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Abstract
The purpose of the study was to describe the health-related quality of life and related factors at the
beginning of low vision rehabilitation, and at six months, one year, and two years following low
vision rehabilitation. Participants were visually impaired older adults living at home. The purpose
was to also describe the individual vision rehabilitation process, visually impaired older adults’
experiences of low vision rehabilitation, and the difficulties faced in everyday life due to low
vision.
The study was conducted as a mixed-method follow-up study. The participating homedwelling adults aged 65 or older (n = 79) came to the Low Vision Center at Oulu University
Hospital by referral over the course of one year (5/2016-5/2017). At the end of the follow-up, the
majority (n = 28) of those selected for the study at baseline (n = 39) were reached. Quantitative
research data were collected by interview administration with the 15D health-related quality of life
instrument and the well-being supportive environment instrument. Qualitative research data was
collected through semi-structured thematic interviews, the questions of which concerned
experiences of and expectations for low vision rehabilitation. Vision-related difficulties faced in
everyday life and data on the low vision rehabilitation process were collected from patient records.
The data were analyzed by statistical methods as well as by inductive and deductive content
analysis.
The severity of visual impairment, age, and gender had no statistically significant association
with health-related quality of life among study participants, but visual impairment impaired
participants’ health-related quality of life compared to the general population. The health-related
quality of life of the participants decreased clinically relevantly during the follow-up period but
stayed at a reasonable level. There were large differences between individuals, but mental function
appeared to be a resource for the study participants. Study participants were fairly active and
satisfied with their living environment, but feelings of restrictiveness, decreased social
participation, and the risk of social isolation threatened their health-related quality of life. Visually
impaired older adults faced many practical difficulties in their daily lives. Individual and diverse
low vision rehabilitation met these needs, while desired active participation in society was less
supported.
The study contributes to enriching the scarce field of disability research from a nursing science
perspective and complements existing knowledge by opening perspectives to the experiences and
lives of visually impaired older adults. The new knowledge produced by the study can be utilized
in the development of individual low vision rehabilitation processes and in supporting active and
successful aging in place despite challenges due to a disability.

Keywords: health-related quality of life, low vision rehabilitation, older adult, visual
impairment
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ikääntyneiden kotona asuvien näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvää elämänlaatua ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä näönkuntoutuksen
alussa sekä 6 kuukautta, vuosi ja kaksi vuotta myöhemmin sekä verrata sitä ikä- ja sukupuolivakioidun Terveys 2011 -verrokkiväestön elämänlaatuun. Tarkoituksena oli myös kuvailla kaksi
vuotta jatkunutta näönkuntoutusta ja ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden kokemuksia
siitä sekä heidän kokemiaan näöstä johtuvia vaikeuksia arjessa.
Tutkimus oli monimenetelmällinen seurantatutkimus. Tutkimusjoukko oli Oulun yliopistollisen sairaalan näkökeskukseen 5/2016–5/2017 lähetteellä tulleet yli 65-vuotiaat henkilöt (n = 79).
Tutkimukseen lähtötilanteessa mukaan valikoituneista (n = 39) tavoitettiin seurannan päättyessä
valtaosa (n = 28). Tutkimusaineistoa kerättiin terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-mittarilla
ja ympäristöhyvinvointimittarilla haastattelemalla. Puolisturukturoidulla teemahaastattelulla
kerättiin tietoa kokemuksista näönkuntoutuksesta ja odotuksista näönkuntoutukselle. Toteutuneesta näönkuntoutuksesta ja näöstä johtuvista vaikeuksista arjessa kerättiin tietoa potilastietojärjestelmästä. Aineistot analysoitiin tilastollisin menetelmin sekä induktiivisella ja deduktiivisella sisällönanalyysilla.
Iällä, sukupuolella tai näkövamman vaikeusasteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun, mutta näkövamma heikensi heidän terveyteen liittyvää elämänlaatuaan verrattuna väestöön yleisesti. Terveyteen liittyvä elämänlaatu laski keskimäärin hieman seuranta-aikana, mutta yksilöiden väliset
erot olivat suuria. Henkinen toiminta oli tutkittavien voimavara. Tutkittavat olivat melko aktiivisia ja tyytyväisiä elinympäristöönsä, mutta rajoittavuuden kokemukset, vähentynyt sosiaalinen
osallistuminen ja sosiaalisen eristäytymisen riski uhkasivat terveyteen liittyvää elämänlaatua.
Tutkittavilla oli monia näöstä johtuvia vaikeuksia arjessa, mutta yksilöllinen ja moninainen
näönkuntoutus vastasi niihin hyvin. Osallisuuden ylläpitämiseen näönkuntoutus tarjosi heikommin tukea ja apua.
Tutkimus rikastaa vammaistutkimuksen kenttää hoitotieteellisellä näkökulmalla ja täydentää
aikaisempien tutkimusten luomaa kuvaa näkövammaisuudesta. Tutkimuksen tuottamaa tietoa
voidaan hyödyntää näönkuntoutuksen kehittämisessä sekä aktiivisen ja onnistuneen vanhenemisen tukemisessa omassa elinympäristössä näkövammasta huolimatta.

Asiasanat: ikääntynyt,
elämänlaatu

näkövammaisuus,

näönkuntoutus,

terveyteen

liittyvä

Ikääntyneille, joiden näkö on heikentynyt, sekä kaikille
näönkuntoutustyötä tekeville

8

Kiitokset
Tutkimustyö mielletään usein yksinäiseksi, mutta minulle väitöskirjan tekeminen
on osoittautunut monin tavoin sosiaalisesti antoisaksi. Tutkimustyö ja sen parissa
vierähtäneet vuodet ovat vieneet minut moniin ikimuistoisiin kohtaamisiin ja
maailmankolkkiin, jotka ovat koskettaneet minua syvästi. Tutkimusmatka Japanin
väenpaljoudesta Grönlannin hiljaisina kelluville jäävuorille on ollut sanoin
kuvaamaton, uskomaton, ainutlaatuinen ja korvaamaton. Väitöskirjaa tehdessäni
olen oppinut paljon paitsi tieteen tekemisestä, myös itsestäni. En arvannut jatkoopintoja aloittaessani, kuinka elämäni tulisi niiden myötä muuttumaan ja
täydentymään. Tutkimustyö ja jatko-opinnot ovat tuoneet elämääni monia uusia
ihmisiä, joista osasta on vuosien varrella tullut läheisiä ystäviä. Kiitos kaikille
Teille, jotka olette tavalla tai toisella edistäneet ja tukeneet tämän työn
valmistumista.
Ensiksi haluan sydämellisesti kiittää ohjaajiani professori Helvi Kyngästä ja
dosentti Aura Falckia. Kiitos, kun olette lempeän määrätietoisesti ohjanneet minua
tutkimusmatkalla kohti määränpäätä kannustaen ja tukien. Olette aina olleet
viipymättä apunani tarvitessani tukeanne, asiantuntemustanne ja neuvojanne.
Pitkin matkaa herätitte minut ajattelemaan asioita ja pohtimaan niitä eri
näkökulmista. Koko väitöskirjaprosessin ajan olette vakaasti uskoneet ja luottaneet
minuun. Parempia ohjaajia en olisi voinut ikinä toivoa! Herätitte minussa tutkijan
innon ja intohimon avaten uran akateemiseen maailmaan, mistä olen syvästi
kiitollinen. Aura, kiitos, kun kysyit, voisinko tutkia näönkuntoutusta ja kiitos, että
kannustit minua hakeutumaan jatko-opintoihin lupautuen toiseksi ohjaajakseni.
Helvi, urasi alkuvaiheessa hoidit minua A5:lla ollessani pieni ja kaukana kotoa –
nyt urasi päätteeksi pidit minusta äärimmäisen hyvää huolta jatko-opiskelijana.
Molemmista olen syvästi kiitollinen.
Seurantaryhmäni puheenjohtaja professori Maria Kääriäinen. Kiitos
kannustuksesta ja myötäelämisestä, mutta ennen kaikkea ystävyydestä. Kiitos
yhteisistä matkoista sekä hetkistä käsitöiden, lenkkeilyn ja lasten harrastusten
parissa. Ihailen sinua tiedenaisena ja äitinä. Kiitos myös seurantaryhmäni jäsenet
professori Mauri Kallinen ja TtT Hanna Tiirinki. Sain teiltä aina kannustavaa
palautetta ja hyviä vinkkejä, jotka auttoivat minua ottamaan jatko-opintoajasta
kaiken irti. Lämmin kiitos työni esitarkastajille, dosentti Minna Stoltille ja
silmätautiopin professori Hannu Uusitalolle. Kommenttienne avulla pystyin
täsmentämään ja täydentämään väitöskirjani yhteenvetoa. Väitöskirjan
suomenkielisen yhteenvedon kielenhuollosta kiitos Pilkuttaja –Tiia Javanainen ja
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englanninkielisen tiivistelmän kielenhuollosta kiitos tohtoriopiskelijakollega
Ashlee Oikarainen.
Kristina Mikkonen, Anne Oikarinen, Heli-Maria Kuivila, Mira Rajala, Jonna
Juntunen ja kaikki ihanaiset työkaverini tutkimusyksikössä: kiitos iloisuudestanne,
eloisuudestanne ja myötäelämisestä. Kiitos yhteisistä hetkistä konferenssi- ja
työmatkoilla. Kiitos naurusta ja ilosta, jota olette elämääni ja tutkimustyön lomaan
tuoneet. Kiitos, että olette epäröimättä innostuneet mielikuvajumppaamaan,
askartelemaan ja talviuimaan kanssani!
Lämmin
kiitos
tohtoriopiskelijakollegat,
jotka
olette
kulkeneet
väitöskirjamatkaa kanssani. Annukka Tuomikoski, Merja Männistö ja Anniina
Tohmola, olette olleet vertaistuki ja voimavara vailla vertaa. Outi Kajula, kiitos,
että olet läpi väitöskirjamatkani tarjonnut apuasi käytännön asioihin ja kysynyt
kysymyksiä, jotka ovat saatelleet minua eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Kiitos
myös ystävyydestä. Jenni Konttila, kiitos yhteisistä hetkistä tutkimus- ja
työtehtävissä sekä seurasta ja keskusteluista koulutus- ja konferenssimatkoilla.
Kiitos päivittäisestä työtoveruudesta GeroNursing Centren Sinikka Lotvonen ja
Kaisa-Mari Saarela. Kanssanne on äärettömän antoisaa työskennellä, innostua - ja
onnistua! Kiitos kaikesta tuestanne, kannustuksestanne sekä ymmärryksestänne
väitöskirjani loppumetreillä. Kiitos, että ymmärrätte ja jaatte intohimoni
ikääntyneisiin liittyen.
Oulun yliopistollisen sairaalan silmäklinikkaa haluan kiittää mahdollisuudesta
yhdistää kuntoutusohjaus-, opetus- ja tutkimustyö joustavasti väitöskirjatyöni
alkuvaiheessa.
Lämmin
kiitos
näkökeskuksen
moniammatillinen
näönkuntoutustiimi; Juha Häggman, Esko Jutila, Merja Määttä, Maritta Runtti, Eija
Lukkarila, Marjo Kyhälä ja Jaana Penna. Teiltä opin, kuinka menestyksellisesti
tehdään yhteistyötä yli koulutus- ja ammattinimikerajojen toisia aidosti kuunnellen
ja kunnioittaen. Juha ja Esko, erityiskiitos, että otitte minut lämpimästi vastaan
näkövammaistyöntekijöiden verkostoon aloittaessani työt Näkövammaisten liiton
Senioripalveluissa ja herätitte mielenkiinnon näönkuntoutukseen. Eija, kiitos, että
pitkämielisesti varasit tutkimus- ja kontrolliaikoja tutkittaville huomioiden
aikatauluhaasteet.
Kiitos Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n henkilökunta ja toimijat, että
olette olleet kiinnostuneita tutkimukseni etenemisestä ja pitäneet sitä tärkeänä.
Näkövammaisten liiton entiset ”Piirimyyjät” ympäri Suomen, olette olleet monesti
mielessäni tätä tutkimusta tehdessäni. Teitte tämänkin tutkimuksen tulosten valossa
ikääntyvien näkövammaisten parissa äärimmäisen tärkeää tiedottavaa,
ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista edistävää työtä suurella sydämellä ja syvällä
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ammattitaidolla, mikä ansaitsee erityiskiitoksen. Kiitos seuraaville tahoille, jotka
ovat myöntäneet tutkimukselleni taloudellista tukea: Suomen Näkövammaissäätiö,
Sokeain Ystävät ry, Sairaanhoitajien koulutussäätiö ja Tampereen seudun
Näkövammaisten tukisäätiö sr.
Lämpimät kiitokset kuuluvat myös sukulaisille ja ystäville, jotka olette
myötäeläneet jatko-opintojen ja väitöskirjan laatimisen ajanjaksoa elämässäni.
Kiitos, että olette ymmärtäneet ajoittaisen poissaolevuuteni, hajamielisyyteni ja
uppoutumiseni tutkimukseeni. Kiitos, että olette olleet kiinnostuneita
tutkimustyöni etenemisestä ja kannustaneet minua eteenpäin. Kiitos yhteisistä
hetkistä kevättalvisissa tuntureissa, kiitos käsityömatkoista ja -hetkistä, kiitos
keskusteluista, perheiden kanssa vietetystä ajasta ja kävelylenkeistä. Tiedätte, keitä
olette!
Lämpimät kiitokset kuuluvat myös vanhemmilleni. Kiitos, että kasvatitte
minusta maailmaa ja työtä pelkäämättömän pienen ja sisukkaan tytön, joka uskaltaa
unelmoida vielä aikuisenakin. Rakkaimmat kiitokseni kuuluvat puolisolleni
Hannulle sekä tyttärelleni Hetalle ja pojalleni Aapolle. Kiitos, että olette
ymmärtäneet intohimoni työhön ja tutkimukseen ollessani työ- ja
konferenssimatkoilla sekä silloin, kun olen iltaisin työskennellyt pitkään tai jäänyt
kotiin viikonloppuisin kirjoittamaan teidän suunnatessa turnaus- ja pelimatkoille.
Hannu, kiitos, että olet aina tukenut ja kannustanut minua parhaimpaani ja
tavoittelemaan unelmiani. Heta ja Aapo, olette väitöskirjaa tehdessäni kasvaneet
alakoululaisesta teini-ikään ja päiväkotilaisesta koululaiseksi. Harrastuksenne sekä
niihin liittyvät kuljetus-, kannustus- ja kokkaustehtävät ovat tuoneet virkistävää
vaihtelua tutkimustyöhön. Tiedättehän, että kaikista tärkeimpiä äidille olette te
kaksi, aina.
Lopuksi haluan esittää nöyrimmät kiitokseni kaikille tutkimukseen
osallistuneille ikääntyneille näkövammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.
Ilman sitoutumistanne ja myönteistä suhtautumistanne ei tätä tutkimusta olisi.
Kiitos, että annoitte aikaanne, toivotitte minut tervetulleeksi kotiinne, tulitte
vastaanotolle ja kontrollikäynnille sekä jaoitte kanssani ajatuksia elämästänne.
Koronan vuoksi kotona maaliskuussa 2021

Heidi Siira
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1

Johdanto

Maailman väestö vanhenee nopeasti (Maailman terveysjärjestö [WHO], 2015).
Viidesosa Euroopan väestöstä oli yli 65-vuotiaita vuonna 2017 (Eurostat, 2017), ja
Suomessa 65 vuotta täyttäneitä on noin 1,1 miljoonaa. Väestöennusteen mukaan
yli 65-vuotiaiden osuuden odotetaan nousevan nykyisestä 21 prosentista 29
prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Vanhimpien ikäluokkien (80+) suhteellinen
osuus
vanhusväestöstä
kasvaa
nopeimmin.
(Tilastokeskus,
2018.)
Maailmanlaajuisesti yhä useampi saavuttaa vanhuuden elämänvaiheen ja elää yli
90-, jopa yli 100-vuotiaaksi (Yhdistyneet Kansakunnat [YK], 2015).
Elinajanodotteen kasvaessa ja vanhuuden elämänvaiheen pidentyessä on
tarpeen tavoitella ikääntyvän väestön hyvinvointia sekä talous- että
terveyspoliittisesti (Steptoe, Deaton & Stone, 2015). Useat kansainväliset
politiikkaohjelmat, strategiat ja hankkeet (PRO HEALTH 65+; Yhdistyneet
Kansakunnat [YK], 2012, 2015; Euroopan talouskomissio [UNECE], 2012;
Maailman terveysjärjestö [WHO], 2012; WHO, 2015) pyrkivät edistämään
onnistunutta ja aktiivista ikääntymistä sekä vastaamaan haasteisiin, joita väestön
ikääntyminen asettaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujärjestelmille (Rechel
ym., 2013). Terveydenhuoltojärjestelmien tulisi kiinnittää huomiota paitsi
sairauksiin ja toimintarajoitteisiin myös yhä enenevässä määrin ikääntyneiden
hyvinvointiin, sillä se saattaa auttaa ylläpitämään terveyttä ja elämänlaatua
ikääntymisen myötä (Steptoe, Deaton & Stone, 2015).
Aktiivinen ja onnistunut vanheneminen (Foster & Walker, 2015) sekä kotona
asuminen ja ikäystävälliset ympäristöt ovat tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita
Euroopassa ja Suomessa (WHO 2017; STM 2020a). ”Paikallaan vanheneminen”
(aging in place) on keskeinen teema eurooppalaisessa ikääntymistutkimuksessa
(Futurage, 2011). Ympäristötekijät vaikuttavat voimakkaasti koettuun
elämänlaatuun ikääntyessä (Schorr & Khalaila, 2018; Eurostat, 2019), ja kotona
asuminen on monelle ikääntyneelle tärkeä elämänlaatua ylläpitävä tekijä (Jaako,
2012). Ikääntyneen henkilön elinympäristö vaikuttaa myös siihen, miten ja missä
laajuudessa hän kokee mahdolliset toimintarajoitteensa tai vammaisuutensa (WHO,
2011).
Heikentyvät aistitoiminnot uhkaavat ikääntyneiden itsenäisyyttä ja
toimintakykyä sekä psykososiaalista hyvinvointia, minkä lisäksi aistivammoista
johtuva lisääntynyt avun- ja palveluntarve aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle ja
asianosaiselle (Lupsakko, 2004; Prince ym., 2014). Näkövammaisuus voi
merkittävästi heikentää sekä ikääntyneiden toimintakykyä että psyykkistä
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hyvinvointia (Cimarolli ym., 2016; Pinquart & Pfeiffer, 2011). Ikääntyneiden
näköongelmiin tulisi etsiä ratkaisuja, sillä heikentynyt näkökyky vaikuttaa
hyvinvointiin ja toimintakykyyn (Kulmala, 2010; Prince ym. 2014; Cypel ym. 2017;
Perez ym. 2017).
Näkövammaisuus mielletään kenties vähäiseksi tekijäksi kaikkien ikääntyneen
väestön terveysongelmien ja heidän toimintakykyään uhkaavien asioiden joukossa.
Kuitenkin näkövammaisuus koskettaa ikääntyvää väestöä maailmanlaajuisesti
samassa mittakaavassa kuin Alzheimerin tauti (WHO, 2011). Näkövammat ovat
kaikissa yhteiskunnissa ja myös Suomessa sitä yleisempiä, mitä iäkkäämmästä
väestönosasta on kyse. Viime vuosina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
ylläpitämään näkövammarekisteriin tulleista uusista ilmoituksista 80–85 % on
koskenut 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. (Ojamo, 2019.) Terveys 2011 -aineiston
ja näkövammarekisteri-ilmoitusten perusteella Suomessa arvioidaan olevan 30
vuotta täyttäneitä näkövammaisia henkilöitä runsaat 50 000 (Koskinen, Lundqvist
& Ristiluoma, 2012; Ojamo, 2019).
Näkövammaisuuden
määrittely
on
sopimuksenvaraista.
Suomessa
terveydenhuollon vastuulla olevassa apuvälinehuollossa ja kuntoutusohjauksessa
noudatetaan näkövammaisuuden määrittelyssä ja luokittelussa Maailman
Terveysjärjestön (WHO) luokitusta. Sen mukaan heikkonäköisenä pidetään
henkilöä, jonka paremman silmän näöntarkkuus on parhaalla lasikorjauksella alle
0,3. Tällainen henkilö näkee siis tavanomaiselta E-taululta enintään kolmanneksi
ylimmältä riviltä eikä sitäkään kokonaan. Lisäksi henkilöitä, joiden näkö on muusta
syystä vastaavanasteisesti heikentynyt eli haittaluokka on sosiaali- ja
terveysministeriön (STM) haittaluokituksessa 10 tai enemmän, pidetään
näkövammaisina. Silmälääkärit ja silmäterveydenhuollon yksiköt on velvoitettu
tekemään hoidossaan olevasta näkövammaisesta henkilöstä salassapitosääntöjen
estämättä ilmoitus näkövammarekisteriin. (STM 1649/2009.) Sokeana WHO:n
luokituksen mukaan pidetään henkilöä, jonka paremman silmän näöntarkkuus jää
parhaallakin lasikorjauksella alle 0,05 eli joka ei näe näöntutkimustaululta
suurintakaan merkkiä tai jonka näkökentän halkaisija on alle 20 astetta.
Näkövammaisena ei pidetä henkilöä, jonka näkö korjaantuu silmä- tai piilolaseilla,
vaikka hän ilman näköä korjaavia linssejä ollessaan täyttäisikin yllä mainitut
kriteerit. (WHO, 1973, 1980, 2003.)
Näönkuntoutustoimien, kuten erilaisten apuvälineratkaisujen sekä näönkäytön
ja liikkumistaidon ohjauksen, avulla voidaan kotona selviytymistä ja ikääntyvän
näkövammaisen elämänlaatua tukea monin eri tavoin. Myös kotiympäristön
muutostöillä, kuten valaistusta parantamalla, voidaan luoda edellytyksiä
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ikäihmisen kotona selviytymiselle. (Lamoureux ym., 2007; Hooper ym., 2008;
Markowitz, 2016.)
Ennaltaehkäisy ja tiedon lisääminen auttavat vähentämään näköongelmista
aiheutuvia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia haittavaikutuksia. Tässä tutkimuksessa
tarkoituksena on kuvailla ikääntyvien kotona asuvien näkövammaisten henkilöiden
terveyteen liittyvää elämänlaatua ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä
näönkuntoutuksen eri vaiheissa sekä verrata tutkittavien elämänlaatua ikä- ja
sukupuolivakioidun Terveys 2011 -verrokkiväestön elämänlaatuun. Tarkoituksena
on myös kuvailla kahden vuoden ajan toteutunutta yksilöllistä näönkuntoutusta
moniammatillisen näönkuntoutustiimin raportoimana sekä ikääntyneiden
näkövammaisten henkilöiden kokemuksia näönkuntoutuksesta ja näöstä johtuvista
vaikeuksista arjessa. Tässä tutkimuksessa näönkuntoutuksella tarkoitetaan
erikoissairaanhoidon
järjestämisvastuulla
olevia
lääkinnällisiä
näönkuntoutuspalveluita. Tässä tutkimuksessa ikääntyneillä tarkoitetaan
vanhuuseläkkeeseen oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä (Laki ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.
28.12.2012/980).
Aikaisempaa tutkimusta aiheesta on vähän kansainvälisesti ja kansallisesti,
minkä vuoksi tutkittavaa ilmiötä on haasteellista käsitellä aikaisempien tutkimusten
valossa. Ikääntyvien näkövammaisten elämänlaatua on aiemmin tutkittu jonkin
verran, mutta ikääntyneiden kokemuksia näönkuntoutuksesta ei juuri lainkaan.
Kansallisesti on saatavilla rajoitetusti tietoa näkövammaisten määrästä,
näkövamman laadusta ja näkövammaisten sosiaalisesta asemasta ja
integroitumisesta yhteiskuntaan, fyysisestä aktiivisuudesta, sosiaalisesta tuesta ja
elämänhallinnasta (Kuotola, 1976; Loijas, 1994; Huurre, 2000; Somerkivi, 2000;
Korhonen, 2005; Ojamo, 2005, Näkövammarekisterin vuosikirja). Vuonna 1976
julkaistua Urpo Kuotolan väitöskirjaa ”Näkövammaisten integroituminen
yhteiskuntaan” pidetään suomalaisen näkövammaistutkimuksen klassikkona.
Kuotola (1976) tarkasteli näkövammaisten kuntoutumista ja integroitumista
selittäviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä sekä kuntoutumisprosessin tukemista.
Hän painottaa muun muassa näkövammaisten kuntoutusjärjestelmän sisällöllisiä ja
rakenteellisia kehittämistarpeita. Aikaisempi suomalainen näkövammaisten
hyvinvointiin liittyvä tutkimus on keskittynyt lapsiin ja nuoriin sekä työikäisiin
henkilöihin. Ainoastaan Räisänen (2001) on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut
ikääntyneiden näkövammaisten selviytymistä kotona arjessa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa sekä tukipalveluiden käyttöä. Ritvanen (2008) toteaa kokoavasti,
että näkökulmat näkövammaisten tarpeisiin sekä kuntoutuksen tavoitteet ovat
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pysyneet samankaltaisina yli neljä vuosikymmentä. Samana aikana yhteiskunta on
muuttunut valtavasti ja ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen muodot kuin myös
osaamisvaateet työssä ja digitaalisessa yhteiskunnassa ovat muuttuneet. Saatavilla
oleva tutkimustieto ei heijastele ajantasaista ymmärrystä näkövammaisuudesta ja
näönkuntoutuksesta.
Tämä
tutkimus
on
tiettävästi
kansallisesti
ensimmäinen
monimenetelmäasetelmalla tehty seurantatutkimus ikääntyneiden näkövammaisten
keskuudessa. Se vastaa havaittuun tiedonaukkoon tuottaen myös kansainvälisesti
ainutlaatuista uutta tietoa. Tutkimus avaa näkökulmia ikääntyvien näkövammaisten
henkilöiden kokemusmaailmaan ja tuottaa uutta hoitotieteellistä tietoa, joka
täydentää kuvaa länsimaisesta ikääntymisestä ja näkövammaisuudesta. Tuotettua
tietoa voidaan hyödyntää palvelujärjestelmän eri tasoilla. Näönkuntoutusta voidaan
edelleen kehittää vastaamaan entistä paremmin ikääntyvien näkövammaisten
tarpeisiin ja tukemaan heidän elämänlaatuaan, itsenäistä kotona asumista sekä
tervettä ja onnistunutta vanhenemista näkövammasta huolimatta ja sen kanssa,
kansallisesti ja kansainvälisesti.
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2

