selviytymiseen on merkitystä niin fyysisellä kuin sosiaalisellakin ympäristöllä. Parhaimmillaan ne tukevat arjesta selviytymistä ja ovat voimavarana itsenäiseen selviytymiseen. Rantakokko tuo esille myös sen, että ympäristön arviointimenetelmät vaativat edelleen kehittämistä, jotta niiden avulla pystyttäisiin luomaan kattava kuva
ympäristöstä ja sen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä. (Rantakokko 2013,
418). Frese kumppaneineen (2012) ovat tutkineet Saksassa kotona tapahtuvan
ennaltaehkäisevän geriatrisen arvioinnin merkitystä ikääntyvien arkeen. Keskeiseksi tulokseksi nousi, että geriatrinen arviointi laski kuolleisuutta ja auttoi
ikääntyviä elämään kauemmin kotonaan. Yhden kotona tehdyn arvioinnin vaikutus kestää jopa seitsemän vuotta. (Frese, Deutsch, Keyser & Sandholzer 2012,
639–644). Myös Norjassa ja Yhdysvalloissa on tutkittu ennaltaehkäisevien kotikäyntien merkitystä ikääntyvien arkeen. Tutkimuksissa tuotiin esille se, että ennaltaehkäisevät kotikäynnit tukevat ikääntyvien itsenäistä selviytymistä. Riskitekijöiden tunnistamisessa on keskityttävä niihin osa-alueisiin, jotka heikentävät
terveyttä. Huomiota olisi ennen kaikkea kiinnitettävä elämäntapaan liittyviin asioihin, toimintakykyyn sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. (Cutchin ym.
2009; Fjell ym. 2018, 609-620.)
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3.3

Ikääntyneiden toimintakyky ja terveys kotona asumisen tukena

Toimintakyky koostuu ihmisen omista fyysisen, sosiaalisen sekä psyykkisen puolien ominaisuuksista, joilla hän selviytyy omista, hänelle itselle merkityksellisistä
päivittäisistä toiminnoista. Toimintakyvyn ylläpitämiseen vaikuttavat olennaisesti
omat voimavarat, ympäristö sekä mahdolliset apuvälineet toimintakyvyn sekä arjesta selviytymisen tukemiseen. Toimintakyky on ihmisen selviytymistä jokapäiväisestä elämästä häntä itseään tyydyttävällä tavalla siinä ympäristössä, jossa
hän elää arkeaan. Toimintakyky on ihmisen henkilökohtaisten toimintojen sekä
ympäristön ja elämänpiirin tekijöiden tulos. (Eloranta & Punkanen 2008, 9; Heikkilä 2015.)
Hyvinvoinnin sekä elämänlaadun ylläpitämisessä toimintakyvyllä on suuri merkitys. Ihminen, jonka toimintakyky on kunnossa, pystyy selviytymään joka päiväisestä elämästään, huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään. Lisäksi aktiiviset
ikääntyvät sopeutuvat paremmin vanhenemisen tuomiin muutoksiin. (Quadagno
2011, 49; Ollila ym. 2018, 51.) Toimintakyvyn edistämisessä neuvonta ja ohjaus
tulee kohdentaa fyysisten arvioinnin lisäksi sosiaaliseen osallisuuteen ja yhteisöllisyyden tunteeseen sekä psyykkisiin tekijöihin, joilla on merkitystä ihmiselle itselle tai joilla haetaan jatkuvuutta toimintakyvylle. Ikääntyvien toimintakyky on
keskeinen seikka määriteltäessä ikääntyvien hyvinvointia. (Helin & Bonsdorff
2013, 437; Rantanen 2013, 415.)
Toimintakyky jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja, näiden kolmen osa-alueen välillä on kiinteä vuorovaikutus. Fyysiseen toimintakykyyn kuuluvat liikkuminen ja, aistitoiminnot muun
muassa päivittäisestä arjesta selviytyminen, kuulo ja näkö. Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvat kognitiiviset toiminnot, kuten muisti ja oppiminen, mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi, elämänhallinta ja persoonallisuus. Sosiaaliseen
toimintakykyyn kuuluvat sosiaaliset suhteet, kuten läheiset ja yhteisöt, osallisuus
ja yhteisöllisyys. Ikääntyessä toimintakyky heikkenee asteittain. Ensin hankaloituvat asioiden hoitamiseen sekä kodin ulkopuolisiin asiointiin liittyvät toiminnot.
Sen jälkeen heikkenevät perustoimintoihin liittyvät toiminnot. (Eloranta & Punkanen 2008, 9-10; Kattainen 2012, 194.) Heikkinen (2013) on tutkinut ikääntyvien
päivittäisistä toiminnoista selviytymisen arviointia. Tutkimuksen tavoitteena hänellä oli kuvata ikääntyvien kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista ja selvittää
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selviytymisen taustalla olevia tekijöitä. Heikkinen tuo esille sen, että laaja-alaisen
toimintakyvyn arvioinnin lisäksi päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen vaikuttavat myös asumiseen ja ympäristöön vaikuttavat tekijät, näistä esimerkkinä turvallisuus, liikkumisen apuvälineet ja palvelujen saavutettavuus. (Heikkinen 2013,
410.)
Leinosen kumppaneineen (2009) tekemän tutkimuksen keskeiset tulokset näyttävät sen, että iäkkäät hyötyvät laitoskuntoutuksesta, sekä kotikuntouttajan säännöllisistä käynneistä, vaikuttaen heidän fyysisen toimintakyvyn kohenemiseen ja
siltä osin parantavat iäkkäiden kotona asuvien elämänlaatua (Leinonen, Niemelä,
Jokinen, Kangas & Laukkonen 2009, 1557–1565 ). Henrikssonin kumppaneineen
(2017) tekemän vertailun vuosina 1920 sekä 1940 syntyneiden koetusta terveydestä, elintavoista ja fyysisestä toimintakyvystä, keskeiseksi tulokseksi nousi se,
että tulevaisuudessa tarvitaan iäkkäiden toimintakykyä arvioitaessa työkaluja
myös alkoholinkäytön sekä painonhallinnan arvioimiseen. Arvioinnin avulla pystytään huomioimaan näiden kehityssuuntausta sekä niiden vaikutuksia ikääntyvien terveyteen ja hyvinvointiin. (Henriksson, Salminen, Arve, Viitanen & Eloranta
2017, 253- 264.) . Paulsen kumppaneineen (2017) nostaa esille tutkimuksensa
keskeiseksi tulokseksi sen, että hyvässä fyysisessä kunnossa olevat iäkkäät eivät pelkää yhtä paljon kaatumisia, kuin huonommassa kunnossa olevat. Kaatumiseen liittyvät ongelmat ovat hallitsevia päivittäisissä toiminnoissa. (Paulsen,
Nyberg, Röijezon & Vikman 2017.)
Karisto ja Tiilikainen (2017) nostavat keskeiseksi tulokseksi ” Yksinäisyys ja aika”tutkimuksessaan sen, että iäkkäiden yksinäisyyden kokemukset kumpuavat siitä,
että nykyinen elämä ei vastaa niihin odotuksiin, joita sosiaaliselle elämälle asetetaan. Vielä kipeämpää on, jos tulevaisuuden odotukset ovat supistuneet. (Karisto
& Tiilikainen 2017, 527.537.) Kangassalon ja Teeren (2017) ” Yksinäisyys kotona
asuvien iäkkäiden elämässä”- tutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden kokemuksia
yksinäisyydestä ja tutkimuksen mukaan yksinäisyyden yhteydessä olevien tekijöiden kasaantuminen aiheuttaa yksinäisyyden kokemuksen. Haasteellista on
näiden ikäihmisten uudelleen aktivointi ja elämänpiirin laajentaminen osallistaviin
toimintoihin. (Kangassalo & Teeri 2017, 278–290.) Peng ja Lin (2018) ovat tutkineet sosiaalisen pääoman merkitystä ikääntyvien ennaltaehkäisevässä hoidossa. Tutkimuksen mukaan sosiaalinen pääoma liittyy ikääntyvien ennaltaeh-
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käiseviin hoitomuotoihin. Ennaltaehkäisyn sekä sosiaalisen pääoman yhdistäminen ovat tärkeitä tekijöitä iäkkäiden hoidon edistämisessä. (Peng & Lin 2018, 28–
36.)
3.4

