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Tiivistelmä 

Suomen yhteiskunnan ikärakenne muuttuu koko ajan ja vuoteen 2020 mennessä 

ikääntyneiden määrä tulee kaksinkertaistumaan. Vanhusten määrän kasvaessa myös 
kuntoutus-, hoiva- ja kotipalveluiden tarve kasvaa. Viime vuosina uudet innovaatiot 
ovat tuoneet uusia ratkaisuja terveydenhuollon erityispalveluiden toteuttamiseksi. Tämä 

haastaa hoitotyöntekijöitä uusien toimintatapojen omaksumisessa.  Näkörajoitteisten 
potilaiden hoitotyö voi olla haasteellista, koska hoitohenkilökunnalle ei välttämättä 

järjestetä riittävästi koulutusta näkörajoitteisuuteen liittyvistä erityistarpeista ja 
apuvälineistä. Tässä tutkimuksessa tullaan pohtimaan, voidaanko ICT:n (Information 
and Communication Technology) eli tieto- ja viestintäteknologian avulla helpottaa 

näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä. 

Tässä tutkielmassa käsitellään ICT:n merkitystä suomalaisten näkörajoitteisten 

vanhusten hoitotyössä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ICT:n merkityksestä 
hoitotyössä ja etsiä vastausta siihen, että voidaanko ICT:n avulla helpottaa suomalaisten 
näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen 

tutkimusmenetelmä, jota tarvitaan tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi. Aineiston 
analyysimenetelmänä  käytetään induktiivista sisällönanalyysiä, jotta voidaan löytää 

vastausten eroavaisuudet ja samankaltaisuudet. Tutkimusten löydökset esitetään 
taulukoin ja avointen kysymysten vastaukset esitetään sanallisesti. Aineistojen 
tarkastelu tilastollisilla menetelmillä auttaa löytämään muuttuja-arvojen merkitsevyyttä 

ja keskinäisiä suhteita. Tutkielman aiheen eri osa-alueeseen syvennyttiin hyödyntäen 
aikaisempaa tutkimustietoa. Tutkimuskyselyjen (Liite B ja E) kysymykset laadittiin 

aikaisemman tieteellisen kirjallisuuden avulla, jonka lista löytyy tutkimusmenetelmät -
osiosta.  

Tutkimuskyselyiden avulla kartoitettiin tietoa ICT:n merkityksestä suomalaisten 

näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä. Kysymykset oli kohdistettu näkörajoitteisille, 
sekä heidän hoitajilleen ja omaisilleen. Ensimmäinen kysely saatekirjeineen lähetettiin 

suoraan näkörajoitteisille ja heidän hoitajilleen. Tutkimuslupahakemuksia lähetettiin 
Lapin, Kainuun, Oulun, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Helsingin 
sairaanhoitopiireihin. Tutkimusluvan myöntäneisiin sairaaloihin lähetettiin kirjeitse 

toiset tutkimuskyselyt liitteineen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 34 henkilöä. Tämän 
tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää näkörajoitteisten vanhusten hoitotyön 

kehittämiseksi. Tulosten avulla voidaan myös kehittää näkörajoitteisille suunnatun tieto- 
ja viestintäteknologian ominaisuuksia käyttäjäystävällisemmäksi ja käyttäjälähtöiseksi. 
ICT:n merkitystä suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä ei ole riittävästi 

tieteellisesti tutkittu ja tästä syystä pyrin tutkimuksellani luomaan uutta näkökulmaa 
aiheeseen. 

Avainsanat 
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näkörajoitteisten apuvälineet, hoitotyön etiikka, ICT, Smart home, laadullinen tutkimus, 

määrällinen tutkimus.  
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Abstract 

The age structure of Finnish society is changing continuously and by 2020 the number 

of elderly will double compare to this day. As the number of older people increases, the 
need of rehabilitation, nursing and home care increases. In recent years, new 
innovations have brought new solutions to implement special health care services. This 

challenges nurses in adopting new practices Observing patients with limited vision is 
often challenging in nursing, staff is not trained precisely enough regarding the 

treatment of elderly people with visual impairments and their assistive tools. In this 
study, it will be discussed openly and considered discreetly whether ICT can help to 
ease the nursing care of people with visual impairments. 

This study deals with the importance of ICT in nursing of visually impaired Finnish 
elderly. The aim is to increase understanding of the importance of ICT in nursing and to 
find an answer to whether ICT can facilitate nursing. The study examines theoretical 

themes of visual impairment, technology and nursing. Qualitative research method has 
been implemented to gain better understanding of the phenomenon of the research. As 
for qualitative data analysis method, inductive content analysis will be used to compare 

answers of respondents for questionnaires and to review the content of collected 
research materials. Findings are presented in tables and answers to open questions are 

presented in word. Quantitative methods provide an overall picture of collected data to 
examine the significance of the variable values. The theoretical part of the study focuses 
on the central issues of the topic, utilizing various literature sources. The research 

surveys of the study were formulated using several sources that can be found in the 
Research Methods section, and research questionnaires can be found in the Appendices 

section (Appendix B, E). 

Research questionnaires were used to study ICT’s role in nursing of Finnish visually 
impaired elderly. Questions were addressed to elders with visual impairment, their 
carers and relatives. First survey was sent with attachments to visually impaired people 

and their carers. Applications for research permission were sent to hospital districts of 
Lapland, Kainuu, Oulu, Jyväskylä, Tampere, Turku and Helsinki. Second survey were 

sent with attachments to hospitals which granted the study permits. Total of 34 people 
participated in this study. The results of this thesis can be utilized in the development of 
nursing care for the visually impaired elderly. They can also be used for developing 

impeccable information and communication technologies, and help to design future 
technologies more user-friendly and user-centered. ICT’s role in Finnish nursing care 

for the visually impaired elderly has not been scientifically studied much and therefore, 
this research is fundamentally pursuing to find new perspectives on the subject. 

Keywords 

Visually impaired elderly, Finnish society, legislation of Finland, eye diseases, aid tools 
for visually impaired, nursing ethics, ICT, Smart home, qualitative research, 
quantitative research. 

Supervisors 
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Esipuhe 

Tieto- ja viestintäteknologia on levinnyt maailmanlaajuisesti ja monet tekniset työkalut 

auttavat ihmisiä pitämään huolta omasta terveydestään. Suomen yhteiskunnan 
ikääntyessä ja muuttuneen lainsäädännön takia on tärkeää tarkastella näkörajoitteisten 
vanhusten elämää. Tämän takia lähdin toteuttamaan kyselyn näkörajoitteisille 

vanhuksille ja heidän päivittäiseen hoitoonsa osallistuville hoitajilleen. Tämä pro gradu 
–tutkielma valmistui Oulun yliopistossa. Sen tekeminen on ollut opettavainen projekti, 

joka on haastanut minua ajattelemaan lääketieteellisistä ja teknillistieteellisistä 
näkökulmista. Tutkimuksen tekeminen oli todella pitkä prosessi, joka vaatii 
pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta. Tämän tutkielman tutkimusaihe muodostui siitä, kun 

osallistuin Oulun yliopiston projektiin OldBirds 2.0. Projektin tavoitteena oli tukea 
muistisairaiden vanhusten itsenäistä selviytymistä omassa arjessaan ja jokapäiväisessä 

ympäristössään. Vanhukset saattavat olla läheisiämme ja saatamme olla heidän 
kanssaan tekemisissä joka päivä. Tämän takia halusin tehdä tutkimuksen, joka on 
jokaisen ihmisen arkipäivää. Tutkimuksellani haluan osoittaa, että ICT:stä voi olla 

merkittävää hyötyä näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä.  
 

Tämän tutkielman loppuunsaattamisesta haluaisin kiittää kaikkia ihmisiä, jotka ovat 
minua tukeneet tämän tutkimusprosessin aikana tavalla tai toisella. Haluaisin osoittaa 
suuret kiitokset kyselytutkimuksiin vastanneille, sillä ilman heidän aikaansa ja 

vaivanäköään tutkimukseni ei olisi toteutunut. Kiitokset myös lääketieteen tohtori Anu 
Toivaselle ja lääketieteen kandidaatti Hannes Toivaselle, kun toimititte 

kyselytutkimukset tutuillenne ja potilaillenne, sekä työkavereillenne. Teistä oli suuri 
apu tutkimusaineiston keruussa. Haluaisin osoittaa suurenmoiset kiitokset myös 
ohjaajilleni professori Petri Pullille ja tohtorikoulutettava Eeva Leinoselle tämän pro 

gradu -tutkielman asiantuntevasta ohjauksesta, rakentavasta palautteesta ja 
esitarkastuksista. He ovat ohjanneet syventymään tieteelliseen maailmaan ja opettaneet 

tieteellisen tiedon tulkinnassa. Lisäksi haluaisin kiittää filosofian tohtori Jorma 
Riihijärveä. Hänen tieteellistä näkemystä ja osaamistaan tarvittiin tutkimuskysymysten 
laatimisessa sekä aineistojen analyysissä. Riihijärven tilastollinen osaaminen ja 

rakentavat palautteet auttoivat tutkimustulosten selkeyttämisessä. Haluaisin kiittää myös 
tutkijatohtori Maarit Kangasta tutkielman esitarkastuksesta. Hänen arvokkaat 

kommenttinsa auttoivat tutkielman loppuunsaattamisessa. 
 
Haluaisin osoittaa kiitokset myös opiskelijatovereilleni Aryan Firouzianille, Babar 

Chaudarylle, Iikka Paajalalle ja Mia Hautalalle.  Sydämelliset kiitokset myös opinto-
ohjaajalleni Heli Alatalolle kannustavasta ja huolehtivasta luonteesta . Lämmin halaus 

vanhemmilleni ja veljilleni, olen teille ikuisesti kiitollinen teidän rakkaudestanne ja 
tuestanne.  Tulen vaalimaan teidän kannustavia sanojanne aina sydämessäni. Sanani 
eivät riitä, mutta perheenä tiedätte, että rakastan teitä nyt ja aina. Kiitos teille kaikille. 

 

Rajeeka Ponrasa 

Oulu, marraskuu 25, 2017 
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Lyhenteet 

ATK  Automaattinen tiedonkäsittely. 

CCD  Charge-Coupled Device. CCD-kuvatunnistin, -ilmaisin. 

DAISY  Digital Accessible Information System. Digitaalinen saavutettava 
  informaatiojärjestelmä. 

GIS  Geographic Information System. Paikkatietojärjestelmä. 

GPS  Global Positioning System. Maailmanlaajuinen   

  paikallistamisjärjestelmä. 

ICT  Information and Communication Technology. Tieto- ja  
  viestintätekniikka eli TVT suomenkielisenä lyhenteenä. 

NKL  Näkövammaisten liitto ry. 

RFID   Radio-Frequency Identification. Radiotaajuinen etätunnistus.  

SPSS   Statistical Package for the Social Sciences. Tilastotieteelliseen 
  analyysiin suunniteltu ohjelmisto. 

THL  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Valvira  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. 

WHO   World Health Organization. Maailman terveysjärjestö. 

WLAN   Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkkotekniikka. 
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1. Johdanto 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on antaa syvällistä ymmärrystä 

ikääntyneiden näkörajoitteisten arjen elämästä ja olemassa olevista apuvälineistä, sekä 
hoitotyössä käytössä olevista ICT:n apuvälineistä. Ikääntyminen on elinikäinen prosessi, 
joka on nykyään yksi suurimmista huolenaiheista Suomessa. Suomen väestö tulee 

olemaan ikääntyneempää kansaa kuin muiden EU-maiden, sillä vuoteen 2020 mennessä 
yli 65-vuotiaiden osuus suomalaisista väestöstä tulee olemaan 53,3 %. (Tilastokeskus, 

2012.) Teknologian suosio on kasvanut ihmisten ikääntymisen myötä 
maailmanlaajuisesti. Erilaisilla teknologisilla sovellutuksilla pyritään tukemaan 
hoitotyötä ja varmistaa ikääntyvien hyvinvointia. Suosion myötä myös geronteknologia 

ja terveysteknologia herättävät kiinnostusta.  Näkörajoitteisten vanhusten huomioiminen 
edellyttää hoitotyön eettisten periaatteiden noudattamista ja heidän tarpeidensa 

arvioimista yksilöllisesti. Näkörajoitteisten vanhusten avun tarve kasvaa, kun 
liikkuminen iän myötä rajoittuu. Ikääntyneiden terveydenhuollon palveluiden kysyntä 
on lisääntynyt ja Suomella onkin paljon mietittävää hoivapalveluiden rahoituksen 

suhteen (Murphy & Martikainen, 2013).  

Ihmisten hyvinvointia pyritään tukemaan erilaisilla terveyspalveluilla. Aikaisemmin 

terveyspalvelut  jakautuivat Suomen alueella hyvin epätasaisesti. Suomen hallitus teki 
vuonna 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamisesta lakiuudistuksen 
nimeltä sote-uudistus. Sote-uudistuksen tarkoituksena on yhdistää kuntia 

itsehallintoalueiksi ja näin keskittää palveluita. Sen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita ja saada niitä tasavertaiseksi kaikille kansalaisille. 

Uudistuksen myötä eri sosioekonomisten asemien tuomat terveyserot voivat vähentyä. 
(Tynkkynen, Chydenius, Saloranta & Keskimäki, 2016.). Sote-uudistuksen myötä tuli 
myös uudistus vanhuspalvelulakiin 980/2012. Sen tarkoituksena on tarjota iäkkäille 

laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, pyrkiä kehittämään omaishoidon tukea, sekä 
edistää iäkkäiden itsenäistä suoriutumista. Samalla tullaan uudistamaan 

vammaispalvelulakia, jonka tarkoituksena on tukea vammaisten ihmisten itsenäistä 
elämää. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto [Valvira], 2013.) Aikaisemmin 
erikoissairaanhoitoon erikoistuneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palveluihin 

pääseminen oli vaikeaa, mutta uusien lainsäädäntöjen myötä palvelut tulevat 
laajenemaan, ja kaikilla on pääsy erikoissairaanhoitoihin. (Mäntyranta, Kaila, Mattila & 

Risikko, 2011.) Maaseudulla asuvat suomalaiset ihmiset eivät ole mielestään saaneet 
hyviä erikoissairaanhoiton palveluita. Heidän piti matkustaa eri kuntaan saadakseen 
hyvää erikoissairaanhoitoa. (Lankila, Näyhä, Rautio, Rusanen, Taanila & Koiranen, 

2016.) Maaseudulla asuneiden vanhusten mielestä eri kuntaan matkustaminen 
terveydenhuollon palveluiden saamiseksi oli lähes mahdotonta huonojen teiden ja 

julkisen liikenteen puuttellisen tarjonnan vuoksi. Näiden syiden takia monien vanhusten 
hyvinvointi tulee laskemaan. Keskitettäessä terveyspalveluita, tulee myös huomioida 
kuljetuspalvelujen tarpeellisuus ja saatavuus (Riekkinen, Riekkinen, Kozhabek, 

Zhatkanbayeva & Chebotarev, 2015.) 

Monissa länsimaissa sokeuden yleisempänä aiheuttajana on ikääntymisestä johtuva 

silmäpohjan rappeuma. Tämä silmäsairaus esiintyy yli 65-vuotiailla. Yleensä oireet 
alkavat yhden silmän vauriona ja voivat vähitellen alkaa vaikuttaa molempiin silmiin. 
Sairaus vaikuttaa sentraalisen näön kautta perifeeriseen näköön. MacIlvane ja Reinhardt 

(2001) toteavat tutkimuksissaan, että näkörajoitteisuus on yleistä 65-vuotiailla ja ikä 
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vaikuttaa näkörajoitteisuuteen. Monesti näkörajoitteisuutta ei voida korjata 
lääketieteellisillä menetelmillä (MacIlvane & Reinhardt, 2001). Ikä vaikuttaa näön 
toimintaan, sillä maailmanlaajuisesti 285 miljoonaa ihmistä on näkörajoitteisia ja heis tä 

82 % sokeita yli 50-vuotiaita (World Health Organization [WHO], 2014). Kocur ja 
Resnikoff (2002) toteavat, että ikään liittyviä silmäsairauksia ovat kaihi, glaukooma, 

diabeettinen retinopatia ja korjaamattomat taittovirheet. Diabeetikoilla on 
kaksinkertainen todennäköisyys saada silmäsairauksia kuin diabetesta 
sairastamattomilla ihmisillä. Diabeettisessa retinopatiassa silmän verisuonissa voi olla 

liian korkea paine. Diabetes heikentää silmän verenkiertoa, jonka takia näkö heikkenee. 
(Galloway, Amoaku, Galloway & Browning, 2006.) Harmaakaihissa näkö heikkenee 

mykiön samentumisen seurauksena. Värien ja hämärässä näkeminen voi heiketä, sillä 
kaihi vaikeuttaa valon kulkua verkkokalvolle. Yleensä tällaista sairautta voidaan hoitaa 
operoimalla sairasta linssiä ja korvaamalla se keinotekoisella linssillä. (Laitinen et al., 

2005.) Joillakin henkilöillä näkörajoitteisuuteen vaikuttaa glaukooma, joka johtuu 
silmänpaineen kohoamisesta. Glaukooma aiheuttaa perifeerisen visuaalisen näkökentän 

menettämisen. Pitkään jatkuneena glaukooma aiheuttaa näköhermon vaurioitumista. 
(Haegerstro-Portnoy, Schneck & Brabyn, 1999.) 

Näkörajoitteiset käyttävät liikkumisessaan hyväksi tietoa ympäristöstä. Graham ja 

Napier-Dovorany (2016) havaitsivat tutkimuksissaan, että näkörajoitteiset ihmiset 
kohtaavat jatkuvasti haasteita liikkumisympäristössään, sillä he joutuvat tutkimaan 

ympäristöään, sekä keräämään tietoa ympäristöstä, jotta liikkuminen sujuisi ongelmitta. 
Näkörajoitteisten vanhusten pelko kaatumisesta voi rajoittaa liikkuvuutta, jolloin 
henkilö on vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Tämä taas edesauttaa masennusta, ja 

sosiaalisten suhteiden ylläpito heikkenee. (Barron, Foxall, Von Dollen, Jones & Shull, 
1994.). Läheiset voivat tukea näkörajoitteisten toimintakykyä kannustamalla ja 

avustamalla heitä ulkona liikkumisessa. (Graham & Napier-Dovorany, 2016.) 
Useimmiten hoidettavan tukiverkostoon kuuluvat omaisten lisäksi ystävät ja hoitajat 
Jotkut vanhuksista ovat yksinäisiä, ja näkörajoitteiset vanhukset voivat kokea 

yhteiskuntaan kuulumattomuutta vammansa takia. Yksinäinen vanhus voi helposti 
masentua ja samalla päihteiden käyttö voi lisääntyä, jolloin hänen kognitiiviset 

toimintonsa voivat edelleen heikentyä. (MacIlvane & Reinhardt, 2001; Verstraten, 
Brinkmann, Stevens & Schouten, 2005.) Tieto- ja viestintäteknologia on osa nykyajan 
ihmisen elämää, ja kehittyneillä teknologioilla voidaan helpottaa hoivatyöntekijöiden 

hoitotyötä, esimerkiksi mahdollistamalla potilaiden hoitaminen ilman, että hoitajan 
täytyy olla fyysisesti läsnä. (Abdel-Aziz, Abdel-Salam & El-Sayad, 2016.) Yksinäisten 

vanhusten ja muiden fyysisesti rajoittuneiden ihmisten itsenäisen selviytymisen tueksi 
tuli 1980-luvulla tutuksi termi Smart home eli älykoti. Älykotiratkaisuilla voidaan 
helpottaa liikuntarajoitteisten ihmisten arkea sekä helpottaa hoitotyötä. 