Näkövammaisuus ja näönkuntoutus

Kirjallisuutta haettiin tutkimusprosessin eri vaiheissa tutkimusaiheen kannalta
keskeisistä tietokannoista (Scopus, CINAHL, Cochrane, Medic ja Arto), minkä
lisäksi hyödynnettiin myös niin sanottua harmaata kirjallisuutta sekä
tutkimusaiheen kannalta keskeisten toimijoiden, kuten WHO:n, Suomen
Kuntaliiton ja THL:n näkövammarekisterin, internetsivustoja ja sähköisiä
materiaaleja. Tämän yhteenveto-osan teoreettinen viitekehys muodostuu kaikkien
osajulkaisujen teoreettiseksi taustaksi haetusta kirjallisuudesta.
Hakuja tehtiin kunkin osajulkaisun keskeisistä teemoista, jotta pystyttiin
määrittelemään mitä kyseisen osajulkaisun näkökulmasta jo tiedetään aikaisemman
tutkimuskirjallisuuden valossa sekä havaittiin ja pystyttiin määrittelemään
tiedonaukko, johon osajulkaisulla vastattiin. Hakusanoina tietokannoissa käytettiin
elämänlaatua, ikääntyneitä, näönkuntoutusta ja näkövammaisuutta kuvaavia
suomen- ja englanninkielisiä termejä ja niiden synonyymejä, jotka yhdistettiin
tietokantakohtaisiksi hakulausekkeiksi Boolen operaattoreilla OR ja AND.
Tutkimusprosessin alkuvaiheessa tammikuussa 2016 tehty haku kotimaisiin
Medic- ja Arto-viitetietokantoihin tuotti muutamia kymmeniä osumia
ikääntyneisiin ja näkövammaisuuteen liittyvillä hakulausekkeilla vuosilta 20002016. Kansainvälisiin CINAHL- ja Scopus -tietokantoihin joulukuussa 2017 tehdyt
haut liittyen ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden elämänlaatuun tuottivat 201
ja 61 osumaa englanninkielisiin vuosina vuosilta 2007-2017 vertaisarvioituihin
tutkimusartikkeleihin, joiden kokoteksti oli saatavilla. Scopus- tietokannan
analyysityökalun mukaan kansainvälinen kirjallisuus aiheesta painottuu pääosin
lääketieteen alalle ja vain noin kolmannes liittyy terveydenhoitoalan ammatteihin
tai hoitotyöhön. Tutkimusta on tehty maailmanlaajuisesti etenkin Hollannissa,
Itävallassa ja Yhdysvalloissa sekä Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
Intiassa, Kanadassa, Japanissa, Nigeriassa ja Singaporessa. Tutkimuksia otettiin
mukaan osajulkaisuihin ja yhteenveto-osaan niin että tarkoitus, tutkimusjoukko ja
-menetelmät olivat sellaisia, että niiden avulla pystyttiin taustoittamaan tai
pohtimaan tämän tutkimuksen näkökulmia ja tuloksia.
Heikentyneen näkökyvyn ja elämänlaadun yhteyttä tarkastelevia tutkimuksia
on Suomessa tehty vain muutamia (Saarni ym., 2006; Taipale ym., 2019).
Suomessa ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden elämänlaatua ei ole tutkittu
juuri lainkaan, mutta kansainvälisesti jonkin verran (Tseng, Liu, Lou & Huang,
2018). Niin ikään näönkuntoutusta on Suomessa tutkittu vain hyvin vähän, mutta
kansainvälisesti jonkin verran (Lamourex ym., 2007; Hooper, Jutai, Strong &
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Russell-Minda, 2008; Binns ym., 2012; Roets-Merken ym., 2015; Hamade, Hodge,
Rakibuz-Zaman & Malvankar-Mehta, 2016). Sekä kansallisesti että
kansainvälisesti tutkimusnäyttö aiheesta ja nykymuotoisesta näönkuntoutuksesta
sijoittuu pitkähkölle aikavälille alkaen 1980-luvun puolivälistä (Markowitz, 2016).
Aiempi tutkimus on tehty pääosin poikkileikkausasetelmalla ja erityisesti
ikääntyneisiin näkövammaisiin henkilöihin liittyvä monimetelmällinen
seurantatutkimus on puutteellista.
2.1

Näkövammaisuuden määrittely

Ikääntyminen vaikuttaa näköjärjestelmään ja näkökykyyn sen eri tasoilla
(Andersen, 2012). Parhaimmillaan näköjärjestelmän vanheneminen on hyvin
tasapainoinen ja huomaamaton, hitaasti vuosien varrella tapahtuva muutosprosessi,
joka ei juuri vaikuta ikääntyvän henkilön hyvinvointiin, toimintakykyyn ja
itsenäiseen suoriutumiseen. Pahimmillaan näkökyvyssä tapahtuvat muutokset ovat
este itsenäiselle selviytymiselle, johtavat riippuvuuteen muista ihmisistä,
heikentävät elämänlaatua sekä altistavat masennukselle (Andersen, 2012). Syynä
suurelle yksilölliselle vaihtelulle näkökyvyssä ovat erilaiset silmiä, näkörataa tai
aivojen näköalueita vaurioittavat sairaudet, joiden riskiä ikääntyminen lisää (Lee,
Feldman, Ostermann, Brown, & Sloan, 2003; Hyvärinen, 2013; Reitmeir ym. 2017).
Ikääntymiseen liittyvä normaali fysiologinen muutos, ikänäköisyys, tarkoittaa
kyvyttömyyttä tarkentaa katsetta lähelle. Syynä on silmän linssin eli mykiön
jäykistyminen niin, ettei se enää muuta muotoaan, mukaudu lähikatseluun, kuten
nuoruudessa. Ikänäköön kuuluvat lähityön ongelmat ovat korjattavissa
silmälaseilla. (Hyvärinen, 2013.; Wolffsohn & Davies, 2019) Iän myötä
lähityöskentelyyn ja tarkkaan näkemiseen tarvitaan enemmän valoa kuin
nuorempana. Myös silmien sopeutuminen esimerkiksi valaistustason muutoksiin
hidastuu ikääntyessä. (Owsley, 2011, 2016). Ikääntynyt henkilö ei pysty
käsittelemään näköinformaatiota ja reagoimaan tilanteen vaatimalla tavalla yhtä
nopeasti kuin nuorempi henkilö, esimerkiksi ylläpitämään tasapainoa yllättävässä
tilanteessa tai reagoimaan liikenteessä (Owsley, 2011, 2016).
Suurimmalla osalla 50–70-vuotiaista normaali näkökyky säilyy, ja he pärjäävät
arkielämässä ikänäkökorjauksella sekä lisäämällä valoa lähityöskentelyn tueksi.
Näköongelmat ovat kuitenkin tavallisia ikääntyneiden keskuudessa ja sitä
yleisempiä, mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse (McGwin, Khoury, Cross &
Owsley, 2010; Cypel ym., 2017). Lisäksi näkövammaisten välillä on suuria
yksilöllisiä eroja toiminnallisessa näkökyvyssä (Ojamo, 2018). Osa ikääntyneistä
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saattaa kokea toiminnallisen näkökykynsä heikoksi siitä huolimatta, että heidän
näkökykynsä tulisi mittausten perusteella olla kohtuullinen. Syynä tällaisiin
näköongelmiin saattavat olla esimerkiksi näkökykyä vastaamattomat silmälasit tai
hankaluudet hakeutua näönhuollon palvelujen piiriin syrjäisen asuinpaikan vuoksi.
Myös kodin valaistus saattaa olla heikko ja riittämätön suhteessa näkökykyyn.
Näköongelmaisia arvioidaan olevan Suomessa vähintään yhtä suuri joukko kuin
varsinaisia näkövammaisia eli näkövammakriteerit täyttäviä henkilöitä (Ojamo,
2018), jotka puolestaan tarvitsevat erityispalveluita näkökykynsä tueksi
(Hyvärinen, 2013).
Näön heikkeneminen näkövammaisuuden tasolle ei ole osa normaalia tervettä
vanhenemista ja sen seuraus, vaikka jotkut ikääntyneet saattavat niin olettaakin
eivätkä siksi koe tarvetta hakeutua näönhuollon palvelujen piiriin (McGwin ym.,
2010). Tyypillisimmin näkövammautuva henkilö on Suomessa yli 80-vuotias
nainen, jonka näkövamman taustalla on keskeisen silmänpohjan (ikä)rappeuma,
makuladegeneraatio (Ojamo, 2019).
Näkökyvyllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ennen kaikkea näöntarkkuutta
eli visusta, jolla tarkoitetaan yksityiskohtien erotuskykyä korkeilla kontrasteilla.
Ikääntyminen ja näköaistin ikääntymismuutokset heikentävät näöntarkkuutta
(Martinez-Roda ym., 2016; Taipale ym., 2019), kuten myös monet silmäsairaudet
(Lee ym., 2003). Näkökyky koostuu näöntarkkuuden lisäksi monista osatekijöistä,
joita ovat muun muassa näkökenttä, hämäränäkö, kontrastien erotuskyky ja
värinäkö. Niin sanottu normaali näöntarkkuus on 1,0 tai enemmän. Näöntarkkuus
alenee normaalin ikääntymisen myötä usein tasolle 0,6–0,8, ja näöntarkkuus 0,5
riittää ajokorttiin kaikenikäisillä.
Heikentynyt näkökyky mielletään näkövammaksi sekä näköongelmaisten
ihmisten itsensä että kanssaihmisten keskuudessa ja yhteiskunnassa silloin, kun
näkökyky ei riitä arkielämän näkökykyä vaativista tehtävistä suoriutumiseen.
Kokemus näkövamman asteisesta näön heikentymisestä on riippuvainen henkilön
elämäntilanteesta ja -historiasta, elinympäristöstä sekä ympäröivän yhteiskunnan
ja kulttuurin odotuksista ja asenteista. Kansainvälisesti näkövammaisuuden rajaksi
on sovittu näöntarkkuus 0,3 eli WHO:n luokituksessa “heikkonäköinen”. Ne
henkilöt, jotka täyttävät tämän kriteerin, ovat Suomessa oikeutettuja
terveydenhuollon
vastuulla
olevaan
lääkinnällisen
kuntoutuksen
apuvälinehuoltoon ja kuntoutusohjaukseen.
Näkövammaisuus-käsite kattaa sekä heikkonäköisyyden että sokeuden.
Näkövammojen vaikeusasteluokitus WHO:n suosituksen mukaan (1973, 1980)
perustuu paremman silmän näkökykyyn parhaalla lasikorjauksella sekä näkökentän
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halkaisijaan. WHO-luokat 1 ja 2 edustavat kohtalaista ja vaikeaa heikkonäköisyyttä
ja luokat 3–5 syvää heikkonäköisyyttä tai sokeutta. WHO-luokkaan 1 kuuluvat
henkilöt, joiden paras mahdollinen näkökyky lasikorjauksella on alle 0,3 tai 6/18
mutta vähintään 0,1 tai 6/60. Luokkaan 2 kuuluvat henkilöt, joiden näkökyky on
alle 0,1 tai 6/60, mutta vähintään 0,05 tai 3/60. WHO-luokkaan 3 kuuluvat henkilöt,
joiden näkökyky on alle 0,05 tai 3/60, mutta vähintään 0,02 tai 2/100 tai joiden
näkökentän säde on alle 10 astetta. Luokat 4 ja 5 edustavat lähes tai täysin sokeita
henkilöitä. Kuvio 1 havainnollistaa näkökyvyn asteikkoa ja taulukko 1
näkövammaisuuden vaikeusasteita.

Kuvio 1. Näkökyvyn asteikko.
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Taulukko 1. Näkövammaisuuden vaikeusasteet (Ojamo, 2019; WHO, 1973; NKL).
Paremman silmän WHO-luokka2

Toiminnallinen näkökyky arjessa

näöntarkkuus1
< 0,3  ≥ 0,1

1 Heikkonäköinen

< 0,1  ≥ 0,05

2 Vaikeasti heikkonäköinen Lukunopeus hidastunut, optiset apuvälineet tarpeen

Optisin apuvälinein lähes normaali toiminta

< 0,05  ≥ 0,02

3 Syvästi heikkonäköinen3

Liikkuminen vaikeaa näönvaraisesti, muiden aistien tuki
tarpeen, lukeminen vaikeaa optisten apuvälineidenkin avulla

< 0,02  1/∞

4 Lähes sokea4

Toiminta pääasiassa muiden aistien kuin näköaistin varassa

0 = ei valon tajua 5 Täysin sokea
Näöstä ei ole apua, toiminta muiden aistien varassa
1
parhaalla lasikorjauksella
2
luokat 1-2 = heikkonäköisyys, luokat 3-5 = sokeus
3
näkökentän halkaisija Ø ≤ 20°
4
näkökentän halkaisija Ø ≤ 10°

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen
Näkövammarekisteri, johon edellä mainituilla kriteereillä ilmoitetaan
silmälääkärien
hoitoon
tulleet
pysyvästi
näkövammaiset
henkilöt.
Salassapitovelvollisuus ei koske tämän ilmoituksen tekemistä. Näkövammaisten
liitto ry:n ylläpitämä rekisteri sisältää tietoa muun muassa näkövammaisten
henkilöiden lukumäärästä, näkövammojen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta
sekä etiologiasta.
2.2

Näkövammaisuuden esiintyvyys ja etiologia

Maailmanlaajuisesti näkövammaisia henkilöitä arvioidaan olevan noin 253
miljoonaa. Heistä 36 miljoonaa luokitellaan sokeiksi ja reilu 216 miljoonaa
kohtalaisesti tai vaikeasti heikkonäköisiksi. Lievästi heikkonäköisiä arvioidaan
olevan noin 188,5 miljoonaa. (Bourne ym., 2017.) Maailmanlaajuisesti
näkövammaisista henkilöistä 89 % asuu matalan tai keskitulotason maissa (Bourne
ym., 2017; Flaxman ym., 2017), joissa tavallisimmat lievän ja keskivaikean
näkövammaisuuden syyt ovat korjaamaton taittovirhe eli puuttuvat silmälasit
(Fricke ym., 2018) ja leikkaamaton harmaakaihi. Suomessa korjaamattomia
taittovirheitä tai kaihia ei tilastoida näkövammaisuuden syyksi, koska silmälasit ja
kaihileikkaukset ovat koko väestön saatavilla. Pitkäaikainen näkövammaisuus
koskettaa Suomessa ja muissa kehittyneissä ja teollistuneissa länsimaissa erityisesti
ikääntynyttä väestöä (Bourne ym., 2017; Flaxman ym., 2017), ja useimmiten sen
syynä ovat verkkokalvon sairaudet, yleisimmin silmänpohjan rappeuma (Wong
ym., 2014; Flaxman ym., 2017; Mitchell, Liew, Gopinath, & Wong, 2018).
Suomessa silmänpohjan rappeuma ja muut verkkokalvon sairaudet ovat
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näkövammaisuuden
taustalla
58
prosentilla
yli
65-vuotiaiden
näkövammaisuudessa, toiseksi yleisin syy on glaukooma (10 %). Sokeuden
asteinen näkövammautuminen on ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) keskuudessa
harvinaista ja erityisen harvinaista 85 vuotta täyttäneiden keskuudessa (Ojamo,
2019).
Näkövammaisuuden esiintyvyys (prevalenssi) kasvaa iän myötä, ja
maailmanlaajuisesti se koskettaa erityisesti yli 50-vuotiaita naisia (Bourne ym.,
2017). Suomessa näkövammaisuuden ilmaantuvuus kasvaa nopeimmin yli 85vuotiaiden keskuudessa (Ojamo, 2019). Näkövammarekisterin tietojen mukaan
vuonna 2018 uusien rekisteröityjen näkövammaisten henkilöiden keski-ikä oli 84
vuotta ja kaikkien rekisteröityjen näkövammaisten keski-ikä oli 79 vuotta.
Tutkimuksen kohteena olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella
näkövammaisuuden ikä- ja sukupuolivakioitu esiintyvyys on pienempi (27/10 000
asukasta) kuin koko maan keskiarvo (35,3/10 000). (Ojamo, 2019.) Vuosittaisissa
sairaanhoitopiirikohtaisissa
esiintyvyysja
ilmaantuvuusluvuissa
on
satunnaisvaihtelua sekä isoja toistuvasti esiin tulevia sairaanhoitopiirikohtaisia
eroja, mutta koko maan kokonaisesiintyvyys pysyy melko lailla samalla tasolla.
2.3