Ikääntyneiden toimintakyvyn arviointi

Ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista laissa on myös määritelty ne toimenpiteet, joilla tuetaan ikääntyvän itsenäistä selviytymistä ja kotona pärjäämistä. Heille on tarjottava laaja-alaisen toimintakyvyn arviointia sekä palvelutarpeen arviointia ennaltaehkäisevästi,
tukemaan ikääntymisen myötä tulevia haasteita. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
2: 5 §.) Laatusuosituksissa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi suositellaan tukemaan ikääntyvien toimintakykyä ja terveyttä. Tukemisen lisäksi tulisi huomioida
myös ennakoivasti niitä riskitekijöitä, jotka mahdollisesti alentavat toimintakykyä
sekä itsenäistä selviytymistä. Ennakoinnissa on huomioitava kokonaisvaltaisesti
toimintakyvyn kaikki eri osa-alueet. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019, 15–17.) Hyvinvointia tukevat
ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat yksi keino arvioida ja tukea ikääntyvien toimintakykyä sekä siltä osin vaikuttaa elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin. (Kattainen 2012, 197.)
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työhön kuuluu toimintakyvyn arviointi. Arvioinnin perusteella tehdään suosituksia toimintakyvyn ylläpitämiseen ja
edistämiseen. Laaja-alaisessa arvioinnissa kerätään kuvailevaa tietoa sekä mittaus- ja arviointituloksia. Kokonaiskuvan saamiseksi arvioinnissa hyödynnetään
asiakkaan, mahdollisesti hänen lähipiirinsä sekä ammattilaisten näkemyksiä.
Jotta toimintakyvyn arvioinnissa ja ylläpitämisessä voidaan huomioida yhdenvertaiset käytännöt, tulisi arvioinneissa käyttää yhtenäisiä menetelmiä. Saaduista tuloksista voidaan luoda kokonaiskuva toimintakyvystä ja sen perusteella suunnitella ja suositella mahdollisia jatkotoimenpiteitä. (THL 2018.)
Toimintakyvyn arviointi edellyttää laaja-alaista osaamista sekä yhteistyötä moniammatillisessa työryhmässä. Arviointi on keskeinen osa palvelutarpeen määrittelyssä. Laaja-alaisella arvioinnilla tuetaan toimintakyvyn ylläpitämistä tai parantamista, mahdollistetaan nopea puuttuminen toimintakyvyn vajavuuksiin, ehkäistään palvelutarpeen kasvua sekä sitä, että palvelut saadaan kohdistettua oikein.
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Keskeistä arvioinnissa on ikäihmisen tai hänen läheistensä arvio toimintakyvystä,
sillä sen ylläpitäminen edellyttää aina ikääntyvän omaa halua ja motivaatiota. Toimintakyvyn arvioinnilla on merkitystä sekä yksilö-, että yhteiskunnallisella tasollakin. (Eloranta & Punkanen 2008, 18.) Stijnen kumppaneineen (2013) ovat tutkineet ennaltaehkäisevän arvioinnin merkitystä ikääntyvien kotona pärjäämiseen
sekä itsenäiseen selviytymiseen. Arvioinnin tukena käytettiin pilottikokeilussa kehitettyä arviointivälinettä. Kotikäynnillä kartoitettiin laajasti toimintakykyä, lääkehoitoa sekä ympäristöä. Tutkimuksen mukaan arviointivälineen avulla pystyttiin
kartoittamaan mahdolliset toimintakykyyn vaikuttavat terveysongelmat, sekä
osoittamaan ikääntyville raja-arvoihin perustuvat arviot ja ohjeistukset, mahdollisista toimintakyvyn vajavaisuuksista. Lisäksi arviointiin vaikuttavina tekijöinä pidettiin arvioijan ja ikääntyneen välistä luottamussuhdetta, sekä kykyä kuunnella
ikääntyneen tarpeita ja toiveita. Tarvittaessa annettiin neuvoja ja ohjeita tai tehtiin
lisäarviointia. Arvioinnista tehtiin hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka toteutumista
seurattiin säännöllisesti. Arviointivälineen avulla pystyttiin tekemään laaja-alaisempi ennaltaehkäisevä arvio, ikääntyneen itsenäisen selviytymisen tukemiseksi. (Stijnen, Duimel-Peeters, Jansen & Vrijhoef 2013.)
Laaja-alaiseen toimintakyvyn arviointiin tulee sisällyttää fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueet. Lisäksi tulee kartoittaa terveyttä sekä henkilön oman terveydentilan arviointia. Fyysisen puolen arviointiin tulee liittää lisäksi
toimintakykytestejä toimintakyvyn mittaamiseksi sekä psyykkisen puolen arviointiin muistiin, mielialaan, turvallisuuteen, elämän tarkoituksen mukaisuuteen ja tulevaisuuden odotuksiin liittyviä kysymyksiä. (Helin & Bonsdorff 2013, 433.) Fried
(2015) tuo esille tutkimuksessaan keskeisenä tutkimustuloksena sen, että päivittäisen selviytymisen tukemisen tarpeen arvioimisessa pitäisi huomioida ikääntyneen omat voimavarat, toimijuus sekä haavoittuvuus. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää päivittäisten kotitöiden tekemisen tukemiseen. (Fried, 2015, 236–249.)
Lanne (2013) ja Rantakokko (2013) ovat tutkineet iäkkäiden ihmisten elinpiiriin ja
ympäristöön liittyviä käsityksiä ja tarpeita. Molemmat tuovat tutkimuksissaan
esille sen, että arvioinnit vaativat lisää kehittämistä ympäristön arvioimisessa,
kuin myös turvallisuuteen liittyvissä asioissa. (Lanne 2013, 262–276, Rantakokko
2013, 414–421.) Lisäksi Heikkinen (2013) on tutkinut sosiaalista toimintakykyä ja
sen mittaamiseen soveltuvia menetelmiä tutkimuksessa ” Sosiaalinen toimintakyky ja sen arviointikeinot”. Tutkimuksen keskeiseksi tulokseksi hän on nostanut
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sen, että käytettäessä sosiaalisen toimintakyvyn mittareita pystyttiin monipuolisemmin tavoittamaan sosiaalisen suoriutumisen ja yhteisyyden ulottuvuuksia, ja
niiden heijastumia ja yhteyksiä ikääntyvien psykososiaaliseen hyvinvointiin.
(Heikkinen 2013, 386–396.)
”Terveyden arviointi” -tutkimuksessa Heikkinen (2013) tuo esille sen, että tulevaisuudessa pitäisi pyrkiä kehittämään tutkimusmenetelmiä niin, että ne soveltuvat
myös terveydeltään hyvin erilaisten iäkkäiden ihmisten tutkimiseen ja ovat riittävän valideja ja luotettavia. (Heikkinen 2013, 397–405). Lisäksi kehittämistä on
tuotu esille Heikkisen, Eran, Heikkisen, Rantakokon, Ruoppilan ja Suomisen
(2013) tutkimuksessa ” Ikääntymistä ja toimintakykyä koskevien tutkimusten tavoitteet, asetelmat ja toteuttaminen”. Tutkimuksesta tulee ilmi, että iäkkään väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen on haasteellinen tehtävä
maissa, joissa iäkkään väestön osuus on suuri ja edelleen kasvava. Alan tutkimuksilta odotetaan uusia ideoita ja tehokkaita menetelmiä. (Heikkinen ym. 2013,
341–354.)
3.5

Ikääntyneet arvioimassa ja kehittämässä omia palveluitaan

Laaja-alaisessa toimintakyvyn arvioinnissa tulisi hyödyntää ikääntyneen, hänen
läheistensä sekä ammattilaisten näkemyksiä toimintakyvyn ylläpitämisestä.
Niistä tulisi luoda kokonaisuus, jolla tuetaan ikääntyvän arkea. (THL 2018.) Carmel kumppaneineen (2017) tuo tutkimuksessaan esille asioita, jotka vaikuttavat
ikääntyvien arkeen ja hyvinvointiin. Henkilökohtaiset voimavarat sekä kyky selviytyä arjen toiminnoista antavat ikääntyville mahdollisuuden hallita elämäänsä ja
hyvinvointiaan. Mitä enemmän tulevaisuudessa he odottavat tarvitsevansa apua,
sitä todennäköisemmin he osallistuvat ennakoivaan toimintaan. Ikääntyvien huoli
tulevaisuuden hoitotarpeiden kasvamisesta sekä tieto haavoittuvuudesta lisää
osallisuutta arviointiin. Mitä enemmän he ovat tietoisia ja osallistuvat toimintakykynsä ylläpitämiseen, sitä luottavaisempia he ovat tulevaisuutensa suhteen.
(Carmel, Raveis, O´Rourke & Tove 2017, 616–623.)
Lette kumppaneineen (2017) on tutkinut ikääntyvien ja ammattihenkilöstön näkemyksiä ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisevään arviointiin. Tutkimuksessa tuodaan esille ikääntyvien omat käsitykset itsenäisen elämän tukemiseksi, sekä ammattilaisten näkemys siitä, mikä olisi riittävää tukea. Ikääntyvät
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pitivät tärkeänä toimintakyvyn ylläpitämistä kaikilla eri osa-alueilla, jotka mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Ammattilaisten ja ikääntyvien
näkemyksissä oli eroa siinä, milloin ja minkälaisia palveluita olisi tarpeen aloittaa
itsenäisen kotona asumisen tukemiseksi. Tutkimuksen mukaan ikääntyvien omat
käsitykset tulisi tuoda ammattilaisten tietoisuuteen, jolloin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä päätöksiä voitaisiin tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Lette, Stoop, Lemmens, Buist, Baan & De Bruin 2017.)
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4.1

OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE
Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite

Opinnäytetyöni tarkoituksena on arvioida hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin
osallistuneiden ikääntyvien, sekä käyntejä toteuttavien opiskelijoiden kokemuksia Heko-mobiilisovelluksen sisällöstä sekä käytettävyydestä. Lisäksi tarkoituksena on laatia suosituksia opinnäytetyön toimeksiantajalle, sovelluksen käytöstä
sekä sen mahdollisesta jatkokehittämisestä. Tavoitteena on saada ikääntyneille
aikaisempaa nopeammin tarvittavaa apua toimintakyvyn sekä kotona pärjäämisen tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on luoda yhteneväinen toimintamalli ennalta
ehkäisevien kotikäyntien toteuttamiseen.
4.2

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset

Opinnäytetyö sisältää kaksi vaihetta, jossa ensimmäisen vaiheen tarkoituksena
oli arvioida käyttäjälähtöisesti Heko-mobiilisovelluksen sisältöä ikääntyneiden näkökulmasta sekä toisessa vaiheessa arvioida kotikäyntejä toteuttavien opiskelijoiden kokemuksia mobiilisovelluksen sisällöstä ja käytettävyydestä. Ensimmäisen vaiheen tutkimuskysymyksillä on tarkoitus kuvata ikääntyneiden kokemuksia
ja toisen vaiheen tutkimuskysymyksillä on tarkoitus kuvata opiskelijoiden kokemuksia.