Vanhuspalvelulain uudistuessa tulisi huomioida älykotien mahdollisuus vastata sen 
vaatimuksiin. (Stefanov, Bien & Bang, 2004.) 

Tarkasteltaessa aikaisempaa kirjallisuutta tutkimukset koskien näkörajoitteisia ja 
vanhuksia ovat olleet yleisellä tasolla. Merkittävänä löydöksenä näiden tutkimusten 
tarkastelussa ilmeni, että näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä on tutkittu varsin vähän. 

Halusin tehdä laadullista tutkimusta koskien tieto- ja viestintäteknologian merkitystä 
suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä. Tämä antaisi pohjaa sille, että 

jatkotutkimuksissa voitaisiin myös tutkia Suomen ulkopuolisia näkörajoitteisia 
vanhuksia uutena ilmiönä. Aineiston keruumenetelmänä oli tutkimuskyselyt ja aineistoa 
tullaan analysoimaan hyödyntäen sekä laadullista että tilastollista menetelmää. 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä pyritään vastaamaan seuraavaan 
tutkimuskysymykseen: “Voidaanko ICT:n avulla helpottaa näkörajoitteisten vanhusten 

hoitotyötä?”. Lisäksi tullaan vastaamaan seuraaviin alakysymyksiin: ”Minkälaisia 
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yleisiä ja teknisiä apuvälineitä näkörajoitteiset käyttävät arjessaan ja heidän hoitajat 
hoitotyössään?” sekä ”Onko näkörajoitteisilla vanhuksilla ja heidän hoitajillaan 
kokemusta etävalvontajärjestelmistä ja olisivatko valmiita ottamaan tällaisen 

käyttöönsä?”.  

Tässä pro gradussa tullaan käyttämään termejä etäseurantajärjestelmä ja 

etävalvontajärjestelmä synonyymisesti tarkoittamaan etäisesti tapahtuvaa 
hoitotoimintaa. Tutkimuskyselyjen kohderyhmänä olivat näkörajoitteiset vanhukset, 
sekä heidän omaisensa ja hoitajansa. Tutkimusta varten suoritettiin kaksi erillistä 

tutkimuskyselyä. Molempien kyselyjen vastausten analysoinnissa selvisi, että 
näkörajoitteisilla ja heidän hoitajillaan on käytössään erilaisia apuvälineitä. Kyselyjen 

avulla tutkittiin myös näkörajoitteisten ja heidän hoitajiensa kokemusta 
etävalvontajärjestelmistä. Tuloksista ilmeni, että kohderyhmällä ei ollut laajaa 
kokemusta niistä, mutta olisivat kuitenkin halukkaita kokeilemaan 

etävalvontajärjestelmiä helpottaakseen hoitotyötä. Merkittävimpänä löydöksenä nousi 
esille lisäkoulutuksen tarve yleisten ja teknisten apuvälineiden käyttöön ja niiden 

huoltoon liittyen. Tutkimustulosten löydöksillä voidaan ymmärtää paremmin ICT:n 
merkitys suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten 

hoitotyötä hoidettavien ja heidän hoitajiensa näkökulmasta. Lisäksi tarkoituksena on 
selvittää ICT:n merkitys näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä ja tuottaa tietoa 

etävalvontajärjelmien käyttöönottamisesta näkörajoitteisten ja heidän hoitajiensa 
näkökulmasta. Näkörajoitteiset eivät useinkaan tiedä käytettävissä olevista 
apuvälineistä, jonka takia lisäkoulutuksella voidaan edesauttaa osaamisen siirtymistä 

edelleen näkörajoitteisille. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jota voidaan 
hyödyntää suunniteltaessa näkörajoitteisten hoitotyötä ja siihen tarkoitettuja teknisiä 

apuvälineitä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kohderyhmän tukemisessa 
ja kehitettäessä heille tarkoitettuja hoito- ja huolenpitopalveluja. Näin voidaan varmistaa 
näkörajoitteisten hoitotyön laatua. 

Luvussa 2 tullaan käsittelemään näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä, sekä 
hoitotyöhön liittyvää lainsäädäntöä. Tarkoituksenani on taustoittaa sitä aluetta ja 

toimintaympäristöä, jossa tämän tutkimuksen ydinaines on. Käyn läpi näkörajoitteisten 
vanhusten hoitotyötä yhteiskunnalliselta kannalta, sekä lainsäädännöllisestä 
näkökulmasta. Tämän jälkeen johdatteluna tämän tutkimuksen aineistoon, tulen 

käymään läpi luvussa 3 tieto- ja viestintäteknologiaa osana näkörajoitteisten vanhusten 
hoitotyötä, sekä minkälaisia apuvälineitä ja palveluita tekniikan avulla voidaan tarjota. 

Luvussa 4 käyn läpi tutkimukseni tutkimusongelmat, aineiston keruumenetelmät, 
käytetyt tutkimusmenetelmät, tutkimuksen kohderyhmää sekä aineiston keruuseen 
liittyvät vaiheet. Luvussa 5 kerättyjä aineistoja tullaan analysoimaan ja tulokset 

esitetään taulukkojen avulla. Tämän luvun jälkeen seuraa luku 6, jossa pohditaan 
vastausta tutkimusongelmaan tutkimuksen tulosten ja aikaisemman tieteellisen 

kirjallisuuden perusteella. Johtopäätökset tehdään luvussa 7 ja kyseisen luvun jälkeen 
löytyy tässä gradussa ja tutkimuksessa käytetyn kirjallisuuden lähdeluettelo ja liitteet.  
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2. Näkörajoitteiset vanhukset ja hoitotyö 

Tässä osiossa kerrotaan aikaisempien tutkimusten pohjalta yleistä tietoa 

näkörajoitteisista vanhuksista ja heidän hoitamisestaan, sekä uudistuneesta 
lainsäädännöstä liittyen vanhuksiin. Suomalaisessa yhteiskunnassa hoitotyö on suurelta 
osin valtion kustantamaa palvelua, joten lainsäädännöllisten periaatteiden 

ymmärtäminen on keskeinen osa hoidon suunnittelua. Hoitotyö Suomessa on tällä 
hetkellä murroksessa, johtuen laaja-alaisista sosiaali- ja terveysalan lainsäädännöllisistä 

uudistuksista. Ikääntyneiden hoitaminen on yhteiskunnan vastuulla, ja tästä syystä 
ikääntyminen on merkittävä yhteiskunnallinen tekijä. Nämä tekijät huomioiden on 
tärkeää ymmärtää hoidon perusteita ja palveluihin vaikuttavaa lainsäädäntöä. 

2.1 Suomen ikääntyvä väestö ja sote-uudistus 

Ikääntyminen on  hyvin yksilöllinen biologinen ja sosiaalinen tapahtuma. Suomessa 

yksi suurimmista huolenaiheista on väestön ikääntyminen. Suomessa 80-vuotiaiden 
määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Väestön ikääntyminen on 
lisännyt akuuttia sairastavuutta ja hoivapalveluiden tarvetta, jonka takia Suomen on 

mietittävä, miten hoito- ja hoivapalveluita rahoitetaan. Tämän lisäksi terveydenhuollon 
palvelujen käyttö on kasvanut jyrkästi vanhusten ikäryhmässä. Tulevaisuudessa 

vanhusten väestönosuuden kasvu vaikuttaa myös kuolleiden määrän nousuun. (Murphy 
& Martikainen, 2013.) Suomessa on Euroopan tasolla runsaasti ikääntynyttä väestöä 
(Kuva 1). Vuonna 2012 tehdyn tilaston mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Suomen 

väestöstä oli 18,8 %, joka oli kahdeksanneksi korkein EU:ssa. (Tilastokeskus, 2012.)  

 

Kuva 1. Suomen yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä verrattuna muihin EU-maihin (Tilastokeskus, 

2012). 

Suomen väestön ikääntymisellä on vaikutusta kansantalouteen, sillä ikärakenteen 

muutos vaikuttaa julkisen talouden tulojen ja menojen muutoksiin. Valtiolle tulee 
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paineita verotuksen kiristämisessä, sillä työväestön ikääntyminen tulee lisääntymään 
tulevina vuosina. Tilastokeskuksen (2015) mukaan 15-64-vuotiaiden määrä on 
vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Kuva 2 osoittaa, että työikäisen väestön määrä on 

vähentynyt eli suomalainen yhteiskunta ikääntyy.  (Tilastokeskus, 2015.)  

 

Kuva 2. 15-64 vuotiaiden määrä Suomen väestössä vuosina 2010-2016 (Tilastokeskus, 2016). 

Erilaisilla terveyspalveluilla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia. 
Terveyspalvelut ovat jakautuneet Suomen alueilla eri tavoin, jolloin oikeudenmukaisuus 
ei terveyspalveluissa välttämättä toteudu. Tässä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan 

sitä, että terveyspalveluja eniten tarvitsevat ihmiset saisivat myös käyttää niitä. Hoitoon 
pääsy on usein vaikeaa, sillä erilaisia terveydenhuollon palveluja on tarjolla useimmiten 

kaupungeissa. Erilaisten terveydenhuollon palveluiden käyttö voi aiheuttaa 
lisäkustannuksia. (Laitinen et al., 2005.) Maaseuduilla on huonoja tieyhteyksiä ja 
julkisen liikenteen tarjonta on puutteellista. Maaseudulla asuu paljon ikääntyneitä 

ihmisiä ja monilla heistä ei ole omaa autoa käytössään tai ovat terveydentilaltaan 
kykenemättömiä ajaamaan. Lankila ja muut (2016) vertailivat tutkimuksessaan eroja 

terveydenhuollon palvelujen käytössä kaupungissa ja maaseudulla asuvien ihmisten 
välillä. Tarkastelussa ilmeni, että maaseudulla asuvat ihmiset käyttävät 
terveydenhuollon palveluja vähemmän, kuin ne jotka asuivat lähempänä kaupunkia. 

Tähän syynä oli pitkät ajomatkat maaseudulta kaupunkiin. Suomessa 
terveydenhuoltopalveluiden kaukaisesta sijainnista johtuva saatavuuden vaikeus voi 

aiheuttaa väestön hyvinvoinnin heikkenemistä. (Lankila et al., 2016.) 

Ikääntyminen tuo fyysisiä vaikeuksia, kuten näön ja turvallisen liikkumisen 
heikkenemistä. Asuinolosuhteiden heikko laatu ja pitkät lähipalvelumatkat voivat 

hankaloittaa ikääntyneiden selviytymistä arjessa. (Graham & Napier-Dovorany, 2016.) 
Tilastokeskuksen (2013) mukaan ikäihmisten elämänlaatu pysyy hyvänä niin kauan 
kuin he asuvat kotonaan. Yksin asuminen on nykyään yleistä ikäihmisten keskuudessa. 

Sen haasteena on laadukkaiden kotihoitopalvelujen tarjonta, eikä hoitoapua ole 
välttämättä riittävästi kaikille niille haluaville. Kuvassa 3 kuvataan yli 74-vuotiaiden 

määrää kunnittain vuonna 2011, ja kuvan mukaan Keski- ja Itä-Pohjanmaalla yksin 
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asuvien vanhusten määrä on suurempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla. (Tilastokeskus, 
2013.) 

 

Kuva 3. Vuonna 2011 yli 74-vuotiaiden yksin asuvien määrä kunnittain (Tilastokeskus, 2013).  

Suomen hallituksen tulevaisuuden haasteista on viime aikoina keskusteltu mediassa. 
Suomen hallitus on sopinut terveydenhuollon ja sosiaaliturvajärjestelmän 

uudistamisesta lainsäädännön avulla vuonna 2015. Tätä kutsutaan sote-uudistukseksi eli 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteen uudistukseksi. Sen tarkoituksena 
on yhdistää kuntayhtymiä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Vuodesta 2019 lähtien, 

demokraattisesti valitut neuvostot olisivat vastuussa mm. pelastus-, elinkeino-, 
liikennetoimeen liittyvistä asioista. (Tynkkynen et al., 2016.) Sote-uudistuksen yhtenä 

tarkoituksena on edistää Suomen ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä kehittää 
kotihoidon ja omaishoidon palveluita. Ikääntyneet ihmiset voivat saada palvelusetelin, 
jonka avulla voivat saada terveyspalveluja ja hoitoja kotiinsa. Lisäksi tarjota ihmisille 

valinnanvapautta eli jokainen ihminen saa valita sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajan 
paikkakunnasta riippumatta. Uudistuksen myötä tullaan tarjoamaan digitaalisia ja 

liikkuvia palveluja. Digitaaliset palvelut antavat mahdollisuuden pyytää neuvoja, varata 
aikaa internetissä ja keskustella lääkärin kanssa etäisesti virtuaalisen palvelun kautta. 
Liikkuvia palveluja voi saada kodin läheltä ja tällaisia ovat esimerkiksi rokotusten 

saaminen. Sote-uudistus edistää sosioekonomisesti vähäosaisten vanhusten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen saatavuutta. (THL, 2016.) Kuljetuspalveluja voi saada sekä 

ikääntynyt että vaikeavammainen henkilö.  Vammaispalveluasetuksen 5 §:n mukaan 
vaikeavammainen on henkilö, jolla on sairautensa tai vammansa takia vaikeuksia 
käyttää julkista joukkoliikennettä. (THL, 2015.) Terveydenhuollon palveluja 
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priorisoimalla voidaan saada oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus toteutumaan 
kunnittain. Uusia terveydenhuollon palveluja oli saanut kunnissaan 75-vuotiaista noin 
70 %, esimerkiksi kotikäyntien järjestyminen on yleistynyt viime vuosina. Tätä 

palveluiden lisääntymistä havainnollistetaan kuvassa 4 (THL, 2016).  

 

Kuva 4. Ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen saatavuus kunnittain vuosina 2014-2016. 

(Mukaillen THL:n kunta-aineisto, 2016).  

Uudistetun vanhuspalvelulain mukaan ikäihmisen saama hoito pitää pyrkiä järjestämään 
kotioloissa, tai kotioloja vastaavissa olosuhteissa. Vanhuspalvelulaista löytyy lisää 

tietoa luvusta 2.2. Kuvassa 4 nähdään myönteistä kehitystä suhteessa tähän asetukseen. 
Yhä useammassa kunnassa ikäihmisillä on mahdollista saada palveluja kotiin. 

Kunnat eivät enää rahoita julkisia terveydenhuollon palveluita. Valtio rahoittaa niitä 

verorahoilla. Tämän lisäksi kunnissa työnantajien täytyy tarjota tai järjestää ehkäisevää 
työterveyshuoltoa työntekijöilleen. Työnantajat ovat päättäneet tarjota palveluita 

työntekijöilleen tarjoamalla vakuutuspalveluja, jotka katsotaan yritykselle eduksi 
verovähennysten kautta. Hallituksen mielestä terveydenhuollonpalveluiden uudistus 
parantaa tuottavuutta ja palvelujen saatavuutta. Tämä myös saattaa vähentää 

terveyseroja kaikkialla Suomessa. (Mäntyranta et al., 2011.) Kuntauudistuksella voidaan 
kilpailuttaa julkista ja yksityistä terveyspalveluiden tuotantoa. Julkisten ja yksityisten 

sektoreiden hankintaosaamista tullaan kehittämään, lisäksi myös terveydenhuollon 
tuotteistusta tullaan kehittämään. Yksityisen sektorin rooli tulee kasvamaan alueilla, 
missä aikaisemmin on toiminut vain julkinen sektori. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

[THL], 2016.) Hallituksella tulee olemaan vaikeuksia järjestää tasa-arvoista 
terveydenhuoltoa kaikille ikäryhmille. Tasa-arvoisen terveydenhuollon toteuttamiseksi 

hallituksen täytyy ottaa huomioon ikääntyneiden ihmisten määrä väestössä, 
terveydenhuollon palveluiden kustannukset ja erikoissairauksiin erikoistuneiden 
ammattihenkilöiden saatavuus. (Kaarakainen, Rissanen & Kinnunen, 2010.) 
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2.2 Suomalainen lainsäädäntö hoito- ja huolenpitopalvelujen laadun 
varmistajana 

Vanhuspalvelulakiuudistus tuli voimaan 28.12.2012. Sen tarkoituksena on edistää 
ikääntyneen väestön hyvinvointia ja antaa heille paremmat mahdollisuudet suoriutua 
itsenäisesti. (Laki ikääntyneen, 2016.) THL ja Valvira valvovat, että kunnan tarjoamat 

vanhuspalvelut toteutuvat annetun lainsäädännön mukaisesti. Kunnilla on velvollisuus 
kehittää myös omaishoidon tukea. Sen täytyy julkaista tietoa puolen vuoden välein siitä, 

miten ja milloin vanhuksilla on mahdollisuus saada pyytämiään palveluja. (Valvira, 
2013.) Lainsäädännössä on määritelty kunnan velvollisuuksista vanhuspalvelujen 
järjestämisessä ja niiden laadun toteutumisesta. Vanhuspalvelulain (980/2012) yhtenä 

tavoitteena järjestää vanhuksille laadukkaita kotihoidon palveluita, jotka tukevat kotona 
asumista. Jos ikääntyvä henkilö on pitkäaikaisessa laitoshoidossa, niin häneltä voidaan 

periä maksukyvynsä perusteella enintään 85 % nettokuukausituloista. Hoitomaksuja 
voidaan myös periä hoidettavan puolisolta. Heidän yhteenlasketuista nettotuloistaan 
voidaan periä korkeintaan 42,5 %. Kunnilla on mahdollista vaatia hoitomaksuja heti, 

mutta poikkeuksiakin on. Mikäli hoidettavan terveydentila vaatii yli kolmen kuukauden 
hoitoa, voidaan hoitomaksuja suorittaa jälkikäteen. Vain kunnilla on oikeus periä 

omaishoitomaksuja, ja potilaan huonon taloudellisen tilanteen vuoksi, kunta voi päättää 
olla perimättä hoitomaksuja osittain tai ollenkaan. (Valvira, 2013; THL, 2013.)  

Vammainen ihminen on henkilö, joka ei pysty vammansa tai sairautensa takia 

selviytymään arjen askareista. (Laki ikääntyneen, 2016) Vammaispalvelulaki 
(380/1987) uudistuu kokonaan. Siinä yhdistetään vammaispalvelu- ja kehitysvammalait. 
Tässä lainsäädännössä tullaan huomioimaan myös vammaisten vanhusten tarpeita. 