Näkövammaisuuden vaikutukset ikääntyneiden päivittäiseen
elämään

Silmäsairautta ja näkövammaa pidetään tässä tutkimuksessa toimintarajoitteina,
jotka vaikuttavat hyvinvoinnin muodostumiseen ja toimintakykyisyyteen
(Trauzettel-Klosinski, 2011). Silmäsairaus ja siitä johtuva näkövamma ovat vaurio
kehon rakenteessa ja toiminnoissa. Se aiheuttaa toimintarajoitteita henkilön
päivittäisissä toimissa, kommunikaatiossa, liikkumisessa sekä osallistumisessa ja
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Elinympäristö voi olla toimintoja tukeva tai estävä.
(Hyvärinen, 2013.) Lääketieteellisellä hoidolla ja näönkuntoutuksella pyritään
löytämään tasapaino toimintarajoitteen, ympäristön vaatimusten ja yksilötekijöiden
välillä ja tavoittelemaan parasta mahdollista elämänlaatua.
Näkökyvyn heikkeneminen ja näkövammaisuus voivat vaikeuttaa itsenäistä
liikkumista ja asiointia kodin ulkopuolella, tasapainon hallintaa sekä etäisyyksien
ja syvyyserojen arviointia. Näkövamma voi hankaloittaa myös tiedonsaantia, kuten
television katselua, sanomalehtien lukemista ja postin selvittämistä, sekä tarkkaa
näkemistä vaativia harrastuksia, kuten esimerkiksi lukemista ja käsitöitä tai
urheilu- ja kulttuuriharrastuksia (Alma ym., 2011).
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Näön heikkeneminen ja näkövammaisuus uhkaavat psykososiaalista
hyvinvointia (Pinquart & Pfeiffer, 2011; Nyman, Dibb, Victor & Gosney, 2012).
Ne voivat vaikeuttaa ja vähentää sosiaalisista kanssakäymistä (Owen, 2006) ja
osallistumista yhteiskuntaan (Alma ym., 2011) sekä pienentää elinpiiriä. Lisäksi ne
uhkaavat mielenterveyttä, sillä ne altistavat masennukselle ja ahdistukselle
(Bernabei ym., 2011; Cimarolli ym., 2016; Cimarolli, Jopp, Boerner & Minahan,
2018; Heesterbeek, van der Aa, van Rens, Twisk & van Nispen, 2017) sekä
yksinäisyydelle (La Grow, Towers, Yeung, Alpass & Stephens, 2015). Näön
heikkeneminen lisää myös merkittävästi toimintakyvyn heikkenemisen (Pérès ym.,
2017) sekä kaatumisen ja tapaturmien riskiä (Wood ym., 2011; Bergland, 2012;
Källstrand-Eriksson, Baigi, Buer & Hildingh, 2013) sekä uhkaa kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja elämänlaatua (Cypel ym., 2017).
Kotona asuvilla silmänpohjan rappeuman vuoksi näkövammautuneilla
ikääntyneillä (85+) henkilöillä on havaittu olevan enemmän vaikeuksia suoriutua
päivittäisistä toimista kuin heidän normaalisti näkevillä ikätovereillaan. He
tarvitsivat myös enemmän apua sekä olivat riippuvaisempia muista ihmisistä niin
itsestä huolehtimiseen liittyvissä päivittäisissä perustoimissa (personal activities of
dailyliving [PADL]) kuin välineellisissä päivittäisissä toimissa (instrumental
activities of daily living [IADL]). (Ivanoff, Sonn, Lundgren-Lindqvist, Sjöstrand
& Steen, 2000.) Myös kansallisesti on havaittu, että ikääntyneiden aistivammat
ovat yhteydessä heikentyneeseen toimintakykyyn, mielialan laskuun sekä
lisääntyneeseen palvelujen käyttöön ja terveydenhuollon kustannuksiin (Lupsakko,
2004). Heikentyneen näkökyvyn yhteyksiä terveyteen ja toimintakykyyn raportoi
myös Kulmala (2010). Heikentynyt näkö oli 63–76-vuotiailla naisilla yhteydessä
heikentyneeseen alaraajojen lihasvoimaan ja hidastuneeseen kävelynopeuteen,
minkä lisäksi heikkonäköisillä oli normaalia suurempia vaikeuksia
tasapainonhallinnassa. Lisäksi Kulmala (2010) havaitsi, että heikentynyt näkö,
heikentynyt kuulo ja tasapainovaikeudet lisäävät merkittävästi kaatumisriskiä.
Heikentynyt näkö lisäsi hoitoa vaatineiden tapaturmien riskiä 75- ja 80-vuotiailla
henkilöillä pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi ikääntyneiden tapaturmien
ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida aistitoiminnot.
Kotona asumisen tukeminen ja paikallaan vanheneminen (aging in place) ovat
olleet kansallisesti ja kansainvälisesti ikääntyneiden palvelujärjestelmän
tavoitteena ja tieteellisen tutkimuksen kasvavana mielenkiinnon kohteena jo kolme
edeltävää vuosikymmentä (Vasunilashorn, Steinman, Liebeg & Pynoos, 2012).
Paikallaan vanhenemisella tarkoitetaan mahdollisuutta asua kotona ja omassa
elinympäristössä muuttuvasta terveydentilasta ja sen mukanaan tuomista tarpeista
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huolimatta (Malmgren Fänge, Oswald & Clemson, 2012). Vaikka ikääntyneillä
näkövammaisilla henkilöillä on edellä kuvatusti enemmän vaikeuksia päivittäisissä
toiminnoissa (Activities of Daily Living [ADL]) kuin heidän ikätovereillaan, joilla
on normaali näkökyky, on ikääntyneen näkövammaisen henkilön helpompi toimia
tutussa kotiympäristössä kuin vieraassa ympäristössä. Kotona ikääntynyt
näkövammainen henkilö osaa suunnistaa, liikkua ja toimia muiden aistien varassa
toisin kuin vieraassa ympäristössä, johon hänellä ei ole vahvaa orientaatiota ja jota
hän ei tunne.
Näkövammaiset ihmiset ovat yhteydessä fyysiseen ja sosiaaliseen
ympäristöönsä paitsi näönjäänteensä myös muiden aistien, kuten kuulo-, haju- ja
tuntoaistin, avulla. Ikääntyneen elinympäristöllä on suuri vaikutus siihen, miten ja
millaiseksi hän kokee näkövammansa ja näkövammaisuutensa (WHO, 2011).
Hyvinvointia sekä aktiivista ja tervettä vanhenemista tukeva koti- ja elinympäristö
on paitsi esteetön ja turvallinen liikkua myös tarjoaa riittävät ja saavutettavat
palvelut sekä sisältää viherympäristöjä (Rechel ym., 2013).
2.4

Näönkuntoutus

Näkövammaisiksi
luokiteltavat
henkilöt
ovat
oikeutettuja
saamaan
erityispalveluita
näkövammaisuutensa
takia
(Hyvärinen,
2013).
Vammaispalvelulaki (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista 3.4.1987/380) velvoittaa kunnat järjestämään vammaispalveluja,
joiden tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten edellytyksiä elää ja toimia
yhdenvertaisesti yhteiskunnassa sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haasteita.
Kunnan on lain mukaan järjestettävä vammaiselle henkilölle kuntoutusohjausta ja
sopeutumisvalmennusta, kohtuulliset kuljetuspalvelut ja henkilökohtaista apua
sekä muita tarpeellisia palveluja.
Näköjärjestelmä säilyttää korkean muovautuvuuden ikääntymisestä huolimatta.
Harjoittelulla voidaan sekä parantaa näönkäyttöä (Goldstein, Jackson, Fox,
Deremeik & Massof, 2015) että edistää ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia
(Andersen, 2012). Näönkuntoutuksen tulisi alkaa heti, kun heikentyneestä
näkökyvystä on haittaa arkipäiväisistä toiminnoista selviytymisessä (Macnaughton,
Latham & Vianya-Estopa, 2019), koska sillä tehostetaan ja harjaannutetaan jäljellä
olevaa näkökykyä sekä opetellaan uusia näönkäytön tapoja ja korvaavia toimintoja.
Tutkimusnäyttö antaa viitteitä siitä, että myös hyvin iäkkäät (yli 95-vuotiaat)
hyötyvät näönkuntoutuksesta (Cimarolli ym., 2018). Erityisesti optisilla
apuvälineillä voidaan tukea ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden
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selviytymistä välineellisistä päivittäisistä toimista (IADL) ja vähentää
depressiivisiä oireita (Horowitz, Brennan, Reinhardt & MacMillan, 2006).
Näönkuntoutus edistää myös näkövammaan sopeutumista (Rudanko, 2011).
Kuntoutuspalveluilla on kiistaton merkitys terveyteen liittyvän elämänlaadun
ylläpitämisessä ja näkökyvyn alenemisesta johtuvan toimintakyvyn heikkenemisen
ennaltaehkäisyssä (Taipale ym., 2019). Lääkinnällisten näönkuntoutustoimien,
kuten
erilaisten
apuvälineratkaisujen
sekä
näönkäytönja
liikkumistaidonohjauksen, avulla voidaan kotona ja päivittäisessä elämässä
selviytymistä tukea ja parantaa monin tavoin. Kotiympäristön muutostöillä voidaan
myös tukea itsenäistä selviytymistä omassa elinympäristössä. Kuntoutusohjaaja
voi lisäksi arvioida asiakkaan selviytymistä, toimintakykyä ja voimavaroja
kotiympäristössä sekä suositella kotiympäristön muutostöitä, esimerkiksi
valaistuksen parantamista. (Rudanko, 2011.)
Asiakkaat ohjautuvat näönkuntoutuspalvelujen piiriin yleensä silmälääkärin
lähetteellä. Suomessa sairaanhoitopiirien ja erikoissairaanhoidon vastuulla oleva
lääkinnällinen näönkuntoutus on lakisääteistä. Se perustuu terveydenhuoltolakiin
(29§, 2010) sekä lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista (8§, 1987). Apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällisen
näönkuntoutuksen kokonaisuutta, ja niiden luovutusperusteista on laadittu
valtakunnalliset linjaukset, joiden tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä (Foss,
2016).
Yleensä palvelut toteutetaan lääkinnällisenä näönkuntoutusohjauksena
moniammatillisessa työryhmässä, johon voivat kuulua lääkäri, optikko,
sosiaalityöntekijä,
kuntoutusohjaaja,
liikkumistaidonohjaaja
sekä
näönkäytönohjaaja. Näönkuntoutuksen aluksi näkövammaisen henkilön
näkötilanne selvitetään mahdollisimman tarkasti, minkä jälkeen arvioidaan
asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutustarpeet sekä laaditaan suunnitelma
näönkuntoutukselle. Myös apuvälinetarpeet kartoitetaan, tarpeelliset apuvälineet
hankitaan ja luovutetaan asiakkaalle ja häntä ohjataan niiden käytössä.
Kuntoutusohjaaja voi lisäksi arvioida asiakkaan selviytymistä kotiympäristössä
sekä suositella kotiympäristön muutostöitä, esimerkiksi valaistuksen parantamista.
(Rudanko, 2011.) Vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat henkilöt tarvitsevat yleensä
liikkumistaidonohjausta oppiakseen käyttämään valkoista keppiä ja liikkumaan
turvallisesti elinympäristössään. (Rudanko, 2011.)
Näönkuntoutuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vammaispalvelulakiin ja
terveydenhuoltolakiin perustuvaa asiakaslähtöistä, vuorovaikutteista ja
tavoitteellista
kuntoutusohjaustoimintaa,
joka
kuuluu
lääkinnälliseen
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kuntoutukseen (THL, 2015). Näönkuntoutusprosessilla tarkoitetaan lakisääteistä
vammaispalvelulakiin ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa näkövammaisiin
henkilöihin kohdistuvaa kuntoutusohjaustoimintaa, joka on vuorovaikutuksellista,
asiakaslähtöistä, yksilöllisesti määriteltyä, tavoitteellista ja laaja-alaista.
Kuntoutusohjauksen tavoitteena on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön
itsenäinen elämä, omatoiminen selviytyminen ja arkielämän sujuvuus sekä hänen
toimintamahdollisuuksiensa tukeminen. Tavoitteisiin pyritään asiakaslähtöisesti,
yksilöllisin toimin siten, että kuntoutujan elinympäristö otetaan kokonaisvaltaisesti
huomioon. (THL, 2015.) Näönkuntoutuspalveluilla tarkoitetaan tässä
tutkimuksessa joko OYS:n näkökeskuksessa tai ikääntyneen henkilön luona
kotikäynnillä tehtyjä toimenpiteitä sekä annettua ohjausta ja apua, joilla on pyritty
hänen toimintakykynsä, hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa ylläpitämiseen ja
parantamiseen.
Kansainvälisessä kirjallisuudessa näönkuntoutus (low vision rehabilitation)
määritellään monitieteiseksi ja -ammatilliseksi palveluksi, joka tarjoaa yksilöllisiä
menetelmiä ja keinoja jäljellä olevan näkökyvyn optimaaliseen käyttöön,
näönjäänteen
käyttöön
liittyvien
taitojen
harjaannuttamiseen
sekä
yhteiskunnallisen osallistumisen ja elämänlaadun tukemiseen (Markowitz, 2016;
Meyniel, Bodaghi & Robert, 2017). Kansainvälisesti on mainittu myös
kokonaisvaltaisen näönkuntoutuksen käsite (comprehensive vision rehabilitation),
joka käsittää arvioinnin tekemisen näkövammaisen henkilön jäljellä olevasta
näkökyvystä ja hänen kyvystään suoriutua näköä vaativista toimista,
näönkuntoutussuunnitelman
laatimisen,
apuvälinepalvelut,
liikkumistaidonohjauksen sekä muiden näkövammautumisen aiheuttamien
palvelutarpeiden kartoittamisen ja palveluohjauksen (Markowitz, 2016).
Binns ym. (2012) toteavat järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessaan, että
näönkuntoutuspalvelut parantavat kiistatta asiakkaiden toimintakykyä sekä
mahdollisuuksia käyttää jäljellä olevaa näkökykyä esimerkiksi lukiessa, mutta
niiden vaikutukset näkökykyyn liittyvään elämänlaatuun (vision-related quality of
life) sekä terveyteen liittyvään elämänlaatuun (HRQoL) ovat osin epäselviä. Näin
toteavat myös van Nispen ym. (2020). Lisää tietoa tarvitaan paitsi
näönkuntoutuksen kustannusvaikuttavuudesta myös vaikuttavan ja tuloksellisen
näönkuntoutuksen piirteistä sekä palveluiden sopivasta mitoituksesta. Saatavilla
olevan tutkimustiedon perusteella ei ole selvää, mitkä asiakasryhmät hyötyisivät
näönkuntoutuspalveluista eniten.
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3

Terveyteen liittyvä elämänlaatu

Terveyteen liittyvän elämänlaadun käsitettä (health-related quality of life, HRQoL)
käytetään kirjallisuudessa osin kirjavasti elämänlaadun (quality of life, QoL) ja
koetun terveydentilan (self-perceived health status) käsitteiden kanssa, jolloin
käsitteiden väliset erot hämärtyvät (Karimi & Brazier, 2016). Terveyteen liittyvän
elämänlaadun käsitettä tulisi Karimin ja Brazierin (2016) mukaan selkeyden vuoksi
käyttää vain sellaisissa empiirisissä tutkimuksissa, joissa tarkastellaan
terveydentilan tai vamman vaikutuksia elämänlaatuun, kuten tässä tutkimuksessa.
3.1

Terveyteen liittyvän elämänlaadun määritelmä

Terveyteen liittyvälle elämänlaadulle (health-related quality of life, HRQoL) ei ole
olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä ja yksiselitteistä määritelmää. Yleisesti ollaan
yhtä mieltä siitä, että kyseessä on moniulotteinen käsite, joka kattaa sairauteen tai
hoitoon liittyvät fyysiset, emotionaaliset ja sosiaaliset tekijät. Terveyteen liittyvä
elämänlaatu on myös subjektiivinen, henkilökohtainen ja yksilöllinen, asia.
(Sintonen, 2001.) Karimi ja Brazier (2016) tiivistävät, että terveyteen liittyvän
elämänlaadun käsitettä käytetään kirjallisuudessa osin sekavasti terveyden ja
elämänlaadun käsitteiden rinnalla tekemättä selkeästi eroa käsitteiden välille.
Terveyteen liittyvän elämänlaadun käsitteen käyttö on perusteltua sellaisissa
empiirissä tutkimuksissa, joissa ollaan kiinnostuneita siitä, miten terveydentila
vaikuttaa elämänlaatuun (Karimi & Brazier, 2016).
Terveyteen liittyvän elämänlaadun määritelmä on tässä tutkimuksessa 15Dmittarin sisällön mukainen: se muodostuu 15 eri ulottuvuudesta, jotka ovat
liikuntakyky, näkökyky, kuulo, hengitys, nukkuminen, syöminen, puhuminen
(kommunikaatio), eritystoiminta, tavanomaiset toiminnot (esimerkiksi kotityön ja
vapaa-ajan toiminnot), henkinen toiminta (ajattelun selkeys ja johdonmukaisuus,
muistin toiminta), vaivat ja oireet (kipu, särky, pahoinvointi, kutina),
masentuneisuus, ahdistuneisuus, energisyys (elinvoimaisuus vs. uupuneisuus,
väsymys, voimattomuus) ja sukupuolielämä. 15D-mittarin sisältö noudattelee
WHO:n määritelmää terveydestä optimaalisena fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin tilana (Sintonen, 2001).
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3.2

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen

Yksilön subjektiivista arviota hänen terveyteen liittyvästä elämänlaadustaan
voidaan mitata joko yleisillä elämänlaadun mittareilla (kuten RAND-36, EuroHIS8, 15D, EuroQol-5D, WHOQOL-BREF) tai sairausspesifisillä mittareilla (kuten
Visual Function Questionnaire, VQF-25).
Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-mittari on Suomessa kehitetty ja
yleisesti käytetty niin väestön terveyteen liittyvän elämänlaadun tutkimuksissa kuin
terveydenhuollon
toiminnan,
toimenpiteiden
vaikuttavuuden
ja
kustannusvaikuttavuuden seurannassa. Sillä on tutkittu muun muassa Parkinsonin
tautia, alaraajojen ateroskleroosia, astmaa, keuhkoahtaumatautia, diabetesta,
epilepsiaa, inkontinenssia ja reumaa sairastavien ja tehohoitopotilaiden
elämänlaatua. 15D-mittaria on käytetty myös Terveys 2000- ja Terveys 2011
-väestötutkimuksissa. (Saarni ym., 2006; TOIMIA-tietokanta.) Sitä on käytetty
laajalti muun muassa lääketutkimuksissa sekä leikkaushoidon ja kuntoutuksen
vaikuttavuuden arvioinnissa (Sintonen, 2020). Silmälääketieteessä 15D-mittaria on
käytetty asetettaessa kriteereitä kaihileikkaukselle (Kuoppala, Falck, Winblad &
Tuulonen, 2012) sekä seurattaessa kaihileikkauksesta toipumista (Porela-Tiihonen,
Kokki, Kaarniranta &, Kokki, 2016). Aistivammaisten henkilöiden terveyteen
liittyvää elämänlaatua on tutkittu 15D-mittarin turkkilaisen version kehitystyössä
näkövammaisilla henkilöillä (Gunel, Tuzun, Aki & Eker, 2010) sekä
kuulonkuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa (Niemensivu, Manchaiah, Roine,
Kentala & Sintonen, 2015).
15D-mittaria on käytetty myös Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS)
silmäklinikassa arvioitaessa muun muassa kaihileikkauksen tarvetta 60-vuotiailla
ja sitä vanhemmilla henkilöillä (Falck, Kuoppala, Winblad & Tuulonen, 2008) ja
tarkasteltaessa tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten sekä lapsena diabetekseen
sairastuneiden nuorten aikuisten (Hannula, 2015) sekä aikuisten diabetesta
sairastavien elämänlaatua (Schanner, Falck, Keskitalo & Hautala, 2016).
3.3

Näkövammaisuuden vaikutukset ikääntyneiden elämänlaatuun

On raportoitu, että jo alle 0,5:n tasolle alentunut näöntarkkuus heikentää terveyteen
liittyvää elämänlaatua (Taipale ym., 2019), ja näkövammakriteerien täyttyessä
vaikutus elämänlaatuun on vielä selvempi ja kiistattomampi (Assi ym., 2021).
Ikääntyneillä aistivammat – kuulo-, näkö, tai kuulonäkövamma – ovat
merkitsevässä yhteydessä elämänlaatuun (Tseng ym., 2018). Mitä vakava34

asteisempi ikääntyneen henkilön kuulo- tai näkövamma on, sitä huonompi on
hänen elämänlaatunsa riippumatta siitä, onko elämänlaatua mitattu subjektiivisilla
vai objektiivisilla mittareilla. Lisäksi niin sanottu kaksoisaistivamma (kuulovamma
yhdistyneenä näkövammaan) on yhteydessä heikompaan elämänlaatuun kuin
kumpikaan aistivammoista yksistään (Khil, Wellman & Berger, 2015; Tseng ym.,
2018).
Aistivammat myös altistavat depressiolle ja yksinäisyydelle, jotka edelleen
heikentävät elämänlaatua (Tseng ym., 2018; La Grow, Towers, Yeung, Alpass &
Stephens,
2015).
Huang
ym.
(2017)
havaitsivat
myös
yksilön
persoonallisuuspiirteiden olevan yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja
sen eri osa-alueisiin.
3.4