1. vaiheen tutkimuskysymykset:
1. Minkälaisia kokemuksia ikäihmisillä on kotikäynnin sisällöstä?
2. Millaista hyötyä ikäihmiset kokivat kotikäynneistä olevan
heille?
3. Mitkä asiat olivat merkityksellisiä ikäihmisille kotona asumisen tukemiseksi?
4. Millainen kokemus ikäihmisille jäi mobiilisovelluksen käyttämisestä kotikäynnin yhteydessä?
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2. vaiheen tutkimuskysymykset:
1. Miten mobiilisovelluksessa on huomioitu toimintakyvyn eri
osa-alueet opiskelijoiden mukaan?
2. Miten Heko-mobiilisovellus toimii ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä kerätyn arviointitiedon kirjaamisessa opiskelijoiden arvioimana?
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5
5.1

MENETELMÄLLINEN TOTEUTUS
Opinnäytetyön tausta

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli arvioida käyttäjälähtöisesti Heko-mobiilisovelluksen sisältöä sekä käytettävyyttä hyvinvointia tukevien kotikäyntien yhteydessä
ja laatia suosituksia mahdollista jatkokehittämistä varten. Opinnäytetyöni tulokset
tuovat toimeksiantajan tietoisuuteen mahdollisia kehittämiskohteita. Olen ollut
työelämän edustajana mukana yhteistoiminnassa koko sovelluksen kehittämisen
sekä toteuttamisen ajan. Lisäksi hyvinvointia tukevat kotikäynnit ovat olleet vastuualueitani viimeiset kolme vuotta, joten olen itse mukana koko muutosprosessin
ajan. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien kehittämishankkeesta löytyvät kehittämistutkimuksen vaiheet ja opinnäytetyöni aineiston arvioin käyttämällä sekä laadullista että määrällistä menetelmää.
Käytin opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä soveltaen arviointitutkimuksen menetelmiä. Jokinen tuo esille väitöskirjassaan (2017) sen, että arviointitutkimus on
osa soveltavaa yhteiskuntatutkimusta, jonka tarkoituksena on arvioida käytännön
toimenpiteiden sekä ratkaisuohjelmien toimivuutta. Sosiaaliset ohjelmat ovat sellaisia, joiden tarkoitukset ovat hyvin käytännölliset, elämänlaatua parantavat päämäärät. (Jokinen 2017,24.) Opinnäytetyöni tavoitteet tähtäävät juuri tällaisen toiminnan arviointiin. Hyvinvointia tukevat ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat aikaisempina vuosina toteutettu hyödyntäen Kuntaliiton kaavaketta. Kaavakkeiden
avulla tehtyjen käyntien arvioiminen ja ollut hidasta ja apu, jota ikääntyneet ovat
tarvinneet, on saattanut venyä kaavakkeiden käsittelyyn asti. Ikääntyneiden tarvitsemat tuet ovat viivästyneet aikaisemman toimintatavan aikana.

Kivipelto

(2008) tuo esille Stakesin julkaisemassa työpaperissa sen, että arviointitutkimus
on tietoinen valinta siihen, että kehittämistarpeet tuodaan esille. Arviointitiedon
oletetaan tuovan esille ne seikat, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää. (Kivipelto 2008, 12.) Opinnäytetyön aineistoa kerätessä huomioin ne seikat, joilla voidaan tuoda ikääntyville riittävä sekä tarvittava apu ja tuki reaaliajassa. Opinnäytetyön aineiston arvioimisessa käytin sekä laadullista että määrällistä menetelmää. Menetelmien yhdistämisen avulla pystyin luomaan tutkittavasta asiasta ymmärrettävämmän kokonaisuuden sekä sisällyttämään tutkimukseeni myös sellaisen lähestymistavan, johon pelkästään laadullista menetelmää käyttämällä en
olisi voinut sisällyttää.
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5.2

Opinnäytetyön toimeksiantajan kuvaus

Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimi Lapin Ammattikorkeakoulu ja kehittämishankkeen nimi oli Hyvinvointia edistävät kotikäynnit digiaikaan/ Heko-digiaikaan.
Hankkeen aikataulu oli 3.9.2018–31.5. 2019, jona aikana suunniteltiin ja testattiin
toimintatapa. Hankkeeseen liittyvä käytännön työ tehtiin pääasiassa Lapin Ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalveluiden sekä Teollisuuden ja Luonnonvarojen
osaamisaloja hyödyntäen. Hankekumppanina oli Kemin kaupunki ja rahoittajana
hankkeella oli Lapin Liitto. Opinnäytetyöstä laadittiin toimeksiantositoumus, toimeksiantajan sekä opinnäytetyön tekijän kesken. (Liite 5.)
Hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlaista toimintamallia, jossa kotikäyntien
tavoitteita ja sisältöä tarkennetaan ja niiden yhteydessä saatava tieto saadaan
digitaaliseen muotoon. Samalla pyrittiin käynnistämään tarvittavat toimenpiteet
mahdollisimman pian ja siten tukemaan ikääntyvän arjessa selviytymistä. Toimintamallin avulla pyritään lisäksi siirtämään laajemman sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Kemin kaupunki on jo useamman vuoden ajan toteuttanut hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä yhteistyössä Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa 75
vuotta täyttäville kemiläisille. Yhteistyön aikana on ilmennyt kehittämisen tarve
tietojen keräämiseen sekä niiden käsittelemiseen. Paperisten kaavakkeiden käsitteleminen on ollut hidasta ja työlästä, eikä tarvittavia tukia ole pystytty tarjoamaan reaaliajassa. Avunsaanti on viivästynyt, mikä on voinut vaikuttaa ikääntyvän kotona pärjäämiseen.
Kotikäynteihin liittyvä aineisto kerättiin helmikuussa ja maaliskuussa 2019 toteutettavilla kotikäynneillä. Kotikäyntien aikana hyödynnettiin mobiilisovellusta kotikäynnillä kerätyn toimintakyvyn arviointitiedon keräämisessä. Mobiilisovelluksessa tieto tallennettiin Lapin Ammattikorkeakoulun tietojärjestelmään, josta se
oli helposti analysoitavissa ja hyödynnettävissä. Analysoidun tiedon avulla mahdollisiin arjen selviytymisen ongelmiin sekä toimintakyvyn heikkenemiseen pystyttiin reagoimaan nopeasti ja ennaltaehkäisevästi. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa ikääntyvän väestön hyvinvointia edistäviin palveluihin yhdenmukainen ja
luotettava toimintakyvyn arviointi. Lisäksi hankkeen avulla pyrittiin tukemaan kuntia, palveluntuottajia sekä ammattihenkilöstöä suunnittelemaan sekä toteuttamaan iäkkään väestön hyvinvointia, toimintakykyä sekä niitä edistäviä palveluita.
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Ennakoivan toiminnan tavoitteena on pyrkiä siirtämään varsinaisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen tarvetta. Heikkinen (2013) tuo esille tutkimuksessa sen, että
tulevaisuudessa pitäisi pyrkiä kehittämään tutkimusmenetelmiä niin, että ne soveltuvat hyvin myös terveydeltään hyvin erilaisten iäkkäiden ihmisten tutkimiseen
ja ovat riittävät valideja ja luotettavia. (Heikkinen 2013, 397–405). Heikkisen ja
kumppaneiden (2013) mukaan iäkkään väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja
parantaminen on haasteellinen tehtävä maissa, joissa iäkkään väestön osuus on
suuri ja edelleen kasvava. Alan tutkimuksilta odotetaan uusia ideoita ja tehokkaita
menetelmiä. (Heikkinen ym. 2013, 341–354.)
5.3

Laadullinen tutkimus

Käytin opinnäytetyössäni kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, jossa
tarkastellaan ihmisten välisiä merkityksiä. Näissä korostuu ihmisten kokemusten,
käsitysten, motivaation sekä tulkintojen tutkiminen sekä yksilöllisten näkemysten
kuvaus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 65–66.) Tutkimuksen tavoitteena on tutkittavan ilmiön ymmärtäminen, kuvaaminen sekä tulkitseminen (Kananen 2017, 35 ). Lisäksi tavoitteena on saada esille henkilökohtaiset kuvaukset
koetuista asioista, joita pidetään itselle ja omalle elämälle tärkeinä ja merkityksellisinä asioina (Vilkka 2015, 118). Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan
kerätä monella eri tavalla. Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, havainnointi, kysely sekä dokumenteista kerättävä tieto. Aineistonkeruumenetelmiä voidaan käyttää erillisinä, rinnakkain tai eritavoin yhdisteltynä. Menetelmän valintaan vaikuttaa tutkimusasetelma. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 83.) Ikääntyvien työpajan avulla sain kerättyä tarvittavaa tietoa opinnäytetyötäni varten.
Heillä oli mahdollisuus tuoda esille omat kokemuksensa sekä näkemyksensä sovelluksen sisällöstä, heille itselleen merkityksellisistä asioista. Sähköisen kyselyn
avulla sain taas kerättyä käyttäjälähtöistä tietoa sovelluksen sisällöstä sekä käytettävyydestä.
Laadullisessa tutkimuksessa teorian osuus on ilmeinen ja sen vuoksi sitä tarvitaan välttämättä. Teoria on tutkimuksen viitekehys, jonka avulla tutkimuksesta
luodaan kokonaiskuva. Sen avulla lukija hahmottaa tutkittavasta ilmiöstä tai asiasta tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden, sekä ylipäätään mieltää tutkimuskokonaisuuden. Teoria sisältää tutkittavasta asiasta keskeiset käsitteet. (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 23–24.) Laadullinen tutkimusmenetelmä auttaa ymmärtämään
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tutkittavaa ilmiötä syvällisemmin ja mahdollistaa ilmiön syvällisemmän kuvaamisen. (Kananen 2017, 35). Teoreettiseen viitekehykseen olen nostanut asiat,
joissa käsitellään ikääntymistä, terveyttä ja hyvinvointia, lakia ja muita asioita,
jotka ovat merkityksellisiä kotona asumisen kannalta.
5.4

Määrällinen tutkimus

Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelminä voidaan käyttää systemaattista havainnointia, kyselylomakkeita tai valmiita tilastoja. Käytetyin aineistonkeruu menetelmä on kyselylomake. Kyselykaavake on vakioitu eli kaikilta vastaajilta
kysytään sama sisältö samalla tavalla. Vastaajat lukevat ja vastaavat kyselyihin
kirjallisesti kyselylomaketutkimuksessa ja tämän tapainen menetelmä soveltuu
hyvin laajankin aineiston keräämiseen. Kyselykaavakkeen etu on myös siinä, että
vastaajat jäävät yleensä anonyymeiksi. Kyselykaavakkeen avulla kerättävä aineisto voidaan kerätä monella tapaa, näistä esimerkkinä sähköposti- tai internetkysely tai käyntihaastattelu. Kyselykaavakkeen suunnittelu vaatii asioihin perehtymistä ja suunnitellun edellytyksenä on, että tutkija tietää mitkä ovat tutkimuksensa tavoitteet. Ennen varsinaista mittaamista kyselykaavake tulisi aina testata.
Testaaminen tarkoittaa sitä, että ennen kyselykaavakkeen käyttöön ottoa sen arvioi kriittisesti muutama perusjoukkoa vastaava henkilö. (Vilkka 2015, 93–96,
105–106.) Opiskelijoiden sähköisen kyselyn avulla sain kerättyä tietoa Heko-mobiilisovelluksen sisältöön sekä käytettävyyteen liittyvistä asioista. Tulokset oli
helppo analysoida, koska kaikilta vastaajilta kysyttiin täsmälleen samat kysymykset. Sähköisen kyselykaavakkeen kysymykset perustuivat tutkimuskysymyksiin
ja testasin kyselyn parilla aikaisemman vuoden opiskelijalla, jotka olivat käyttäneet Heko-mobiilisovelluksen pilottiversiota aikaisemman vuoden käynneillä.
5.5