Vammaislakityöryhmä antoi ehdotuksensa vammaislaista vuonna 2015. Vammaislain 
tavoitteena on parantaa asumispalveluja ja palveluasumista. Tämän lainsäädännön 

mukaan vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntoja tullaan korjaamaan kuntien 
avustuksella. Vammaislain tavoitteena on edistää vammaisen ihmisen 
itsemääräämisoikeutta ja tukea heidän itsenäistä suoriutumista.  Se esittää määräyksiä 

päivähoitomaksuista, joiden mukaan kaikkien perheenjäsenten tulee osallistua 
päivähoitomaksuihin tulojensa perusteella. Näin voidaan edesauttaa laadukkaiden 

erityispalveluiden tarjoamista kehitysvammaisille perheenjäsenille. (Valvira, 2015). 
Vammaispalvelulaki edellyttää kunnilta kuljetus- ja saattajapalveluiden järjestämistä, 
lisäksi vammaisella henkilöllä tulee olla mahdollisuus käyttää taksia, invataksia, tai 

muunlaista ajoneuvoa kuljetusapunaan. Myös oman auton hankkimista voidaan tukea 
eri viranomaisten avustuksella. Suomen yhdenvertaisuulaki (1325/2014), joka tuli 

voimaan 05.01.2015, kieltää henkilön syrjimistä vammaisuutensa perusteella. Syrjintä 
tarkoittaa sitä, että henkilöä kohdellaan ominaisuutensa, kuten vammaisuutensa takia 
huonommin kuin muita samassa tilanteessa olevia henkilöitä. Tämä koskee kaikkia 

viranomaisia, työnantajia ja koulutusten järjestäjiä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvovat yhdessä, että lakia noudatetaan. 

(Finlex, 2015; THL, 2015.) 

2.3 Ikääntymisen vaikutus näkörajoitteisuuteen 

Näkörajoitteisuus on yleistä yli 65-vuotiailla. Se liittyy usein iän aiheuttamiin 
muutoksiin silmässä. Tällaista silmän näkökyvyn muutosta ei monissa tapauksissa voida 
korjata lääketieteellisillä menetelmillä. (Haegerstrom-Pornoy, Schneck & Brabyn, 1999; 

MacIlvane & Reinhardt, 2001.) Ikääntyminen on elinikäinen prosessi, ja sen aikana 
tapahtuu ihmisen psyykkisessä ja fyysisessä olemuksessa muutoksia. Nämä muutokset  

muovaavat ihmisen toimintakykyä. Maailmanlaajuisesti 285 miljoona ihmistä ovat 
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näkörajoitteisia. Heistä 39 miljoonaa ovat sokeita ja loput heikkonäköisiä. 
Näkörajoitteisuutta ilmenee enemmän vähäosaisen väestön keskuudessa. (Lehto, 
Kananoja, Kokko & Taipale, 2001.) 

Euroopassa yleisimpiä silmäsairauksia ovat diabeettinen retinopatia, glaukooma, kaihi, 
sekä erilaiset korjaamattomat taittovirheet. (Galloway et al., 2006.) Graham ja Napier-

Dovorany (2016) kuvailevat näkörajoitteisilla olevan ongelmia ulkona liikkumisessa ja 
sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Liikkuminen tuo erilaisia haasteita, sillä esteiden 
arviointi ja hahmottaminen voi olla haasteellista. Näkörajoitteiset tutkivat ympäristöään 

ja keräävät siitä jatkuvasti tietoa vältelläkseen ympärillään olevia esteitä. He pystyvät 
tuntoaistillaan tunnustelemaan ympäristöään ja liikkumaan sen mukaisesti. (Graham & 

Napier-Dovorany, 2016; Laatikainen & Rudanko, 2005.) Näön äkillinen menettäminen 
voi aiheuttaa motivaation puutetta ja masennusta. Myös perhesuhteet saattavat kärsiä, 
koska tulee tapahtumaan suuri elämänmuutos. (Haegerstrom-Pornoy, Schneck & 

Brabyn, 1999.) Psykologisilla tekijöillä voi olla vaikutusta muistiin ja toimintakykyyn 
(Kocur & Resnikoff, 2002). Monet näkörajoitteiset käyttävät kävelykeppiä liikkumisen 

tukena, sillä se heijastaa ääniä. Usein vanhus käyttää molempia käsiä tukeutuessaan 
kävelykeppiin, jonka takia liikkuminen on raskasta ja aiheuttaa väsymystä. Joillakin 
näkörajoitteisilla ei ole kokemusta kävelykepeistä tai huonot kokemukset voivat antaa 

mielikuvan siitä, että kävelykepit ovat vaarallisia apuvälineitä. (Lacey & MacNamara, 
2000.) Vaarallisuuden tunne ja kokemus voi rajoittaa itsenäistä liikkumista ja 

näkörajoitteiset saattavat päättää pysyä sängyissään tai tuoleissaan (Kocur & Resnikoff, 
2002). Liikkumattomuudella on taas vaikutusta mm. sydän- ja verisuonielimistöön. 
Terveydentilan heikkeneminen ja liikkumattomuus voivat aiheuttaa toivottomuutta ja 

masennusta. (Graham & Napier-Dovorany, 2016.) 

Synnynnäinen sokeus on merkittävä näkörajoitteisuuden aiheuttaja Suomessa. Henkilön 

katsotaan olevan lähes sokea, jos hän kykenee aistimaan valoa ja hänen näkökenttänsä 
on laajuudeltaan enintään 10 astetta, tai näöntarkkuutensa on alle 0,02. Toiminnallisesti 
sokeiksi voidaan katsoa myös syvästi heikkonäköiset ihmiset, joiden näkökenttä voi olla 

enintään 20 astetta tai heidän näöntarkkuutensa on alle 0,05. Suomessa 14 % sokeaksi 
katsotuista henkilöistä on syntymäsokeita tai alle yksivuotiaana näkönsä menettäneitä 

ihmisiä. (Laatikainen & Rudanko, 2005.) Maailmanlaajuisesti synnynnäiseen sokeuteen 
voi vaikuttaa sosioekonominen kehitys, näönhoitopalveluiden ja terveyspalveluiden 
saatavuus. Teollisuusmaissa synnynnäinen sokeus on seurausta vauriosta näköhermossa, 

mutta kehitysmaissa synnynnäisen sokeuden syynä on useimmin tuhkarokon aiheuttama 
sarveiskalvon vaurioituminen tai A-vitamiinin puutos. Maailmanlaajuisesti 

keskituloisissa maissa usein synnynnäisen sokeuden esiintyvyyteen vaikuttaa kaihi, 
synnynnäinen epämuodostuma tai verkkokalvon rappeuma, joka on perinnöllinen 
sairaus. (Galloway et al., 2006; Gilbert & Foster, 2001.) Synnynnäiseen sokeuteen 

vaikuttaa myös Neisseria gonorrhoeae tai Chlamydia trachomatiksen aiheuttama 
”ophthalmia neonatorum” eli vastasyntyneen silmätulehdus. Ophthalmia neonatorum 

voi hoitamattomana aiheuttaa sokeutta. Neisseria gonorrhoeae on diplokokki bakteeri, ja 
Chlamydia trachomatis on gramnegatiivinen bakteeri. (Zuppa, D’Andrea, Catenazzi, 
Scorrano & Romagnoli, 2011.)  

WHO johtaa useita kansainvälisiä hallituksia ja yksityisen sektorin järjestöjen 
tavoitteena on poistaa näkörajoitteisuutta aiheuttavia sairauksia. Sen mukaan 

näkörajoitteisuus on laskenut 1990-luvusta lähtien. Tähän ovat vaikuttaneet 
sosioekonomiset kehitykset, edistyneet kansanterveystoimet, laajat näönhoitopalvelut  ja 
tietoisuus näkösairauksista. (WHO, 2014.) Tsirmpas, Rompas, Fokou ja Koutsouris 

(2015) havaitsivat tutkimuksissaan, että näköhäiriöihin vaikuttaa eniten ikä ja yli 65-
vuotiailla näköhäiriöt ovat yleisimpiä. Tarnanen, Välimäki & Vuorio (2010) toteavat, 
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että harmaakaihi on yleisin sokeuden aiheuttaja. Yli 30 % yli 65-vuotiaista kärsivät 
näköä haittaavasta harmaakaihista, joko yhdessä tai molemmissa silmissä. (Tarnanen et 
al., 2010.) Harmaakaihissa näkö heikkenee mykiön samentumisen seurauksena. Värien 
ja hämärässä näkeminen voi heiketä, sillä kaihi vaikeuttaa valon kulkua verkkokalvolle. 
(Galloway et al., 2006; Gilbert & Foster, 2001.) Laitinen ja muut (2005) totesivat 
vuonna 2000 Suomen väestössä olevan 65 000 (2,1 %) näkörajoitteista ja 17 000 (0,6 
%) sokeaa aikuista. Näkörajoitteisuus on yleistä yli 65-vuotiailla ja naisten 
näkörajoitteisuus oli yleisempää kuin miesten. Sokeus on yleisempää miehillä kuin 
naisilla. (Laitinen et al., 2005.)  

Taulukko 1. Taulukko näkörajoitteisuuden esiintymisestä eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä. 

(Mukaillen Laitinen et al., 2005.)  

 
Taulukko 1 esittää tuloksia tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu objektiivisesti tunnistetun 
näkörajoitteen esiintymistä eri ikäryhmissä. Tutkittaville suoritettiin näöntarkkuustesti, 
jonka perusteella voitiin arvioida näkökykyä. Naisilla esiintyi näkörajoitteisuutta miehiä 
enemmän, kun arvioitiin kaikkia ikäryhmiä yhdessä. Näkörajoitteen esiintyminen 
yleistyi huomattavasti yli 74-vuotiailla suhteessa nuorempiin ikäluokkiin, ja kaikkein 
eniten näkörajoitteisuutta esiintyi yli 85 vuotiaiden ikäryhmässä. (Laitinen et al., 2005.) 

2.4 Hoitotyön yleiset periaatteet 

Hoitotyö on työtä, jota tehdään sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun 
ammattikoulutuksen mukaisesti. Hoitotyön tavoitteena on edistää potilaan terveyttä ja 
hyvinvointia. Hoitotyöntekijöitä ovat sairaanhoitajat, perushoitajat, terveydenhoitajat, 
erikoissairaanhoitajat ja myös muut hoitajat. (Kalkas & Sarvimäki, 1995.) Hoitotyö on 
käytännön työtä, jonka lähtökohtina ovat arvot ja arvostukset. Arvot ja arvostukset ovat  
yhteydessä ihmiseen ja terveyteen. Hoitamisen perusteisiin kuuluvat erilaiset 
hoitomenetelmät ja niiden muodot. (Auvinen, Suominen, Leino-Kilpi & Helkama, 
2004.) Useilla eri ammattiryhmillä on erilainen käsitys siitä mitä on hyvä hoito, joka voi 
vaikuttaa hoitotyöhön. Tämä johtuu siitä, että hoitopalvelut ovat monipuolistuneet ja 
työnjako on erilaistunut. Hoitotyön periaatteena on edesauttaa mielekkään hoidon 
toteutumista potilaille. Mielekkääseen hoitoon kuuluvien toimenpiteiden täytyy pyrkiä 
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ylläpitämään ihmisen normaalitilaa tai palauttamaan ihmisen käyttäytymistä 
normaalitilaan. (Väisänen, 2004.) 

Ammattietiikka on osa sairaanhoitajan työtä ja hoitajien työhön kuuluu eettiset  tiedot ja 

taidot. Niiden avulla hoitajat voivat tehdä moraalisia päätöksiä hoitotyössään. 
Suomalaisten hoitajien eettinen tietämys vaihtelee suuresti, sillä heidän tietämyksensä 

perustuu itseopiskeluun ja hiljaiseen tietoon. Hiljaisen tiedon voi oppia toiselta 
kokeneemmalta hoitajalta. Nykyään Suomen hoitotyön koulutuksessa pyritään 
opettamaan varsinkin ihmisen kunnioittamista ja ihmisoikeuksien tuntemista. 

(Salminen, Metsämäki, Numminen & Leino-Kilpi, 2013.) Hoitotyön keskeisenä 
tehtävänä on tukea ihmisen voimavaroja, parantaa elämänlaatua ja edistää itsenäistä 

selviytymistä. Hoitotyön ammattilaisen työnteossa tärkeintä ovat perusarvojen 
johdonmukainen kunnioittaminen (Väisänen, 2004). Hoitotyössä täytyy ottaa huomioon 
ihmisten kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja itsemääräämisoikeus, sekä pääsy 

hyvään hoitoon. Hoitotyön ammattilaisilla on oikeus päättää siitä, millaista hoitoa 
potilas tulee saamaan. Eettisesti oikeudenmukaisen hoidon toteutumiseksi potilaalle 

täytyy kuitenkin pystyä tarjoamaan riittävä ymmärrys hoidon sisällöstä ja laadusta, jot ta 
hän voi antaa oman suostumuksensa hoidon toteutumiselle. (Kalkas & Sarvimäki, 
1995.) Hoitotyön oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan myös sitä, että hoitoalan 

ammattilaiset ovat omalta osaltaan vastuussa hoidon tasapuolisesta jakautumisesta eri 
väestöryhmien välille. Lisäksi kaikkien ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa. Suomessa 

kaikille taattaviin ihmisoikeuksiin kuuluvat ainakin yksilön arvot sekä uskonnon vapaus 
ja uskonnollisten arvojen kunnioittaminen. (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2009.) 
Eettisiin ohjeisiin kuuluvat myös laadukkaan tieteellisen työn kunnioittaminen. 

Nykyään hoitotyössä painotetaankin entistä enemmän tieteen ja uuden tutkimuksen 
merkitystä. Hoitotieteelliset tutkimukset antavat tietoa hoitotyöstä ja kehittävät 

hoitotyön koulutuksen sisältöä. (Auvinen et al., 2004.) 

Hoitotyössä on kaksi tärkeää vastuualuetta: humanistiset ja tieteelliset arvot. 
Humanistisilla arvoilla tarkastellaan vastuuta väestöstä ja yksilöstä. Tieteellisillä 

arvoilla taas määritellään vastuuta hoitotyön kehittämisestä. Nykyään hoitotyön 
ammattilaisen työ on vaativaa ja joskus jopa paradoksaalista. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen, 2013.) Hyvän hoitotyön toteuttamiseen vaikuttaa monet tekijät, 
kuten aktiivinen toiminta, arviointi, oma persoona ja asenteet. Ihmisen moraalista tilaa 
kuvastavat kunkin ihmisen itselleen asettamat kysymykset ja päivittäiset teot. Usein 

ihmisen kehitys, omatunto ja eettinen luonne ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa. 
Auvinen kumppaneineen (2004) toteavat, että hoitohenkilökunnan täytyy tietää, mikä 

on eettisesti hyvää hoitotyötä ja tehdä rohkeasti päätöksiä omien oppiensa mukaisesti. 
Rohkeiden päätöksien tekeminen edellyttää hoitotyöntekijältä teoreettista tietoa, 
henkilökohtaista tietoa, toimintatietoa ja tilannetietoa (Auvinen et al., 2004.) 

Teoreettisessa tiedossa on kaksi tasoa, perustaso ja reflektoiva taso. Perustasossa 
hoitajalla on tietoa työohjeista ja periaatteista, joita hänen täytyy noudattaa työssään. 

Reflektoivassa tasossa pystytään analysoimaan eettisiä ongelmia, käsitteitä, teorioita ja 
abstrakteja. Hoitajan täytyy tietää perustasolla ihmisarvosta, oikeudenmukaisuudesta, 
autonomiasta, solidaarisuudesta, kunnioituksesta ja johdonmukaisuudesta. Näillä 

teoreettisilla tiedoilla hoitotyöntekijä voi rakentaa itselleen oman käsityksensä 
hoitamisen ratkaisuista ja valinnoista. Eettisessä toimintatiedossa hoitaja toimii niin, että 

etiikka muokkaa hänen toimintaansa. Aristoteleen (1989) eettisen teorian mukaan 
toimintanäkökulma on tärkeä eettisessä tai moraalisessa toiminnassa. (Sarvimäki & 
Stenbock-Hult, 2009.) Hyviä tekoja tekemällä ja eettisellä harjoituksella voidaan oppia 

eettisestä toimintatiedosta. Tällainen harjoittelu tai hyvien tapojen oppiminen voi olla 
esimerkiksi potilaan tervehtiminen ja potilashuoneen oveen koputtaminen sisään 
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mentäessä. Henkilökohtaisessa eettisessä tiedossa tärkeintä ovat ihmisen persoona ja 
luonne. Hoitajalla täytyy olla empatiakykyä, epäitsekkyyttä ja hyväntahtoisuutta 
auttaessa potilastastaan. (Kalkas & Sarvimäki, 1995.) 

Hoitotyön etiikassa korostetaan ihmissuhteiden etiikkaa, jonka avulla pyritään 
edistämään ihmisen hyvinvointia ja hoitoalan ammatillista toimintaa. Hoitotyön 

toiminnan täytyy olla altruismista eli epäitsekästä toimintaa, jossa toisen etu laitetaan 
oman edun edelle. (Väisänen, 2004.) Hoitotyössä altruistisilla teoilla voidaan vähentää 
ihmisten kärsimyksiä ja edistää samalla ihmisten omaa onnellisuutta ja hyvinvointia. 

Egoismilla tarkoitetaan altruismin vastakohtaa, sillä siinä ihminen on itsekäs ja oma etu 
asetetaan kaiken muun edelle.  Toisaalta niin hoitajien kuin kaikkien ihmisten on oltava 

jonkin verran egoistisia, jottei oma hyvinvointi kärsi ja hoitajasta tule hoidettavaa. 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2009.) Kun tehdään yhteistyötä eri ammattiryhmien 
välillä, voi hoitotyössäkin syntyä eettisiä ongelmia. Hoitotyön onnistumisen 

edellytyksenä on yhteistyö eri ammattiryhmien välillä. Hoitotyöstä on määritelty 
lainsäädäntö, jossa käsitellään ihmisten oikeuksia, palvelujen tuottajien oikeuksia, 

terveydenhuollon organisoimista ja suunnittelua sekä taloudellisia resursseja. Kalkas ja 
Sarvimäen (1996) mukaan Suomessa astui voimaan laki (785/1992), joka määrittelee 
potilaan asemaa ja oikeuksia. Potilaan asemaan kuuluvat elämän kunnioittaminen, 

ihmisen kunnioittaminen ja ihmisen hyvinvoinnin ylläpitäminen. Potilaan oikeuksia 
ovat oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, tiedonsaantioikeus, itsemääräämisoikeus, 

oikeus tietosuojaan ja oikeus potilasasiamieheen. Hoitoalan ammattilaisten kuuluu 
kunnioittaa näitä oikeuksia. (Kalkas & Sarvimäki, 1996.) Näkörajoitteiset vanhukset 
ovat henkilöitä, joiden toiminta on estynyt synnynnäisen tai iän tuoman vamman takia. 

Kaikille näkörajoitteisille vanhuksille kuuluu sama oikeus kuin muillakin hoidettavilla 
ihmisillä. (Jacobs, 1984.) 