Elinympäristön yhteys elämänlaatuun

Paikallaan vanhenemisen (aging in place) ja elämänlaadun yhteyden arvioimiseksi
ei ole olemassa spesifiä mittaria. Vanleerberghe ym. (2017) tiivistävät
kirjallisuuskatsauksessaan, että elinympäristössään vanhenevien ihmisten
elämänlaatua on tutkittu tarkastellen terveyteen liittyvää elämänlaatua EUROQoLja SF-36-mittareilla, sosiaalipalveluihin liittyvää elämänlaatua ASCOT (Adult
Social Care Outcomes Toolkit) -mittarilla sekä kokonaisvaltaista elämänlaatua
WHOQOL-BREF- ja Eurohis-QOL-mittareilla sekä tutkijoiden itsensä
muotoilemilla elämänlaatua koskevilla kysymyksillä ja VAS (Visual Analogue
Scale) -asteikolla. (Vanleerberghe, De Witte, Claes, Schalock & Verte, 2017.)
Ympäristötekijät, erityisesti ympäristön koettu saavutettavuus ja yhteys
elinympäristöön (connection to place), ovat voimakkaassa positiivisessa
yhteydessä koettuun elämänlaatuun eurooppalaisilla ikääntyneillä (Schorr &
Khalaila, 2018). Sen, että kykenee liikkumaan elinympäristössään, on havaittu
olevan positiivisessa yhteydessä koettuun elämänlaatuun näköongelmaisilla
henkilöillä (La Grow, Yeung, Towers, Alpass & Stephens, 2011).
3.5

Yhteenveto kirjallisuudesta

Näönkuntoutusta ei ole Suomessa juurikaan tutkittu viime vuosina ja
näkövammaisuuttakin vain vähän. Saatavilla on tietoa näkövammaisten määrästä,
näkövamman laadusta ja näkövammaisten sosiaalisesta asemasta yhteiskunnassa
(Näkövammarekisterin vuosikirjat), mutta näkövammaisen elämänlaatuun,
kokemusmaailmaan, kotona selviytymiseen, ympäristöön ja näönkuntoutukseen
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liittyvää tutkimustietoa on niukalti. Kansainvälisessä näkövammaisten henkilöiden
elämänlaatuun ja näönkuntoutukseen liittyvässä tutkimuksessa on keskitytty työiän
ohittaneisiin ja ikääntyviin (Binns ym., 2012), mutta suomalainen
näkövammaistutkimus on keskittynyt lapsiin ja työikäisiin eikä kansallisia
näkövammaisiin ikäihmisiin liittyviä hyvinvointitutkimuksia ole juurikaan tehty
(Ritvanen, 2008). Aikaisemman kansainvälisen kirjallisuuden perusteella
näönkuntoutuksella voidaan auttaa ja tukea näkövammaisia ihmisiä, mutta
näönkuntoutuksen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta tulee vielä tutkia lisää,
kuten myös sen vaikutusta mielialaan ja elämänlaatuun (Binns ym., 2012; RoetsMerken ym., 2015; Acton, Molik, Court & Margrain, 2016; van Nispen ym., 2020).
Heikkonäköisille tarkoitettujen apuvälineiden on havaittu parantavan
toiminnallista näkökykyä testiolosuhteissa, mutta niiden vaikutusta ei ole osoitettu
kotiympäristössä. Ryhmämuotoisilla näönkuntoutusinterventioilla on saatu
rohkaisevia tuloksia, mutta tarvitaan vielä lisää tietoa kotona tehtävästä
näönkuntoutustyöstä sekä ohjauksesta ja neuvonnasta. (Trauzette-Klosinski, 2011;
Binns ym., 2012; Schölvinck, Pittens & Broerse, 2017.)
Ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden elämänlaatua ei ole aikaisemmin
tutkittu vastaavasta näkökulmasta ja vastaavalla tutkimusasetelmalla Suomessa
eikä kansainvälisesti. Tämä hoitotieteellinen tutkimus edustaa laajasti kyseisen
tieteenalan paradigmaa ja keskeisiä tutkimuskohteita (vrt. Eriksson ym., 2016).
Tutkimuksessa on rajapintoja eri tieteenaloihin, kuten lääketieteeseen,
gerontologiaan ja kuntoutustieteeseen. Tutkimus täydentää aikaisempien
tutkimusten luomaa kuvaa ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden terveyteen
liittyvästä elämänlaadusta suhteessa saman ikäiseen näkevään vertailuväestöön
sekä lisää tietoa ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutuksesta,
sen määrästä ja sisällöstä. Tutkimus tuottaa myös tietoa ikääntyvien
näkövammaisten henkilöiden kokemuksista näönkuntoutuksesta ja näöstä
johtuvista vaikeuksista arjessa. Tutkimustulosten pohjalta voidaan asettaa uusia
tutkimuskysymyksiä ja suunnitella tutkimusasetelmia, jotka yhdessä rakentavat
tieteellistä näyttöä näönkuntoutuksen merkityksellisyydestä ja vaikuttavuudesta
ikääntyneille näkövammaisille ja heidän elämänlaadulleen.
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4

Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja
tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ikääntyneiden kotona asuvien
näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvää elämänlaatua ja siihen
yhteydessä olevia tekijöitä näönkuntoutuksen eri vaiheissa (alussa, 6 kuukauden
jälkeen, 12 kuukauden jälkeen ja 24 kuukauden jälkeen) sekä verrata tutkittavien
elämänlaatua ikä- ja sukupuolivakioidun Terveys 2011 -verrokkiväestön
elämänlaatuun. Tarkoituksena on myös kuvailla kaksi vuotta jatkunutta
näönkuntoutusprosessia, ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden kokemuksia
näönkuntoutuksesta sekä näöstä johtuvia vaikeuksia arjessa. Tutkimuksen
tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jonka avulla näönkuntoutusta voidaan kehittää
siten, että se tukee mahdollisimman hyvin ikääntyvien näkövammaisten
henkilöiden terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä luo edellytyksiä aktiiviselle ja
itsenäiselle elämälle omassa kodissa ja elinympäristössä. Tutkimus rikastaa
osaltaan niukkaa vammaistutkimuksen kenttää hoitotieteellisellä näkökulmalla ja
täydentää aikaisempien tutkimusten tietoa näkövammaisten henkilöiden elämästä
avaten
näkökulmia
ikääntyneiden
näkövammaisten
henkilöiden
kokemusmaailmaan.
Tutkimuskysymykset ovat:
1.

Millaiseksi ikääntyneet kotona asuvat näkövammaiset henkilöt arvioivat
terveyteen liittyvän elämänlaatunsa verrattuna ikä- ja sukupuolivakioituun
verrokkiväestöön, ja millainen yhteys näkövamman vaikeusasteella ja
elinympäristöllä on terveyteen liittyvään elämänlaatuun näönkuntoutuksen eri
vaiheissa?
1.1. Miten näkövamman vaikeusaste on yhteydessä ikääntyneiden
näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun
näönkuntoutuksen alussa? (Osajulkaisu I)
1.2. Millaiseksi
ikääntyneet
näkövammaiset
henkilöt
arvioivat
elinympäristönsä, ja millainen yhteys sillä on terveyteen liittyvään
elämänlaatuun kuusi (6) kuukautta näönkuntoutuksen aloittamisen jälkeen?
(Osajulkaisu III)
1.3. Millaiseksi ikääntyneet näkövammaiset henkilöt arvioivat terveyteen
liittyvän elämänlaatunsa näönkuntoutuksen jatkuttua yhden vuoden (12 kk)
ja kahden vuoden (24 kk) ajan? (Yhteenveto-osa)
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1.4. Millainen ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvä
elämänlaatu on verrattuna ikä- ja sukupuolivakioituun verrokkiväestöön
näönkuntoutuksen alussa sekä sen jatkuttua kahden vuoden ajan?
(Osajulkaisu I ja yhteenveto-osa)
2.

3.

Millaisia kokemuksia ikääntyneillä näkövammaisilla henkilöillä on
näönkuntoutuksesta sen jatkuttua yhden vuoden ajan, millaisia odotuksia heillä
on näönkuntoutukselle jatkossa ja millaiseksi he ovat kokeneet
näönkuntoutuksen hyödyllisyyden hyvinvointinsa sekä elämänlaatunsa
kannalta? (Osajulkaisu II)
Millaisia näöstä johtuvista vaikeuksia ikääntyvillä näkövammaisilla
henkilöillä on arjessa, ja millaisena näönkuntoutus on toteutunut
moniammatillisen tiimin raportoimana näönkuntoutuksen jatkuttua kahden
vuoden ajan?
3.1. Millaisia näöstä johtuvia vaikeuksia ikääntyneillä näkövammaisilla
henkilöillä on arjessa moniammatillisen tiimin raportoimana?
(Osajulkaisu IV, vertaisarvioinnissa)
3.2. Millaisena näönkuntoutus on toteutunut kahden vuoden ajan
(Osajulkaisu
IV,
moniammatillisen
tiimin
raportoimana?
vertaisarvioinnissa)
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5

Tutkimusaineisto ja menetelmät

5.1

Tutkimusasetelma, kohderyhmä ja taustamuuttujat

Tutkimusasetelma on monimenetelmäinen seurantatutkimus. Tutkimuksen aineisto
kerättiin OYS:n silmäklinikan näönkuntoutuksesta Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin alueella vastaavassa näkökeskuksessa vuosina 2016–2019. Tässä
tutkimuksessa monimenetelmätutkimuksella tarkoitetaan määrällisten ja
laadullisten tutkimusmenetelmien yhdistämistä, metoditriangulaatiota, jossa
pääpaino ei ole selkeästi kummassakaan tutkimusotteessa.
Tutkimusjoukko muodostui tarkoituksenmukaisella otannalla kaikista OYS:n
näkökeskukseen vuoden aikana (aikavälillä 5/2016–5/2017) tulleista ikääntyneistä
yli 65-vuotiaista kotona asuvista lähetepotilaista (n = 79). Oletuksena oli kliininen
kokemus siitä, että yhden kalenterivuoden aikana näkökeskukseen ohjautuu
enintään 150 ikääntynyttä lähetepotilasta. Tutkimukseen sisäänottokriteereinä
olivat vähintään 65 vuoden ikä, se, että ikääntynyt tuli uudella lähetteellä, ja se, että
näkövammakriteerit täyttyivät sekä lähetteen laatimisen hetkellä että
näkökeskuskäynnillä tutkittaessa. Henkilöille, jotka lähetteen perusteella
arvioituna täyttivät sisäänottokriteerit, lähetettiin ajanvarauskirjeen yhteydessä
ennakkotieto tutkimuksesta (liite 1), ja heille kerrottiin tutkimuksesta ensimmäisen
näkökeskuskäynnin yhteydessä, jolloin heitä pyydettiin mukaan tutkimukseen.
Tutkimuspotilaaksi tulevilta pyydettiin vapaaehtoinen tietoinen suostumus (liite 2)
tutkimukseen osallistumiseen. Potilaat, joilla oli aiempia näönkuntoutuskäyntejä
OYS:n näkökeskukseen, poissuljettiin tutkimuksesta, samoin potilaat, jotka eivät
täyttäneet WHO:n mukaisia näkövammaisuuskriteereitä sekä lähete- että
tutkimushetkellä. Lisäksi poissulkukriteerinä oli pitkälle edennyt muistisairaus tai
se, ettei henkilö puhunut suomen kieltä. Tutkimukseen valikoituneet potilaat (n =
39)
saivat
normaaliprotokollan
mukaisia
yksilöllisiä
lääkinnällisiä
näönkuntoutuspalveluja, joita tutkija seurasi kahden (2) vuoden ajan.
Näönkuntoutuspalvelut
toteutuivat
näkökeskuksen
henkilökunnan
moniammatillisena yhteistyönä, jossa oli mukana näönkäytönohjaaja,
kuntoutusohjaajia, liikkumistaidonohjaaja, optikko ja lääkäri.
Tutkija keräsi tutkimusaineiston näönkuntoutuksen alussa sekä kuuden (6), 12
ja 24 kuukauden seurantamittauksina. Seurantamittausten ajankohdat valittiin
kliinisen kokemuksen perusteella siten, että ne ovat sekä ikääntyneen
näkövammaisen henkilön että hänelle tarjottujen näönkuntoutuspalvelujen
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kannalta merkitykselliset. Näönkuntoutuksella on mahdollisuus toteutua
monipuolisena kahden vuoden seuranta-aikana, minkä lisäksi psykososiaalista
sopeutumista pysyvään näkövammaisuuteen, arkielämän muuttumiseen sekä
uusien korvaavien taitojen oppimista ehtii tapahtua kyseisen ajan kuluessa.
Määrällinen tutkimusaineisto kerättiin terveyteen liittyvän elämänlaadun 15Dmittarilla (Sintonen, 2001) ja ympäristöhyvinvointimittarilla (Elo, Saarnio & Isola,
2011). Kyselylomakkeet täytettiin haastatellen, koska tutkimushenkilöt eivät olisi
näkövammansa vuoksi ilman kohtuuttoman suurta vaivaa pystyneet täyttämään
niitä itsenäisesti. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin puolisturukturoidulla
teemahaastatteluilla, joiden kysymykset koskivat kokemuksia näönkuntoutuksesta
ja odotuksia näönkuntoutukselle sekä näöstä johtuvia vaikeuksia arjessa.
Silmälääkäri
tuotti
normaaliprotokollaan
kuuluvassa
tutkimuksessaan
silmälääketieteelliset tiedot potilastietojärjestelmään, josta ne kerättiin tutkimuksen
käynnistyessä ja tutkimuksen loppuessa. Lääkinnälliseen näönkuntoutukseen
liittyvät tiedot kerättiin potilastietojärjestelmästä tutkimuksen päätyttyä.
Molemmat tutkimuksessa käytetyt mittarit on todettu luotettaviksi ja niitä on
käytetty aikaisemmin Suomessa (Sintonen, 2001; Aronmaa & Koskinen, 2002; Elo,
2006; Koskinen ym., 2012; Lotvonen, 2019). Mittarit soveltuvat hyvin
ikääntyneiden henkilöiden tutkimiseen. Aineistot kerättiin näkökeskuskäyntien
yhteydessä (alkumittaus sekä 24 kk seurantamittaus), kotikäynnillä (6 kk) ja
puhelimitse (12 kk). Taulukossa 2 on esitetty tutkimuksen eteneminen.
Tutkittavilta kerättiin taustatietoina henkilötunnus, postinumero, sukupuoli,
siviilisääty ja asumismuoto. Lisäksi kysyttiin, asuvatko he yksin vai jonkun kanssa,
onko heillä pihaa hoidettavana, onko heillä lapsia ja mitä palveluita he saavat kotiin,
mukaan lukien yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut. Tutkittavien
silmälääketieteelliset tiedot (silmäsairauksien diagnoosit, paras mahdollinen
näöntarkkuus lähelle ja kauas, näkövamman haittaluokka ja WHO-luokka)
määritettiin haastattelupäivän näkökeskuskäynnillä, ja silmälääkäri kirjasi tiedot
potilaskertomukseen

40

41
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Tutkittavat (n)

induktiivinen ja
deduktiivinen
sisällönanalyysi

arjessa, silmälääketieteelliset tiedot silmälääkärin
tutkimus

menetelmät sekä

Tilastolliset

menetelmät

Tilastolliset

sisällönanalyysi

induktiivinen

menetelmät ja

Tilastolliset

menetelmät

Tilastolliset
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näönkuntoutus, näöstä johtuvat vaikeuden

15D, taustatiedot, toteutunut lääkinnällinen

Näkökeskuskäynti OYS:

15D, taustatiedot, ympäristöhyvinvointikysely

Kotikäynti:

teemahaastattelu

15D, taustatiedot, puolistrukturoitu

Puhelinsoitto:

silmälääkärin tutkimus

15D, taustatiedot, silmälääketieteelliset tiedot

Näkökeskuskäynti OYS:

Kontaktin luonne ja tutkimusaineisto

Taulukko 2. Tutkimuksen eteneminen, käytetyt tutkimusmenetelmät, osajulkaisujen tarkoitus ja aikataulu.

5.2

Määrällinen tutkimusaineisto

5.2.1 Terveyteen liittyvän elämänlaadun 15D-mittari
Tutkittavien terveyteen liittyvä elämänlaatu mitattiin yleisellä ja standardoidulla
15D-mittarilla, joka perustuu WHO:n määritelmään terveydestä optimaalisena
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana (Sintonen, 2001). Kyseinen
mittari on kehitetty Suomessa, ja se soveltuu aikuisten ja iäkkäiden elämänlaadun
mittaamiseen terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja
kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa (TOIMIA-tietokanta, 2013). Mittaria
on käytetty laajalti sekä kansallisesti (Terveys 2000- ja Terveys 2011 väestötutkimukset ja eri potilasryhmien elämänlaatua arvioivat tutkimukset) että
kansainvälisesti, ja se on käännetty yli 30 kielelle. (Sintonen, 2020.)
Mittari sisältää 15 ulottuvuutta, joilla tutkittava arvioi elämänlaatuaan ja
terveydentilaansa vastaamispäivänä: liikuntakyky, näkö, kuulo, hengitys,
nukkuminen, syöminen, puhuminen, eritystoiminta, tavanomaiset toiminnot,
henkinen toiminta, vaivat ja oireet, masentuneisuus, ahdistuneisuus, energisyys ja
sukupuolielämä. Vastaaja valitsee tilannettaan parhaiten kuvaavan vaihtoehdon
viisiportaiselta Likert-asteikolta, jossa 1 kuvaa parasta mahdollista tilannetta ja 5
huonointa mahdollista.
15D-tutkimusaineisto kerättiin täyttäen kyselylomake haastatellen.
Tutkittaville esitettiin kyselylomakkeen kysymykset sanallisesti ääneen sekä
alkumittauksessa että kaikissa seurantamittauksissa. Tutkittavat valitsivat
kulloisellakin mittausajankohdalla vastausvaihtoehdoista itseään ja tilannettaan
parhaiten kuvaavan vaihtoehdon, jonka tutkija merkitsi lomakkeeseen.
15D-mittaria voidaan käyttää sekä yksittäisen indeksiluvun (15D-luku)
mittarina että elämänlaatuprofiilina. 15D-luku kuvaa vastaajan terveyteen liittyvää
elämänlaatua kokonaisuutena asteikolla 0–1, jossa 1 on paras mahdollinen
elämänlaatu ja 0 kuollut. 15D-profiili puolestaan tarjoaa mahdollisuuden
tarkastella terveyteen liittyvää elämänlaatua yksityiskohtaisesti sen eri
ulottuvuuksilla. (Sintonen, 2001.)
Tutkittavien terveyteen liittyvää elämänlaatua verrattiin ikä- ja
sukupuolivakioituun verrokkiväestöön, joka on Terveys 2011 -tutkimuksessa
(Koskinen, Lundqvist & Ristiluoma, 2012) kerättyä väestödataa. Alkumittauksessa
väestöotoksen koko oli n = 1074 ja kahden vuoden seurantamittauksessa n = 893.
Vertailu tehtiin, koska haluttiin nähdä, tukeeko tutkimus aikaisempaa
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tutkimustietoa siitä, että näkövammaisuus heikentää terveyteen liittyvää
elämänlaatua verrattuna väestöön yleisesti. Verrokkiväestövertailun avulla
pystyttiin myös havaitsemaan terveyteen liittyvän elämänlaadun ulottuvuudet,
jotka näyttäytyvät ikääntyvillä näkövammaisilla erityistä huomiota vaativina, ja
toisaaalta heidän vahvuuksinaan suhteessa väestöön yleisesti.
5.2.2 Ympäristöhyvinvointimittari
Tutkittavien
arvioita
elinympäristöstään
tarkasteltiin
ympäristöhyvinvointimittarilla, joka pohjautuu Elon (2006) mittarinkehittämis- ja
teoriantestausprosessiin. Alkuperäinen mittari sisälsi 100 väittämää kotiympäristön
sosiaalisista, fyysisistä ja psyykkisistä ulottuvuuksista. Tässä tutkimuksessa
käytettiin mittarin lyhennettyä ja asiantuntijapaneelin arvioimaa versiota, jossa on
yhteensä 30 väittämää. Väittämät liittyvät fyysiseen ympäristöön (9 väittämää),
sosiaaliseen ympäristöön (12 väittämää) ja symboliseen ympäristöön (9 väittämää).
Fyysinen ympäristö muodostui teemoista turvallinen koti, viihtyisä fyysinen
ympäristö ja turvallinen asuinympäristö. Sosiaalinen ympäristö käsitti viihtyisän
asuinyhteisön, läheiset ihmissuhteet sekä avun ja tuen saamisen. Symbolinen
ympäristö tarkasteli asumiseen liittyviä pelkoja, luonnonympäristön
mielialavaikutusta ja rajoittavuuden kokemusta. Vastausvaihtoehtoina oli
neliportainen Likert-asteikko (Täysin eri mieltä – Täysin samaa mieltä).
Ympäristöhyvinvointikyselylomakkeet täytettiin haastatellen samoin kuin 15Dmittarin kyselylomake.
5.3

Laadullinen tutkimusaineisto

5.3.1 Kokemukset näönkuntoutuksesta
Tutkittavien kokemuksia näönkuntoutuksesta tutkittiin haastattelemalla yhden (1)
vuoden kuluttua OYS:n näkökeskuksen asiakkuuden ja näönkuntoutuspalvelujen
alkamisen jälkeen. Puolistrukturoidun haastattelun teemat olivat kokemukset
näönkuntoutuksesta, odotukset näönkuntoutukselle sekä näönkuntoutuksen
hyödyllisyys hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta. Yhden vuoden
seurantamittauksessa puolistrukturoitu teemahaastattelu tehtiin puhelimitse.
Vastaukset kirjattiin ylös käsin.
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5.3.2 Näönkuntoutusta koskevat tiedot ja näöstä johtuvat vaikeudet
arjessa
Tiedot, jotka koskivat näöstä johtuvia vaikeuksia arjessa ja kahden vuoden ajan
toteutunutta näönkuntoutusta, kerättiin potilastietojärjestelmään kahden vuoden
seurantakäynnin
yhteydessä
tallennetuista
tiedoista. Tiedot
kerättiin
näönkuntoutuskontaktien lukumäärästä, kontaktin luonteesta, näöstä johtuvista
vaikeuksista arjessa sekä näönkuntoutuksen sisällöstä, kuten luovutetuista
apuvälineistä, osallistumisesta sopeutumisvalmennukseen, annetusta neuvonnasta
ja ohjauksesta sekä laadituista kuntoutus- tai palvelusuunnitelmista.
Vammaispalveluihin
liittyvänä
tietona
kerättiin
tieto
laadituista
valaistusmuutostyösuosituksista sekä haetuista vammaispalvelulain mukaisista
etuuksista, kuten kuljetuspalveluista ja henkilökohtaisesta avusta. Sosiaaliturvaan
liittyvänä tietona kerättiin, saiko tutkittava tai haettiinko hänelle osana
näönkuntoutusta eläkettä saavan hoitotukea. Nämä tiedot valittiin kerättäväksi,
koska niiden nähtiin kuvaavan näönkuntoutusta kokonaisuutena Suomen
Kuntaliiton Kuntoutusohjausnimikkeistön mukaisesti (Savolainen, 2017).
5.4