Arviointitutkimus

Kehittämistyö on tavoitteellista, parempiin tuloksiin tähtäävää toimintaa. Se voi
olla laaja tai kohdentua yksittäisen toimijan työn kehittämiseen. Lisäksi se voi
kohdistua aineellisiin tai aineettomiin tavoitteisiin. Se voi olla uusien toimintamallien, palveluiden tai tuotteiden kehittämistä. Luonteenomaista kehittämistyölle ja
kehittämishankkeille ovat käytännönläheisyys, hyödynnettävyys, arvioitavuus ja
innovatiivisuus. Olennaista niin tutkimus- kuin kehittämishankkeillekin, ovat ongelmalähtöinen toiminta sekä tietynlaiset yhteispiirteet. Näitä ovat muun muassa
jokin tuote tai järjestelmä, jolle on tarvetta, sitä ei ole ennen ollut ja sillä voidaan
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vastata johonkin tarpeeseen. (Anttila 2007, 12–14.) Arviointitutkimuksessa tiedonkeruun suunnittelu ja kokonaisvaltaisuus vahvistavat tuloksien luotettavuutta.
Lisäksi merkitystä on sillä, minkälaisia tiedonkeruumenetelmiä käytetään. Tutkimuksen tekijän on tunnistettava mahdolliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa tulosten
pätevyyteen sekä luotettavuuteen. Näitä tekijöitä voidaan pitää arvioinnin vahvuutena. (Hatry & Newcomer 2010, 557–558.)
Arviointitutkimuksessa hyödynnetään yhteiskuntatieteellisiä analyysi- ja arviointimenetelmiä. Arviointia käytetään tyypillisesti kehittämisen osana arvottamaan ja
dokumentoimaan jonkin asian saavuttamista, sekä saavuttamiseen johtanutta
prosessia. Yhteistoiminnallinen arviointi alkaa siitä, kun asianosaiset esittävät kehittämiseen liittyviä käsityksiään, ideoitaan ja kokemuksiaan ja näihin liittyen tehdään kysymyksiä. Kysymyksiin lähdetään etsimään vastauksia aineistonkeruulla
ja erityisen kiinnostuneita ollaan ratkaisemattomista kysymyksistä sekä vastauksista ja niiden merkityksistä. Arvioinnin päämääränä on pyrkiä osoittamaan toiminnan, ohjelman tai toimintapolitiikana ansiota, arvoa tai merkitystä. Arviointitutkimuksella pyritään palvelemaan yhteiskunnallisissa ohjelmissa ja kokeiluissa
sekä käytännön työelämässä tapahtuvaa kehittämistä, uudistusten toimeenpanoa sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa. Arviointitutkimus mahdollistaa toimijoiden ja palveluiden käyttäjien kokemusten esiintulon ja auttaa ammattilaisia kehittämään toimintaa. (Anttila 2007, 31–32; Piirainen & Kettunen 2015, 264.)
5.6

Kohdejoukko ja aineistonkeruu

Tutkimusaineiston keräsin hyvinvointia edistävien kotikäyntien jälkeen käynteihin
osallistuneilta ikääntyviltä sekä kotikäyntejä toteuttavilta opiskelijaryhmiltä. Hyvinvointia edistävä kotikäynti tarjottiin kaikille, kuluvana vuonna 75 vuotta täyttäville
kemiläisille, jotka eivät olleet vielä sosiaali- tai terveyspalveluiden piirissä. Kotikäynnit tehtiin viikolla seitsemän, 63: lle 75 vuotta vuonna 2019 täyttävälle kemiläiselle. Kotikäyntejä toteuttamassa oli Lapin Ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalveluiden osaamisalan 23 terveydenhoitajaopiskelijaa sekä 20 geronomiopiskelijaa.
5.6.1 Ensimmäisen vaiheen aineistonkeruun Learning cafe -menetelmällä
Kotikäynteihin osallistuville ikääntyville järjestin yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan työpajan, jossa keräsin heidän kokemuksia sovelluksen käytöstä. Järjestin
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työpajan, jossa käytin Learning cafe-menetelmää Kemikammarilla 27.3.2019.
Kutsuin ikääntyvät työpajaan henkilökohtaisesti puhelimitse. Puhelun aikana kerroin työpajan tarkoituksen ja tavoitteen. Heko-mobiilisovelluksen arviointiin liittyvään työpajaan osallistui 38 ikäihmistä, heille kaikille toteutettiin hyvinvointia edistävä kotikäynti viikolla 7. Työpajan kysymysteemat liittyivät hyvinvointia edistävien kotikäyntien aikana käytetyn Heko-mobiilisovelluksen sisältöön. Työpajan
tarkoituksena oli löytää vastauksia opinnäytetyön vaiheen yksi tutkimuskysymyksiin.
Opinnäytetyön ensimmäisen vaiheen aineiston keräsin käyttämällä Learning cafe
-menetelmää, koska sen avulla voidaan tuottaa mahdollisimman monta ideaa ja
näkökulmaa aiheeseen. Learning cafe eli oppimiskahvila on yhteistoimintamenetelmä, jonka tarkoituksena on ideoida ja oppia. Menetelmässä tärkeää on keskustelu, omien näkemysten selittäminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen.
Sen avulla pyritään tuottamaan mahdollisimman monta ideaa ja näkökulmaa aiheeseen. Prosessina Learning cafe on yksinkertainen ja siinä keskitytään jonkin
asian, teeman tai ratkaisun löytämiseen ryhmässä. Lähtökohtana oppimiskahvilassa/Learning cafe -menetelmässä on jakautua pöytäkuntiin pienryhmittäin ja
prosessin edetessä pöytäkunnat vaihtavat toisiin pöytiin, jolloin pöydän ympärille
muodostunut uusi ryhmä pohtii aiempaa tuotosta ja ideoi niitä eteenpäin. Yhdessä työskentely luo käsiteltävän aiheen ympärille yhteistä merkitystä. (Innokylä
2017; Tevere 2017.)
Learning cafeen toteutin laatimalla ikääntyville työpajaan tutkimuskysymyksiin liittyvät teemat. (Liite 1.) Työpajassa osallistujat saivat tuoda esille ja jakaa muiden
kanssa omia kokemuksiaan sovelluksen sisällöstä. Jaoin työpajaan osallistuvat
ikääntyvät neljään ryhmään, joissa he saivat yhdessä työstää esille nousseita
asioita. Pöytiin valittiin ns. ”isännät” jotka kertoivat, sekä esittelivät edellisen ryhmän tuotoksen. Ryhmätuotosten jälkeen tehtiin yhteenveto pöytien tuotoksesta.
Lisäksi mahdollistin heille myös henkilökohtaisen palautteen antamisen laatimalla pienimuotoisen kyselykaavakkeen. (Liite 2). Ikääntyvä sai halutessaan täyttää henkilökohtaisen kaavakkeen ja palauttaa sen työpajan päätteeksi.
5.6.2 Toisen vaiheen aineistonkeruu kyselykaavakkeella
Kotikäyntejä toteuttavien opiskelijoiden aineiston keräsin sähköistä kyselykaavaketta käyttäen. (Liite 4). Opiskelijoiden lomakkeet lähtivät heidän sähköpostiinsa
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viikolla 11 eli 11.3.2019 alkavalla viikolla ja heillä oli mahdollisuus vastata aineistoon 31.3.2019 asti. Sähköiseen kyselyyn vastasi 26 kotikäynnin toteuttanutta
geronomiopiskelijaa sekä terveydenhoitajaopiskelijaa. Sähköisen kyselyn tarkoituksena oli löytää vastauksia opinnäytetyön toisen vaiheen tutkimuskysymyksiin.
Kyselylomake oli yhdistelmä määrällisiä sekä laadullisia kysymyksiä, eli se sisälsi strukturoituja sekä avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeen avulla selvitin
heidän käyttökokemuksiaan sekä mobiilisovelluksen riittävyyttä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Kysymykset liittyivät Heko-mobiilisovelluksen sisältöön ja
sovelluksen käyttöön liittyviin asioihin, ja ne laadittiin yhteistyössä Heko-mobiilihankkeen projektipäällikön Sari Arolaakson sekä It- asiantuntija Juha Valtosen
kanssa. Heko- mobiilisovelluksen sisältöön sekä käytettävyyteen liittyvät kysymykset olivat strukturoituja, joiden vastauksiin oli mahdollisuus jättää myös perustelut. Heko-mobiilisovelluksen jatkokehittämiseen liittyvässä osiossa kysymykset olivat avoimia kysymyksiä.
Esitestasin sähköisen kyselykaavakkeen kahdella aikaisemman vuoden opiskelijalla, jotka toteuttivat hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä vuonna 2017. He käyttivät kotikäyntien aikana silloista pilottiversiota Heko- mobiilisovelluksesta. Kotikäynteihin osallistuvat opiskelijat perehdytettiin kotikäyntien toteutukseen
11.2.2019 ja perehdytyksen yhteydessä informoin heitä opinnäytetyöstäni sekä
siihen liittyvästä kyselystä. Opiskelijoiden sähköisen kyselykaavakkeen toimitti
heidän ohjaava opettajansa ja Heko- mobiilihankkeen projektipäällikkö Sari Arolaakso. Kyselykaavakkeen mukana lähti myös kyselyyn liittyvä saatekirje. (Liite
3).
Sähköiseen kyselyyn vastasi 26 kotikäynnin toteuttanutta geronomiopiskelijaa
sekä terveydenhoitajaopiskelijaa. Vastauksen jättäneistä geronomejaopiskelijoita oli 58 % ja terveydenhoitajaopiskelijoita 42 %.(Kuvio 1.)
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Vastauksen jättäneet opiskelijat

42

58

Geronomi

Terveydenhoitaja

Kuvio 1. Vastauksen jättäneet opiskelijat

5.7

Aineiston analyysi

Kyselylomakkeiden sekä työpajassa syntyvän materiaalin analysoimiseen käytin
sisällönanalyysimenetelmää, koska aineisto kerättiin avoimien kysymysten
avulla.

Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja

eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi valittiin, koska sen avulla muodostetaan
tiivistetty kuvaus kyselylomakkeiden sisällöstä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105–
108).
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa analyysi aloitetaan pelkistämällä tutkimusaineisto. Aloitin aineiston analyysin järjestelemällä saadun aineiston tiiviiseen ja selkeään muotoon, pyrkimyksenä etten kadottaisi aineiston sisältöä. Aineiston analyysi toi selkeyttä aineistoon, ja sen avulla saadusta aineistosta voidaan tehdä luotettavia sekä selkeitä johtopäätöksiä tutkittavasta asiasta. Eli karsin aineistosta pois kaiken sellaisen materiaalin, mikä ei ollut merkityksellistä tutkimusongelman kannalta. Tämän jälkeen tiivistin aineiston tutkimusongelman tai
tutkimuskysymysten ohjaamana ja ryhmittelin uudeksi kokonaisuudeksi. Ryhmittelyä voidaan tehdä eri käsitysten, ominaisuuksien tai piirteiden mukaisesti. Ryhmittelyn jälkeen nimesin saadun aineiston sisältöä kuvaavilla käsitteillä. Ryhmittelyn apuna käytin teemoittelua, jonka avulla jäsensin aineistoa. Ryhmittelyn jälkeen muodostin aineistosta alaluokat sekä yläluokat, joista muodostui aineiston
taulukot. (Vilkka 2015, 163–164; Tuomi & Sarajärvi 2018, 121–122.) Aineiston
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analyysi perustuu loogiseen tulkintaan, jossa kerätty aineisto käsitellään uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 121–122). (Taulukko
1.) Opiskelijoiden sähköisen kyselyn aineiston analysoimisessa käytin apuna
määrällistä tutkimusmenetelmää, jossa käsitellystä aineistosta luodaan kokonaisuus tilastollisen aineiston avulla. Aineiston keruussa käytin apuna mittaristoa,
jonka avulla sain realistisen kuvan mitattavasta aineistosta. Sähköisen kyselyn
mittareilla sain vastauksia tutkimuskysymyksiini. (KvantiMOTV 2007.)

Taulukko 1. Esimerkki ryhmittelystä

Yläluokka

Alaluokka

Pelkistetty ilmaisu

Neuvottiin mistä apua
Mistä apua ongelmiin
Käynnistä oli hyötyä, tieSai tietoa itsenäistä suo- dän mihin ottaa yhteyttä,
Palveluneuvonta ja –oh- riutumista
edistävien jos haluan kysyä jostakin
jaus
palveluiden käyttöön
asiasta tarkemmin
Tietoa mihin ottaa yhteyttä X 2
Remontti
työvoimasta
tietoa

5.8

Kehittämishankkeen eettiset lähtökohdat

Kehittämistyötä ohjaavat tieteen tekemisen sekä organisaatioiden eettiset säännöt. Kehittämistyön ollessa työelämälähtöistä tulee tavoitteiden olla moraalin mukaisia, työ tulee tehdä huolellisesti, tarkasti ja rehellisesti. Lisäksi kehittämistyön
tulee olla käytäntöä hyödyttävää ja sitä tehtäessä on pohdittava kenen ehdoilla
kehittämistehtävä valitaan ja miksi se toteutetaan. Eettiset säännöt koostuvat samoista säännöistä, kuin yhteiskunnassa sekä ihmisten vuorovaikutuksessa
yleensäkin. Jotta vastaukset saataisiin mahdollisimman rehellisesti, tulee vastaajien olla varmoja siitä, että heidän nimettömyytensä taataan eikä vastauksia yksilöidä. Tuloksia ei saa vääristellä ja aina jos lainataan toisten tekstiä, merkitään
lähde. (Ojansalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 48–49.) Huomioin opinnäytetyötä
tehdessäni sen, että tutkimukseni oli työelämälähtöistä, joten asetin tavoitteet
moraalin mukaisesti. Tein työn huolellisesti, tarkasti, rehellisesti sekä huomion
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sen, että seurausten oli oltava käytäntöä hyödyttäviä. Huomioin omaa alaani ohjaavat vuorovaikutukseen vaikuttavat eettiset säännöt ja toimin niiden mukaisesti.
Koska kehittämistyössä on kyse inhimillisestä toiminnasta, ymmärsin sen, että
kehittämistyössä mukana olleiden rajoitukset ja vajavuudet olivat myös kehittämistehtävän vajavuuksia. Kehittämistyötä ohjaa myös tutkimusetiikka (Ojansalo
ym. 2015, 49) ja sitä noudattaen toin esille opinnäytetyöhöni osallistuville mitä,
miten, miksi ja mihin tarkoitukseen keräämääni aineistoa käytän. Jaoin heille kirjallisen tiedotteen työpajasta ja he antoivat osallistumisestaan kirjallisen suostumuksen. Jotta saisin vastaukset mahdollisimman rehellisesti, toin vastaajille tiedoksi, että heidän nimettömyytensä taataan eikä vastauksia yksilöidä. Yhteenkään vastaukseen ei jätetä nimiä eikä vastauksista voi tulkita mikä on kenenkin
vastaus. Eettiseen toimintaan liittyy lisäksi se, että jos lainaan toisen tekstiä, merkitsen alkuperäisen lähteen.
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6
6.1

TULOKSET
Ikääntyvien työpajan tulokset

Taulukossa 2 tuodaan esille työpajaan osallistuneiden ikääntyvien kokemuksia,
hyvinvointia edistävän kotikäynnin sisällöstä. Kemiläiset vuonna 2019 hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin osallistuneet 75-vuotiaat olivat sitä mieltä, että kotikäynti tuki heidän hyvinvointiaan. Kotikäynnistä jäi positiivinen kokemus sekä turvallisuuden tunne ja tunne siitä, että heistä välitetään. Kokonaisuudessaan käynti
lisäsi heidän hyvinvointiaan. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Ikääntyvien kokemukset kotikäynnin sisällöstä

Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka

Yläluokka

Kattavat kysymykset
Kohtalaisen kattava Positiivinen kokeAsiallinen
mus
Monipuolinen
Välitetään meistä
Jäi positiivinen vai- Turvallisuuden
kutus, kiva kun kä- tunne
vivät

Testejä puuttunut
Huoli tuleeko kotiHenkilön kyky vas- käynnillä tarvittatata/
vat asiat esille
kuulo

Hyvinvoinnin tukeminen
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Taulukossa 3 tuodaan esille työpajaan osallistuneiden ikääntyvien kokemuksia,
hyvinvointia edistävän kotikäynnin hyödyllisyydestä. Kemiläiset vuonna 2019 hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin osallistuneet 75-vuotiaat kokivat hyötyvänsä
kotikäynnistä siten, että he saivat tietoa itsenäistä suoriutumista edistävien palveluiden käyttöön, sekä tietoa fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ikääntyvät saivat palveluneuvontaa ja – ohjausta sekä tukea laaja-alaisen
toimintakyvyn ylläpitämiseen. (Taulukko 3.)
Taulukko 3. Kotikäyntien hyöty ikääntyville

Pelkistetty ilmaisu
Neuvottiin
mistä
apua
Mistä apua ongelmiin
Käynnistä oli hyötyä, tiedän mihin ottaa yhteyttä jos haluan kysyä jostakin
asiasta tarkemmin
Tietoa mihin ottaa
yhteyttä X 2
Remontti
työvoimasta tietoa

Alaluokka

Yläluokka

Sai tietoa itsenäistä
suoriutumista edis- Palveluneuvonta ja
tävien palveluiden –ohjaus
käyttöön

Oli hyötyä siinä
mielessä kun kunto Fyysisen toimintalaskee
kyvyn tukeminen
Pysyy kattilat käsissä
Tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen
Yrittivät tehdä Ke- Sosiaalisen toiminmikammarin toimin- takyvyn tukeminen
taa tutuksi
Ei hyötyä

Taulukossa 4 tuodaan esille työpajaan osallistuneiden ikääntyvien kokemuksia,
heille merkityksellistä asioista kotona asumisen tukemiseksi. Kemiläiset vuonna
2019 Hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin osallistuneet 75-vuotiaat kokivat merkityksellisemmiksi asioiksi kotona asumisen tukemiseksi ympäristön, kodinhoi-
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dolliset asiat, turvallisuuden tunteen, sosiaalisen elämän tukemisen, terveydenhoidon, talousasiat, kodin ulkopuolisen asioinnin, digiosaamisen sekä toimintakyvyn ylläpitämisen. Keskeisimmät asiat kotona pärjäämisen tukemiseen olivat
ympäristö, tukipalvelut, fyysinen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen, terveyden, taloudellisten asioiden hoitamisen sekä digiosaamisen.
(Taulukko 4.)
Taulukko 4. Merkitykselliset asiat ikääntyville kotona asumisen tukemiseksi

Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka

Yläluokka

Hissi
Esteetön kulku

Ympäristön
tys

Kotityöt
Lumityöt
Ruokailu
Siivousapu

Kodinhoidolliset
asiat

Tukipalvelut

Paloturvallisuus
Pelot

Turvallisuuden
tunne

Psyykkinen toimintakyky

merki- Ympäristö

Sosiaalinen elämä
tärkeää, ystävät
Naapuriapu
Sosiaalisen elämän Sosiaalinen toiminSosiaaliset suhteet tukeminen
takyky
Ystävätoiminta
Harrastukset ym.
kyselyt
Edunvalvoja
Tukiasiat

Toimeentulo/ talou- Taloudelliset asiat
delliset asiat

Terveyspalvelut
Terveydenhoito
Mittauksia, verenpaine
Liikkuminen
Terveys

Terveys

Toimintakyvyn yllä- Fyysinen
pitäminen
kyky

toiminta-

Älylaitekurssit
Digiosaaminen
Digiosaaminen
Netti osaamiseen Kodin ulkopuolinen
apua
asiointi
Sujava asiointi