2.5 Näkörajoitteisten vanhusten hoitotyö 

Vanhusten ja vammaisten henkilökohtaisen avun kysyntä on kasvanut viime vuosina, ja 
samalla terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet. Henkilökohtainen apu tarkoittaa 
avustusta tehtävissä tai toimissa, jotka autettava tekisi itse, mutta ei vammansa tai 

sairautensa vuoksi pysty niitä itsenäisesti suorittamaan. Tällaisia avuntarpeita voivat 
olla, esimerkiksi päivittäiset askareet ja toimet, sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ylläpitäminen ja harrastukset. Suomessa henkilökohtaisen avun asiakasmäärä oli vuonna 
2013 noin 15 000 henkilöä. Verrattuna vuoteen 2006 kaikkien asiakkaiden 
kokonaismäärä on kolminkertaistunut. Yli 65 –vuotiaiden asiakasmäärään oli tullut 

vuoden aikana noin 2000 henkilöä lisää vuodesta 2012 ja vuodesta 2006 asiakkaiden 
kokonaismäärä on kokonaisuudessaan 8-kertaistunut. (THL, 2014.)  

Hoitoalan ammattilaisella täytyy olla perustietoa hoidoista ja hänen täytyy olla 

perehtynyt tautien diagnostiikkaan. Hoitaessaan näkörajoitteista vanhusta heillä täytyy 
olla tietoa myös ikääntyneiden hoitotyöstä ja ikääntymisen vaikutuksesta näköön. 

(Kammer, Sell, Jamara & Kollbaum, 2009.) Rosenbloom (2007) toteaa 
tutkimuksessaan, että näkörajoitteisten vanhusten hoidossa tarvitaan hoitoalan 
ammattilaisen havaintoja, ymmärrystä ja tarkkaa diagnostiikkaa näkörajoitteisuudelle. 

Hoitohenkilökunnan tuki ja apu ovat tärkeitä tekijöitä näkörajoitteisen hyvinvoinnin 
kannalta. Monissa tutkimuksissa korostetaan vanhusten suhteita perheenjäseniin, mutta 

unohdetaan perhettä täydentävät jäsenet, kuten hoitajat ja ystävät. (Roosenbloom, 
2007.) Tukiverkoston apu ja tuki voi edesauttaa näkörajoitteista vanhusta sosiaalisen 
suhteiden luomisessa ja näin ollen estää eristäytymistä. Monet vanhukset ylläpitävät 
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ystävyyssuhteitaan useita vuosikymmeniä ja ilman ystävyyssuhteita näkörajoitteisen 
vanhuksen elämänlaatu voi laskea. (MacIlvane & Reinhardt, 2001.) 

Monet vanhukset kokevat olevansa yksinäisiä, ja näkörajoitteisia vanhuksia voidaan 
syrjiä yhteiskunnassa. Yksinäisyyden tunne voi johtaa masennukseen, päihteiden 

käyttöön ja itsemurhaan, sekä kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen. (Verstraten et 
al., 2005.) Näkörajoitteisille ihmisille tavallinen itsenäinen toiminta voi tuottaa 

hankaluuksia, kuten pienten tekstien erottaminen, paikasta toiseen siirtymisessä voi olla 
haasteita, ja näkörajoitteen takia lisääntynyt riski kaatua altistaa vammoille. (Barron et 
al., 1994.) Monet näkörajoitteiset voivat parantaa aistitoimintojaan harjoittelemalla 

esimerkiksi pistekirjoitusta. Tämän takia vanhusten ja näkörajoitteisten vanhusten 
tukiverkostot ovat tärkeä osa hoitoa. Näkörajoitteisten omaishoitajilla ja hoitajilla on 

korkea stressitaso, ja heidän riskinsä sairastua, kuten masennukseen ja heikentyneen 
immuunijärjestelmän takia infektioihin, voivat nousta. (Vuokko, 2004). Heidän 
tehtävinään voi olla esimerkiksi aterioiden valmistus, lääkehoidossa auttaminen, sekä 

saattajana toimiminen. Omaishoitajat ovat arvokkaita näkörajoitteisten ihmisten 
elämässä. Täytyy kuitenkin muistaa, että näkörajoitteiset eivät useinkaan ole täysin 

riippuvaisia hoitajistaan. (Martinez, Williams & Fuhr, 2009.) 

Näkörajoitteisten vanhusten tulisi saada tietoa heille tarkoitetuista julkisista ja 
yksityisistä palveluista. Heillä tulee olla myös perusvapauksia, vaikka he olisivatkin 

koti- tai laitoshoidossa. Tällä tavalla heidän tarpeitaan ja oikeuksiaan voidaan 
kunnioittaa. (Overbury, Wittich & Spadafora, 2005.) Ikääntyneillä ja näkörajoitteisilla 

henkilöillä tulee olla oikeus saada laadukkaita terveydenhuollon palveluja, jotta heidän 
yksin asumistaan voitaisiin edistää. (Kammer et al., 2009.) Suomen lainsäädäntö 
valvoo, että vanhukset ja vammaiset henkilöt, sekä heidän hoitajansa ovat tasa-arvoisia 

kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomen sosiaalihuoltolain (710/1984) mukaan 
palvelut voidaan jakaa yleisiin sekä sosiaalipalveluihin että erikoispalveluihin. Lisäksi 

sosiaalipalvelulaissa määritellään kotipalveluista ja omaishoidon tuesta. Kotipalvelu on 
keskittynyt vanhus- ja vammaispalveluihin. Kotipalvelussa annetaan tukipalveluja, joita 
voivat olla esimerkiksi aterioinnissa ja kylvetyksessä auttaminen. Myös omaishoito 

sisältää samankaltaisia tukipalveluita. Erikoispalveluissa hoitajana toimii omainen, 
mutta tarpeen vaatiessa voidaan järjestää hoitohenkilökuntaa. (Lehto et al., 2001.) 

Vuokon (2004) tutkimuksen mukaan hoivapalvelujen keskuudessa työpäivien 
pituuksien välillä on selviä eroja. Kotihoidon työntekijät tekevät 13,5 tuntisia päiviä, 
jotka sisältävät puolen tunnin lounastauon. Laitoshoidon työntekijöillä on taas enemmän 

vapauksia vaihtaa työvuorojaan kuin kotihoidon työntekijöillä. Kotihoidossa on 
erikseen kotihoitajat ja terveydenhuollosta huolehtivat hoitajat. Kotihoitajat saattavat 

hoitaa jopa 3 asiakasta kahden tunnin aikana. (Vuokko, 2004.) 

2.6 Yhteenveto 

Suomessa ollaan huolestuneita ikääntyvien määrän kasvamisesta. Ikääntymisen tuomat 

silmämuutokset vaikuttavat näkörajoitteisuuteen. Näkörajoitteisten ja vanhuksien 
hoitotyössä tulee ottaa huomioon potilaan oikeudet ja valinnanvapaus. Uudistuva 

vammaislaki ja uudistunut vanhuslaki ehkäisevät vammaisen tai ikääntyneen henkilön 
syrjäytymistä ja tukevat itsenäistä asumista. Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita pyritään saamaan yhdenvertaiseksi. Suomessa määritellyt 

lait valvovat, että tasa-arvo toteutuu kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa. 

3. 
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3. ICT ja näkörajoitteiset vanhukset 

Tässä osiossa tullaan käsittelemään avustavan teknologian suunnittelusta 

näkörajoitteisille vanhuksille, sekä minkälaisia eettisiä periaatteita täytyy ottaa 
huomioon, kun ICT-palveluja, kuten esimerkiksi etäseurantajärjestelmiä, suunnitellaan 
näille ihmisille. Osiossa tullaan syventymään myös siihen, miten näkörajoitteisten 

elämää voidaan helpottaa ICT:n avulla, ja tutkitaan myös, mitä apuvälineitä heillä on jo 
käytössään. Tullaan tarkastelemaan myös Smart Home –palveluja eli älykoti -palveluja, 

jotka voivat tutkitusti edistää näkörajoitteisten ja vanhusten itsenäistä suoriutumista. 
Tämän kaltaisella palvelulla voidaan antaa heille mahdollisuus asua pidempään kotona 
ja pärjätä itsenäisesti. (Hussein, Adda, Atieh & Fahs, 2014.) 

3.1 ICT-palvelujen eettiset periaatteet 

ICT käsittää teknisten välineiden sisältämiä palveluita ja sovelluksia, joiden avulla 

voidaan helpottaa ihmisten työntekoa ja arjessa selviytymistä (Doukas et al., 2011). 
ICT-palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy ottaa huomioon autonomisuus, 
luotettavuus, hyödyllisyys ja käytettävyys (Mäntyranta et al., 2011.) Vanhuksilla on 

erityisvaatimuksia tieto- ja viestintäteknologian suhteen. (Metso, Pulli, Zheng & 
Hickey, 2009.) ICT-palvelujen suunnittelua ja kehittämistä rajoittaa tietotekniikan 

etiikka, jossa täytyy ottaa huomioon palvelujen kehittämisen moraalisia aspekteja 
(Basart, Farrús & Serra, 2015). Teknologia vaikuttaa yhteiskunnan rakenteeseen, ja 
yhteiskunnan tarpeet vaikuttavat teknologian kehitykseen. Tämän lisäksi teknologian 

kehittämisessä tulee ottaa huomioon eri lainsäädäntöjä, yhteiskunnan tarpeita ja 
moraalisia ongelmia. (Stahl, Eden, Jirotka & Coeckelbergh, 2014; Meyer, Casarez, 

Mohite, La Rosa & Iyengar, 2017.) Teknologian rooli ihmisten keskuudessa kasvaa 
koko ajan, ja teknologioiden kehittäjät joutuvat suunnittelemaan järjestelmiä, jotka 
saattavat sisältää hyvinkin arkaluonteisia tietoja.  

Arkaluonteisia tietoja voidaan käsitellä ICT:n etiikan avulla, jossa otetaan huomioon 
nimenomaan ICT:n merkitys ihmisten elämässä. (Hersh, 2014.) Suomessa on määritelty 

henkilötietolaki (523/1999) luvussa 3 arkaluonteisten tietojen ja henkilötunnuksien 
käsittelystä. Kyseisessä luvussa 11 §:ssa arkaluonteisia tietoja voivat olla esimerkiksi 
ihmisen terveyteen tai sairauksiin liittyviä tietoja. (Finlex, 2016.) ICT-palveluja 

suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon palvelun toiminta ja kohderyhmä sekä toiminnan 
tuoma yhteiskunnallinen vastuu. (Korhonen, Nordman & Eriksson, 2015.) Tällä 

vuosisadalla tietotekniikan etiikassa on kehittynyt uudenlainen näkökulma jatkuvasti 
globaalistuvasta maailmasta, jossa ihmiset, valtiot ja yritykset ovat entistä enemmän 
yhteydessä ja yhteistyössä toistensa kanssa. Uudessa näkökulmassa etiikka pohtii 

ihmisen elämän yksityisyyden ja julkisuuden välistä vuorovaikutusta, sekä 
ammatillisuutta ja liiketoimintaa koskevaa etiikkaa. (Stahl et al., 2014.) 

Geronteknologia tarkoittaa teknologian tutkimusta nimenomaan vanhusväestön 
tarpeisiin, sekä heidän elinympäristönsä parantamiseksi. Siinä palveluiden 
suunnittelussa otetaan huomioon eettiset periaatteet, sillä kohderyhmänä ovat 

vanhukset. Älypuhelimet, internet-palvelut, sosiaaliset verkostot, viestintäjärjestelmät ja 
arjen elämää helpottavat teknologiat voivat auttaa vanhuksia jäämään koteihinsa, sekä 

tukea itsenäistymisessä. Chaumon ja muut (2014) osoittavat, että tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö voi vähentää joitakin vanhuksille tyypillisiä puutteita, kuten 
kognitiivisia, psykologisia ja sosiaalisia puutteita. Tällaisten teknologioiden tavoitteena 
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on parantaa ikääntyneiden elämänlaatua. (Chaumon et al., 2014.) ICT -palveluilla 
voidaan edistää ikääntyneiden harrastuneisuutta, elintasoa, sosiaalista elämää ja näin 
edesauttaa myös itsetunnon ja terveyden edistämistä. ICT -palvelut voivat auttaa 

vanhuksia tuntemaan itsensä osaksi yhteiskuntaa ja tukea heitä sosiaalisessa 
kanssakäymisessä internetin välityksellä. Tämän avulla voitaisiin myös ehkäistä 

eristäytyneisyyttä. (Basart, Farrús & Serra, 2015.)  

Heidän identiteettiään ja kokemustaan sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta täytyy 
kannustaa. Ikääntynyt henkilö saattaa vetäytyä kotiinsa, ja tällä voi olla suuri vaikutus 

sosiaaliseen tunnetilaan. Tämän heikentyminen voi johtaa käyttäytymisen 
kokonaisvaltaiseen taantumiseen ja edelleen heijastua jokapäiväiseen elämään. Heidän 

ravintotottumuksensa, hygieniansa ja sosiaalinen käyttäytymisensä voi muuttua 
merkittävästi ja näin vaikuttaa yleiseen terveyteen ja toimintakykyyn. (Basart, Farrús & 
Serra, 2015.) Näkörajoitteisilla vanhuksilla on myös taipumus unohtaa tavoitteensa, ja 

he saattavat kokea huonoa itsetuntoa helpommin, kuin muut vanhukset. Käyttäytymisen 
muutos ja sosiaalisen vetäytymisen yhdistelmä voi vaikuttaa itsetuntoon negatiivisesti. 

Näkörajoitteisten tarpeita täytyy korostaa uusien ICT-palveluiden kehittämisessä. 
Heidän fyysinen ja psyykkinen kunto voi laskea, joka taas edelleen voi vaikuttaa heidän 
itsetuntoonsa, mielialaansa ja sosiaaliseen verkostoitumiseensa. Teknologioita 

kehitettäessä vanhuksia ja heidän tarpeitaan tulee tutkia, sekä kartoittaa vanhuksille 
tarkoitettuja eettisiä periaatteita tarkasti. (Jacobs, 1984; Meyer et al., 2017.) 

Vanhuksia voidaan valvontalaitteilla valvoa etäisesti heidän toimintaansa, sekä antaa 
henkistä tukea päivittäiseen elämään. On olemassa teknologioita, joita vanhusten 
koteihin suuntaamalla voidaan vähentää eristäytymistä. Yksinäisellä ja 

liikuntarajoitteisella vanhuksella virtuaalinen avoimuus voi olla avain ulkomaailmaan. 
Esimerkiksi internetissä saatavilla olevat vuorovaikutteiset televisiot vahvistavat 

sosiaalista koheesiota ja auttavat vanhuksia pääsemään kotinsa ulkopuolelle. ICT voi 
tukea vanhusten autonomiaa nostamalla heidän itseluottamustaan. Tämä edellyttää 
innovatiivisten ja helppokäyttöisten järjestelmien kehittämistä. Tietotekniikkaa 

käyttävät vanhukset voivat kokea ikääntymisen eri tavalla, sekä myös vähemmän 
ahdistavana, kuin tietotekniikkaa käyttämättömät. ICT voi muuttaa näkökulmaa 

menneisyydestä ja avartaa tulevaisuuden näkymiä. Vanhusten itsetunto, sekä 
itsenäisyyden tunne paranevat, kun heitä ohjeistetaan tietotekniikan käytössä. Riittävällä 
ohjeistuksella vanhusten tarpeet tekniikan suhteen voivat muovautua, kun he huomaavat  

osaavansa käyttää tekniikkaa. (Korhonen et al., 2015.) 

3.2 ICT näkörajoitteisten vanhusten arjen helpottajana 

Ihmisten sosiaalinen ulottuvuus on levinnyt digitaaliseen maailmaan sosiaalisten 
verkkoympäristöjen muodossa. Näissä ympäristöissä ihmiset keskustelevat toistensa 
kanssa virtuaalisesti sen sijaan, että tapaamisia pidettäisiin kasvokkain julkisissa 

tiloissa. Gelderman, Semeijn ja Debruijn (2015) totesivat, että tekniikka on kehittynyt 
laajasti ja sen myötä myös erilaiset sovellukset ja palvelut ovat kehittyneet ja tulevat 

kehittymään tulevaisuudessakin. Viestintätekniikalla on monenlaisia vaikutuksia 
ihmisten työpaikoilla, kodeissa ja vapaa-aikana. (Gelderman, Semeijn & Debruijn, 
2015.) Monet nuoret päivittävät jokapäiväistä toimintaansa Facebookiin, Twitteriin ja 

Instagrammiin. He ilmaiset muistojaan onnellisista hetkistä julkaisemalla kuvia tai 
kirjoittamalla tekstejä tapahtumista. Tämänkaltainen saumaton ja jatkuva verkon 

välityksellä toimiva kommunikaatio ei nykypäivän vanhuksilla ole ollut läsnä vielä 
kovin pitkään, ja tämä voi hidastaa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Tulevaisuuden 
vanhuksilla ei vastaavaa ongelmaa tule olemaan, sillä arkinen verkossa asiointi on jo 

tuttua. (Jorgenson & Khuong, 2016.) 
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Sosiaalinen elämä muuttaa muotoaan ja fyysisen ympäristön käyttäminen vähenee, sillä 
yhteyden pitäminen internetin välityksellä on halvempaa kuin pitkien välimatkojen 
matkustaminen. Nykyään sosiaalisesta mediasta löytyy uutisia ja tietoja uusista 

hoitojärjestelmistä. Tällaisissa hoitojärjestelmissä käytetään 3D kameratekniikkaa. 
(Abdel-Aziz et al., 2016.) Uusilla teknologioilla voidaan kehittää uusia interaktiivisia 

hoitokäytäntöjä, sekä helpottaa esimerkiksi hoivatyöntekijöiden mahdollisuuksia seurata 
asiakkaitaan olematta fyysisesti läsnä. Paremman seurattavuuden avulla myös 
hoidettavien turvallisuus paranee, kun hoitohenkilökunta saa tiedon mahdollisimman 

pian, esimerkiksi asiakkaan kaatumisesta tai muusta vaaratilanteesta. (Meyer et al., 
2017.) Internet sovelluksia on kehitetty auttamaan terveysongelmien hallinnassa ja 

antamaan suuntaa elämäntapojen muutosten hallinnassa. Sovelluksia voidaan 
suunnitella hyvin houkuttelevaksi, mutta kaikkien sovelluksien saatavuus Internetissä 
on vieläkin rajoitettua. (Gelderman, Semeijn & Debruijn, 2015.) Monilla ihmisillä on 

käytössään matkapuhelin, joka on aina mukana ja aina saatavilla, kun tarve vaatii. 
Kaikkien matkapuhelinten käyttöliittymät eivät vielä pysty tukemaan monimutkaisia 

sovelluksia kovin hyvin. ICT kehittyy teknisesti koko ajan, ja markkinoilla on olemassa 
hyviä ratkaisuja, vaikka niiden tehosta ja kustannustehokkuudesta ei ole riittävästi 
tutkittua tietoa. Mobiilisovellusten yhteensopivuus eri teknologioiden kanssa on usein 

puutteellista, sillä niiden tarjoamiin hyvinvointia edistäviin palveluihin ei luoteta. 
Luottamusta puuttuu myös ICT-järjestelmiin kokonaisuudessaan. Mobiilisovellukset 

tehdään yleensä varsin rajatuille käyttäjäryhmille ja monet näistä ovat valmiita jopa 
maksamaan sovelluksista. Kuitenkaan kaikki loppukäyttäjät eivät välttämättä hyödy 
näistä sovelluksista. (Lacey & MacNamara, 2000; Meyer et al., 2017.) 