Aineiston analyysi

Tutkimusasetelmaan perustuen myös tutkimusaineistojen analyysissa yhdistettiin
määrällistä ja laadullista metodologiaa eli aineisto analysoitiin sekä määrällisin että
laadullisin tutkimusmenetelmin.
5.4.1 Tilastolliset menetelmät
Määrällinen tutkimusaineisto tallennettiin ja analysoitiin käyttämällä IBM SPSS®
-ohjelmaa (versio 24.0; SPSS). Aineiston analyysi koostui aineiston kuvailusta ja
ryhmien vertailuista. Aineistoa kuvailtiin laskemalla kategorisille muuttujille
frekvenssit ja prosenttiosuudet ja jatkuville muuttujille keski- ja mediaaniarvot,
minimi- ja maksimiarvot sekä keskihajonnat. Muuttujien välisiä eroja tarkasteltiin
ristiintaulukoinnin ja korrelaatiokertoimien avulla. Ei-parametrista Mann–Whitney
U -testiä ja kahden riippumattoman otoksen t-testiä käytettiin ryhmien vertailuun.
Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa < 0,05. Efektikoko (Cohenin
d) laskettiin ryhmävertailujen p-arvojen tueksi osoittamaan havaittujen vaikutusten
suuruutta, joita tulkittaessa käytettiin Cohenin (1988, 1992) ehdottamia standardeja:
pieni vaikutus (d = 0,20), keskisuuri vaikutus (d = 0,50) ja suuri vaikutus (d = 0,80).
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Tarkasteltaessa 15D-mittarilla kerättyä terveyteen liittyvän elämänlaadun
aineistoa korvattiin puuttuvat tiedot ja laskettiin 15D-indeksiluvut mittarille
saatavilla olevalla puuttuvien tietojen korjaus- ja arvotusalgoritmilla. Saatu
indeksiluku vaihtelee välillä 0–1. Raakadata lähetettiin alkumittauksen ja kahden
vuoden seurantamittauksen jälkeen 15D-mittarin kehittäjälle, ja hän teki aineistolle
väestövertailuanalyysin yksittäisten otosten t-testillä (independent samples t-test).
Näin toimittiin, koska väestöaineistoa ei luovuteta ulkopuolisille. Pienin kliinisesti
tärkeä ero 15D-luvun keskiarvoissa on ±0,015 (Alanne, Roine, Räsänen, Vainiola
& Sintonen, 2015).
Tarkasteltaessa ympäristöhyvinvoinnin eri osa-alueita eli fyysistä, sosiaalista
ja symbolista ympäristöä muodostettiin niitä kuvaavat summamuuttujat.
Yksisuuntaista varianssianalyysia ja yksittäisten otosten t-testiä käytettiin ryhmien
välisten erojen tarkastelussa 95 prosentin luottamusvälillä ja p-arvolla < 0,05.
5.4.2 Laadulliset analyysimenetelmät
Tutkittavien kokemuksia näönkuntoutuksesta ja toteutunutta näönkuntoutusta
koskevat tutkimusaineistot analysoitiin sisällönanalyysilla sekä aineisto- että
teorialähtöisesti (Elo & Kyngäs, 2008). Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys
ohjasivat analyysin lähtökohtia ja etenemistä.
Tutkittavien kokemuksia näönkuntoutuksesta sekä näöstä johtuvia vaikeuksia
arjessa analysoitiin induktiivisesti edeten tutkimusaineistosta kohti yleisiä
käsitteitä abstrahoiden aineistoa. Aluksi aineistoa luettiin useita kertoja läpi
kokonaiskuvan muodostumiseksi. Samalla siihen tehtiin merkintöjä ja huomioita.
Analyysiyksiköksi valittiin lause tai yhtä asiaa tarkoittava asiakokonaisuus. Tämän
jälkeen tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset alkuperäisilmaukset pelkistettiin
ja koottiin taulukkoon. Sitten samaa asiaa tarkoittavat asiat yhdistettiin muodostaen
alakategoriat, joille annettiin sisältöä kuvaava nimi. Analyysi eteni yhdistäen samaa
asiaa tarkoittavat alakategoriat edelleen yläkategorioiksi, jotka nimettiin niin ikään
sisältöä kuvaavasti. (Elo & Kyngäs, 2008; Kyngäs ym., 2020.)
Toteutunutta näönkuntoutusta analysoitiin deduktiivisesti järjestellen
tutkimusaineistoa aikaisempaan tietoon pohjautuvan struktuurin ja analyysirungon
avulla (Elo & Kyngäs, 2008; Kyngäs ym., 2020). Deduktiivisena analyysirunkona
oli Suomen Kuntaliiton Kuntoutusohjausnimikkeistö (Savolainen, 2017;
Savolainen, 2018), joka on tiivistetty kuvaus ja koodisto kuntoutusohjaustyöstä.
Kooditunnukset ovat viisimerkkisiä: ne muodostuvat kirjainparista RK (R =
Rehabilitation, K = Kuntoutusohjaus) ja kolminumeroisesta loppuosasta.
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Kuntoutusohjausnimikkeistössä on seitsemän pääluokkaa (RK1 Arviointi ja
suunnittelu kuntoutusohjauksessa, RK2 Kuntoutumista tukeva ohjaus ja neuvonta,
RK3 Elinympäristössä selviytymisen tukeminen, RK4 Koordinointi ja
yhteistyötehtävät, RK5 Kuntoutusohjauksen muu asiakastyö, RK6 Asiantuntija- ja
koulutustehtävät ja RK9 Hallinto ja kehittäminen), jotka jakautuvat edelleen
alaluokkiin ja niiden alaluokkiin muodostaen kolmiluokkaisen hierarkkisen
rakenteen. Kooditunnuksen ensimmäinen numero kertoo, mihin pääluokkaan koodi
kuuluu.
Toteutuneen näönkuntoutuksen sisältö koottiin ensin taulukkoon, ja
näönkuntoutustoimenpiteille
annettiin
niitä
kuvaavat
koodit
kuntoutusohjausnimikkeistöstä. Esimerkkejä annetuista koodeista ovat K110
Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi, K220 Palveluihin ja tukitoimiin
liittyvä ohjaus ja neuvonta, K310 Elinympäristössä selviytymistä tukeva toiminta
ja K320 Apuvälinepalvelut. Tämän jälkeen deduktiivisen aineiston tulos
kvantifioitiin laskemalla, kuinka monta kertaa kukin koodi ilmenee aineistossa.
Kvantifioinnin tulos eli koodin ilmenemiskertojen lukumäärä aineistossa (n = xx)
sijoitettiin
tämän
jälkeen
kuntoutusohjausnimikkeistöön.
Toteutunutta
näönkuntoutusta ja sen painopisteitä pystyttiin näin tarkastelemaan kuvailemalla
kuntoutusohjausnimikkeistön koodien yleisyyttä aineistossa.
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6

Tulokset

6.1

Tutkimusjoukon kuvaus

Yhden vuoden (5/2016–5/2017) aikana lähetteellä Oulun yliopistollisen sairaalan
näkökeskukseen tulleista ikääntyneistä näkövammaisista henkilöistä 79 täytti
sisäänottokriteerit. Heistä 24 kieltäytyi osallistumasta tutkimukseen, ei tullut
varatulle ajalle tai perui varatun ajan ilmoittaen, että ei halua tulla lainkaan
näkökeskukseen ja saada näönkuntoutuspalveluita. 39 (63 %) ikääntynyttä
henkilöä täytti tutkimuksen sisäänottokriteerit sekä lähete- että tutkimushetkellä ja
suostui osallistumaan tutkimukseen. Tutkija seurasi tutkittavia prospektiivisesti
kahden vuoden (24 kk) ajan edellä kuvatun protokollan (taulukko 3) mukaisesti.
Enemmistö (n = 27, 69 %) tutkittavista oli naisia. Tutkimuksen alkaessa heidän
keski-ikänsä oli 83 vuotta (vaihteluväli 70–93 vuotta). Yli puolet osallistujista (n =
23, 59 %) oli 80–89-vuotiaita ja 15 % (n = 6) 90 vuotta täyttäneitä. 25 asui yksin,
14 jonkun, useimmiten puolison, kanssa. Tutkittavat asuivat Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin alueella sekä taajamissa että haja-asutusalueella, keskimäärin 63
kilometrin päässä Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Verkkokalvon sairaudet,
yleisimmin silmänpohjan rappeuma, olivat ensisijainen syy näkövammaisuuteen (n
= 33, 84 %). Suurin osa (n = 34) tutkittavista oli heikkonäköisiä (WHO-luokka 1).
Tutkittavien taustatiedot tutkimuksen alkaessa ja seuranta-ajan päättyessä on
esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Tutkittavien taustatiedot tutkimuksen alussa (0kk) ja seurannan päätyttyä
(24 kk).
Taustatiedot

0 kk

24kk

n (%)

n (%)

70–74

5 (13)

4 (14)

75–79

5 (13)

2 (7)

80–84

11 (28)

10 (36)

85–89

12 (31)

6 (21)

90+

6 (15)

6 (22)

Nainen

27 (69)

20 (71)

Mies

12 (31)

8 (29)

17 (44)

13 (47)

Ikä

Sukupuoli

Siviilisääty
Avioliitto/avoliitossa
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Taustatiedot

0 kk

24kk

n (%)

n (%)

Naimaton

4 (10)

4 (14)

Leski

14 (36)

9 (32)

Eronnut

4 (10)

2 (7)

Kyllä

32 (82)

23 (82)

Ei

7 (18)

5 (18)

Yksin

25 (64)

16 (57)

Jonkun kanssa

14 (36)

12 (43)

Verkkokalvosairaus1

33 (84)

26 (96)

Glaukooma

5 (13)

1 (4)

Sarveiskalvosairaus

1 (3)

0 (0)

1 Heikkonäköinen

34 (87)

12 (44)

2 Vaikeasti heikkonäköinen

4 (10)

7 (26)

3 Syvästi heikkonäköinen

1 (3)

2 (7)

4 Lähes sokea

0 (0)

2 (7)

5 Täysin sokea

0 (0)

0 (0)

Onko lapsia

Asuminen

Näkövamman taustalla oleva ensisijainen silmäsairaus

WHO-luokka

Määrittämättä
1

4 (15)

sisältää: silmänpohjan rappeuma, proliferatiivinen diabeettinen retinopatia, diabeettinen makulopatia,

makulan reikä, verkkokalvon keskuslaskimotukos (CRVO)

6.2

Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja siihen yhteydessä olevat
tekijät (osajulkaisu I, osajulkaisu III, yhteenveto-osa)

Terveyteen liittyvään elämänlaatuun yhteydessä olevina tekijöinä raportoidaan
näkökyky osajulkaisussa I ja elinympäristö osajulkaisussa III. Tutkittavien
terveyteen liittyvä elämänlaatu 12 kuukauden ja 24 kuukauden seuranta-aikana
raportoidaan tässä yhteenveto-osassa.
6.2.1 Näkövamman vaikeusasteen yhteys terveyteen liittyvään
elämänlaatuun näönkuntoutuksen alussa (osajulkaisu I)
Tutkittavien keskimääräistä terveyteen liittyvää elämänlaatua kuvaava 15D-luku
oli alkumittauksessa 0,768 (SD = 0,089, vaihteluväli 0,544–0,945, mediaani 0,770).
Keskimäärin puolet yksilökohtaisista 15D-luvuista sijoittui välille 0,717–0,797.
Neljännes arvioi terveyteen liittyvän elämänlaatunsa keskimäärin paremmaksi kuin
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0,800 ja muutama paremmaksi kuin 0,900. Terveyteen liittyvän elämänlaadun
ulottuvuudet, jotka tutkittavat arvioivat heikoimmiksi, olivat näkö (0,389, SD =
0,107) ja kyky suoriutua tavanomaisista toiminnoista (0,582, SD = 0,245).
Ulottuvuudet, joilla vastaajat arvioivat terveyteen liittyvän elämänlaatunsa
kohtuullisen hyväksi, olivat masentuneisuus (0,847, SD = 0,170) ja ahdistuneisuus
(0,856, SD = 0,187). Sukupuolella (p = 0,599), iällä (p = 0,613), näkövamman
vaikeusasteella (p = 0,056) tai sillä, asuiko tutkittava yksin (p = 0,806), ei ollut
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun tässä
pienessä aineistossa. Tutkittavien terveyteen liittyvä elämänlaatu oli tilastollisesti
merkitsevästi alhaisempi kuin ikä- ja sukupuolivakioidulla verrokkiväestöllä (p =
0,001), mutta tutkittavat arvioivat terveyteen liittyvän elämänlaatunsa kyseistä
verrokkiväestöä tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi (p = 0,012) henkisen
toiminnan ulottuvuudella.
6.2.2 Elinympäristö ja sen yhteys terveyteen liittyvään
elämänlaatuun kuusi (6) kuukautta näönkuntoutuksen
aloittamisen jälkeen (osajulkaisu III)
Kuuden (6) kuukauden seurantamittauksessa tutkittavat arvioivat terveyteen
liittyvän elämänlaatunsa edelleen kohtuulliseksi (0,758, SD = 0,086), mutta
yksilökohtaiset erot pysyivät suurina. Heikoin yksittäinen 15D-luku oli hieman
parempi kuin alkumittauksessa (0,609) mutta paras hieman alhaisempi (0,927).
Eniten haasteita oli näkemisen ulottuvuudella (0,360) sekä liikkumisessa (0,665) ja
tavanomaisissa toiminnoissa (0,600). Ero alkumittauksen ja kuuden (6) kuukauden
seurantamittauksessa ei 15D-lukujen keskiarvoissa ollut tilastollisesti merkitsevä
(p = 0,653) eikä kliinisesti tärkeä eli yli 0,015 (Alanne ym., 2015).
Naimattomat arvioivat terveyteen liittyvän elämänlaatunsa keskimäärin
huonommaksi (0,712) kuin avioliitossa olevat (0,785, p = 0,470). Lesket arvioivat
terveyteen liittyvän elämänlaatunsa keskimäärin tasolle 0,737 ja eronneet tasolle
0,776. Yksin asuvilla terveyteen liittyvä elämänlaatu oli jonkin verran parempi
(0,762) kuin niillä, jotka asuivat jonkun kanssa (0,752, p = 0,736). Näiden ryhmien
väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p = 0,470 ja p = 0,736).
Omakotitalossa (0,771) ja rivi- tai luhtitalossa (0,768) asuvat arvioivat terveyteen
liittyvän elämänlaatunsa paremmaksi kuin kerrostalossa (0,729) asuvat, mutta
asumismuoto ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä terveyteen liittyvään
elämänlaatuun (p = 0,509). Ne, joilla oli piha hoidettavana, arvioivat terveyteen
liittyvän elämänlaatunsa paremmaksi kuin ne, joilla pihaa ei ollut (p = 0,050).
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Keskimääräinen 15D-luku korreloi positiivisesti fyysisen (r = 0,310) ja
sosiaalisen ympäristön (r = 0,221) kanssa, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi (p =
0,066 ja p = 0,196). Tarve tehdä muutostöitä kotona selviytymisen helpottamiseksi
korreloi tilastollisesti merkitsevästi terveyteen liittyvän elämänlaadun kanssa (r =
-0,365, p = 0,028), kuten myös se, että pystyi turvallisesti liikkumaan
asuinympäristössään (r = 0,346, p = 0,039), sekä se, ettei ollut ongelmia liikkua
itsenäisesti kodin ulkopuolella (r = 0,411, p = 0,013).
Keskimääräinen 15D-luku korreloi tilastollisesti merkitsevästi myös
symbolisen ympäristön kanssa (r = -0,607, p < 0,001). Symbolinen ympäristö
käsitti asumiseen liittyvät pelot, luonnonympäristön mielialavaikutuksen,
sosiaalisen rajoittuvuuden kokemukset ja siihen liittyvät tunteet sekä yleisen
rajoittavuuden kokemuksen, joka liittyi toimintakykyyn ja sen heikentymiseen.
Asumiseen liittyvät pelot (r = -0,655, p < 0,001) sekä yleisen rajoittavuuden
kokemukset (r = -0,536, p = 0,001) olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä
terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Ne, joilla oli asumiseen liittyviä pelkoja ja
rajoittuvuuden kokemuksia, arvioivat terveyteen liittyvän elämänlaatunsa
huonommaksi kuin muut. Tutkittavat, jotka olivat jossain määrin tai täysin samaa
mieltä siitä, että heidän heikentynyt fyysinen kuntonsa rajoitti heidän elämäänsä
merkittävästi, arvioivat terveyteen liittyvän elämänlaatunsa huonommaksi kuin ne,
jotka olivat väittämästä osin tai täysin eri mieltä (p = 0,004). Yhtenevästi ne
tutkittavat, jotka arvioivat, että heidän sairautensa hoito rajoittaa heidän elämäänsä
merkittävästi, arvioivat terveyteen liittyvän elämänlaatunsa heikommaksi kuin ne,
jotka eivät kokeneet rajoittavuutta (p = 0,033). Ne, jotka pelkäsivät kaatumista tai
muuta tapaturmaa kotona (p = 0,011) tai liikkuessaan yksin ulkona (p = 0,001),
arvioivat elämänlaatunsa huonommaksi kuin ne, jotka olivat näistä väittämistä osin
tai täysin eri mieltä.
6.2.3 Terveyteen liittyvä elämänlaatu näönkuntoutuksen jatkuttua
yhden vuoden (12 kk) ja kahden vuoden (24 kk) ajan
(yhteenveto-osa)
Keskimääräinen terveyteen liittyvää elämänlaatua kokonaisuutena kuvaava 15Dindeksiluku oli 12 kuukauden seurannassa 0,760, eli indeksi oli pysynyt
suunnilleen ennallaan näönkuntoutuksen ensimmäisen vuoden ajan. 15D-luvussa
ei ollut kuuden (6) kuukauden ja 12 kuukauden mittauspisteissä tilastollisesti
merkitsevää eroa (p = 0,971). Yksilöiden väliset erot olivat edelleen suuria: 15Dluvut vaihtelivat välillä 0,515–0,945. Tutkittavat arvioivat terveyteen liittyvän
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elämänlaatunsa heikoimmaksi liikkumisen, näkemisen, tavanomaisten toimintojen,
vaivojen ja oireiden sekä sukupuolielämän ulottuvuuksilla. Tutkittavat arvioivat
terveyteen liittyvän elämänlaatunsa kohtalaisen hyväksi masentuneisuuden,
ahdistuneisuuden ja henkisen toiminnan ulottuvuuksilla. Henkisen toiminnan eli
ajattelun selkeyden ja muistin toiminnan ulottuvuudella terveyteen liittyvä
elämänlaatu heikkeni lähtötilanteesta (0,856) kuuden kuukauden (0,826) ja 12
kuukauden seurantaan (0,799) tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,036).
Seurannan päätyttyä kahden vuoden (24 kuukauden) kuluttua tutkimusjoukko
arvioi terveyteen liittyvän elämänlaatunsa keskimäärin kohtalaiseksi (0,748, SD =
0,106), eikä muutos lähtötilanteeseen ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,265).
Huonoin (0,505 vs. 0,544) ja paras (0,906 vs. 0,945) yksilökohtainen terveyteen
liittyvää elämänlaatua kuvaava 15D-luku olivat huonompia kahden vuoden
seurannassa kuin lähtötilanteessa (ero 0,039).
Tutkimuspotilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu kuitenkin parani
seitsemällä eri ulottuvuudella kahden vuoden seuranta-aikana (näkö, kuulo, uni,
tavanomaiset toiminnot, masentuneisuus, vaivat ja oireet sekä energisyys), mutta
ei tilastollisesti merkitsevästi. Muutokset voitiin kuitenkin arvioida kliinisesti
tärkeiksi sillä perusteella, että kunkin ulottuvuuden paraneminen oli > 0,015.
(Alanne ym., 2015). Ulottuvuudet, jotka heikkenivät seuranta-aikana tilastollisesti
merkitsevästi, olivat syöminen (p = 0,022) ja henkiset toiminnot (p = 0,017).
Tutkittavien terveyteen liittyvää elämänlaatua kokonaisuutena kuvaavat 15Dluvut seuranta-aikana on kootusti esitetty taulukossa 4. Tutkittavien terveyteen
liittyvää elämänlaatua sen eri ulottuvuuksilla kuvaavat 15D-luvut ja niiden muutos
seuranta-aikana on esitetty liitteessä 3 ja havainnollistettu kuviossa 2.
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Taulukko 4. Tutkittavien

keskimääräiset

terveyteen

liittyvää

elämänlaatua

kokonaisuutena kuvaavat 15D-luvut alkumittauksessa sekä kuuden (6), 12 ja 24
kuukauden seurantamittauksissa.
Seuranta-

n

15D-luku

ajankohta (kk)
Minimi

Maksimi

Keskiarvo

Keskihajonta

Muutos
keskiarvossa
0–24 kk (p)

0

39

0,544

0,945

0,768

0,089

6

37

0,609

0,927

0,758

0,086

12

35

0,515

0,939

0,760

0,109

24

28

0,505

0,906

0,748

0,106

1

0,021 (0,27)

kliinisesti tärkeä muutos (Alanne ym., 2015)

Kuvio 2. Tutkittavien

terveyteen

liittyvä

elämänlaatu

sen

eri

lähtötilanteessa sekä kuuden (6), 12 ja 24 kuukauden seuranta-aikoina.
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ulottuvuuksilla

6.2.4 Tutkittavien terveyteen liittyvä elämänlaatu verrattuna ikä- ja
sukupuolivakioituun verrokkiväestöön näönkuntoutuksen
alussa sekä kahden vuoden kuluttua alkumittauksesta
(osajulkaisu I ja yhteenveto-osa)
Tutkittavien terveyteen liittyvää elämänlaatua verrattiin THL:n Terveys 2011
-tutkimuksen (Koskinen, Lundqvist, & Ristiluoma, 2012) ikä- ja
sukupuolivakioituun verrokkiväestöön sekä lähtötilanteessa että kahden vuoden
seurantamittauksessa. Molemmissa mittauspisteissä tutkittavat arvioivat
elämänlaatunsa kokonaisuutena tilastollisesti merkitsevästi alhaisemmaksi kuin
verrokkiväestö (0 kk: 0,768 vs. 0,827, p = 0,001; 24 kk: 0,748 vs. 0,816, p = 0,004).
Tämän tutkimuksen osallistujat arvioivat alkumittauksessa terveyteen liittyvän
elämänlaatunsa verrokkiväestöä heikommaksi liikuntakyvyn (p = 0,044),
näkemisen (p < 0,000), hengityksen (p = 0,012), tavanomaisten toimintojen (<
0,000), masentuneisuuden (p = 0,020 ja ahdistuneisuuden (p = 0,042)
ulottuvuuksilla, mutta tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi henkisen toiminnan
ulottuvuudella (p = 0,012).
Kahden vuoden (24 kk) seurantamittauksessa tutkittavat arvioivat terveyteen
liittyvän elämänlaatunsa verrokkiväestöä tilastollisesti merkitsevästi huonommaksi
liikuntakyvyn (0,616 vs. 0,751, p = 0,001), näkemisen (0,406 vs. 0,858, p < 0,001)
ja puhumisen (0,873 vs. 0,950, p = 0,012) ulottuvuuksilla. Tutkimusjoukko arvioi
henkisen toimintansa verrokkiväestöä paremmaksi (0,809 vs. 0,766). Ero (0,043)
kyseisen ulottuvuuden keskiarvoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,230),
mutta se oli kliinisesti tärkeä.
Tutkittavien sekä ikä- ja sukupuolivakioidun vertailuväestön terveyteen
liittyvä elämänlaatu lähtötilanteessa on raportoitu osajulkaisussa I ja kahden (2)
vuoden (24 kuukautta) seuranta-ajankohtana kuviossa 3.
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Kuvio 3. Tutkittavien sekä ikä- ja sukupuolivakioidun Terveys 2011 -vertailuväestön
terveyteen liittyvä elämänlaatu 24 kuukauden seurantamittauksessa.