32
Taulukossa 5 tuodaan esille työpajaan osallistuneiden ikääntyvien kokemuksia,
mobiilisovelluksen käyttämisestä hyvinvointia edistävien kotikäyntien yhteydessä. Kemiläisissä vuonna 2019 hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin osallistuneilla 75-vuotiailla mobiilisovelluksen käyttö kotikäynnin yhteydessä herätti huolta
palveluiden saatavuudesta sekä digiasioista. Kaiken kaikkiaan huoli nousi asioiden digisoitumisesta. (Taulukko 5.)
Taulukko 5. Ikääntyvien kokemukset Heko-mobiilisovelluksen käytettävyydestä kotikäynnin yhteydessä

Pelkistetty ilmaisu

Alaluokka

Yläluokka

Valtiovalta on rakentanut
lähes Huoli
palveluiden
kaikki palvelut net- saatavuudesta
tiin. Miksi niistä ei
ole jaettu mitään
tietoa
Miten tulevaisuudessa on huomiota
meidän kyky ja
osaaminen
säh- Huoli digiasioista
köisten viestintävälineiden käytössä
Koska käytössä ei
ole
nettiyhteyttä,
jää paljon tärkeää
tietoa vanhuksilta
saamatta

Huoli
digisoitumisesta

Aikataulu piti paikkansa
Sopivat/ ystävälliset Joustava, hyvä mehaastattelut
netelmä
Voisiko tällaiseen
testiin liittää muistin
testaamisen
Lisäksi työpajaan osallistuvilla oli mahdollisuus jättää kirjallinen, henkilökohtainen
palaute hyvinvointia edistävästä kotikäynnistä. Kaksi työpajaan osallistuvaa vastasi tähän osioon ja toinen vastaajista toivoi, että käynneillä jaettaisiin Seniorien
Kemi-paketti, jossa olisi tietoa Kemin kulttuuripalveluista, liikunta ja ulkoilu mah-
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dollisuuksista, kansalaisopiston toiminnasta, seurakunnan toiminnasta, Kemikammarista sekä SPR:n ja muiden järjestöjen tapahtumista. Toisella vastaajista
oli huoli palveluiden saatavuudesta.
”Pelaako palvelut muutoinkin kuin netin kautta, meillä useilla ei ole nettiä, eikä
muisti enää toimi niin hyvin jotta edes kannattaa sitä laittaa.”
6.2

Opiskelijoiden sähköisenkyselyn tulokset

Hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin osallistuneet opiskelijat olivat sitä mieltä,
että mobiilisovelluksen avulla voidaan kerätä riittävästi ennakoivaa tietoa toimintakyvyn eri osa-alueista.
6.2.1 Toimintakyvyn fyysiset edellytykset
Opiskelijoista suurin osa eli 92 %, (n=24) olivat sitä mieltä, että sovelluksen avulla
pystyttiin saamaan riittävästi ennakoivaa tietoa ikäihmisten toimintakyvyn fyysisistä edellytyksistä. Vain 8 %, (n=2) olivat sitä mieltä, että ennakoivaa tietoa ei
pystytty keräämään riittävästi. (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..) Fyysisen
toimintakyvyn testejä pidettiin tarpeellisena ja niitä toivottiin lisää.

Fyysinen toimintakyky

Kyllä

Ei

Kuvio 2. Fyysisen toimintakyvyn arvioinnin riittävyys

Opiskelijoista 13 perusteli myös vastauksensa. Yhdessä perustelussa toimintakyvyn fyysisistä edellytyksistä arvioivia testejä olisi voinut olla enemmän. Toimintakyvystä olisi silloin saanut laaja-alaisemman kokonaisuuden.
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”Fyysistä toimintakykyä mittaavia testejä olisi mielestäni mahtunut sovellukseen
enemmänkin. Esim. TUG, puristusvoima.”
Opiskelijoista 12 perusteli vastauksissa sen, että kysymysten avulla saatiin riittävästi tietoa. Sovelluksesta löytyi pääkohdat, niitä kartoitetaan monipuolisesti ja
kysymyksiä oli riittävästi, kaikki olennainen tuli esille. Sovelluksen käyttö kotikäynnin yhteydessä mahdollisti paremman havainnoinnin sekä keskustelun. Sovellus oli osa luontevaa keskustelua. Toimintakyky testit tukivat fyysisen toimintakyvyn arviointia ja fyysiset riskit pystyttiin kartoittamaan.
”Mobiilisovellus mahdollistaa paremman havainnoinnin sekä on osa luontevaa
keskustelua. Huomio ei mene asiakkaasta paperisten kysymysten selaamiseen.”
”Sen verran riittävästi saa tietoa, että asian voi laittaa ammattihenkilölle eteenpäin. Tarkoitushan ei olekaan ”liian” kattavaa tietoa saada. Sovelluksessa mielestäni tärkeimmät pääkohdat.”
”Testien avulla ja kysymyksiä fyysisestä toimintakyvystä kattavasti.”
6.2.2

Toimintakyvyn psyykkiset edellytykset

Lähes kaikki opiskelijoista eli 80 %, (n=21) olivat sitä mieltä, että sovelluksen
avulla pystyttiin saamaan riittävästi ennakoivaa tietoa ikäihmisten psyykkisestä
toimintakyvystä. Opiskelijoista 20 %, (n=5) olivat sitä mieltä, että ennakoivaa tietoa ei pystytty keräämään riittävästi. (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..) Osa
vastaajista koki, että se jäi liian vähälle huomiolle ja sitä pitää vielä kehittää.
(Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..)
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Psyykkinen toimintakyky

Kyllä

Ei

Kuvio 3. Psyykkisen toimintakyvyn arvioinnin riittävyys

Opiskelijoista kuusi perusteli vastauksensa psyykkisen toimintakyvyn osalta.
Kahdessa perustelussa psyykkisestä toimintakyvystä ei saatu riittävästi tietoa ja
sitä tulisi kehittää. Lisäksi tiedonsaantia vaikeutti se, että asiakas ei halunnut puhua avoimesti asioistaan.
”Tätä pitäisi kehittää. Psyykkinen osa-alue jäi mielestäni liian vähälle huomiolle
sovelluksessa.”
”Koska asiakas ei välttämättä halua puhua avoimesti omasta psyykkisestä tilanteestaan.”
Neljän perustelun mukaan tietoa saatiin riittävästi. Kysymyksissä oli huomioitu
keskeiset asiat, jotka antoivat suuntaa psyykkisestä toimintakyvystä, kuten
muisti, kognitio, mieliala, mielenkiinnon kohteet, pelko ja uni. Kysymyksiä psyykkisestä toimintakyvystä oli riittävästi.
”Siinä kysyttiin sopivasti sellaisia kysymyksiä, jotka antoivat hyvin suuntaa asiasta.”
”Huomioitu keskeiset asiat: muisti, kognitio, mieliala-mielenkiinto, uni, pelko ym.”
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6.2.3 Toimintakyvyn sosiaaliset edellytykset
Opiskelijoista suurin osa eli 88 %, (n=23) olivat sitä mieltä, että sovelluksen avulla
pystyttiin saamaan riittävästi ennakoivaa tietoa ikäihmisten sosiaalisesta toimintakyvystä. Vain 12 %, (n=3) opiskelijoista olivat sitä mieltä, että ennakoivaa tietoa
ei pystytty keräämään riittävästi. ( Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..) Esille
nousi myös lisäkysymysten tarve sosiaaliseen aktiivisuuteen sekä päihteiden
käyttöön liittyen.

Sosiaalinen toimintakyky

Kyllä

Ei

Kuvio 4. Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin riittävyys
Vastaajista seitsemän perusteli vastauksensa sosiaalisen toimintakyvyn osalta.
Kolmessa perustelussa sosiaalisesta toimintakyvystä ei saatu riittävästi tietoa.
Tapaamisia tulisi olla useampia, jotta näistä asioista saataisiin paremmin tietoa.
Kysymyksiä tulisi olla laajemmin, päihteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä ei ollut
ollenkaan ja yksinäisyyden kokemuksia sekä sosiaalista aktiivisuutta voisi myös
kartoittaa.
”Tapaamisia tulisi olla useampi kuin yksi jotta tiedettäisiin paremmin näistä asioista.”
”Sosiaalisesta toimintakyvystä tulisi olla laajemmin kysymyksiä. Päihteiden käyttö
yms. vaikeasti esille otettavat asiat puuttuivat sovelluksesta kokonaan.”
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Neljässä perustelussa tietoa saatiin riittävästi. Kysymyksiä oli riittävästi ja keskustelu auttaa havainnoimaan lisää. Tarvittaessa pystyi vielä kirjoittamaan asioita
vapaasti.
”Asiakas kertoo sen mitä itse haluaa, keskustelu auttaa havainnoimaan lisää:”
”Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviä kysymyksiä riittävästi.”
6.2.4 Mobiilisovelluksen sisältöön liittyvät parannusehdotukset
Opiskelijoilla oli mahdollisuus tuoda esille mobiilisovelluksen sisältöön liittyviä
asioita. Vastaajista viisi halusi tuoda esille mahdolliset parannus/täydennys ehdotuksensa. Kysymyksiä toivottiin lisää alkoholin käytöstä sekä mahdollisista sairauksista ja toimintakykyyn vaikuttavista lääkityksistä. Lisäksi ehdotettiin kysymyksen muokkaamista sekä mahdollisuutta vapaasanaisesti kirjata asiakkaan tilanteesta.
”Alkoholin käyttö olisi hyvä kysyä. Harva ongelmainen ottaa itse puheeksi, ellei
kysytä. Ja on kuitenkin tosi olennainen asia toimintakykyä selvittäessä(etenkin
jos ongelma on).”
”Toimintakyvyn eri osa-alueiden kohdalla voisi ko. osa-alueeseen liittyvää mahdollista todettua/hoidettua sairautta+lääkitystä tiedustella. Esim. onko sinulla fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavaa sairautta?”
Heko-mobiilisovelluksen sisällön riittävyyteen liittyvä yhteenveto ennaltaehkäisevän toimintakyvyn arviointiin. (Liite 6.)
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6.2.5 Heko-mobiilisovelluksen käytettävyys
Hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin osallistuvat opiskelijat arvioivat myös mobiilisovelluksen käytettävyyttä. Suurin osa opiskelijoista eli 80 %, (n=21) olivat sitä
mieltä, että mobiilisovellus eteni loogisesti. Opiskelijoista 20 %, (n=5) olivat sitä
mieltä, että eteneminen ei edennyt loogisesti. ( Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..)