 
ICT antaa paljon mahdollisuuksia liikuntarajoitteisille ihmisille, mutta joidenkin 

teknologioiden käytettävyys ja saatavuus voi tuoda ongelmia, sillä niiden suunnittelussa 
ei välttämättä ole otettu huomioon erityisesti liikuntarajoitteisten tarpeita. Avustavan 
tekniikan tulisi pyrkiä poistamaan liikuntarajoitteisten ihmisten elämässä olevia esteitä. 

(Chaumon, Michel, Bernard & Croisile, 2014; Kammer et al., 2009.) Teknologioiden 
suunnittelussa täytyy ottaa huomioon myös käyttäjien antamia palautteita, arvioida 

erilaisten teknologioiden ominaisuuksia liikuntarajoitteisten joukossa, vertailla erilaisia 
helpottavia teknologioita, tunnistaa puutteita ja kehittää olemassa olevia teknologioita 
parempaan suuntaan. Avustava teknologia käsitteenä kattaa laitteita, palveluita, 

järjestelmiä ja prosesseja. Avustavien teknologioiden tulisi auttaa vanhuksia ja 
näkörajoitteisia sopeutumaan ympäristön muutoksiin, edistää heidän sosiaalista 

kanssakäymistään ja tukea heidän itsenäisyyttään. Tällaista teknologista ratkaisua 
suunniteltaessa tavoitteena on tehdä tuote, jossa huomioidaan käyttäjien erilaiset 
ominaisuudet, kuten: ikä, kulttuuri- ja etninen tausta, sekä eri sairauksien aiheuttamat 

rajoitteet. (Gaddam, Mukhopadhyay & Gupta, 2011; Meyer et al., 2017.) Hersh (2014) 
kuvasi tutkimuksessaan teknologiaan suunnitteluun liittyviä tekijöitä, joita 

suunnittelijan täytyy huomioida kehitettäessä teknologiaa vammaisille ihmisille. 
Teknologioiden ja apuvälineiden vaikutus arkielämään täytyy olla riittävän suuri, jotta 
teknologian käyttöönotto olisi mielekästä. Lisäksi näiden apuvälineiden 

helppokäyttöisyys ja riittävän laaja yhteensopivuus olemassa olevien apuvälineiden 
kanssa on tärkeää ja huomionarvoista. (Hersh, 2014.)  

Näkörajoitteisilla ja muistisairailla vanhuksilla on tarvetta monenlaisille ICT-palvelujen 
mahdollistamille työkaluille, esimerkiksi näkörajoitteisen voi olla vaikeaa tunnistaa 
olinpaikkaansa. Nykyajan teknologiat ovat rajoitetusti käytössä laitteiden kalliiden 

kustannusten, monimutkaisten asennusten ja niiden vaikean mukautuvuuden takia. 
Näkörajoitteisia ja muistisairaita varten onkin kehitetty GPS-järjestelmiä eli Global 

Positioning Systems, jotka antavat luotettavan sijaintitiedon käyttäjälleen. 
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Navigointijärjestelmät voivat toimia näkörajoitteisten ja vanhusten kotona asumisen 
tukena. (Tsirmpas et al., 2015.) Näkörajoitteisten apuvälineitä on tarjolla laajasti. 
Apuvälineenä voi esimerkiksi käyttää synteettisiä ääniohjelmia, joiden avulla on 

mahdollista ymmärtää tarjolla olevia tekstejä (Cook & Polgar, 2015). 

Suomessa terveyspalvelulainsäädännöillä voidaan turvata yksilön hyvinvointia 

yhteiskunnassa. Suomen työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan kaikki työnantajat 
ovat velvollisia tarjoamaan terveyspalveluita työntekijöilleen. Suomalaisen 
työterveydenhuollon piiriin kuuluu noin 88 % työntekijöistä, ja sen tavoitteena on 

ehkäistä työtapaturmia ja sairastumisia työpaikoilla. Työterveyshuollon avulla voidaan 
lisätä terveitä työpäiviä ja ylläpitää työntekijöiden hyvinvointia. Myös sopivilla ICT-

palvelujen tarjonnalla voidaan edistää työntekijöiden hyvinvointia. Työntekijöillä voisi 
esimerkiksi olla mahdollista seurata terveyttään pitkäaikaisesti ja yksinkertaisesti eri 
sovelluksilla. Aina saatavilla olevalla älypuhelimella kukin työntekijä voisi muutaman 

minuutin käytöllä saada tietoa terveydestään, ja näin motivoida työntekijää 
huolehtimaan omasta terveydestään. Tämä taas edesauttaa työntekijöiden hyvinvointia. 

Nykyiset työntekijät tulevat kuulumaan joskus ikääntyneiden ryhmään, jonka takia on 
tärkeää pitää heidän hyvinvoinnistaan ja terveydestään huolta jo varhaisessa vaiheessa.  
(Kaarakainen, Rissanen & Kinnunen, 2010.)  

3.3 Näkörajoitteisten yleiset ja tekniset apuvälineet 

Ihmiset havainnoivat ympäristöään aistien varassa: näköjärjestelmä toimii kamerana, 

kuulo mikrofonina ja tuntoaistit paineantureina. (Abdel-Aziz et al., 2016.) Näkökyvyn 
äkillinen menettäminen voi aiheuttaa suuria ongelmia arjen elämässä. Tämä voi 
aiheuttaa itsetunnon menetystä sekä perhesuhteiden muuttumista. Näkörajoitteisten 

liikkumista helpottaa käsitys liikkuvasta ympäristöstä ja esteiden hahmottaminen 
tapahtuu kuuloaistin perusteella. He käyttävät liikkumisessa hyväkseen valkoista 

keppiä, joka tuottaa kaikuvia ääniä. (Laatikainen & Rudanko, 2005; Modukuri & 
Morris, 2004.) Nykyään on olemassa erilaisia tietokoneohjelmia ja teknisiä laitteita, 
jotka voivat auttaa näkörajoitteisia kouluttautumisessa, työssä ja kommunikoinnissa. 

(Hakobyan et al., 2013). Myös monet avustavat laitteet voivat tukea näkörajoitteisten 
itsenäistymistä. Avustavista apuvälineistä tunnetuin on älypuhelimiin ohjelmoidut 

ääniohjaukset.  Älypuhelimissa on käytettävissä sovelluksia, jotka voivat muuntaa 
tekstejä ja valuuttoja puheeksi. Niissä on myös suurennussovelluksia, joilla voidaan 
suurentaa tekstejä, kuten esimerkiksi lääkepurkkien ohjeita. Tällaisen kehityksen 

johdosta esimerkiksi lääkkeiden ottaminen helpottuu. (Orrico, 2013.)  

Näkörajoitteisia varten on avustavia teknologioita laajasti käytettävissä, kuten tekstin 

suurentaja, tekstin lukuohjelmat, tekstin skannaajat, puhesyntetisaattori, 
pistekirjoitusnäytöt ja puheen selaimet. (Näkövammaisten keskusliitto [NKL], 2015.) 
Tekstin suurentajat suurentavat tekstejä tietokoneen näytöllä, ja tekstin lukuohjelmat 

lukevat näitä tekstejä ääneen. Tekstin skannaajat sisältävät OCR-ohjelmia (Optical 
Character Recognition) ja laitteistoja, jotka tukevat ääniohjelmia. Puhesyntetisaattorit 

avustavat käyttäjäänsä seuraamaan tietokoneen ruudulla näkyvää tekstiä. Puheäänen 
nopeutta ja kieltä on mahdollista säätää. Tällaisia puheääni –ohjelmistoja on laajasti 
saatavilla ja käytettävissä. Braille Displays eli pistekirjoitusnäyttöjen avulla voidaan 

tietokoneen tekstejä kääntää pistekirjoitukseksi. Puheen selaimet ovat sovelluksia, joita 
on mahdollista käyttää nettiä selatessa. (Modukuri & Morris, 2004.) 

Näkörajoitteisten fyysinen rajallinen liikkuvuus tietokoneen luokse saattaa laskea 
näkörajoitteisen käyttäjän itsetuntoa. Tämän takia monet näkörajoitteiset eivät tiedä 
tietokoneesta tai sen käytöstä mitään. (Modukuri & Morris, 2004.) Näkörajoitteiset 
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käyttävät liikkumisen tukena kävelykeppiä, joka auttaa esteiden havaitsemisessa ja 
teiden kuoppien tuntemisessa. Keppi mitoitetaan yksilöllisesti ja kepistä on saatavilla 
erilaisia malleja. Näkörajoitteiset käyttävät myös opaskoiria turvallisen kulkemisen 

apuna. Arkiaskareita ovat helpottamassa erikoisneulat, avaajat sekä helppokäyttöiset 
puhelimet. Erilaiset kohopöydät auttavat pitämään kirjoja lähellä, jotta voidaan ehkäistä 

niska-hartiaseudun oireita, sekä parantaa istuma-asentoa. (NKL, 2015.) 
Näkörajoitteisten turvallista liikkuvuutta voidaan helpottaa kartoilla, malleilla ja 
sanallisilla apuvälineillä. Sähköiset järjestelmät, kuten maantieteelliset tietojärjestelmät 

eli Geographic Information System (GIS) sisältää tietokannoissaan paikkojen tietoja 
elektronisesti. GPS käytetään yleensä yhdessä GIS:n kanssa. Elektroniset 

navigointilaitteet antavat tietoa kulkureiteistä ja kulkureitit antavat paikkatietoja 
käyttäjille. Maamerkit ovat tärkeä ominaisuus ympäristössä liikkuville. 
Näkörajoitteisten liikkuvuutta helpottavat maamerkkien nimet ja tiedot, sekä 

näkörajoitteisen sen hetkisen sijainnin tieto. (Roentgen, Gelderblom & DeWitte, 2011.)  
Havik kumppaneineen (2011) totesi, että näkörajoitteisten täytyy harjoitella liikkuvuutta 

ympäristössään ja heitä täytyy kannustaa käyttämään ympäristötietojaan hyväkseen. 

3.4 Näkörajoitteisten vanhusten hoito ja avustaminen ICT:n avulla 

Tietotekniikka on kiinteä osa nykyaikaista yhteiskuntaa. Tämä heijastuu yhteiskunnan 

kaikkiin osa-alueisiin, kuten myös hoitotyöhön ja hoivapalveluihin. Vanhukset ja 
näkörajoitteiset ovat tämänkaltaisten palveluiden suuri käyttäjäryhmä. Tästä syystä 

heidän tarvitsemansa palvelut eivät merkittävästi eroa normaalin näkökyvyn omaavien 
vanhusten palveluista. (Martinez et al., 2009.) Viimeisen 20 vuoden aikana tekniikan 
tutkimus on muuttunut merkittävästi, sillä käyttäjäryhmä on muuttunut. Hoitotyössä 

teknologialla tuetaan arjen toimintaa, autetaan vuorovaikutuksessa ja potilaiden 
koulutuksessa. Teknologia mahdollistaa terveydenhuollon järjestelmien toimivuuden ja 

palvelujen nopean saatavuuden. ICT terminä on monitahoinen, sillä sen vaikuttavuuden 
tasot eroavat eri teknologian aloilla suuresti. Esimerkiksi tietotekniikka, 
lääketieteellinen teknologia, sähkötekniikka ja ympäristötekniikka käsittävät ICT:n 

vaikuttavuutta ihmiseen ja yhteiskuntaan eri tavalla. Myös hyvinvointiteknologian 
käsitys ICT:stä on erilaista verrattuna muihin teknologian aloihin. (Korhonen et al., 

2015.) Ikääntyneiden hoivapalvelujen kysyntä on lisääntynyt, jonka seurauksena 
terveydenhuollon palveluiden vaatima työvoima on myös kasvanut. Hallituksella on 
haasteita hoivapalveluiden järjestämisessä, sillä niitä suunniteltaessa täytyy ottaa 

huomioon hoivapalveluiden kustannukset ja samalla tarjota ihmisille laadukkaita 
palveluja. ICT on noussut yhdeksi ratkaisuksi hoivapalvelujen järjestämisessä, sillä 

teknologisilla ratkaisuilla voidaan edistää terveydenhuollon palvelujen laatua ja auttaa 
ikääntyneitä ylläpitämään hyvinvointiaan samalla säilyttäen heidän itsenäisyytensä. 
ICT-palveluiden, kuten seurantalaitteiden avulla voidaan varsinkin palvelukodeissa 

auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tarkkailemaan asiakkaitaan ja auttamaan heitä 
arjen toiminnoissaan etäisesti. (Kaarakainen, Rissanen & Kinnunen, 2010.)  

Hersh (2014) toteaa, että ICT-palvelujen hyödyntämistä vanhusten hoidossa ei ole 
riittävästi tutkittu, vaikka ikääntyneiden teknologiaan perustuvien hoitojen ja 
palveluiden määrä on yleistynyt viime vuosina. Monet hoitolaitokset ovat päivittäneet 

hoitovälineiden tietojärjestelmiä, mutta useat niistä ovat kuitenkin kohdanneet erilaisia 
ongelmia. Tällaiset ongelmat johtuvat usein hoitolaitosten huonosta ICT-

infrastruktuurista, puutteellisesta rahoituksesta tai teknisen asiantuntemuksen puutteesta. 
(Orrico, 2013.) Tällä hetkellä vanhusten hoitoon on saatavilla kaupallisia teknisiä 
ratkaisuja, kuten esimerkiksi sähköisiä potilastietojärjestelmiä ja langattomia 

seurantatekniikoita. Myös monet käytettävissä olevat tekniikat eivät täytä 
loppukäyttäjän odotuksia.  Tieto- ja viestintätekniikan käyttö vanhusten hoidossa 
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keskittyy eniten ICT-palvelujen käyttöön. (Hersh, 2014.) Tekniikan täytyy olla 
käyttäjäystävällistä ja säästää aikaa sekä motivoida käyttäjiä. ICT -palvelujen 
suunnittelussa ja kehittämisessä täytyy ottaa huomioon se, että laite tai palvelu ei ole 

vaikeakäyttöinen. Myös kehitettävien laitteiden kokoon liittyvät tekijät tulee huomioida. 
Uusia laitteita kehittäessä tulee myös huomioida laitteen luotettavuus. (Meyer et al., 

2017.) Nykyään keskustellaan varsinkin mobiilisovellusten luotettavuudesta. 
Kyseenalaisina ovat etenkin tiedonsiirtoverkkojen laatu, akunkesto ja mobiililaitteen 
kestävyys. Myös mobiililaitteella tuotettavan tiedon laatua on kyseenalaistettu. Tässä 

asiassa kriittisyys on tosin hyvästä, sillä heikkolaatuinen informaatio saattaa 
ääritilanteessa jopa vaarantaa potilaan hengen tai vaikeuttaa diagnostiikkaa. (Kapadia, 

Ariani, Li & Ray, 2015.) 

ICT-palvelujen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon ikääntyneiden kokemukset ja 
eettiset kysymykset. Monilla vanhuksilla on puutteellinen tietämys tieto- ja 

viestintäteknologioista, ja tämä voi vaikuttaa päätökseen ICT-palvelujen käyttöönotosta 
vanhusten hoidossa. Ikääntyneet, joilla on kehittyneemmät tekniset taidot käyttävät 

ICT:tä enemmän kuin ne, joilla on huonompi osaaminen. Monet ikääntyneet voivat 
oppia käyttämään erilaisia teknologioita, joka puolestaan edelleen tehostaisi vanhuksen 
kykyä oppia uutta. Tällä voidaan virkistää vanhusten muistia. (Stahl et al., 2014.) 

Krooniset sairaudet ja liikkuvuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa negatiivisesti tieto- 
ja viestintätekniikan käyttöönotossa. Monilla näkörajoitteisilla vanhuksilla on 

vaikeuksia käyttää ICT:tä ja tämän takia kehittäjien ja suunnittelijoiden täytyy 
huomioida vanhuksia ja näkörajoitteisia ICT-palvelujen suunnitelussa. Teknologian 
suunnittelussa ja toiminnallisuudessa täytyy ottaa huomioon näkörajoitteisten tarpeet, 

kuten suuret fontit sekä suuret ja selkeät ääniefektit. Tällä voidaan helpottaa 
näkörajoitteisia vanhuksia oppimaan ICT-palveluiden käyttöönottoa ja palvelut olisivat 

myös käyttäjäystävällisempiä. Kosketusnäyttö tietokoneessa antaa eri mahdollisuuksia 
näkörajoitteisille vanhuksille. Kosketusnäytön avulla vanhus saa laitteen käyttöön 
helpommin kuin esimerkiksi hiiren avulla käytettävällä tietokoneella. Myös erilaiset 

pyyhkäisytekniikat ovat käyttäjäystävällisimpiä tällaisen kohderyhmän joukossa. 
(Kapadia et al., 2015.) Monet vanhukset eivät usko ICT:n olevan avuksi nykyhetkessä 

eikä tulevaisuudessa. Monilla näkörajoitteisilla oli käsitys, että tietotekniikka saattaisi 
vain vaikeuttaa heidän elämäänsä. Perheenjäsenet ja ystävät voivat motivoida 
ikääntyneitä käyttämään tietotekniikkaa esimerkiksi ostamalla uusia teknologialaitteita 

turvatakseen vanhuksen elämää ja seuratakseen heidän vointiaan. (Havik, Kooijman & 
Steyvers, 2011.) 

Näkörajoitteiset vanhukset ovat sosiaalisesti eristäytyneitä ja vanhukset voivat pelätä 
tietojärjestelmien vievän liikaa aikaa, jolloin jää vähemmän aikaa perheenjäsenille ja 
omaishoitajille. Näkörajoitteiset vanhukset pitävät enemmän ihmisten antamasta 

hoidosta kuin tietotekniikan välittämästä hoidosta. Monet näkörajoitteiset saattavat itse 
toimia omaishoitajana jollekin läheiselleen, jolloin tietojärjestelmien käyttö saattaa 

viedä paljonkin aikaa. (Martinez et al., 2009.) Monet näkörajoitteiset vanhukset 
saattavat hävetä käyttää langattomia seurantatekniikoita, sillä he pelkäävät joutuvansa 
leimatuksi erikoistarpeita vaativiksi ihmisiksi. Monet näkörajoitteiset vanhukset pitävät 

teknisiä laitteita epäluotettavina, sillä valvontalaitteet saattavat antaa vääriä hälytyksiä, 
jos siinä esiintyy toimintahäiriöitä. Näkörajoitteisten vanhusten tietoteknisten laitteiden 

täytyy olla helppokäyttöisempiä, sillä nykyiset järjestelmät eivät vielä ole riittävän 
käyttäjäystävällisiä. Teknologialaitteiden täytyy olla kustannuksiltaan edullisia, mikä on 
yksi suurimmista haasteista teknisten ratkaisujen suunnittelussa. Monet vanhukset 

miettivät laitteiden asennuksen ja ylläpidon kustannuksia, sillä ikääntyneellä väestöllä ei 
ole varaa kalliisiin teknisiin investointeihin. Heidän tulonsa riippuvat muutenkin 

saamastaan eläkkeestä. (Roosenbloom, 2007.) Yksi keskeisimmistä puheenaiheista 
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ICT:stä näkörajoitteisten vanhusten hoitotilanteissa on yksityisyyden turvaaminen. 
Ikääntynyt väestö on huolissaan yksityisyydestään käyttäessä teknisiä laitteita kotona. 
(Orrico, 2013). Monet näkörajoitteiset ihmiset haluavat hallita käyttämäänsä 

järjestelmää varsin konkreettisesti. He haluavat esimerkiksi itse laittaa kosketusnäytöltä 
videotallenteen päälle, eikä niin että järjestelmä tekisi sen automaattisesti heidän 

puolestaan yksityisyytensä suojatakseen. (Kapadia et al., 2015.) 