6.3

Ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden kokemukset
näönkuntoutuksesta vuoden kuluttua sen alkamisesta
(osajulkaisu II)

Tutkittavien kokemukset vuoden jatkuneesta näönkuntoutuksesta on raportoitu
osajulkaisussa II. He olivat sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä
kuntoutuspalveluihin. He pohtivat apuvälineiden sopivuutta ja toimivuutta,
silmäsairauden lääketieteellistä hoitoa ja näönkuntoutukseen liittyviä psyykkisiä
tekijöitä. Tutkittavat asettivat näönkuntoutukselle odotuksia, jotka liittyvät lähinnä
toiveisiin näkökyvyn parantamisesta, tiedonsaantiin sekä erilaisiin palveluiden ja
tuen tarpeisiin. He pitivät näönkuntoutusta yleisesti hyödyllisenä kokonaisvaltaisen
hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa kannalta. Hyödyllisyys konkretisoitui näkemisen
mahdollistaviin apuvälineisiin, selviytymiseen kotiympäristössä, itsenäiseen
selviytymiseen
arjessa,
näkökeskuksen
ja
näönkuntoutuspalvelujen
perusteellisuuteen ja saavutettavuuteen sekä osallisuuden merkitykseen
näönkuntoutusprosessissa. Tutkittavat toivat esille myös negatiivisia ajatuksia ja
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tunteita, kuten täyttymättömiä toiveita ja odotuksia. Jotkut tutkittavat ymmärsivät
näönkuntoutuksen silmien lääketieteellisenä hoitona.
6.4

Näkökyvystä johtuvat vaikeudet arjessa ja näönkuntoutus
moniammatillisen näönkuntoutustiimin raportoimana
(osajulkaisu IV)

Kaksi vuotta jatkunutta yksilöllistä näönkuntoutusta sekä tutkittavien kokemia
näöstä johtuvia hankaluuksia arjessa tarkastellaan osajulkaisussa IV. Tämä tieto on
kerätty potilasasiakirjoista moniammatillisen tiimin kirjoittamista merkinnöistä.
Näöstä johtuvat vaikeudet arjessa jaetaan seitsemään yläkategoriaan:
vaikeudet lähityöskentelyssä, harrastuksissa ja ajanvietteissä, näkövammasta
johtuva psykososiaalinen haitta, vaikeudet näkemisen apuvälineiden käytössä,
vaikeudet johtuen valon määrästä ja laadusta, vaikeudet itsenäisessä arjessa
selviytymisessä sekä päivittäisten perustoimintojen ja välineellisten päivittäisten
toimintojen suorittamisessa (ADL + IADL) sekä vaikeudet itsenäisessä
liikkumisessa omassa asuin- ja elinympäristössä.
Kaksi vuotta jatkunut näönkuntoutus vastasi hyvin tutkittavien kokemiin
näöstä johtuvia vaikeuksiin arjessa tarjoamalla näkemisen apuvälineitä sekä
kodinmuutostöitä ja ohjaamalla palveluiden ja tuen piiriin. Itsenäiseen
liikkumiseen liittyvät ongelmat, näkövamman aiheuttama psykososiaalinen haitta,
vammaisuuteen sopeutuminen ja uusien korvaavien taitojen oppiminen jäivät
vähemmälle huomiolle. Kahden vuoden aikana tutkittavilla oli yhteensä 132
yksilöllistä näönkuntoutuskertaa. Yli puolet kerroista (n = 75; 57 %) oli käyntejä
OYS:n näkökeskuksessa ja noin kolmannes (n = 40; 30 %) kuntoutusohjaajan
tekemiä kotikäyntejä. Vain pieni osa (n = 12; 9 %) dokumentoiduista
näönkuntoutuskerroista toteutui puhelimitse. Yhdessä tapauksessa näönkuntoutus
toteutui sairaalassa asiakkaan asioidessa toisella klinikalla muissa kuin näkemiseen
liittyvissä asioissa. Vain neljä (10 %) tutkittavista osallistui kolmipäiväiselle
sopeutumisvalmennuskurssille. Yksilöllinen näönkuntoutuskertojen lukumäärä
vaihteli kahden vuoden seuranta-aikana yhdestä (1) kahdeksaan (8), ja keskiarvo
vaihteli välillä 3–4.
Tutkimusaineistosta
tunnistettiin
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kuntoutusohjausnimikkeistön
koodia/toimintoa. Suurin osa näönkuntoutustoiminnoista kohdistui pääluokkaan
Elinympäristössä selviytymistä tukeminen (RK3, n = 299). Yleisin toiminto oli
apuvälinepalveluihin liittyvä kuntoutusohjaus, joka käsitti apuvälinetilanteen
tarkistamisen ja tarpeen arvioinnin sekä apuvälineiden hankintaan, lainaukseen ja
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luovutukseen sekä käytön ohjaukseen ja seurantaan liittyviä toimia
(kuntoutusohjausnimikkeistön koodit RK320–RK324, n = 232). Kuntoutumista
tukevan ohjauksen ja neuvonnan määrä (RK2, n = 117) oli myös korkea kaksi
vuotta jatkuneessa näönkuntoutuksessa. Yleisin toiminto oli palveluihin ja
tukitoimiin liittyvä ohjaus ja neuvonta (RK220, n = 40), joka piti sisällään
vammaispalveluihin (RK222, n = 14), yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan (RK224,
n = 21) sekä harrastustoimintaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa (RK225, n = 19).
Arviointi ja suunnittelu kuntoutusohjauksessa (RK1, n = 69) liittyi ensisijaisesti
asiakkaan tilanteen selvittämiseen ja arviointiin (RK110, n = 28) sekä
kokonaistilanteen arviointiin (RK111, n = 16). Kahden vuoden aikana
toteutuneessa kuntoutusohjauksessa potilasasiakirjoihin kirjattiin vain harvoja
koordinaatio- ja yhteistyötehtäviin liittyviä toimintoja (RK4, n = 8). Muu
kuntoutusohjauksen asiakastyö (RK5, n = 30) kohdistui pääasiassa
kuntoutusohjaajan laatimiin lausuntoihin (RK530, n = 18).
6.5

Yhteenveto tuloksista

Ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvä elämänlaatu
heikentyi kliinisesti tärkeällä tavalla seuranta-aikana alkumittauksesta kahden
vuoden seurantamittaukseen, minkä lisäksi terveyteen liittyvässä elämänlaadussa
oli suurta yksilöiden välistä vaihtelua. Tutkittavien elämänlaatu säilyi kuitenkin
kohtuullisella tasolla seuranta-aikana. Eniten haasteita oli näkemisen, liikkumisen
ja tavanomaisten toimintojen ulottuvuuksilla. Useat terveyteen liittyvän
elämänlaadun ulottuvuuksista paranivat seurannan aikana, vaikka elämänlaatu
kokonaisuutena laski hieman. Iällä, sukupuolella tai näkövamman laadulla ei ollut
yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun, mutta näkövamma heikensi
terveyteen liittyvää elämänlaatua verrattuna väestöön yleisesti. Sekä
lähtötilanteessa että 24 kuukauden seurantamittauksessa tutkittavat arvioivat
terveyteen liittyvän elämänlaatunsa verrokkiväestöä paremmaksi henkisen
toiminnan eli ajattelun selkeyden ja muistin toiminnan ulottuvuudella.
Lähtötilanteessa ero oli tilastollisesti merkitsevä ja seurannan päätyttyä kliinisesti
tärkeä ja huomionarvoinen.
Tutkittavat olivat melko aktiivisia ja tyytyväisiä elinympäristöönsä. Tästä
huolimatta keskeisiksi nousivat rajoittavuuden kokemukset, vähentynyt sosiaalinen
osallistuminen ja sosiaalisen eristäytymisen riski, jotka kaikki uhkaavat terveyteen
liittyvää elämänlaatua.
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Näönkuntoutus paransi hyvinvointia ja elämänlaatua sekä itsenäistä ja
aktiivista ikääntymistä näkövammasta huolimatta. Osa tutkittavista oli vuoden
jatkuneen näönkuntoutuksen aikana sopeutunut näkövammaisuuteen oppimalla
näkemisen apuvälineiden käyttöä sekä omaksumalla korvaavia menetelmiä
jokapäiväisen selviytymisen tueksi. Toiset odottivat huomattavaa näkökyvyn
parantamista, asettivat suuria odotuksia silmälääketieteelliselle hoidolle ja olivat
haluttomia oppimaan uusia korvaavia taitoja, kuten näön apuvälineiden
oikeaoppista ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Ikääntyneillä oli monia näöstä
johtuvia vaikeuksia arjessa, mutta yksilöllinen ja moninainen näönkuntoutus
vastasi niihin tässä aineistossa saatujen tulosten perusteella hyvin. Sen sijaan
osallisuuden ylläpitämiseen näönkuntoutus tarjosi heikommin tukea ja apua.
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7

Pohdinta

7.1

Tulosten tarkastelua

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ikääntyneiden kotona asuvien
näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvää elämänlaatua ja siihen
yhteydessä olevia tekijöitä näönkuntoutuksen eri vaiheissa. Tarkoituksena oli myös
kuvailla kaksi vuotta jatkunutta näönkuntoutusprosessia, ikääntyneiden
näkövammaisten henkilöiden kokemuksia näönkuntoutuksesta ja näöstä johtuvia
vaikeuksia arjessa. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa näönkuntoutuksen
kehittämiseen siten, että se tukee mahdollisimman hyvin ikääntyvien
näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä luo
edellytyksiä aktiiviselle ja itsenäiselle elämälle omassa kodissa ja elinympäristössä.
Terveyteen liittyvä elämänlaatu
Tutkittavien terveyteen liittyvä elämänlaatu laski kokonaisuutena hieman seurantaaikana, mutta sen näkövammaisille keskeiset ja itsenäisen arjen kannalta
olennaisimmat ulottuvuudet kuitenkin paranivat seuranta-aikana. Elämänlaadun
heikkenemisen kokonaisuutena seuranta-aikana ei voida ajatella johtuvan
ainoastaan näöstä ja siinä tapahtuneista muutoksista. Tutkimukseen osallistuneet
olivat hyvin iäkkäitä, jolloin kaikenlaiset muutokset terveydentilassa saattavat
heikentää toimintakykyä ja vaikuttaa elämänlaatuun. Tässä tutkimuksessa ei
tarkasteltu muita sairauksia ja niissä tapahtuneita muutoksia, jotka ovat omalta
osaltaan saattaneet vaikuttaa elämänlaatuun heikentävästi. Whitson ym. (2011)
ovat havainneet, että monisairaus ja sen heterogeenisyys ovat yleisiä ikääntyneiden
näönkuntoutusasiakkaiden keskuudessa ja vaikuttavat monin tavoin henkilöiden
kokemuksiin heille tarjotuista näönkuntoutuspalveluista.
Tutkittavien terveyteen liittyvä elämänlaatu oli kokonaisuutena alhaisempi
kuin verrokkiväestön. Tutkimustulokset tuovat kuitenkin esille henkisen toiminnan
eli ajattelun selkeyden ja muistin toiminnan erityisenä voimavarana ikääntyville
näkövammaisille henkilöille, mitä kannattaa näönkuntoutuksessa jatkossa entistä
tietoisemmin hyödyntää terveyteen liittyvän elämänlaadun ylläpitämisessä sekä
toimintakykyisen vanhuuden tavoittelussa näkövammasta huolimatta.
Tutkimustulokset kannustavat aktiivisiin näönkuntoutustoimiin ikääntyneiden
näkövammaisten henkilöiden kanssa, koska terveyteen liittyvän elämänlaadun
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paraneminen näön, kuulon, tavanomaisten toimintojen, masentuneisuuden ja
elinvoimaisuuden ulottuvuuksilla voi olla merkki näkövammaan sopeutumisesta,
uusien korvaavien toimintojen oppimisesta sekä jäljellä olevien ympäristöstä
tiedon hankkimisen tapojen tehostuneesta käytöstä. Seurantamittaukset osoittivat
tutkittavien henkisten toimintojen tilastollisesti merkitsevän heikkenemisen, minkä
vuoksi näönkuntoutuksen tulisi osaltaan tavoitella muistitoimintojen ja ajattelun
selkeyden ylläpitämistä kaikin käytössä olevin keinoin mukaan lukien erilaisten
jäljellä olevan näön käyttöön liittyvien tekniikoiden opettelun, kuten ohikatsomisen
taidon, sekä muiden aistien korvaavan käytön opettelun ja siinä harjaantumisen.
Yleisesti (Heesterbeek ym., 2017) on myös tiedossa, että näkövammaisuus altistaa
mielialan laskulle, masentuneisuudelle ja ahdistukselle. Tutkimustulokset
antavatkin osviittaa siitä, että elämänlaadun säilyminen kohtuullisena etenkin sen
keskeisillä ulottuvuuksilla voi olla osin näönkuntoutuksen ansiota. Oletusta tukee
myös aikaisempi tutkimus, jonka mukaan näkövammaisten henkilöiden
elämänlaatua voidaan tukea kodin valaistusolosuhteita parantamalla (Brunnström,
Sörensen, Alsterstad & Sjöstrand, 2004).
Kokemukset näönkuntoutuksesta
Tutkimustulokset osoittivat, että näönkuntoutuksen luonteen ja mahdollisuuksien
ymmärtäminen voi olla ikääntyneelle henkilölle vaikeaa. Näönkuntoutuksen
luonne ja eroavaisuudet perinteisiksi miellettyihin kuntoutusmuotoihin, joita
käytetään esimerkiksi akuuttien murtumien tai leikkauksesta toipumisen
yhteydessä, tekevät siitä haasteellisen tutkimuskohteen. Lisäksi jäljellä olevaa
näkökykyä voidaan harjaantua käyttämään ja siten oppia ”näkemään” arjessa
paremmin, mutta näkökyky itsessään ei näönkuntoutuksella parane.
Näönkuntoutuksen mieltäminen tavoitteelliseksi kuntoutukseksi siitä huolimatta,
että näkökyky ei parane, voi olla haasteellista ikääntyvälle näkövammaiselle. Tästä
syystä näönkuntoutuksen ammattilaisten tulee kertoa näönkuntoutuksen
mahdollisuuksista, keinoista, tavoitteista ja menetelmistä ikääntyvälle
näkövammaiselle henkilölle ymmärrettävällä tavalla ja erottaa se selkeästi silmien
lääketieteellisestä hoidosta. Tähän kannustavat myös Colenbrander ja Fletcher
(2018). Näin toteutuu samalla asiakkaan voimavaroja ja yksilöllistä tilannetta sekä
toimijuutta ja osallisuutta korostava tavoitteellinen ja nousujohteinen
näönkuntoutusprosessi aina tavoitteenasettelusta menetelmien valintaan,
toteutukseen ja arviointiin sekä edelleen uusien tavoitteiden asetteluun.
60