Sovelluksen looginen eteneminen

Kyllä

Ei

Kuvio 5. Arvio sovelluksen loogisesta etenemisestä
Lähes kaikki opiskelijat eli 96 %, (n=25) olivat sitä mieltä, että mobiilisovellus oli
helppokäyttöinen. Vain 4 % (n=1) olivat sitä mieltä, että mobiilisovellus ei ollut
helppokäyttöinen. ( Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..)
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Sovelluksen helppokäyttöisyys

Kyllä

Ei

Kuvio 6. Sovelluksen helppokäyttöisyys
Opiskelijoista 92 %, (n=24) olivat sitä mieltä, että mobiilisovellus toimi moitteettomasti. Vain 8 %, (n=2) olivat sitä mieltä, että mobiilisovellus ei toiminut moitteettomasti. ( Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..)

Sovelluksen toimivuus

Kyllä

Kuvio 7. Sovelluksen toimivuus

Ei
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Opiskelijoilla oli mahdollisuus lisäksi tuoda esille mobiilisovelluksen käytettävyyteen liittyviä asioita. Vastaajista seitsemän halusi tuoda esille mahdolliset parannus-/täydennysehdotuksensa. Sovellukseen toivottiin loogisuutta sekä sen etenemistä tulisi muokata toisenlaiseksi. Kuitenkaan esille ei tuotu millä tavalla sitä
tulisi muokata. Lisäksi sovelluksessa tulisi olla kommentointimahdollisuus jokaisen kysymyksen jälkeen, johon asioita voisi tarvittaessa kirjata laajemmin. Digilaitteelle kerättyä tietoa pidettiin helppona tapana lähettää eteenpäin. Heko-mobiilisovelluksen käytettävyyteen liittyvä yhteenveto. (Liite 7.)
”Sovellus on hiukkasen kömpelö käyttää ja osioiden sisältöjen etenemistä tulee
muuttaa toisenlaiseksi. jokaisen osion jälkeen tulisi olla tila kirjata asioita laajemmin.”
”Parit fyysisestä toimintakykyä mittaavaa testiä oli ”keskellä” sovellusta. Ne olisi
ollut hyvä olla esim. lopussa, mutta onneksi järjestystä ei ollut pakko orjallisesti
toteuttaa  sovelluksen runko toimi hyvänä pohjana haastattelulle ja keskustelulle. Arviointi eteni ikääntyneen ehdoilla mihin suuntaan keskustelu lähti.”
”Kommentoinnin mahdollisuus jokaiseen kohtaan”.
6.2.6 Heko-mobiilisovelluksen jatkokehittäminen
Hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin osallistuvilla oli myös mahdollisuus antaa
suosituksia Heko-mobiilisovelluksen jatkokehittämiseen. Opiskelijoista 13 oli vastannut avoimeen kysymykseen: Mitä pitäisi huomioida sovelluksen jatkokehittämisen kannalta? Jatkokehittämisessä pidettiin tärkeänä mahdollisuutta kirjata tarvittaessa asiat heti toimintakykyosion yhteydessä tai mahdollisuutta siirtyä kirjaamisosioon. Lisäksi toivottiin mahdollisia jatkokysymyksiä joihinkin toimintakyvyn
osa-alueisiin. Sovellukseen toivottiin kuittausta vastauksen lähettämisen jälkeen.
Lopussa olevaan yhteenveto ympyräkaavioon toivottiin myös selkeyttä.
Opiskelijoista viisi oli sitä mieltä, että sovelluksessa olevaa kommentointimahdollisuutta tulee kehittää niin, että kommentoimaan pääsee eri toimintakykyosuuksien yhteydessä sekä koko arvioinnin aikana. Lisäksi yksi opiskelija toi esille sen,
että vastauksen lähettämiskohta tarvitsee selvennyksen, milloin viesti on lähetetty. Kaksi opiskelijoista toivoi sovellukseen enemmän hyvinvointia tukevilla kotikäynneillä käytettävän Kuntaliiton kaavakkeen kysymyksiä. Tällöin asioita käytäisiin läpi kokonaisvaltaisemmin.
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”Kommentointi mahdollisuus kesken täyttämisen. Esimerkiksi joka lokeron kohtaan voisi laittaa lisää kommentti kohdan. Ei olisi näkyvissä mutta jostain saisi
sen lisättyä. Ja kuittaus vastauksen/sähköpostin lähettämisestä.”
”Enemmän kuntaliiton tekemän haastattelulomakkeeseen liittyviä kysymyksiä sovellukseen, koska silloin käydään asioita kokonaisvaltaisemmin läpi asiakkaan
kanssa.”
Kaksi opiskelijoista toivoi kehittämisessä huomioitavan sovelluksen loogisen etenemisen eli kotikäynti aloitettaisiin perusasioiden läpi käymisellä, edeten haasteellisimpiin osioihin. Lisäksi joihin osa-alueisiin toivottiin lisättävän jatkokysymyksiä. Lisäksi yksi opiskelija koki tulosten ympyräkaavion vaikeaselkoiseksi ja toivoi
siihen kehittämistä.
”Sovellus tulee rakentaa siten että lähdetään asiakkaan perusasioista ja edetään
asiakkaan osalta haastavimpiin aihealueisiin.”
”Lopussa oleva tulosten ympyräkaavion koin jotenkin vaikeasti luettavaksi, joten
tätä voisi vielä kehittää.”
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7

POHDINTA

Opinnäytetyö tarkoituksena oli kerätä käyttäjäkokemuksia hyvinvointia tukevien
kotikäyntien kohderyhmältä, eli 75-vuotiailta kemiläisiltä sekä hyvinvointia tukevien kotikäynteihin osallistuvilta ja toteuttavilta opiskelijoilta. Lisäksi tarkoituksena
oli laatia suosituksia Heko-mobiilisovelluksen käytöstä sekä sen mahdollisesta
jatkokehittämisestä. Opinnäytetyö oli kehittämishanke, jonka avulla arvioitiin
Heko-mobiilisovellusta toimintamallina, ei tutkimushanke jolla arvioitaisiin vaikuttavuutta.
7.1

Tulosten tarkastelu

Ennusteen mukaan ikääntyvien määrä väestörakenteessa tulee lisääntymään ja
vuonna 2050 on ennustettu olevan yli 80-vuotiaita 2.5 kertaa enemmän kuin tällä
hetkellä (Koskinen, Martelin & Sihvonen 2013, 31). Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ovat osa kuntien tekemää ennaltaehkäisevää vanhustyötä, jonka merkitys kasvaa ikääntyvien määrän lisääntyessä. Lisäksi kuntien tulisi panostaa nykyistä enemmän ikääntyvien ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseen. Niitä
kehittämällä sekä laajentamalla kotiin tuotavia palveluita, lisätään ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia ja siltä osin voidaan hallita ja tukea ikääntyvien päivittäisestä arjesta selviytymistä. Lähikunnissa hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutetaan Kuntaliiton kaavaketta käyttäen ja kotikäynnit toteuttaa palvelutarpeen arviointitiimin jäsen. Kemissä kotikäynnit toteutetaan yhteistyössä geronomi- sekä
terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Käyntien vastuuhenkilönä on palvelutarpeen arviointiyksikön jäsen, joka perehdyttää opiskelijat käynneille sekä vastaa
tarvittavien materiaalien hankkimisesta. Yhteistyö on toiminut mielestäni hyvin ja
ikääntyville on saatu tarvittavat palvelut tukemaan kotona selviytymistä. Kemiläisiltä ikääntyviltä saatu palaute kotikäynneistä on ollut positiivista ja he ovat olleet
tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Liimatta, Lampela, Laitinen-Parkkonen & Pitkälä (2019) ovat tutkineet ennaltaehkäisevien kotikäyntien vaikutusta ikääntyvien terveyteen liittyvän elämänlaatuun
ja kuolleisuuteen. Tulosten mukaan moniammatillinen arviointi auttaa ikääntyviä
säilyttämään toimintakykynsä pidempään. Kuitenkin vaikutukset heikkenivät arviointijakson päättyessä. (Liimatta, Lampela, Laitinen-Parkkonen & Pitkälä 2019,
90–97.) Lisäksi Backman & Hentinen (2001) ovat tutkineet kotona asuvien ikään-
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tyvien itsehoidon merkitystä kotona selviytymiseen. Tutkimus toteutettiin pohjoissuomalaisessa kaupungissa. Tutkimuksessa tuodaan esille ikääntyvien elämään
tyytyväisyys, joka liittyy koettuun terveyteen, itsemääräämisoikeuteen sekä vastuulliseen itsehoitoon. Lisäksi siihen vaikuttaa kokemus elämän tarkoituksesta.
Ikääntyvät, jotka käyttäytyivät vastuullisesti, omasivat korkeamman itsetunnon.
Korkea itsetunto edistää vastuullista itsehoitoa ja taas vastuu itsestä vahvistaa
itsetuntoa. (Backman & Hentinen 2001, 195–202.) Räsänen (2016) on testannut
Backmanin kehittämää teoriaa, kotona asuvien ikääntyvien itseensä liittyvää huolenpitoa. Teorian mukaan muodostuu kaksi pääsuuntaa, joista toinen on selkeä,
sisäistetty, itsestä huolehtiva huolenpito ja toinen selkiytymätön, ulkokohtainen
huolenpito. Tutkimuksen mukaan Backmanin kehittämä mittaria voidaan pitää
luotettavana välineenä mitattaessa suomalaisten yli 75-vuotiaiden kotona asuvien heihin itseensä kohdistuvaa huolenpitoa. Tutkimus on tuottanut lisätietoa
sekä ymmärrystä ikääntyvien kanssa työskenteleville yksilöllisempään, toimintakykyä tukevaan sekä yksilöllisiä voimavaroja huomioivaan työskentelyyn. Lisäksi
testattua teoriaa voidaan käyttää ikääntyviin liittyvässä opetustyössä. (Räsänen
2016.) Mielestäni edellä olevat tutkimukset tukevat käsitystäni ikääntyvien kotona pärjäämisen edellytyksistä. Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja seuranta
motivoivat ikääntyviä ylläpitämään sekä huolehtimaan omaa toimintakykyään. Lisäämällä ennaltaehkäiseviä palveluita, arviointia ja seurantaa voidaan luoda uusia toimintatapoja tukemaan ikääntymistä kotona.
7.2