Monet näkörajoitteiset vanhukset asuvat yksin tai heistä on huolehtimassa omaishoitajat  
tai hoitajat. Näkörajoitteisten hoitajilla saattaa olla puutteita teknisissä taidoissa, jolloin 

terveydenhuollon järjestelmien käyttö on rajallista. Teknisten puutteiden seurauksena 
järjestelmien operointi ei ole kovin sujuvaa ja yleisiin hoitotoimenpiteisiin voi kulua 

ylimääräistä aikaa. Hoitajilla osattavia asioita tuntuu olevan jo nyt  liikaa ja heidän 
täytyy päivittää koko ajan tietojaan. Jos heidän osaamisalueisiinsa täytyy lisätä vielä 
uusien teknologioiden osaamista, voivat hoitajat turhautua hoitotyössään. Onnistumisen 

varmistamiseksi tulisi järjestää koulutuksia ja tukiohjelmia, joissa ohjeistetaan 
tietotekniikan toiminnoista ja käytöstä. Asianmukaisella koulutuksella ja käytännöillä 

voi oppia tietotekniikan käyttöä. Hoitajat saattavat tuntea ylimääräistä stressiä, jos eivät  
hoida potilastaan fyysisesti vaan virtuaalisesti. Tällöin suhtautuminen teknologiaan voi 
olla negatiivista. (Orrico, 2013.) Lääkärit saattavat tuntea voimattomuutta, kun antavat 

hoito-ohjeita käyttämällä teknologiaa eikä kasvotusten. Tekniikan kehittyessä tällainen 
toiminta tulee olemaan entistä enemmän osa kliinistä työtä. Jotkut terveydenhuollon 

ammattilaiset pelkäävät, että robotiikka saattaa tulevaisuudessa korvata heitä. Tämä 
todennäköisesti voi aiheuttaa negatiivista asennoitumista ICT-palveluja kohtaan. 
(Havik, Kooijman & Steyvers, 2011.) 

ICT-palvelujen helppokäyttöisyydellä on merkittävä vaikutus työssäoppimisjaksoihin, 
sillä se motivoi terveydenhuollon ammattilaisia käyttämään tekniikkaa enemmän. Jotkut 

terveydenhuollon tietojärjestelmät saattavat olla aikaa vieviä ja hankalia käyttää. Ne 
saattavat tunnistaa vääriä lääkkeitä tai jopa tukea väärän diagnoosin tekemisessä. ICT 
edesauttaa terveydenhuollon ammattilaisia parantamaan toimintansa tehokkuutta, 

vähentämään lääketieteellisiä virheitä sekä helpottamaan kasvavan tietomäärän 
hallintaa, jolloin hoitohenkilökunnalla on enemmän aikaa keskittyä potilaan hoitoon. 

(Kapadia et al., 2015.) Tietotekniikka auttaa vanhuksia olemaan riippumattomia muista 
ja auttaa heitä asumaan kotona pidempään itsenäisesti. Vanhoja ihmisiä ajateltaessa 
käytettävyydellä ja kustannuksilla on suuri merkitys. Tämä voidaan toteuttaa tekemällä 

tiivistä yhteistyötä vanhusten ja heidän tukiverkostonsa kanssa, kuten terveydenhuollon 
ammattilaisten ja perheenjäsenten. ICT:n suunnitteluprosessissa huomioonottamalla 

ikääntyneet käyttäjät, suunnittelijat voivat kehittää sellaisia teknisiä laitteita, jotka 
tyydyttävät vanhusten tarpeita. ICT:n käyttö on parantanut vanhusten hoitoa ja monet 
terveydenhuollon organisaatiot ovat ottamassa uuden lääkitysjärjestelmän käyttöön. 

(Meyer et al., 2017; Roosenbloom, 2007.) 

Vanhusten auttamiseen tarvitaan kolmenlaisia tietoteknisiä apuvälineitä. 

Ensimmäiseksi: tietotekniikan laitteiden tulisi suojata eli turvata psykologista ja 
emotionaalista turvallisuutta, sekä auttaa sairauksien hoidoissa. Toiseksi: tekniikan tulee 
tukea vanhuksia osallistumaan yhteiskuntaan aktiivisesti. Kolmanneksi: auttaa 

vanhuksia rakentamaan positiivista minäkuvaa ja ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. 
(Hakobyan et al., 2013.) Vanhuksille voitaisiin suunnitella tehokkaampia automaattisia 

muistutuksia aikatauluista tai hälytyksiä vaarallisen tilanteen sattuessa. Lisäksi 
voitaisiin suunnitella tehokkaampia järjestelmiä, joista sairaanhoitaja tai omaishoitaja 
voi seurata tärkeitä vanhuksen terveydentilaan liittyviä tekijöitä. Vanhusten asuntoon 

voisi suunnitella asianmukaiset viestintäliikenteen verkot ja muut asianmukaiset 
elektroniset laitteet. Tällaisessa kodissa myös omaishoitajat tai hoitajat voisivat 
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hyödyntää kodin verkkoa, jonka kautta he voisivat olla yhteydessä 
potilastietojärjestelmiin. Käyttämällä yhteistä tukijärjestelmää hoitajat voivat 
koordinoida näkörajoitteisten vanhuksien aikatauluja ja toimintaa. Hoitajille täytyy 

antaa lisäkoulutusta näkörajoitteisten apuvälineiden käytössä, sillä näin voidaan pitää 
asiakkaiden hyvinvoinnistaan huolta etäisestikin. Apuvälineiden käyttöönoton avulla 

asiakkaiden liikkuminen helpottuu ja heidän hoitamisensa voi olla helpompaa (Doukas 
et al., 2011.)  

3.5 Onko Smart home (älykäs koti) tulevaisuuden ratkaisu 
näkörajoitteisten vanhusten elämänlaadun parantamisessa? 

Smart home tuli tutuksi 1980-luvulla, jolloin tarkoituksena oli rakentaa älykäs koti 

helpottamaan jokapäiväistä elämää tavallisille ihmisille (Stefanov et al., 2004). 
Projektin aikana taloihin asennettiin elektronisia laitteita ja turvajärjestelmiä 

perusaskareiden automatisoimiseksi. Myöhemmin aiheen kohderyhmäksi tarkentuivat 
ihmiset, joilla on erityistarpeita. (Doukas et al., 2011.) Älykäs koti -termi tarkoittaa 
kotia, jossa on huomioitu näkörajoitteisten erityistarpeita kotona, ja joka sisältää heidän 

arkeaan helpottavia teknisiä ratkaisuja. Älykoteihin voidaan suunnitella liikettä ja 
ympäristön tilaa tunnistavia sensoreita. Ympäristön tilaa havainnoivat sensorit voivat 

tehdä hälytyksiä, esimerkiksi palon tai vesivanhingon sattuessa. Kodin laitteet seuraavat  
asukkaiden toimintaa ja antavat omaishoitajille tai hoitajille tietoa heidän 
jokapäiväisestä käytöksestään. Esimerkiksi voidaan ottaa liikkeen tunnistava sensori, 

joka sulkee ulko-ovet, jos asukas yrittää lähteä kotoa pois. (Cook & Polgar, 2015.) 
Älykotien laitteiden täytyy toimia hyvin yhteen ja laitteita tulee olla helppo ohjata myös  
ulkopuolelta. Laitteiden suunnittelussa täytyy ottaa huomioon mahdolliset myöhemmin 

asennettavat lisälaitteet, joiden avulla voisi esimerkiksi sammuttaa valot. Ovissa ja 
televisioissa voi olla sensoreita, jotka voivat käynnistää laitteen ääniohjauksen 

perusteella. Älykotien käyttöliittymien täytyy olla helppokäyttöisiä. Korhonen ja muut 
(2015) toteavat, että kodissa tulisi integroida toisiinsa useita erilaisia kodin laitteita, 
jotta voitaisiin puhua älykodista. Älykotien käyttäjäryhmät ovat varsin erilaisia, jonka 

takia asuntojen laitteita täytyy suunnitella yksilöllisesti. Koteihin tulee omia IP-
osoitteita, joita voidaan ohjata langattomasti älypuhelimilla. (Korhonen et al., 2015.) 

Eri kaupungeissa olemassa olevia teknologiaratkaisuja ei monesti tutkita puutteellisen 
rahoituksen vuoksi. Lisäksi käyttäjälähtöisten teknologioiden kehittäminen koetaan 
vaikeaksi. Nykyään vanhusten itsenäinen eläminen on ollut keskeisenä puheenaiheena 

lähes kaikkialla. Vanhusten itsenäistymisen tueksi tarvitaan älykoteja, jotka helpottavat 
liikuntarajoitteisen ihmisten elämää. Älykodit tulevat yleistymään maailmanlaajuisesti, 

ja ne voivat olla asumismuodon innovatiivinen ratkaisu tulevaisuudessa. Monet 
nykyajan kodeista sisältävät jo nyt älykästä teknologiaa. Älykkään kodin teknologian 
suunnittelussa täytyy ottaa huomioon käyttäjien tarpeet, teknologialaitteiden 

saavutettavuus ja esteettömyys. (Ojasalo, Suomalainen, Seppälä & Moonen, 2010.)  

Älykodin tavoitteena on tarjota asiakkaalle mukavuutta ja turvallisuutta. Niiden 

ympäristön automatisoimiseksi voitaisiin rakentaa parempia keittiövälineitä, valojen ja 
ovien ohjausjärjestelmiä, veden ja lämpötilan ohjausjärjestelmiä, sekä erilaisia 
turvajärjestelmiä. Automaattisista keittiövälineistä tutuimpia ovat tiski- ja pyykkikoneet. 

Fyysisesti rajoittuneille ihmisille laitteisiin tulee kehittää sopivia käyttöliittymiä. Heille 
voidaan kehittää myös avustavia laitteita, kuten liikkumista helpottavia 

elektromekaanisia laitteita ja liikkumista auttavaa robotiikkaa. (Stefanov et al., 2004.) 
Älykoti voi olla hyvä vaihtoehto vanhuksille ja vammaisille ihmisille perinteisen 
itsenäisen elämän sijasta. Lukuisat elämää helpottavat teknologiset ratkaisut ja 24-
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tunnin valvonta saattavat tuoda asukkaalle turvallisuutta, mukavuutta ja parantaa 
elämänlaatua. Smart house -teknologia perustuu kodin varustamiseen tietojärjestelmällä, 
joka koostuu useista erilaisista sensoreista. Vesihanoja voitaisiin kontrolloida 

sensoreiden avulla. Näin voitaisiin estää esimerkiksi kylpyammeen tulviminen. 
Käyttäjillä täytyy olla mahdollista ohjata vesihanoja sekä manuaalisesti, että etäisesti. 

Vessoihin voidaan asentaa hälytysjärjestelmiä, jotka tarpeen vaatiessa hälyttää apua 
paikalle. Käyttäjillä tulisi myös olla mahdollista ohjata etäisesti ja manuaalisesti 
kahvikoneita, televisioita, ilmastointilaitteita ja muita kodin tavallisia laitteita. 

Älykotien teknologiassa käytetyillä sensoreilla voidaan valvoa kodin tilaa eri tavoin. 
(Dougas et al., 2011.) Käytössä voi olla esimerkiksi Arduino, avoimen lähdekoodin 

mikro-ohjain yhdistettynä ohjainalustaan, joka mahdollistaa erilaisten laitteiden 
kytkemisen päälle ja pois. Järjestelmään voidaan kytkeä esimerkiksi lämpösensoreita, 
jotka kertovat käyttäjälle asunnon lämpötilasta. (Ojasalo et al., 2010.) 

Asiakkaan ympäristön lisäksi voidaan tarkkailla asiakkaan omaa terveydentilaa. 
Esimerkiksi turvarannekkeen järjestelmä seuraa asiakkaan liikkeitä, elintoimintoja ja 

päivittäistä aktiviteettia. Järjestelmä rekisteröi asiakkaan päivittäisiä rutiineja ja 
tunnistaa mahdolliset poikkeamat käytöksessä. Rekisteröityneet tiedot menevät 
terveydenhuollon laitoksiin, joista voidaan lähettää apua tarpeen vaatiessa. 

Turvaranneke voisi myös muistuttaa käyttäjiään ottamaan lääkkeitään, ja se voisi pitää 
kirjaa käytetyistä lääkkeistä. (Gaddam, Mukhopadhyay & Gupta, 2011.) Teknologia 

tukee liikuntarajoitteisen tai vammaisen ihmisen itsenäistä elämää. Maailmanlaajuisesti 
tehdään erilaisia tutkimuksia teknologiaratkaisujen kehittämiseksi. Tällaisissa 
tutkimuksissa huomioidaan näkörajoitteiset ja vanhukset. Teknologiaa täytyy räätälöidä 

näkörajoitteisten ja vanhusten tarpeiden mukaisesti, sillä sen avulla me kaikki tulemaan 
hyötymään tulevaisuudessa. (Tsirmpas et al., 2015.) 

Älykotien tiedonsiirtoyhteyksien tarkastelu on myös tärkeää, sillä tiedonsiirtoyhteyksien 
täytyy olla luotettavaa. Nykyiset verkkoyhteydet eivät kuitenkaan ole 100 % luotettavia, 
mutta vaihtoehtoisia verkkoyhteyksiä voidaan kuitenkin käyttää samanaikaisesti. 

Tällaisen järjestelmän pääasiallinen yhteysmuodon tulisi olla internet, koska sen 
välityksellä voidaan vaihtaa informaatiota luotettavasti ja helposti. Vaihtoehtoisena 

yhteytenä voisi toimia puhelinyhteys, joka varmistaa yhteyden säilymisen. 
Puhelinyhteyttä voidaan käyttää vaihtoehtoisena yhteytenä, sillä se ei ole niin 
monipuolinen kuin Internet-yhteys. Internet-yhteydellä voidaan lisäksi suorittaa etäisesti 

päivityksiä ja joitakin huoltotöitä asiakkaan järjestelmässä, sillä näin voidaan olla 
yhteydessä järjestelmän pääpalvelimeen helposti ja nopeasti. Tällaisten toimintojen 

tarkastelu mahdollistaa autonomisen ja turvallisen ympäristön vanhuksille. (Hussein at 
al., 2014.) 

Näkörajoitteisten vanhusten kotien apuvälineteknologioissa pitää olla 

paikannusohjelmia, jotka sisältävät GPS-järjestelmiä. Apuvälineteknologioiden täytyy 
sisältää myös viestintäteknologioita, kuten helppokäyttöiset älypuhelimet. Tällaisten 

älypuhelinten täytyy sisältää RFID (Radio-Frequency Identification) ja WLAN 
(Wireless Local Area Network) ominaisuudet. (Tsirmpas et al., 2015.) Älypuhelimia 
voidaan käyttää etävalvonnassa ja automaattisessa tiedonkeruussa, mutta mukana täytyy 

olla myös staattisia välineitä ja analyysilaitteita vanhusten terveystietojen keräämiseksi. 
Onnettomuuksista ja vaaratilanteista täytyy käynnistyä hälytys riittävän ajoissa. 

Vanhuksilla täytyy olla pääsy turvalliseen kotiin ja mahdollisuus liikkua turvallisesti. 
Älykkään tietotekniikan infrastruktuurin täytyy antaa vanhuksille ja näkörajoitteisille 
mahdollisuus muuttaa ja hallita digitaalista ympäristöään. Älytalojen suunnittelu voi 

olla vaikeaa, sillä ohjelmistojen ja laitteiden täytyy täyttää henkilön tarpeita 
yksilöllisesti. Sen täytyy olla myös yhteensopiva henkilöiden terveys- ja lääkehoidon 



 30 

kanssa. (Santos, Bartolomeu, Fonseca & Mota, 2007.) Tsirmpas ja muut (2015) 
toteavat, että laajentamalla kodin teknisiä apuvälineitä näkörajoitteisille ja vanhuksille 
sopiviksi, voidaan tukea heidän itsenäistä selviytymistään. Älykäs koti voi olla hyvä 

tulevaisuuden ratkaisu, koska se voi parantaa näkörajoitteisten vanhusten elämän laatua 
ja säästää turhilta sairaalakäynneiltä. (Tsirmpas et al., 2015.) 

3.6 Yhteenveto 

Uusilla ICT-työkaluilla on useita positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Niiden avulla 
voidaan auttaa ihmisiä olemaan paremmin yhteyksissä toisiinsa. Varsinkin vanhusten 

suhteen tämä on hyödyllistä, sillä ICT-työkaluilla voidaan vähentää fyysisiä ja 
sosiaalisia esteitä. Näkörajoitteisten vanhuksien teknologioita suunniteltaessa täytyy 

ottaa huomioon monet eettiset periaatteet, kuten yksityisyys, järjestelmän 
helppokäyttöisyys, sekä sen luotettavuus. 

Ikääntyminen on mahdollista ennakoida hyvin tarkasti yhteiskunnan ikärakenteen 

muutoksen seurauksena. Vanhukset saattavat ikääntyessään olla kyvyttömiä elämään 
yksin, jonka takia heitä täytyy tukea itsenäisessä elämässä. Omassa kodissa eläminen 

niin pitkään kuin on mahdollista, on monen ikääntyvän ihmisen toive. Älykodit voivat 
tarjota turvallisia ja mukavia ratkaisuja näkörajoitteisille vanhuksille. Niiden suunnittelu 
voi olla haasteellista, sillä lääketieteelliset ja tieto- ja viestintäteknologian laitteet ovat 

todellisuudessa varsin kalliita. Ikääntyneiden hoidon helpottamista voidaan ratkaista 
kehittämällä ja käyttämällä tieto- ja viestintäteknologioiden laitteita, joilla voidaan 

edesauttaa ikääntyneiden näkörajoitteisten itsenäisesti selviytymistä kodeissaan. ICT:n 
merkityksen määrittely näkörajoitteisten vanhusten elämässä, vaatii heidän 
psykologisten ja sosiaalisten ongelmiensa ymmärtämistä. Seuraavassa luvussa tullaan 

käsittelemään tarkemmin tämän gradun tutkimusmenetelmiä, tutkimuksen aineiston 
keruumenetelmät, tutkimusongelmat sekä tutkimuksen kohderyhmää. Tulen myös 

tarkastelemaan tutkimuksen eettisiä periaatteita. 
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4. Tutkimusmenetelmät ja -ongelmat 

Tässä osiossa tullaan käsittelemään tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja 

tutkimuksen kohderyhmää, käydään läpi tutkimukseen laadittujen tutkimuskysymysten 
pohjaa, aineiston keruumenetelmää, sekä tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

4.1 Tutkimusongelmat 

Tämä tutkimus etsii vastauksia seuraavaan pääkysymykseen:  

1. Voidaanko ICT:n avulla helpottaa näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä?  

ja lisäksi haetaan vastauksia seuraaviin alakysymyksiin:  

2. Minkälaisia yleisiä ja teknisiä apuvälineitä näkörajoitteiset käyttävät arjessaan ja 
heidän hoitajansa hoitotyössään? 