Näönkuntoutus
Näönkuntoutus näyttäytyi tässä tutkimuksessa yksilöllisenä ja moniulotteisena
prosessina, joka painottui apuvälineisiin, palveluihin ja tukitoimiin sekä kotona
selviytymistä tukeviin toimiin. Näkövamman psykososiaalisen haitan ja
vaikutusten huomioiminen sekä näkövammautumiseen sopeutumiseen tarjottu tuki
jäivät vähemmälle huomiolle. Vastaavia tuloksia vuoden kestäneestä
näönkuntoutuksesta ja ikääntyneiden näkövammaisten tarpeesta kognitiiviselle ja
emotionaaliselle tuelle ovat raportoineet Standford, Waterman, Russel ja Harper
(2009). Ikääntyneille näkövammaisille tarjotun monialaisen psykososiaalisen tuen
ryhmäintervention hyödyistä on alustavaa ja kannustavaa tutkimusnäyttöä (Alma,
Groothoff, Melis-Dankers, Suurmeijer & van der Mei, 2013), mutta lisää
tutkimusta tarvitaan. Myös Sgaramella, Nota, Carrieri, Soresi ja Sato (2017)
rohkaisevat näönkuntoutuksen parissa työskenteleviä ohjaajia ja terapeutteja
huomioimaan työssään perinteisen toiminnallisen näkökyvyn ja päivittäisistä
toimista
selviytymisen
tuen
lisäksi
hyvinvoinnin
edistämisen
ja
ongelmanratkaisutaitojen kehittämisen. Nyman, Dibb, Victor ja Gosney (2012)
korostavat, että näkövammaisten emotionaalisia tarpeita ei tulisi jättää huomiotta
ja että varsinkin vastikään diagnoosin saaneiden henkilöiden kanssa tulisi
keskustella psykososiaalisesta sopeutumisesta näkövammaisuuteen. Alustavaa
tutkimusnäyttöä
on
siitä,
että
heikkonäköisille
suunnatuista
kuntoutustoimenpiteistä erityisesti psykologiset interventiot ja menetelmät jäljellä
olevan näön käytön parantamiseksi voivat parantaa näköön liittyvää elämänlaatua
heikkonäköisillä henkilöillä (van Nispen ym., 2020).
Rudanko (2011) korostaa, että näönkuntoutuspalveluiden vaikuttavuutta tulee
seurata
tieteellisillä
ja
luotettavilla
toimintakykymittareilla.
Näönkuntoutusasiakkaan
lähtötilanteen
arviointi,
näönkuntoutuksen
tavoitteenasettelu, näönkuntoutumissuunnitelma ja sen toteutumisen arviointi
kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokituksen
pohjalta tekisi näönkuntoutuksesta entistä kokonaisvaltaisempaa ja yksilöllisempää.
ICF-luokituksesta voi olla hyötyä selvitettäessä toimintakyvyn ja
ympäristötekijöiden moniulotteista suhdetta pitkäaikaisesti sairastuneen tai
vammautuneen henkilön käsitykseen elämänlaadustaan (McDougall, Wright,
Schmidt, Miller & Lowry, 2011).
Vanhuuden elämänvaihe on hyvin yksilöllinen ja siihen vaikuttaa vahvasti
eletty yksilöllinen elämä (Carstensen ym., 2019). Yksilöllisyyttä korostaa myös
Wade (2020) määritellessään vaikuttavan kuntoutuksen ihmiskeskeiseksi
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prosessiksi, jonka sisältö on räätälöity yksilöllisesti kunkin yksilön tarpeet
huomioon ottaen. Wade (2020) korostaa myös yksilöllistä arviointia ja seurantaa
sekä tavoitteiden ja käytettyjen menetelmien kriittistä tarkastelua arvioinnin
perusteella. Itsearvioitu elämänlaatu on merkittävä tulosmuuttuja tarkasteltaessa
näönkuntoutuksen vaikuttavuutta, ja sen on odotettu integroituvan kliiniseen
käytäntöön (Stelmack, 2001). Tutkimusnäyttöä on siitä, että monialaisella
näönkuntoutuksella voidaan vähentää näkövammaisten henkilöiden huolia, jotka
koskevat näön heikkenemistä, kotiympäristön turvallisuutta ja jokapäiväisessä
elämässä selviytymistä, ja siten parantaa elämänlaatua (Hinds ym., 2003).
Lisäksi tutkimustulokset antavat viitteitä näkövammaan sopeutumisesta ja siitä,
että näönkuntoutuksella on osansa myös aktiivisen ja omaehtoisen vanhenemisen
tukemisessa
omassa
elinympäristössä,
vaikkakin
ikääntyneiden
tutkimushenkilöiden elämä oli rajoittunut kotiin ja sen lähiympäristöön sosiaalisten
kontaktien ja osallistumisen vähennyttyä näkövamman seurauksena.
Aikaisemman kirjallisuuden perusteella tiedetään, että näkövamma vähentää
sosiaalisia kontakteja ja altistaa yksinäisyydelle (La Grow, Towers, Yeung, Alpass
& Stephens, 2015). Näönkuntoutuksessakin tulisi yksi keskeisistä päämääristä olla
ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden sosiaalisuuden ja osallisuuden
tukeminen omassa elinpiirissään sekä laajemmin yhteiskunnassa. On erittäin
tärkeää, että elinpiirin laajuuteen ja sosiaalisen osallistumiseen kiinnitetään
näkövammaisten ikääntyvien kanssa työskennellessä moniammatillisesti huomiota,
mikäli suru tai harmitus osallisuuden tai sosiaalisten kontaktien vähenemisestä
tulee esiin. Kaikkein vanhimpien näkövammaisten henkilöiden kohdalla on
huomioitava, että heillä ei välttämättä ole voimavaroja eikä halua kuntoutustoimiin
vaan he hyväksyvät tilanteen ja sen aiheuttamat vaikeudet arkielämään (Haanes,
Hall & Eilertsen, 2019). E ym. (2020) huomauttavat, että jatkossa tutkimuksissa
tulisikin tarkastella validoiduilla kyselylomakkeilla myös ikääntyneiden
näkövammaisten
henkilöiden
sitoutumista
kuntoutustoimenpiteisiin
ja
interventioihin.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että sosiaaliset suhteet, sosiaalinen
osallistuminen ja eri rooleissa toimiminen ovat yhteydessä ikääntyneiden
näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun sitä parantaen
(Renaud ym., 2010). Lisäksi aikaisempi tutkimus antaa viitteitä siitä, että
näönkuntoutus voi parantaa paitsi lukemista ja lähinäköä vaativista tehtävistä
suoriutumista myös sosiaalista toimintakykyä (Renieri, Pitz, Pfeiffer, Beutel &
Zwerenz, 2013). Näkövammaisten ikääntyneiden aktiivisen osallistumisen ja
vanhenemisen tukemiseksi heidän omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa on
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välttämätöntä ulottaa näönkuntoutuksen keskeiset päämäärät ja tavoitteet kodin
neljän seinän ulkopuolelle. Osallisuuden ja aktiivisuuden tukeminen on nostettu
keskeiseksi asiaksi myös kansallisessa ikäohjelmassa (STM, 2020b) tavoiteltaessa
elämän merkityksellisyyttä ja onnistunutta vanhenemista, ja lisäksi siihen
kannustaa näönkuntoutuksessa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa myös aikaisempi
tutkimusnäyttö (Alma ym., 2011).
Näönjäänteen ja muiden aistien käytössä harjaantuminen on mahdollista myös
iäkkäälle ihmiselle (Andersen, 2012), mutta se vaatii häneltä kuitenkin aktiivisuutta
ja vastuunottoa omasta kuntoutumisestaan sekä aktiivista toimijuutta, mikä saattaa
olla tämän tutkimuksen ikäryhmän edustajille haasteellista. Pitkälä (2005)
huomauttaa, että ikääntyneillä on riski joutua passiiviseen sivustakatsojan rooliin
omassa kuntoutuksessaan. Sama riski on nähtävissä myös tämän tutkimuksen
tulosten perusteella. Huomionarvoista on myös, että ikääntyneillä yleisien
muistiongelmien on todettu vaikuttavan näönkuntoutuksella saavutettaviin
tuloksiin heikentävästi. Tämän vuoksi lyhyt muistitesti voisi olla hyödyllinen
näönkuntoutusprosessin alussa kartoittaessa henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä
tukea kuntoutumiseen. (Whitson ym., 2012.) Macnaughton, Latham ja VianyaEstopa (2019) suosittelevat myös masennuksen seulontaa näönkuntoutuksen
alkaessa, koska se auttaa ennustamaan koettuja vaikeuksia arkielämässä ja
kuntoutustarpeita. Huomioimalla nämä erityishaasteet voidaan asettaa
näönkuntoutukselle realistiset tavoitteet. Näönkuntoutus on pitkälle edenneen
muistisairauden ja vaikean masennuksen edessä voimaton, mutta se voi parantaa
elämänlaatua ja tukea toimintakykyä muistisairauden alkuvaiheessa tai lievästä
masennuksesta kärsivillä.
7.2

Tutkimuksen eettisyys

Tutkimus toteutettiin noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä
ohjeita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012; Maailman lääkäriliiton [WMA]
Helsingin julistus, 2013). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen
eettinen toimikunta antoi tutkimukselle puoltavan lausunnon (Eettisen toimikunnan
diaarinumero 36/2016) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tutkimusluvan.
Helsingin julistuksen (WMA, 2013) yksi keskeinen periaate on, että
tutkimukseen osallistuminen on tutkittavalle vapaaehtoista ja perustuu tietoiseen,
informoituun suostumukseen (liite 2). Kieltäytyminen ei vaikuttanut millään
tavalla potilaiden saamaan lääketieteelliseen hoitoon tai näönkuntoutuspalveluihin.
Tutkittavat pystyivät koska tahansa syytä ilmoittamatta peruuttamaan
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suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen. Kerättyä tutkimusaineistoa
käsiteltiin ja tarkasteltiin sekä määrällisin että laadullisin tutkimusmenetelmin niin,
että yksittäisiä tutkittavia ei ole mahdollista tunnistaa lopullista tutkimustuloksista.
Tutkimustulokset julkaistiin osajulkaisuina tieteellisissä aikakauslehdissä, ja ne
kootaan yhteen väitöskirjaksi.
Tutkimusaineistosta muodostui rekisteri, jonka tietojen keruu perustui
tutkittavien informoituun suostumukseen. Rekisteristä on laadittu tieteellisen
tutkimuksen rekisteriseloste. Rekisteriin talletettavat tiedot kerättiin
kyselylomakkeilla,
puolistrukturoiduilla
teemahaastattelukysymyksillä
ja
keräämällä tietoja potilastietojärjestelmistä. Tiedot ovat salassa pidettäviä.
Manuaalista tutkimusaineistoa säilytetään lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa.
Sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja käyttäjätunnuksella
ja salasanalla suojattuna. Tietoja on luovutettu ilman tunnistetietoja toiselle
tutkijalle tai tutkimusryhmälle, koska aineisto on herättänyt uusia
tutkimuskysymyksiä. Yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection
Regulation [GDPR]) tuli voimaan tutkimusprosessin aikana, mutta se ei aiheuttanut
tämän tutkimuksen eettisyydelle ja tietosuojalle erityisiä toimia. Tutkimukselle oli
jo laadittu rekisteriseloste, minkä lisäksi henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn
ja tallennukseen liittyviä riskejä ja toimia niiden hallitsemiseksi oli pohdittu
tutkimuksen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.
Kerätessään tutkimusaineistoa tutkija työskenteli OYS:n silmäklinikan
näkökeskuksessa
osa-aikaisesti
kuntoutusohjaajana.
Tutkimustulosten
luotettavuuden varmistamiseksi tutkija ei osallistunut tutkimukseen valittujen
potilaiden näönkuntoutustyöhön. Hän kohtasi tutkittavat ainoastaan tutkijan
roolissa kerätessään tutkimusaineistoa. Tutkija pystyi pitkän työkokemuksensa ja
tutkimusaiheen vahvan substanssiosaamisen perusteella toimimaan ja
kommunikoimaan tutkittavien kanssa eettisesti kestävällä tavalla kunnioittaen
heidän yksityisyyttään, kotiympäristöään ja ainutkertaisuuttaan. Tutkija pystyi
luomaan tutkittaviin luottamuksellisen suhteen, mikä edesauttoi tutkittavien
sitoutumista seurantatutkimukseen.
7.3

Tutkimuksen luotettavuus

Tämän monimenetelmätutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan sekä käytettyjen
määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien näkökulmasta, että pohtimalla
monimenetelmätutkimuksen luotettavuutta kokonaisuutena.
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7.3.1 Määrällisten menetelmien luotettavuus
Tutkimustulokset ovat yleistettävissä ikääntyneisiin yli 65-vuotiaisiin
näkövammaisiin henkilöihin Suomessa ja soveltuvin osin myös kansainvälisesti.
Aineistot kerättiin validoiduilla mittareilla, joiden käyttämiseen on asianmukaiset
luvat. Näkövamman vaikeusasteen määritti silmätautien erikoislääkäri.
Tutkittaville asetettiin ennalta sisäänottokriteerit, joilla pyrittiin homogeeniseen
otokseen. Tutkimukseen rekrytoitiin kotona asuvia ikääntyneitä näkövammaisia
henkilöitä, jotka eivät aiemmin ole saaneet näönkuntoutuspalveluita. Tarvittavien
tutkittavien määrää ei laskettu voima-analyysillä, koska tavoiteltavan aineiston
koko perustui kliiniseen kokemukseen realistisesti tavoitettavissa olevasta
tutkimusjoukosta. Lisäksi monimenetelmällisen asetelman nähtiin tuottavan
riittävän ja saturoituneen aineiston mahdollisena olleella (n=150) tutkimusjoukolla.
Alkumittausaineistoa kerättiin vuoden ajan, mutta silti otos jäi odotettua
pienemmäksi, koska reilu kolmannes tutkimukseen mukaan pyydetyistä
henkilöistä ei eri syistä osallistunut tutkimukseen. Tämä saattaa heikentää
tutkimuksen luotettavuutta ja on otettava huomioon johtopäätöksiä tehtäessä.
Tutkittavat edustavat kuitenkin hyvin suomalaista näkövammaisuutta (vrt. Ojamo,
2019). Tutkittavien keski-ikä oli tutkimuksen alkaessa sama kuin uusien
rekisteröityjen näkövammaisten vuonna 2015. Myös näkövammautumisen syyt
olivat samoja kuin näkövammaisilla Suomessa keskimäärin (Ojamo, 2016).
Tutkimustulosten yleistämisen tutkimusjoukkoa laajempaan populaatioon
mahdollistaa osaltaan myös tehty vertailu ikä- ja sukupuolivakioituun
verrokkiväestöön Suomessa. Tulokset ovat jokseenkin yleistettävissä myös
länsimaisiin näkövammaisiin ikääntyneisiin sekä siirrettävissä heikkonäköisten
parissa kehittyneissä maissa tehtävään toimintakykyä sekä jäljellä olevaa
näönjäänteen käyttöä tehostavaan näönkuntoutustyöhön (vrt. Markowitz, 2016).
Käytettyjen mittareiden luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja
validiteetin käsitteiden avulla. 15D-mittarin reliabiliteetti ja validiteetti ovat
korkeat (Sintonen, 2001). 15D-mittarin sisällöllinen validiteetti on varmistettu
laaja-alaisesti tarkastelemalla sitä pitkän ajan kuluessa niin asiantuntijoiden ja
potilaiden kuin tutkijoiden sekä eri aineistojen ja lähteiden valossa. 15D-mittarin
rakennevaliditeetti ja sensitiivisyys on myös varmistettu tieteellisesti. (Sintonen,
2001.) Mittarin tuottamat 15D-lukuarvot ovat herkkiä ja otollisia muutokselle ja
yleistettävissä ainakin länsimaisiin yhteiskuntiin. 0,015:n suuruinen muutos 15Dluvun keskiarvossa on kliinisesti tärkeä (Alanne ym., 2015). 15D-lukuja voidaan
käyttää laatupainotettujen elinvuosien laskemisessa (Quality Adjusted Life Years,
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QALY), minkä lisäksi Washingtonin paneeli suosittaa mittaria. (Sintonen, 2001.)
15D-mittarin tulokset raportoitiin seurantatutkimuksille suositellulla tavalla
(Alanne ym., 2015) esittämällä keskimääräinen muutos 15D-lukuarvoissa ja sen
tilastollinen merkitsevyys sekä ottamalla kantaa muutoksen kliiniseen tärkeyteen.
Ympäristöhyvinvointimittari on suunniteltu arvioimaan pohjoissuomalaisten
kotona asuvien ikääntyneiden käsityksiä hyvinvointia tukevasta ympäristöstä osana
Elon (2006) teoriankehittämisprosessia. Ympäristöhyvinvointimittari on validoitu
sekä asiantuntijapaneelilla että pääkomponenttianalyysilla ja konfirmatorisella
faktorianalyysilla (Elo ym., 2011; Elo ym., 2013). Ympäristöhyvinvointimittarin
sisällöinen ja rakenteellinen validiteetti sekä reliabiliteetti ovat osoittautuneet
suhteellisen hyviksi (Elo ym. 2011). Rakennevaliditeetti on varmistettu
konfirmatorisella faktorianalyysillä, joka osoitti mittarin rakenteen hyväksi.
Reliabiliteettiä tutkittiin sisäisen johdonmukaisuuden osalta ja Cronbachin alpha
arvot
olivat
0.82-0.65.
(Elo
ym.
2011.)
15D
-mittarin
ja
Ympäristöhyvinvointimittarin
väittämien
mahdollinen
samansisältöisyys
esimerkiksi liikuntakyvyn suhteen on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.
Tutkimustulosten luotettavuutta lisää se, että tutkija keräsi tutkimusaineiston
strukturoitujen kyselylomakkeiden avulla haastattelemalla. Haastattelumenetelmä
valittiin, koska tutkittavat eivät näkövammaisuutensa vuoksi olisi voineet täyttää
kyselylomakkeita ilman kohtuuttoman suuria hankaluuksia. Haastattelututkimusta
pidetään
75–84ja
83–92-vuotiaiden
ikäryhmissä
kyselytutkimusta
luotettavampana tiedonkeruumenetelmänä, mutta alle 75-vuotiailla ei ole todettu
merkittäviä eroja kysely- ja haastattelututkimuksen luotettavuuden ja
toteutettavuuden välillä (Heikkinen, 2003). Sekä 15D-mittarin että
ympäristöhyvinvointimittarin vastausvaihtoehdot olivat selkeitä, ja tutkittavat
pystyivät valitsemaan niistä itseään parhaiten kuvaavan vaihtoehdon ilman
suurempia ongelmia. Joidenkin tutkittavien kohdalla kysymys toistettiin pariin
kertaan. Kyselylomakkeiden täyttäminen haastatellen vaati tutkittavilta
kuulonvaraista keskittymistä, mikä oli haasteellista joillekin tutkittavista
heikentyneen kuulon vuoksi. Heikentynyt kuulo vaikeutti joissain
tutkimushaastattelutilanteissa hieman myös tutkijan ja tutkittavan välistä
kommunikointia. Tutkija otti tutkittavan mahdollisen kaksoisaistivamman
huomioon artikuloimalla mahdollisimman selkeästi, puhumalla kohtuullisella
nopeudella ja sijoittumalla istumaan tutkittavaa vastapäätä siten, että tutkittava
pystyi halutessaan seuraamaan tutkijan huuliota kommunikaation tukena. Näin
lisättiin aineiston keruun luotettavuutta.
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Seurantamittausten väli oli kuusi kuukautta, mikä osoittautui sopivaksi, koska
elämänlaadussa oli nähtävissä muutosta. Tutkittavat sitoutuivat pitkään seurantaaikaan ikäänsä nähden hyvin, ja useat tutkittavat kertoivatkin odottaneensa
seurantamittausta ja/tai tutkijan yhteydenottoa. Kahden vuoden seuranta-aika sekä
sinä aikana tehtävien mittausten ajankohdat perustuivat käytännön kokemukseen.
Kaksi vuotta on riittävän pitkä aikana, jona muutoksia ikääntyneiden tutkittavien
terveyteen liittyvässä elämänlaadussa voi olla nähtävissä.
7.3.2 Laadullisten menetelmien luotettavuus
Käytettyjen laadullisten menetelmien luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla
tulosten uskottavuutta (credibility), luotettavuutta (dependability), siirrettävyyttä
(transferability), vahvistettavuutta (confirmability) ja aitoutta (authenticity) (Elo
ym., 2014; Kyngäs ym., 2020).
Lisäksi tässä yhteenvedossa pohditaan
tutkimusprosessin vahvuuksia ja heikkouksia.
Tutkimustulokset ovat uskottavia, koska tutkimus on suunniteltu huolellisesti
ja sen eteneminen on kuvattu tarkasti. Tutkimuksen uskottavuutta lisää se, että
tutkijalla on pitkä työkokemus ikääntyneiden ja näkövammaisten henkilöiden
parissa tehdystä työstä sekä näönkuntoutuksesta. Tutkija on tottunut tekemään
kotikäyntejä ja osaa kunnioittaa tutkittavien omaa reviiriä sekä toimia siinä
ulkopuolisena. Hän pystyy keskustelemaan tutkittavien kanssa ikääntymiseen,
näkövammautumiseen ja kotona selviytymiseen liittyvistä hankalistakin asioista.
Tutkimuksen aihepiiri on siis tutkijalle erittäin tuttu, mutta hän ei antanut
ennakkoasenteidensa ja -oletustensa ohjata analyysia eikä tuloksista tekemiään
tulkintoja ja johtopäätöksiä. Tutkija suhtautui tutkimusaineistoon uteliaasti ja teki
analyysit antamatta esiymmärryksensä ohjata ajatteluaan, tulkintojaan ja
johtopäätöksiään. Analyysit tehtiin neutraalin avoimesti. Tutkimustulosten
uskottavuutta lisää myös se, että tutkittavat olivat edustava otos, vaikkakin pieni,
ikääntyneistä suomalaisista näkövammaisista. Tutkittavat olivat kaikki
näkövammautuneet myöhemmällä iällä, mutta olivat keskenään hyvin
heteroneenisia asuinpaikan, kronologisen iän ja toimintakykynsä suhteen, kuten
ikääntynyt väestö yleensäkin.
Seurantatutkimuksessa tutkijan ja tutkittavien välille muodostuva suhde on
syytä ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuutta mahdollisesti heikentävänä
tekijänä. Tutkija tapasi tai oli eri tavoin yhteydessä tutkittaviin tutkimusprosessin
aikana yhteensä neljä kertaa. Nämä kontaktit vääjäämättä tutustuttivat tutkijan ja
tutkittavan toisiinsa, mikä on saattanut vaikuttaa tutkimukseen sekä tutkimuksen
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luotettavuutta heikentävästi että lisäävästi. Tutkittavat ovat saattaneet antaa
tutkijalle todellista tilannetta, ja ajatuksiaan myönteisempiä vastauksia tai pysyneet
mukana tutkimuksessa tutkijan kanssa muodostuneen suhteen vuoksi. Tutkija on
koko tutkimusprosessin ajan tiedostanut kyseisen ilmiön ja pyrkinyt toimimaan
roolissaan neutraalina.
Tutkimusprosessin stabiilius ja loogisuus lisää tutkimuksen luotettavuutta.
Aineistonkeruu eteni suunnitelman mukaisesti yhdistyen luontevasti yksilölliseen
näölnkuntoutusprosessiin. Puolistrukturoitu teemahaastattelu menetelmänä sopi
kohderyhmälle, koska se antoi raamit keskustelulle, jolloin ikääntyneiden oli
helpompi avata kokemuksiaan ja ajatuksiaan kuin avoimessa haastattelussa.
Lisäksi näönkuntoutus aiheena ei ollut kovin tuttu kaikille tutkittaville, joten
avoimin teemoin siitä keskustelu olisi voinut olla haasteellista. Haastatteluteemat
toimivat pääosin hyvin, mutta tutkija joutui antamaan vihjeitä siitä, mitä
haastatteluteemat koskivat, joillekin tutkittavista. Tämän lisäksi näönkuntoutuksen
sisällön, tavoitteiden ja kehittämiskohteiden pohtiminen oli haasteellistä joillekin
tutkittavista. Pilottihaastattelu olisi paljastanut nämä edellä mainitut asiat tutkijalle.
Puhelinhaastattelua pidetään osallistujakeskeisenä tiedonkeruumenetelmänä
(Trier-Bieniek, 2012), ja se sopii tilanteisiin, joissa yhteys tutkittaviin on jo
aiemmin luotu (Carr & Worth, 2001). Puhelinhaastattelu on myös
kustannustehokas tapa kerätä tietoja harvaan asutulla ja pitkien välimatkojen
maantieteellisellä alueella Pohjois-Suomessa. Puhelujen nauhoittamatta jättäminen
on tekijä, joka voi heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkija kirjoitti kuitenkin
vastaukset muistiin mahdollisimman tarkasti ja varmisti vastaajilta, että oli
ymmärtänyt oikein ja kirjoittanut asiat niin kuin tutkittavat olivat ne tarkoittaneet.
Kysymyksiin vastaaminen puhelimessa on näkövammaiselle ikäihmiselle helppoa,
koska hänen ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja tutkimushaastattelun vuoksi, ei
kirjoittaa, ei lukea, ei pyytää näkevän apua täyttääkseen paperisen
kyselylomakkeen eikä postittaa sitä takaisin tutkijalle eikä käyttää digitaalisia ja
tietoteknisiä menetelmiä ja välineitä osallistuakseen tutkimukseen.
Tutkimuksen laadullisen osion luotettavuutta on pyritty lisäämään
mahdollisimman tarkalla ja systemaattisella analyysin raportoinnilla (Kyngäs ym.,
2011). Analyysiprosessin etenemisestä (osajulkaisut II ja IV) on esimerkkejä, ja
alkuperäisjulkaisujen suorat lainaukset osoittavat yhteyden tulosten, johtopäätösten
ja aineiston välillä. Suorat lainaukset on valittu siten, että ne edustavat laajasti
tutkimusjoukkoa. Seurantatutkimusaineisto riitti aineiston saturoitumiseen
kaikkina haastatteluajankohtina. Sisällönanalyysin lähestymistavan (induktiivinendeduktiivinen) valinta oli tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimuskysymyksiin sekä
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saatavilla olevaan aikaisempaan tietoon suhteutettuna perusteltu (vrt. Elo &
Kyngäs, 2008). Induktiivista sisällönanalyysia on perusteltua käyttää silloin, kun
tutkittavasta aiheesta ei ole juurikaan aiempaa tutkittua tietoa tai se on hajanaista.
Näin oli tilanne ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden kokemustiedon kohdalla.
Deduktiivinen lähestymistapa sisällönanalyysissa puolestaan on perusteltua, kun
on olemassa ja saatavilla aikaisempi jäsentely tai malli, jonka avulla tutkittavaa
asiaa voidaan tarkastella. Olemassa oleva kuntoutusohjausnimikkeistö toimi
tällaisena runkona analyysille ja mahdollisti aineiston kvantifioinnin.
Tutkimustulokset ovat siirrettävissä vastaavanlaisiin erikoissairaanhoidon
konteksteihin ja ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden parissa tehtävään
näönkuntoutustyöhön Suomessa. Ennalta asetetut sisäänottokriteerit tukevat
tulosten siirrettävyyttä. Tuloksia voidaan hyödyntää myös kansainvälisesti
erilaisten ikääntyneille tarjottavien näönkuntoutuspalvelujen kehittämisessä.
Tutkimustulosten vahvistettavuutta lisää tutkimustulosten yhteys raakadataan,
jota tutkija on tarkastellut alituisessa suhteessa analyysiin ja tuloksiin. Analyysia
on ohjannut tutkimuskysymys ja tutkija on parhaan kykynsä mukaan pyrkinyt
ulkoistamaan esiýmmärryksensä. Analyysin etenemisestä on osajulkaisuista
esitetty esimerkkejä, minkä lisäksi tutkija on säästänyt tutkimuksen ja analyysin eri
vaiheissa tekemänsä muistiinpanot. Tutkimusaineiston analyysin luotettavuutta
pyrittiin lisäämään siihen liittyvillä keskusteluilla, joita tutkija kävi ohjaajiensa
kanssa. Tulokset voidaan vahvistaa tutkijan hallussa olevalla raakadatalla.
Autenttiset lainaukset raakadatasta osoittavat analyysin luotettavuutta. Autenttiset
launaukset valittiin tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti siten, että ne kuvaavat
osuvasti ja laajalti kulloinkin haluttua asiaa.
7.3.3 Monimenetelmätutkimuksen luotettavuus
Hoitotieteellä ja sen paradigmalla on vahva orientaatio käytännön toiminnassa,
minkä vuoksi määrällisen ja laadullisen metodologian yhdistämisen voidaan katsoa
sopivan hyvin tämän tutkimuksen lähtökohtien kaltaiseen tilanteeseen, jossa
tavoitteena oli tuottaa monipuolista ja käytännöllistä uutta tietoa (vrt. Sormunen
ym., 2013; Creswell & Clark, 2018.) Monimenetelmätutkimuksen metodologian
valinnan ensisijaisena perusteluna olivat tutkimuskysymysten monimuotoisuus
sekä se, että tutkimuksen avulla haluttiin saada käytännöllistä tietoa, jota voidaan
suoraan hyödyntää ja soveltaa näönkuntoutustyön kehittämiseen (vrt. Sormunen
ym., 2013; Creswell & Clark, 2018).
69

Monimenetelmätutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana on pragmatismi,
joka korostaa tutkimuksella tavoiteltavan ja saavutettavan tiedon käytännöllistä
luonnetta. Monitutkimusmenetelmän käyttö lisäsi tutkimuksen ja sen tulosten
vahvuutta, koska menetelmät täydensivät toisiaan. Niiden avulla saatiin rikas
tutkimusaineisto,
jonka
avulla
pystyttiin
vastaamaan
asetettuihin
tutkimuskysymyksiin syvällisesti ja monipuolisesti. Pääpaino ei ollut
kummassakaan perinteistä tutkimusmenetelmistä (määrällinen – laadullinen), vaan
niillä oli yhtäläinen asema. Tällöin monimenetelmätutkimuksen voidaan katsoa
olevan puhtaimmillaan ja vahvimmillaan (Sormunen ym., 2013; Creswell & Clark,
2018).
Monimenetelmätutkimuksen
käyttö
mahdollisti
näönkuntoutuksen
moniulotteisen ilmiön tutkimisen ja tiedon tuottamisen ikääntyneille suunnatun
näönkuntoutuksen kehittämiseksi erikoissairaanhoidossa. Tutkimus myös nosti
esille nyt ja lähivuosina erityisen relevantteja uusia tutkimuskysymyksiä, joita
lähestymällä voidaan näönkuntoutusta edelleen kehittää vastaamaan
palvelujärjestelmän tehokkuusvaatimuksia, mutta myös eri tahojen odotuksia ja
vaatimuksia vaikuttavuudesta ja näönkuntoutustoiminnan merkityksellisyydestä.
Monitutkimusmenetelmien käyttö mahdollisti tutkimustulosten yleistämisen
tutkimusjoukkoa laajempaan populaatioon (ikääntyneisiin näkövammaisiin sekä
ikä- ja sukupuolivakioituun verrokkiväestöön Suomessa) sekä syvällisen tiedon
saannin tutkittavasta ilmiöstä (ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden
kokemukset ja toteutunut näönkuntoutus). Näin ollen tutkimuksessa yhdistyivät
molempien lähestymistapojen vahvuudet.
7.4

Tutkimuksen merkitys

Näkövammaisuus on yksi tärkeä ikääntyvän väestön toimintakykyä uhkaava
terveysongelma. Näönkuntoutuksella voidaan tukea itsenäistä ja aktiivista
vanhuutta monin tavoin, mutta näönkuntoutuksen tieteellinen pohja on vielä osin
hatara (Trauzette-Klosinski, 2011). Ikääntyneisiin näkövammaisiin henkilöihin ja
näönkuntoutukseen liittyvä tutkimus on vähäistä etenkin kansallisesti, ja rutiinien
ja arkikokemuksiin perustuvien hyvien käytäntöjen tueksi kaivataan tieteellistä
tutkimusnäyttöä.
Tämän yhteenvedon kuvaama kahden vuoden monimenetelmällinen
seurantatutkimus on monin tavoin ainutlaatuinen. Tutkimuksesta on hyötyä paitsi
hoitotieteelle myös sen lähitieteenaloille. Tutkimus tuotti uutta hoitotieteellistä
tietoa tarkastellen tieteenalan keskeisiä tutkimuskohteita (ihmistä, terveyttä,
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hoitamista ja ympäristöä) ikääntyneen näkövammaisen henkilön terveyteen
liittyvän elämänlaadun, elinympäristön ja näönkuntoutuksen kontekstissa.
Tutkimus laajentaa sekä suomalaista että kansainvälistä näkövammaistutkimuksen
kenttää monimenetelmällisellä seurantatutkimusasetelmalla tuomalla kuuluviin
ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden kokemukset elämänlaadustaan ja
näönkuntoutuksesta sekä näkövamman aiheuttamista vaikeuksista arjessa.
Vanhenemista ja vanhuutta tutkivalle gerontologialle tutkimus avaa näkökulmia
iäkkäänä vammautuvan henkilön elämänlaatuun ja kokemusmaailmaan. Tutkimus
luo pohjaa hoitotieteellisesti tarpeelliselle teoriankehittämiselle ja testaamiselle
liittyen erityisesti ikääntyvien näkövammaisten hoitoon ja kuntoutumiseen
sitoutumiseen sekä niihin liittyviin tekijöihin.
Tutkimus täydentää aikaisempien tutkimusten luomaa kuvaa länsimaisesta
näkövammaisuudesta ja tuottaa uutta tietoa näönkuntoutuspalveluiden
kehittämiseen. Tuloksia voivat hyödyntää erityisesti näönkuntoutustyötä tekevät
sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä ikääntyvien näkövammaisten
elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämiseen välillisesti osallistuvien tahojen, kuten
kolmannen sektorin, toimijat. Näkövammaisten palvelujärjestelmän toimijat voivat
hyödyntää tutkimustuloksia parantaessaan moniammatillista yhteistyötä
suunnitellessaan ja luodessaan toimintoja ja yhteistyömuotoja, jotka nykyistä
paremmin vastaavat ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden tarpeisiin sekä
tukevat onnistuvaa vanhenemista näkövammaisuudesta huolimatta. Tuloksia
voivat hyödyntää myös ikääntyneet näkövammaiset itse sekä heidän läheisensä.
Tutkimus avaa näönkuntoutuksen moninaisuuden ja tarjoaa vertaistuellisen
näkökulman ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden kokemusmaailmaan,
mikä saattaa tukea yksilöllisiä kuntoutusmisprosesseja. Ikääntyneiden
näkövammaisten läheiset voivat hyötyä tutkimustuloksista tutustuessaan
näönkuntoutukseen ja auttaessaan ikääntynyttä läheistään hakeutumaan
näönkuntoutuspalvelujen piiriin.
Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin käytännön
näönkuntoutusohjaustyön kehittämisessä siten, että se mahdollisimman hyvin
vastaa ikääntyvän näkövammaisen henkilön yksilöllisiä tarpeita sekä tukee hänen
hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan sekä aktiivista ja onnistunutta vanhenemista
elinympäristössään näkövammasta huolimatta. Tutkimus tuo ikääntyneiden
näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutuspolut ja -prosessit näkyviksi. Tiedon
avulla voidaan ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutusta
kehittää kansallisesti ja kansainvälisesti. Näönkuntoutustyötä tekevät ammattilaiset
voivat työnsä kehittämisessä hyödyntää sekä mittareilla mitattua tietoa
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ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvästä elämänlaadusta
että laadullisia tutkimustuloksia ikääntyneiden kokemuksista ja toteutuneesta
näönkuntoutuksesta.
Yhteiskunnallisesti tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Tutkija käänsi kuntoutusohjausnimikkeistön englanniksi
Kuntaliiton luvalla ja esitteli sen osajulkaisussa IV kansainväliselle tiedeyhteisölle
struktuurina, jota voidaan hyödyntää näönkuntoutustyön jäsentämisessä ja
kirjaamisessa. Käännöstyö on merkittävä alkuaskel kuntoutus- ja
erityistyöntekijöiden
nimikkeistöjen
kansainvälistämiselle
mutta
myös
kansalliselle tutkimusnäytölle nimikkeistöjen hyödynnettävyydestä. Tutkimus tuo
esille ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden näkökulman ja syventää kuvaa
suomalaisesta näkövammaisuudesta, mistä hyötyvät koko ikääntyneiden
palvelujärjestelmä ja sen toimijat tukiessaan ikääntyneen väestön kotona asumista
sekä aktiivista toimijuutta ja osallisuutta. Tutkimus osoittaa, että ikääntyvät
näkövammaiset kokevat hyötyvänsä näönkuntoutuksesta korkeasta iästään
huolimatta, mikä saattaa auttaa ylläpitämään terveyteen liittyvää elämänlaatua
iäkkäänä vammautuessa. Tämän vuoksi ikääntyneiden näkövammaisten
henkilöiden itsenäistä kotona selviytymistä ja aktiivista vanhuutta kannattaa
yhteiskunnassa tavoitella aktiivisin näönkuntoutustoimin.
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8

Johtopäätökset

Tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvä elämänlaatu
heikkenee hieman kahden vuoden seuranta-aikana, mutta se pysyy kuitenkin
kohtuullisella tasolla.
Ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvä elämänlaatu on
sekä alkumittauksessa että kahden vuoden seurantamittauksessa heikompi kuin
ikä- ja sukupuolivakioidulla verrokkiväestöllä.
Terveyteen liittyvän elämänlaadun ulottuvuuksista henkinen toiminta on
ikääntyvien näkövammaisten vahvuus, sillä he arvioivat sen paremmaksi kuin
verrokkiväestö sekä näönkuntoutuksen alkaessa että kahden vuoden
seurantamittauksessa.
Ikääntyvät näkövammaiset henkilöt kokivat näönkuntoutuksen hyvinvointinsa
ja elämänlaatunsa kannalta hyödylliseksi vuoden kuluttua sen alkamisesta.
Näkövammaisuuteen
sopeutumisessa,
näönkuntoutuksen
luonteen
ymmärtämisessä sekä arvioissa elämänlaadusta oli suuria yksilöiden välisiä
eroja.
Ikääntyvät näkövammaiset henkilöt olivat suhteellisen tyytyväisiä
elinympäristöönsä, vaikka näkövamma rajoitti elämää liiaksi kotiin ja sen
lähiympäristöön sekä vähensi sosiaalista osallistumista ja kanssakäymistä.
Kahden vuoden ajan jatkunut näönkuntoutus vastasi hyvin ikääntyneiden
näkövammaisten henkilöiden kokemiin näöstä johtuviin vaikeuksiin arjessa,
mutta se oli apuväline- ja tukipalvelukeskeistä, jolloin näkövammautumiseen
sopeutumisen tukeminen sekä näkövamman psykososiaalinen haitta jäivät
vähemmälle huomiolle.
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9

Jatkotutkimusaiheet ja kehittämisehdotukset

9.1

Jatkotutkimushaasteet

Tulosten perusteella esitetään seuraavat jatkotutkimushaasteet:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

9.2

Näönkuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi koe–kontrolliasetelmalla mukaan
lukien kustannusvaikuttavuus.
Näönkuntoutuksen merkityksellisyys ikääntyneen näkövammaisen itsenäiselle
elämälle sekä aktiiviselle ja onnistuneelle vanhenemiselle näkövammasta
huolimatta.
Asiakkaiden silmäsairaanhoito näönkuntoutusprosessin aikana.
Ikääntyvänä näkövammautuminen, näkövamman aiheuttamat tunteet ja
vammautumisen kriisi, näkövammaan sopeutuminen.
Ikääntyneiden näkövammaisuus sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä:
ikääntyneiden näkövammaisten osallisuus ja toimijuus yhteiskunnassa sekä
ikääntyvän näkövammaisen identiteetti ja rooli yhteiskunnassa ja
näkövammaisyhteisöissä.
Ikääntyneiden näkövammaisten sitoutuminen näönkuntoutukseen sekä
ikääntyneiden osallisuus ja toimijuus kuntoutumisprosessissaan.
Digitalisaation
ja
mobiiliteknologian
mahdollisuudet
ikääntyvän
näkövammaisen itsenäisen arjen tukena ja apuna, kehittyvien ja teknistyvien
apuvälineiden hyödyllisyys ja käytettävyys arjessa huomioiden ikääntyvien
näkövammaisten
henkilöiden
digiosaamisen
ja
digitaidot
sekä
näönkuntoutustyöntekijöiden digiosaamisen ja digiohjausosaamisen.
Kehittämisehdotukset

Tulosten perusteella esitetään seuraavat kehittämisehdotukset:
1.

2.

Ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, itsenäisyyden ja
elämänlaadun tukemisessa ja edistämisessä tulee huomioida muistitoimintojen
monipuolinen harjaannuttaminen sekä henkisen vireyden edistäminen.
Tehokkaan
ja
tavoitteellisen
näönkuntoutuksen
varmistamiseksi
näönkuntoutusta tarjoavan ja toteuttavan moniammatillisen tiimin tulee
kommunikoida ikääntyneelle näkövammaiselle henkilölle selkeästi
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3.

4.

5.
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näönkuntoutuksen sisällölliset ja realistiset mahdollisuudet korostaen
prosessin yksilöllisyyttä ja laaja-alaisuutta.
Näönkuntoutus tulee nähdä asiakkaan näkökykyä ja lääketieteellistä hoitoa
tukevana ja täydentävänä yksilöllisenä sopeutumis-, sitoutumis- ja
oppimisprosessina, joka tukee ja edistää ikääntyneiden näkövammaisten
itsenäistä ja aktiivista vanhenemista elinympäristössään.
Aktiivisuus, osallisuus ja toimijuus paitsi näönkuntoutusprosessissa myös
nyky-yhteiskunnassa sisältäen myös digitaalisten menetelmien hyödyntämisen
tulisi nostaa näönkuntoutuksen keskeiseksi tavoitteeksi ikääntyvien kotona
asuvien näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutuspalveluissa ja
-prosessissa.
Näönkuntoutusprosessia ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista tulisi
seurata ja arvioida systemaattisesti valideilla, ikääntyville soveltuvilla
hyvinvointi-, toimintakyky- ja/tai elämänlaatumittareilla.
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Liitteet
Liite 1. Ennakkotieto tutkimuksesta, ajanvarauskirjeen liite

Oulussa ___. ___._____

Hyvä vastaanottaja,
Olette tulossa asiakkaaksi Oulun yliopistollisen sairaalan näkökeskukseen.
Vastaanottokäyntinne yhteydessä Teiltä kysytään halukkuutta osallistua hoitotieteelliseen
seurantatutkimukseen, jossa selvitetään ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden kotona
selviytymisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia kohentaa niitä näönkuntoutuksen avulla.
Tutkimuksen tavoitteena on näönkuntoutusprosessin kehittäminen heikkonäköisiä ja sokeita
ikäihmisiä mahdollisimman hyvin palvelevaksi.
Tutkimusta varten kerätään tietoja kyselylomakkeiden avulla haastatellen. Lomakkeiden
täyttäminen kestää ensimmäisellä kerralla noin 1‐2 tuntia, joten varaattehan riittävästi aikaa.
Tutkimuksesta voitte halutessanne kysyä tarkemmin puhelimitse (p. xxx‐xxxxxxx) tai
vastaanotolle tullessanne. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Ystävällisin terveisin,

Heidi Siira
terveystieteiden maisteri
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Liite 2. Tutkittavan suostumusasiakirja
Minua on pyydetty osallistumaan ”Ikääntyvän näkövammaisen kotona selviytymisen
edellytykset”- tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tutkia ikääntyvien näkövammaisten
henkilöiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten
näönkuntoutusprosessi ja ympäristö vaikuttavat ikääntyvän näkövammaisen kotona
selviytymisen edellytyksiin.
Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja saanut mahdollisuuden esittää tarkentavia
kysymyksiä ja keskustella niistä. Terveydentilaani ja sairauttani koskevia tietoja voidaan
tarkastella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmistä ja
sairauskertomustietojani voidaan käyttää tässä tutkimuksessa. Tunnen saaneeni riittävästi tietoa
oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkimukseen
osallistumisen hyödyistä ja mahdollisista riskeistä.
Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä
tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta keskeyttää
tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Kieltäytymiseni, osallistumisen keskeyttäminen tai
suostumukseni peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaani hoitoon nyt
tai tulevaisuudessa. Jos päätän peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen
keskeytyy jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana
tutkimusaineistoa. Tiedän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä
luovuteta ulkopuolisille. Kerättyjä tietoja ja aineistoa voidaan luovuttaa toiselle tutkijalle tai
tutkimusryhmälle siinä tapauksessa, että se herättää uusia tutkimuskysymyksiä. Kerätty
tutkimusaineisto arkistoidaan tutkimuksen valmistuttua ilman tunnistetietoja OYS: n
tietojärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuna.
Suostun osallistumaan tutkimukseen.
Paikka________________________ Aika __________________________________
Tutkittavan nimi ________________Henkilötunnus___________________________
Tutkittavan/huoltajan/edunvalvojan allekirjoitus______________________________
ja nimenselvennys
Osoite ja puhelinnumero____________________
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus___________________________________
ja nimenselvennys

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja toinen
suostumuksen vastaanottajalle.
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Liite 3. Tutkittavien terveyteen liittyvää elämänlaatua sen eri
ulottuvuuksilla kuvaavat 15D-luvut alkumittauksessa sekä kuuden (6),
12 ja 24 kuukauden seurantamittauksissa

Ulottuvuus

15D‐luvut eri mittausajankohta
0 kk

6 kk

12 kk

24 kk

Muutos 0kk‐24kk (p)

Liikuntakyky

0.687

0.665

0.698

0.616

‐0,071

Näkö

0.389

0.360

0.361

0.406

+0,017

Kuulo

0.838

0.823

0.785

0.869

+0.031

Hengitys

0.692

0.723

0.767

0.689

‐0,003

Nukkuminen

0.782

0.814

0.837

0.780

‐0,002

Syöminen

0.991

0.962

0.939

0.937

‐0,054* (0.022)

Puhuminen

0.924

0.952

0.941

0.873

‐0,051

Eritystoiminta

0.758

0.779

0.724

0.745

‐0,013

Tavanomaiset toiminnot

0.582

0.601

0.687

0.638

+0,056

Henkinen toiminta

0.856

0.826

0.799

0.809

‐0,047* (0.017)

Vaivat ja oireet

0.728

0.681

0.692

0.665

‐0,063

Masentuneisuus

0.847

0.846

0.844

0.885

+0,038

Ahdistuneisuus

0.856

0.840

0.870

0.892

+0,036

Energisyys

0.763

0.759

0.687

0.791

+0,028

Sukupuolielämä

0.704

0.605

0.621

0.605

‐0,099

* tilastollisesti merkitsevä muutos
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