Heko-mobiilisovellus ja sen arviointi

Heko-mobiilisovelluksen avulla voidaan luoda yhteneväinen toimintamalli kunnissa tehtäviin hyvinvointia tukeviin kotikäynteihin. Heko-mobiilisovellus mahdollistaa myös kotikäynneillä kerätyn tiedon tehokkaamman hyödyntämisen sekä
mahdollisten tarvittavien tukipalveluiden aloittamisen reaaliajassa tukemaan
ikääntyvän päivittäistä arkea. Tieto ikäihmisten asioista sekä palveluntarpeesta
auttaa myös kuntia suunnittelemaan omaa vanhustyön strategiaa ja kohdentamaan resursseja tarvittaviin palveluihin.
Heko -mobiilisovellusta kokeiltiin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa.
Opiskelijoiden valmiudet kotikäynneillä eivät ole vielä verrattavissa palvelutarpeen arvioinnista vastaavien ammattihenkilöjen valmiuksiin huomioida tarvittavat
asiat laaja-alaiseen toimintakyvyn arvioimiseen. Väistämättä jäin miettimään sitä,
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että olisiko tutkimuksen sisältöön liittyvät tulokset ollut erilaiset, mikäli Heko-mobiilisovellusta olisi kokeiltu ammattihenkilöstön kanssa.
7.3

Opinnäytetyön luotettavuus

Tutkimustuloksien luotettavuutta voidaan perustella erilaisilla menetelmillä, onko
käytetty tutkimukseen- tai aiheeseen soveltuvia menetelmiä, onko aineiston keruu suoritettu oikein ja aineiston on oltava riittävän laaja (Puuronen, 2007, 116–
117). Toteutuksessa on myös huomioitava mm. mahdolliset sisäiset ja ulkoiset
uhat, näytteen monipuolisuus, otoskoon riittävyys, aineistonkerääjien koulutus aiheeseen sekä aineiston keruumenetelmien soveltuvuus ja luotettavuus. Mahdollisten uhkien tunnistaminen lisää arvioinnin uskottavuutta sekä luotettavuutta.
(Harty & Newcomer 2010, 555–556; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013,
208–209.) Tulosten tulee olla niin luotettavia, että jos tutkimus toteutettaisiin uudelleen, saataisiin sama tulos. (Kananen 2015, 11).
Pohtiessani opinnäytetyön aineistonkeruuta, pohdin aiheeseen liittyviä keruumenetelmiä sekä kohderyhmän tarpeita ja mahdollisuuksia vastata keräämääni aineistoon. Lisäksi mietin otoksen laajuutta sekä riittävyyttä luotettavuuden näkökulmasta. Se huomioiden päädyin kutsumaan kaikki hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin osallistuvat ikäihmiset yhteisöllisyyttä tukevaan työpajaan sekä lähettämään kotikäynteihin osallistuneille opiskelijoille sähköisen kyselykaavakkeen.
Työpajaan osallistui 38 hyvinvointia tukevaan kotikäyntiin osallistunutta 75-vuotiasta sekä sähköiseen kyselykaavakkeeseen vastasi 26 kotikäyntiin osallistunutta
opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan kotikäynti toteutettiin Heko-mobiilisovelluksen testaus viikolla, 63 ikääntyvälle ja käyntejä oli toteuttamassa 43 opiskelijaa. Molempiin osioihin aineisto saatiin yli puolelta toteutuksessa mukana olleelta, joten tutkimukseni otoskokoa voidaan pitää riittävänä ja luotettavana. Pyrin kirjoittamaan
tutkimukseni etenemisen niin selkeästi ja toin esille kerätyn aineiston, että lukija
pystyi seuraamaan sitä polkua, jolla on päädytty tutkijan esittämiin tuloksiin.
Laadullisessa tutkimuksessa yksi luotettavuuden kriteereistä on tutkija itse. Hänen tulee tehdä luotettavuuden arviointia koko tutkimusprosessin ajan. Tutkijan
tulee perustella tutkimustekstissään tekemänsä valinnat, ratkaisut sekä arvioida
ratkaisujensa tarkoituksenmukaisuus sekä toimivuus tutkimuksensa tavoitteiden
kannalta. Lisäksi huomioon on otettava puolueettomuusnäkökulma, tutkijan roolin merkitystä tehdyn tutkimuksen tulkintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 196–198.)
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Olen työskennellyt ikäihmisten parissa lähes 15 vuotta, joten koen omaavani valmiudet analysoida ikääntyvien tarpeita sekä osaavani huomioida yksilölliset tarpeet.
7.4

Johtopäätökset

Ikääntyvien ennaltaehkäisevät palvelut sekä varautuminen tulevaan tulevat olemaan ikääntyvässä Suomessa merkittävässä roolissa kotona asumisen tukemisessa. Tutkimukseni tulokset viittaavat siihen, että ikääntyvien kotona pärjäämistä tukee kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tukemisessa tulee huomiota kiinnittää myös palveluneuvonnan ja – ohjauksen saatavuuteen. Lisäksi saatavilla tulee olla erilaisia tukipalveluita kodinhoidollisiin tehtäviin sekä kodin ulkopuolisen asioinnin hoitamiseen, lisäksi ympäristön turvallisuudella ja esteettömyydellä on merkitystä. Digiosaaminen on keskeisessä roolissa tulevaisuudessa ja sen lisäämiseen ja ylläpitämiseen tulee myös tulevaisuudessa panostaa.
Tutkimukseni tulokset puoltavat Heko-mobiilisovelluksen käyttöä hyvinvointia
edistävien kotikäyntien yhteydessä. Kotikäyntien kohderyhmä eli vuonna 2019,
75 vuotta täyttäneet tai täyttävät kemiläiset toivat esille sen, että Heko-mobiilisovelluksen sisällön avulla heidän hyvinvointiaan voidaan tukea. Ja siltä osin mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Lisäksi kotikäyntejä toteuttavat opiskelijat olivat sitä mieltä, että Heko-mobiilisovelluksen avulla pystytään keräämään riittävästi ennakoivaa tietoa toimintakyvyn eri osa-alueilta. Ennakoivan
tiedon perusteella ikäihmisille voidaan suositella tarvittavia palveluita kotona pärjäämisen tukemiseksi.
Pidän haasteellisena löytää yhteneväiset toimintatavat ikääntyvien ennaltaehkäisevään arviointiin. Kuntien ikäjakaumat ovat hyvin erilaisia ja se tuo väistämättä
haasteita arvioinnille ja sen tarpeellisuudelle. Lisäksi pohdin myös jo seuraavan
ikäryhmän valmiuksia käyttää digilaitteita. Tällä hetkellä eläkkeelle jäävillä on
huomattavasti enemmän valmiuksia digilaitteiden käyttöön, mitä taas tämän hetken esim. 80- vuotiailla ei välttämättä ole. Digitalisoituminen mahdollistaa ikääntyvien omaehtoisen arvioinnin ja siltä osin tukee ennaltaehkäisevää arviointia ja
toimintaa.
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Liite 1. Työpajan toteutusrunko

Työpajan toteutusrunko

1. Minkälainen oli mielestänne kotikäynnin sisältö?
2. Minkälaista hyötyä kotikäynnistä oli Teille?
3. Millaisia kotona asumisen tukemiseen liittyviä merkityksellisiä asioita
Heko-mobiilisovelluksesta löytyi?
4. Miten sovelluksessa huomioitiin ennaltaehkäisevä näkökulma, onko siitä
hyötyä Teidän arkeenne?
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Liite 2. Henkilökohtainen kysely ikäihmisille

Henkilökohtainen kysele

1. Millaisia kokemuksia Teille jäi kotikäynnistä?

2. Jäikö Teille vielä jotakin mitä haluaisitte lisäksi sanoa?
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Liite 3. Saatekirje opiskelijoille

SAATEKIRJE

Hyvä vastaaja,
Olen Lapin Ammattikorkeakoulun (YAMK) Geronomi tutkinnon opiskelija terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Opinnäytetyöni on kehittämishanke joka
liittyy HEKO-mobiilisovelluksen arviointiin sekä mahdolliseen Heko-mobiilisovelluksen jatkokehittämiseen.

Osallistuit Hyvinvointia tukevien kotikäyntien toteutukseen viikolla 7. ja kotikäynnit toteutettiin HEKO-mobiilisovellusta käyttäen. Kysely liittyy sovelluksen sisältöön sekä sen käytettävyyteen. Kyselyn tarkoituksena on selvittää HEKO-sovelluksen käyttöön liittyviä asioita. Kyselyn tulosten perusteella arvioin HEKO-mobiilin käytettävyyttä sekä laadin suosituksia mahdollisesta jatkokehittämistä.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tutkimuksen missään vaiheessa
tule esille kenenkään vastaajan henkilökohtaiset vastaukset. Aineisto hävitetään
opinnäytetyön tulosten esittelyn jälkeen.

Pyydän sinua ystävällisesti vastaamaan HEKO-mobiilisovellukseen liittyviin kysymyksiin ja palauttamaan kyselyn vastaukset 24.3.2019 mennessä.
Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksestani tai kysymyskaavakkeesta ethän
epäröi ottaa yhteyttä.

Ystävällisin terveisin
Tanja Marjanen-Korkala
tanja.marjanen-korkala@kemi.fi
tanja.marjanen-korkala@edu.lapinamk.fi
Puh. 040 167 713
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Liite 4. Sähköinen kysely

https://docs.google.com/forms/d/1uwjdsH6WFZeZDEiVKxE8SWptrSHXIPDl6iT
uDDmxiXs/edit
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Liite 5.

Toimeksiantajasitoumus
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Liite 6. Heko-mobiilisovelluksen sisällön riittävyys ennaltaehkäisevään toimintakyvyn arviointiin

Heko-mobiilisovelluksen sisällön
riittävyys ennaltaehkäisevään
toimintakyvyn arviointiin
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Liite 7. Heko-mobiilisovelluksen käytettävyys

Heko-mobiilisovelluksen käytettävyys
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