3. Onko näkörajoitteisilla vanhuksilla ja heidän hoitajillaan kokemusta 
etävalvontajärjestelmästä, ja olisivatko he valmiita ottamaan tällaisen käyttöönsä? 

4.2 Tutkimusmenetelmien lähestymistapa 

Kvalitatiivinen eli laadullinen? Tutkimus yleistyi 1980-luvulla, jolloin alkoi kehittyä 

erilaisia tapoja lähestyä tiedettä.  Laadullisissa tutkimuksissa on erilaisia menetelmiä, 
kuten etnografia, fenomenologia ja grounded theory. (Kankkunen & Vehviläinen-
Julkunen, 2013.) Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on yleensä tulkitsevaa ja 

kuvailevaa. Tätä tutkimusmenetelmää käytetään löytämään uusia ilmiöitä ihmisten 
elämästä ja syventämään tietoutta valitusta ilmiöstä. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

ei siis tutki numeerisia muuttujia. (Starr, 2014.)  

Laadullisessa tutkimusmenetelmässä pyritään ymmärtämään kohderyhmän kokemuksia 
ja asenteita tutkimusongelmaan liittyen. Tämän tutkimusmenetelmän tarkoituksena on 

ymmärtää tiettyä ilmiötä ja sen vaikuttavuutta yhteiskuntaan. Laadullisissa 
tutkimuksissa on erilaisia lähestymistapoja, kuten haastattelut, kohderyhmät ja 
tapaustutkimukset (Singh, 2015). McCusker ja Gunaydin (2015) toteavat, että tiettyjen 

ilmiöiden tutkiminen yksilössä tai yhteiskunnassa vaatii laadullista tutkimusmenetelmää 
ja se on paras tutkimusmenetelmä eri ilmiöiden tutkimisessa, sekä tiedon 

syventämisessä. Yleensä määrällistä tutkimusta varten täytyy tehdä laadullista 
tutkimusta. Valitun ilmiön analysointia voidaan tehdä laadullisesti, mutta 
tutkimustuloksia voidaan varmentaa määrällisesti. (McCusker & Gunaydin, 2015.) 

Tutkimusmenetelmien käyttö yhdessä voi auttaa erilaisten käyttäjäkokemusten 
analysoinnissa ja niiden käyttö yhdessä on yleistynyt terveystieteissä ja 

lääketieteellisissä tutkimuksissa. (Starr, 2014.) 

4.2.1 Laadulliset menetelmät 

Tämän tutkielman tiedonkeruumenetelmänä oli postitetut kyselytutkimukset, jotka 
sisälsivät sekä avoimia että suljettuja Likert-asteikollisia kysymyksiä. Kerättyä 
laadullista aineistoa tullaan analysoimaan sisällönanalyysillä eli sanallisesti ja sisällön 
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erittelyllä eli kvantitatiivisesti, jota tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoitus 
ohjaavat. Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysin päättelyn logiikkana tulee olemaan 
induktiivinen eli aineistolähtöinen analyysi. Induktiivinen päättely mahdollistaa 

aineiston systemaattisen ja objektiivisen tarkastelun, sekä sen avulla voidaan jäsentää 
aineistoa selkeään muotoon. Aineistoa tullaan luokittelemaan, jonka jälkeen aineisto 

tilastoidaan. Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin kuuluu 3 eri vaihetta: aineiston 
redusointi, klusterointi ja abstrahointi. Ensimmäiseksi tässä tutkimuksessa kerätty 
aineisto redusoitiin, eli tärkeät tiedot poimittiin aineistoista ja ne pilkottiin osiin. 

Toisessa vaiheessa aineistoa klusteroitiin eli ryhmiteltiin. Ryhmittelyssä aineisto käytiin 
läpi huolellisesti ja pyrittiin löytämään sekä yhtäläisyyksiä että erilaisuuksia. 

Kolmannessa vaiheessa aineistoa abstrahoitiin eli käsitteellistettiin. Tässä vaiheessa 
tutkimukselle olennainen tieto muodostui ja muodostuneen tiedon avulla voitiin luoda 
yleiskäsitys tutkittavasta ilmiöstä. (Kyngäs, Elo, Pölkki, Kääriäinen & Kanste, 2011.)  

4.2.2 Tilastolliset menetelmät 

Tulosten analysoinnissa on käytetty ei-parametrisia testejä, ja keskiarvotestinä on 

käytetty Kruskal-Wallisin –testiä. Ei-parametrisen testi sopii tutkimukseen, jossa 
tutkitaan kahden muuttujan välistä yhteyttä. Kruskal-Wallis testi sopii monen toisis taan 
riippumattoman muuttujan vertailuun. Nämä testit valikoituivat käytettäväksi aineiston 

alustavan analyysin jälkeen. Alustavassa analyysissä havaittiin aineiston olevan varsin 
pieni, ei normaalisti jakautuva, sekä sisältävän useita tutkittavia muuttujia. Analyysit 

suoritettiin SPSS-ohjelmiston (Statistical Package for the Social Sciences) avulla 
filosofian tohtorin Jorma Riihijärven toimesta. SPSS on ohjelmisto, joka helpottaa 
tilastotieteellisen analyysin tekemistä ja sen avulla pystyy laskemaan vaativimpia 

analyysejä. Tuloksia tullaan esittämään sekä taulukoin että sanallisesti. (McKight & 
Najab, 2010.) 

4.3 Tutkimuksen kohderyhmä 

Ensimmäisen tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin suomalaiset näkörajoitteiset 
vanhukset ja heidän hoitajansa (omaishoitajat tai hoitajat). Anu Toivanen ja Hannes 

Toivanen auttoivat toimittamaan kyselytutkimuksen kohderyhmälle, joiden avulla 
saatiin Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaan näkörajoitteisilta vanhuksilta ja heidän hoitajilta 

(omaiset ja hoitajat) vastaukset. Kyselytutkimukseen osallistui 2 hoitajaa, 2 omaista ja 6 
näkörajoitteista vanhusta.  

Tutkimuksen edetessä havaittiin, että kohderyhmään oli tarpeellista sisällyttää 

näkörajoitteisia vanhuksia hoitavat tahot alkuperäistä vahvemmin. Tästä syystä toiseen 
tutkimukseen laadittiin toinen kyselytutkimus. Tutkimusta varten pyydettiin 

tutkimuslupa seuraavilta sairaaloilta: Lapin, Kajaanin, Oulun, Jyväskylän, Tampereen, 
Turun ja Helsingin sairaaloista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 hoitajaa Lapin, 
Kajaanin, Turun ja Helsingin sairaaloista (sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista). 

Tutkimuskyselyihin osallistuneiden henkilötietoja en tule sisällyttämään tutkimukseen 
eettisten syiden takia. 

4.4 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset ovat tärkeitä tieteenaloilla, joissa ollaan 

tekemisissä ihmisten kanssa, kuten hoito- ja lääketieteessä. Laadullisen tutkimuksen 
ollessa kyseessä, ihmisten tarjoamien vastausten luottamuksellisuuden säilyttäminen ja 
tarpeen vaatiessa anonymiteetti on pystyttävä tarjoamaan. Lisäksi vastausten 

säilyttämisestä, käyttötarkoituksesta ja lukijasta on tarjottava selkeät ohjeet. 
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Tutkimuksen huolellinen suunnittelu ja aikaisempiin tutkimuksiin perehtyminen auttoi 
uuden ilmiön tutkimista.  

Ensin pyydettiin eri sairaanhoitopiireiltä tutkimuslupahakemuksella lupaa tehdä 

tutkimusta, jonka jälkeen oltiin yhteydessä eri sairaanhoitopiirien tieteellisten 
tutkimusten vastuuhenkilöihin. Oltiin heihin yhteydessä sähköpostitse, ja lähettiin heille 

tutkimussuunnitelmani, kirjeen tutkimukseen osallistuville, sekä ohjeen ylihoitajille tai 
muille vastaaville henkilöille. Ohje (liite C) sisälsi tiedot tutkimuksen käytännön 
toteutuksesta sairaalassa. Tutkimukseen osallistuville lähetetyssä kirjeessä kerrottiin, 

että heidän vastauksiaan tullaan käsittelemään nimettöminä, eikä kenenkään 
henkilöllisyyttä julkaista missään vaiheessa tutkimusprosessia. Tutkimukseen 

osallistumisesta oli mahdollista kieltäytyä ja tämäkin mainittiin kirjeessä.   

Ensimmäisen kyselyn aikana havaittiin ihmisten suhtautuneen kielteisesti vastaamiseen, 
koska he eivät kokeneet hyötyvänsä kyselystä mitenkään, ja jälkimmäisessä kyselyssä 

hoitohenkilökunnalle huomasin heidän kokeneen kyselyn olleen heidän kannaltaan 
tarpeeton. Suoritetun kyselytutkimuksen tulokset pyritään raportoimaan 

mahdollisimman rehellisesti ja avoimesti, jotta lukija voi arvioida tutkijan tekemiä 
eettisiä ratkaisuja materiaalin analyysin suhteen. 
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5. Tutkimuksen toteutus ja aineiston keruu 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa 

kahdella eri kyselylomakkeella. Ensimmäisen kyselyn, joka osoitettiin 
yksityishenkilöille, vastausprosentti jäi pieneksi, ja se oli osoitettu näkörajoitteisille 
vanhuksille, heidän omaisilleen, sekä näkörajoitteisia vanhuksia hoitaville henkilöille. 

Toinen kysely osoitettiin vain eri sairaaloiden hoitohenkilökunnalle, jotta saataisiin 
lisätietoja näkörajoitteisista vanhuksista ja ICT:n merkityksestä hoitotyössä graduni 

aiheeseen liittyen. Tulen analysoimaan molempien kyselyiden vastaukset luvussa 5.  

5.1 Tutkimuskyselyjen laatiminen 

Tutkimuskyselyjen teoria on lähtöisin seuraavista tutkimuksista: Firouzian & Nissinen, 

2013; Keränen & Paajala, 2015; Metso, Pulli, Zheng & Hickey, 2009; Tervonen, 
Asghar, Parviainen, Nissinen, Ylipelto, Shikur & Pulli, 2014; Venkatesh, Morris, Davis 

& Davis, 2003; Venkatesh, Thong & Xu, 2012. Tarkemmat viittaustiedot löytyvät 
lähdeluettelosta. 

Tutkimuskysymykset koskivat ikääntyneitä näkörajoitteisia ja heidän avustajiaan tai 

hoitajiaan (puolisoita, hoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia). Aiempien 
tutkimusten teoreettisten ja käsitteellisten tietojen perusteella ikääntyminen vaikuttaa 

näkörajoitteisuuteen, jonka takia kohderyhmäksi valittiin  ikääntyvät näkörajoitteiset. 
Tutkimuskyselyn tarkoituksena oli selvittää näkörajoitteisten ja heidän avustajiensa 
(omaiset ja hoitajat) arjen elämää teknologisessa maailmassa. Ensimmäinen kysely 

laadittiin maisteriopiskelija Mia Hautalan kanssa ohjaajien Petri Pullin ja Eeva Leinosen 
ohjeistuksella. Myös Jorma Riihijärvi auttoi tutkimuskysymysten laatimisessa ja 

aineistojen analysoinnissa. Molemmat kyselyt (liite B ja E) toteutettiin  Google Forms –
työkalulla ja sisälsivät sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Tämän pro gradu –
tutkielman tutkimuskyselyt löytyvät tällä hetkellä suomenkielisenä (liite B ja E).  

5.1.1 Yksityishenkilöille suunnattu kysely 

Tämän pro gradu –tutkielman aineisto kerättiin paperisella kyselylomakkeella. 

Taustatietoja kerättiin monivalintakysymyksillä, jossa vastattiin kyllä tai ei-
vastauksella. Jotkut kysymykset olivat Likert-asteikollisia eli kysymyksiin vastattiin 
täysin eri mieltä, eri mieltä, en tiedä, melko samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. 

Kyselylomake toimitettiin lääketieteen tohtorin Anu Toivasen ja lääketieteen 
kandidaatin Hannes Toivasen toimesta Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 

näkörajoitteisille vanhuksille, heidän omaisilleen ja hoitajilleen (n=20). 
Kyselylomakkeet lähetettiin saatekirjeineen suljetussa kirjekuoressa kohderyhmälle 
vuonna 2015 keväällä. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja osallistujilla 

oli kuukausi aikaa vastata kyselyyn ja palauttaa se heille annettuun osoitteeseen.  

Kyselyyn vastasi 20:stä 10 ihmistä (n=10) ja kyselylomakkeisiin vastanneet lähettivät 

vastauksiaan 3 kuukauden viiveellä. Vastanneiden joukossa oli 6 suomalaista 
näkörajoitteista vanhusta, 2 näkörajoitteisen omaista ja 2 näkörajoitteisia hoitavaa 
henkilöä. Tutkimuskysymyksiä on helpotettu vastaajille huomioiden näkörajoitteiset ja 

heidän omaistensa sekä hoitajien kiireisen aikataulun. Moniin kysymyksiin oli 
mahdollista vastata ympyröimällä vastaukset (liite B). Tutkimukseen osallistuneiden 
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henkilöiden henkilötietoja ei tulla käyttämään tässä tutkimuksessa yksityisyyden 
suojaamiseksi. 

5.1.2 Sairaaloihin suunnattu kysely 

Aineiston toinen osa kerättiin suomalaisiin sairaaloihin lähetetyllä kyselylomakkeella 
(liite E). Tutkimukseen osallistumista kysyttiin tutkimuslupahakemuksella Oulun 

yliopistollisesta sairaalasta, Lapin keskussairaalasta, Kainuun keskussairaalasta, Keski-
Suomen keskussairaalasta, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, Turun 
yliopistollisesta sairaalasta, sekä Helsingin kaupunginsairaalasta. Käytetyt 

tutkimuslupahakemukset löytyvät liitteistä. (liitteet G-M). Näistä kohteista 
tutkimukseen osallistuivat Lapin, Kainuun, Helsingin ja Turun sairaala. Tutkimusluvan 

saatua otettiin yhteyttä yhteyshenkilöihin sähköpostitse, jotka suostuivat jakamaan 
kyselytutkimuksen osallistuvalle sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden 
hoitohenkilökunnalle. 

Jokaiseen sairaalaan lähetettiin 10 kyselylomaketta kirjeitse, sekä valmiiksi maksetut 
palautuskuoret. Vastauksia näistä kohteista saatiin yhteensä 24. Kyselyt postitettiin 

marraskuussa 2016 ja viimeiset vastaukset vastaanotettiin helmikuussa 2017. 

6. 
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6. Tutkimusaineiston analyysi ja löydökset 

Tässä osiossa esitetään kyselytutkimuksen tuloksi ja niiden analyysiä. Aineiston 

analyysiä esitetään taulukkojen ja induktiivisen sisällönanalyysin avulla. Eettisten 
syiden takia analyysiä esitetään taulukoissa esimerkiksi hoitaja 1, omainen 1 ja 
avustettava 1 -nimikkeillä. Tulokset ja niiden analyysi järjestellään osissa, eli ensin 

tulen käymään läpi näkörajoitteisten vanhusten ja heidän omaistensa sekä hoitajiensa 
vastaukset. Toisessa osiossa käyn läpi sairaaloihin lähetettyjen kyselyiden vastauksia.  

6.1 Yksityishenkilöiden vastaukset ja niiden analyysi 

Taulukossa 2 tulen käsittelemään näkörajoitteisille ja heidän hoitajilleen lähetetyn 
kyselyn tuloksia. Tulokset on lueteltu taulukossa havainnollistaakseen vastausten 

vaihtoehtoja ja lukumäärää. 

Taulukko 2. Näkörajoitteisille vanhuksille kohdistetusta kyselystä saatuja vastauksia. 

Kysymys   Vaihtoehdot Vastausten lukumäärä   

  

    

  

Ikäryhmä 

 

45-54  

 

3   

  

 

55-64 

 

3   

  

    

  

Sukupuoli 

 

Mies 

 

1   

  

 

Nainen 

 

5   

  

    

  

Asumismuoto 

 

Kerrostalo 4   

  

 

Omakotitalo 1   

  

 

Rivitalo 

 

1   

  

    

  

Näkörajoitteisuuden aste 

 

Heikkonäköinen 4   

  

 

Sokea 

 

2   

  

    

  

Näkörajoitteisten käyttämät 

 

Kirjoituskone 2   

apuvälineet 

 

Pistekirjoituskone 2   

  

 

Silmälasit 4   

  

 

Puhesyntetisaattori 1   

  

 

Tietokone 4   

  

 

Älypuhelin 3   

  

 

Lemmikki 1   

  

 

Muu: 

kävelykeppi 

 

1   

  

    

  

Henkilökohtainen avustaja 

 

Kyllä 

 

0   

  

 

Ei 

 

6   

      

Asiointi kaupungilla 

 

Useita kertoja päivässä 1   

  

 

Päivittäin 

 

2   

  

 

Muutamia kertoja viikossa 1   

  

 

Muutamia kertoja       

kuukaudessa 1   

  

    

  

Käytössä olevia 

 

Kyllä 

 

2   

hälytystoimintoja 

 

Ei 

 

4   

  

    

  

Edellisiä kokemuksia  

 

Kyllä 

 

1   

etäseurannasta   Ei   5   
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Taulukossa 2 on esitetty vastauksia kyselyn (liite B) luokiteltuihin kysymyksiin. Tässä 
taulukossa kuvattujen kysymysten lisäksi näkörajoitteisilta kysyttiin avoimia 
kysymyksiä liittyen aikaisempiin kokemuksiin tietotekniikan käytöstä, omasta 

turvallisuuden tunteestaan lähiympäristössään, sekä omista kokemuksistaan ja 
tuntemuksistaan etäseurantajärjestelmiin liittyen.  

Kaikki kyselyyn osallistuneet näkörajoitteiset (n=6) kokivat omassa 
asuinympäristössään liikkumisen turvalliseksi eivätkä he pelänneet liikkua ulkona. 
Osallistujat kertoivat kokevansa asuinympäristönsä rauhallisuuden helpottavan ulkona 

liikkumista ja tekevän siitä turvallisempaa. Useimmiten he liikkuvat ulkona läheisen 
seurassa, kävelykepin tai opaskoiran avustuksella. Eräs näkörajoitteinen korostaa 

vastauksessaan asuinympäristössä liikkumisesta: ”Yksin monesti hankalaa, puolison tuki 
auttaa paljon”. Vastauksista käy ilmi, että asioiminen kaupungilla tapahtui useimmiten 
jonkun seurassa. Yksi näkörajoitteisista ilmaisi: ”En kovin usein lähde asioille, 

pakolliset tulee hoidettua ja nekin usein jonkun kanssa”. Erillistä ja ulkopuolista 
henkilökohtaista avustajaa ei ollut käytössä kenelläkään vastaajalla ja päivittäisissä 

asioissa he tarvitsivat apua eniten ulkona liikkumisessa.  

Suurimmalla osalla näkörajoitteisilla vastaajilla (n=4) ei ollut käytössä mitään 
hälytystoimintoja. Näkörajoitteisista (n=2), joilla oli hälytystoiminnosta kokemusta, 

hälytys meni puolisolle. Nämä kokemukset olivat kuitenkin positiivisia. Näkörajoitteiset 
ja omaiset (n=7) halusivat ottaa käyttöön automaattisia hälytystoimintoja, vaikka 

kenelläkään vastaajilla ei ollut niitä käytössään. Kokemuksia etäseurantajärjestelmistä ei 
ollut kuin yhdellä vastaajalla ja nekin olivat negatiivisia. Seurantajärjestelmä oli koettu 
liian hankalaksi käyttää ja siitä oli luovuttu. Näkörajoitteiset suhtautuivat etäseurantaan 

yleisesti varsin negatiivisesti, mutta vastaajat suhtautuivat myönteisimmin omaisten 
(puoliso, lapset) mahdollisuuteen seurata itseään. Kysyttäessä ehdotuksia uusien 

etäseuranta-apuvälineiden suhteen vastauksissa painottui tarve helppokäyttöisyydelle. 
Apuvälineiden käytöstä riittävää ohjausta koki saaneensa suurin osa eli 60 %, vain yksi 
vastaaja koki saaneensa jokseenkin puutteellista ohjausta. Näkörajoitteisille kuuluvia 

vammaispalveluja (kuljettaja-, avustaja-, sopeutumis-, tiedonhallinta- ja 
apuvälinepalveluja) oli käyttänyt 33 % vastaajista.  

Taulukko 3. Näkörajoitteisten henkilöiden avustajien ja omaisten kyselyn tuloksia.  

Kysymys Vaihtoehdot 

Vastausten 

lukumäärä   

  

    

  
Ikäry hmä 35-44 

 
1   

  
 

45-54  
 

2   

  
 

55-64 
 

1   

  
    

  

Sukupuoli Mies 
 

0   

  
 

Nainen 
 

4   

  
    

  

  
    

  

Asumismuoto Kerrostalo 1   

  
 

Omakotitalo 2   

  
 

Rivitalo 
 

1   

  
    

  

Avustajan suhde avustettavaan Puoliso 
 

2   

  
 

Hoitaja/avustaja 2   

  
    

  

Avustettavan asuinkumppani Puoliso 
 

3   

  
 

Lasten kanssa 1   

  
    

  

Aikaisemmat kokemukset etäseurannasta Ky llä 
 

0   

  

 

Ei 

 

4   
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Avustajille ja omaisille osoitetussa kyselyssä kävi ilmi taulukon tietojen (taulukko 3) 
lisäksi tarkempaa tietoa avustajien työnkuvasta ja heidän avustamiseen käyttämästä 
ajasta. Avustajat auttoivat näkörajoitteisia liikkumaan ulkona ja jonkin verran 

sisätiloissa, lisäksi avustettavat tarvitsivat apua ruuanlaitossa ja yhteydenpidossa 
läheisiin. Näkörajoitteisten vanhusten kanssa avustajat viettivät päivittäin useita tunteja 

(puolisot), 1-3 tuntia päivässä (1 hoitaja) tai muutamia kertoja viikossa (1 hoitaja). 
Hoitajat viettivät keskimäärin 5,75 päivänä viikossa aikaa avustettavan kanssa ja 
yhteensä avustustyöhön kului keskimäärin 23 tuntia ja 45 minuuttia. Hoitajista 

molemmat olisivat valmiita avustamaan jopa 30 tai 35 tuntia viikossa ja kyselyyn 
osallistuneet näkörajoitteisten puolisot olisivat valmiita auttamaan niin paljon kuin 

mahdollista. 

Yksi vastaajista raportoi huonoja kokemuksia tietotekniikasta, muut (n=9) kokivat 
tietotekniset apuvälineet hyödyllisiksi. Yksi hoitajista vastasi tietotekniikan 

kysymykseen: ”Tietotekniset välineet hyviä työn helpottajia, mutta monimutkaiset 
järjestelmät ongelmallisia”. Yksi omaisista vastaa: ”Tietokone nykyaikana lähes 

välttämätön työkalu, järjestelmien sujuvuutta kehitettävä”. Näkörajoitteinen vastaa 
tietoteknisten apuvälineiden käytöstä: ”Tietokoneelta on helppo lukea tekstejä ja 
katsella kuvia, kun niitä voi suurentaa”. Eniten hyötyä vastaajat saivat suurentavista 

työkaluista, kuten tietokoneen suurennuslasi -työkalusta. Myös syntetisaattori- ja 
tekstinlukuohjelmat koettiin hyödyllisiksi. 

Tietoteknisisistä apuvälineistä avustajilla oli käytössään puhelin (kahdella hoitajalla) ja 
tietokone (yhdellä hoitajalla). Vastaajista suurimmalla osalla ei ollut aikaisempaa 
kokemusta etäseurantajärjestelmistä ja vain yksi hoitaja olisi valmis käyttämään 

etäseurantaa työaikojen puitteissa. Kyselyssä puolisot olisivat tavoitettavissa 
etäseurantajärjestelmän välityksellä kaikkina vuorokauden aikoina ja hoitajat olisivat 

tavoitettavissa aamuisin (klo 6-9) ja iltaisin (klo 18-21) viiveellä tai ajoittain, 
aamupäivästä iltaan (klo 9-18) kokoaikaisesti ja iltayöstä aamuun (klo 21-6) ei 
ollenkaan. Uusien järjestelmien kehitystä varten kysytyistä ehdotuksista tärkeimmäksi 

nousi järjestelmien helppokäyttöisyys ja työtehoa tukeva toiminnallisuus. 

6.1.1 Yksityishenkilöiden kuormittavuuskysymysten analyysi 

Kyselyyn kuului lisäksi osa-alue, joka käsitteli avustustyön kuormittavuutta elämän eri 
osa-alueilla. Avustajilta kysyttiin kysymyksiä liittyen heidän tekemänsä työn 
arvostukseen, omaan työssä jaksamiseen, omiin työhön liittyviin tunteisiin ja työhön 

liittyviin sosiaalisiin suhteisiin. Tulokset tullaan esittämään taulukoina, joihin 
muuttujiksi on valittu vastausten mediaani, sekä vastausten jakauman interkvartiiliväli. 

Mediaani raportoidaan joko yleisimpänä vastauksena, tai mikäli vastauksia on kahden 
vaihtoehdon välillä parillinen määrä, ilmoitetaan näiden keskiarvo. Nämä muuttujat on 
valittu, koska kyselyn tämä osio on viisiportainen Likert-asteikollinen sarja kysymyksiä 

ja raportointi mediaanin avulla edesauttaa tilastollista tarkkuutta. Samassa yhteydessä 
raportoitava interkvartiiliväli kertoo vastausten jakautumisesta Likert-asteikon eri 

vaihtoehtojen välillä ja näin kuvaa vastausten hajontaa. Tuloksia tullaan käymään läpi 
myös sanallisesti. 

Avustajien vastauksista (taulukko 4) voidaan päätellä heidän kokevan oman työnsä 

olevan arvostettua. Avustettavan ja avustajan välillä vallitsee kunnioitus ja voidaan 
sanoa, että he ovat toisilleen ainakin jokseenkin tärkeitä. Avustajat kokevat arvostusta 

myös avustettavansa lähipiiriltä. Vastaukset olivat varsin yhteneviä, mutta 
kysymyksessä 10 vastausten välillä oli jonkin verran hajontaa. Oman työnsä arvostus  ja 
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arvostetuksi kokeminen ovat myös tärkeä osa työssä jaksamista, koska arvokkaassa 
työssä oleminen lisää työn mielekkyyttä. 
 
Taulukko 4. Avustajien tekemää työtä kohtaan koettua arvostusta koskevat kysymykset ja 
niiden vastaukset. 1=Täysin samaa mieltä, 2=Lähes samaa mieltä, 3=En osaa sanoa, 4=Lähes 
eri mieltä, 5=Täysin eri mieltä 

 

Avustajat eivät osanneet sanoa saavatko he henkistä tai fyysistä tukea omassa 
avustustehtävässään (taulukko 5). Toisaalta he eivät kuitenkaan kokeneet olevansa 
henkisesti tai fyysisesti väsyneitä ja kokivat saavansa nukuttua riittävästi. Avustajat 

eivät kokeneet avustettaviensa olevan riippuvaisia heistä tai avustettavien tarvitsevan 
apua useissa päivittäisissä askareissa. Avustettavilla ei myöskään ollut taukoamatonta 

avun tarvetta. Kuitenkin vastausten hajontaa esiintyi työn raskautta koskevassa 
kysymyksessä. Osa avustajista oli jonkin verran samaa mieltä ja osa jonkin verran eri 
mieltä, että heidän työnsä olisi raskasta. He eivät kuitenkaan kokeneet, että työ olisi 

aiheuttanut fyysistä sairastumista, tai että heidän terveytensä olisi kärsinyt. Suuren 
hajonnan kysymykseen ”Terveyteni on heikentynyt” taulukossa 5 aiheutti yhden 

vastaajan epävarmuus asiasta. Vastaajat olivat yhtä lukuun ottamatta joko jokseenkin tai 
täysin eri mieltä siitä, että heidän terveytensä olisi kärsinyt.  

Taulukon 5 osoittamien vastausten perusteella voidaan sanoa, että avustajat kokevat 

työssä jaksamisensa olevan hyvässä kunnossa. He eivät koe henkistä tai fyysistä 
uupumusta ja pystyvät arjessaan myös lepäämään. Suurin osa vastaajista ei osannut 

sanoa jääkö heille aikaa harrastuksille, mutta kaikki vastaajat kokivat luottavaisuutta 
tulevaan ja että heidän elämällään on tarkoitus 
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Taulukko 5. Avustajien kuormituskyselyn työssä jaksamista koskevat kysymykset ja niiden 
vastaukset.1=Täysin samaa mieltä, 2=Lähes samaa mieltä, 3=En osaa sanoa, 4=Lähes eri 
mieltä, 5=Täysin eri mieltä. 

 

Kuormituskysely sisälsi myös avustajien tunteita ja tunnetiloja käsitteleviä kysymyksiä, 
ja näihin kysymyksiin saatujen vastausten kuvailua voi tarkastella taulukossa 6. Tähän 
aihealueeseen liittyen vastaajien mielipiteet olivat varsin yhteneväisiä. Yhteenvetona 

voidaankin sanoa avustajilla olevan positiivisia tunteita työtään ja avustettavaansa 
kohtaan, sekä he kokevat voivansa ilmaista näitä tunteita. He eivät tunteneet oloaan 

epätoivoiseksi tai haluavansa paeta elämäntilanteestaan, vaan kokivat elämässään 
olevan iloa, naurua ja onnistumisen tunteita. Taulukon 6 kysymyksessä ”Pystyn 
avoimesti ilmaisemaan negatiiviset tunteeni” vastaukset jakautuivat Likert-asteikon 

ääripäihin. Kaksi vastauksista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, kun taas kaksi oli 
täysin tai jokseenkin eri mieltä. Pienen aineiston vuoksi näin merkittävää polarisaatiota 

on vaikeaa selittää. 
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Taulukko 6. Avustajien kuormituskyselyn omia tunteita koskevat kysymykset ja niiden 
vastaukset. 1=Täysin samaa mieltä, 2=Lähes samaa mieltä, 3=En osaa sanoa, 4=Lähes eri 
mieltä, 5=Täysin eri mieltä. 

 

Kyselyllä haluttiin selvittää avustajien sosiaalisten suhteiden tilaa, varsinkin avustajan 

suhteesta avustettavaan ja hänen lähipiiriinsä. Taulukossa 7 on käyty läpi kyselyn tähän 
osa-alueeseen kuuluvien kysymysten vastauksia. Kolme neljästä vastaajasta koki, ettei 
heidän sosiaalinen elämänsä ole kärsinyt avustustehtäviensä takia. Kenelläkään 

vastaajalla ei silti ollut ongelmia läheisimpien suhteiden kanssa, sekä he kokivat 
tulevansa hyvin toimeen muiden perheenjäsenten kanssa. Kaksi neljästä vastaajasta koki 

omaavansa hyviä ystäviä ja kaksi ei osannut sanoa asiasta mitään. Kukaan vastaajista ei 
kuitenkaan kokenut itseään kiusaantuneeksi ystävien ollessa kylässä ja kaikki vastaajat 
nauttivat avustettavansa seurasta. 

 
Taulukko 7. Avustajien kuormituskyselyn sosiaalisia suhteita käsittelevät kysymykset ja niiden 

vastaukset. 1=Täysin samaa mieltä, 2=Lähes samaa mieltä, 3=En osaa sanoa, 4=Lähes eri 
mieltä, 5=Täysin eri mieltä. 
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Vastausten perusteella voidaan todeta, että avustustyöllä ei pääsääntöisesti ole 
negatiivisia vaikutuksia avustajien sosiaaliseen elämään. Vastaajat vaikuttavat 
suhtautuvan positiivisesti avustustyön sosiaalisiin puoliin. 

6.2 Sairaalakyselyn vastausten tulokset 

Omaisille suoritetun kyselyn lisäksi tutkimuksessa haluttiin tarkastella 

hoitohenkilökunnan näkökantoja sairaaloihin toimitetulla kyselyllä (liite E). 

Taulukko 8. Sairaaloihin toimitettuun kyselyyn osallistuneiden hoitajien vastauksia (n=24). 

Kysymys   Vaihtoehdot Vastausten lukumäärä 

            

Ikäryhmä 

 

20-29 

 

4   

  

 

30-39 

 

4   

  

 

40-49 

 

5   
  

 

50-59 

 

7   
  

 

60-64 

 

3   
  

    

  
Sukupuoli 

 

Mies 

 

0   
  

 

Nainen 

 

23   

  

    

  

Ammatti 

 

Lähihoitaja 5   

  

 

Sairaanhoitaja 18   

  

 

Kotihoitaja 0   

  

 

Muu 

 

1   

  

    

  
Hoidettavien ikä 

 

40-49 

 

3   
  

 

50-59 

 

3   
  

 

60-69 

 

6   
  

 

70-79 

 

20   

  

 

80-89 

 

20   

  

 

90-99 

 

19   

  

    

  

Näkörajoitteinen vanhus selviytyy itsenäisesti Täysin samaa mieltä 1   

  

 

Lähes samaa mieltä 7   
  

 

Ei osaa sanoa 6   
  

 

Lähes eri mieltä 6   
  

 

Täysin eri mieltä 2   
  

    

  

Tieto- ja viestintäteknologia tarpeellista  

 

Täysin samaa mieltä 7   

näkörajoitteisten vanhusten hoidossa 

 

Lähes samaa mieltä 10   

  

 

Ei osaa sanoa 6   

  

 

Lähes eri mieltä 0   

  

 

Täysin eri mieltä 0   

  

    

  
Tieto- ja viestintäteknologiset  

 

Täysin samaa mieltä 3   
apuvälineet vähentäisivät työni  

 

Lähes samaa mieltä 8   
kuormittavuutta 

 

Ei osaa sanoa 11   

  

 

Lähes eri mieltä 1   

    Täysin eri mieltä 0   
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Vastauksia kyselyyn saatiin Helsingistä, Turusta, Lapista ja Kajaanista. Vastaajien 
ammattikunta on jaoteltu taulukossa 8. Eri paikkakuntien välillä oli tilastollisesti 
merkitsevä ero (p = 0,023) näkörajoitteisten avustamiseen käytetyissä viikkotunneissa 

(p = 0,013). Tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut työvuosien määrässä. Kaikilla 
vastaajilla oli aikaisempaa kokemusta näkörajoitteisten vanhusten hoidosta. Vastaajien 

iässä oli myös tilastollisesti merkitsevät erot (p  = 0,039) eri paikkakuntien välillä, 
korkein keski-ikä oli Rovaniemellä (53,0 vuotta) ja pienin Kajaanissa (34,6 vuotta). 

Hoidettavilla näkörajoitteisilla vanhuksilla oli näkörajoitteisuuden taustalla useimmin 

glaukooma (n=18) ja silmänpohjan rappeuma (n=18). Muita syitä näkörajoitteisuudelle 
mainittiin diabeteksen liitännäissairaus (n=11), silmän trauma (n=8), kaihi (n=5), syöpä 

(n=4), aivokasvain (n=1) ja  ikänäkö (n=1). Hoitajat avustivat näkörajoitteisia vanhuksia 
peseytymisessä (n=8), ulkona käymisessä (n=2) ja ruuanlaitossa (n=2). 
Avustustehtävistä eniten vastauksia sai kuitenkin kohta ”Muu” (n=21), joten voidaan 

olettaa kyselystä puuttuneen jokin tai joitain avustustehtäviä, jotka ovat tavallisia 
näkörajoitteisten hoidossa.  

Taulukossa 8 esitettyjen kysymysten lisäksi hoitajilta kysyttiin muita kysymyksiä 
etäseurantaohjelmistoihin ja hoitotyöhön liittyen. Vastaukseksi saatiin, että 
etäseurantaohjelmat olivat tuttuja vain noin puolelle vastaajista (n=9). Lähes puolet (44 

%) niistä vastaajista joille etäseurantaohjelmat olivat tuttuja (n=4) olisivat valmiita 
käyttämään etäseurantaa hoitotyössään. Heistä puolet (n=2) uskoivat, että se vähentäisi 

heidän työnsä kuormittavuutta. Hoitajat auttaisivat näkörajoitteisia vanhuksia mieluiten 
aamuisin (n=5) ja päivisin (n=3), kuitenkin näyttäisi siltä, että ”muu” aika sopisi 
parhaiten (n=6). Kaikista vastaajista vain joka kymmenes (n=2) oli sitä mieltä, että 

näkörajoitteiset vanhukset itse haluaisivat etävalvontaa. Hoitohenkilökunnasta kuitenkin 
kolme vastaajaa neljästä (n=17) kannattivat tieto- ja viestintäteknologian käyttöä 

hoitotyössä, mutta toisaalta vain noin puolet (n=11) uskoivat sen vähentävän työnsä 
kuormittavuutta. Lähes kaikki vastaajat haluaisivat lisäkoulutusta tieto- ja 
viestintäteknologian käytössä työssään (n=18). 

6.3 Sairaalakyselyn avointen kysymysten analyysi 

Avointen kysymysten analysoinnissa kysymykset on jaettu aihepiireiltään 

samankaltaisiin ryhmiin, joiden vastaukset käsitellään erikseen. Vastauksia on pyritty 
tulkitsemaan mahdollisimman vähän, ja keskittyä vastausten sisältöön sellaisenaan. 
Hyvin suppeita vastauksia on tulkittu jonkin verran. Vastauksia on tulkittu rinnakkain ja 

johdonmukaisesti, sekä samankaltaisten periaatteiden mukaan. Kysymysryhmiä on 
yhteensä viisi, ja aihepiirit sekä kuhunkin aihepiiriin kuuluvat kysymykset on eritelty 

taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Taulukko avointen kysymysten luokittelusta ryhmiin.  

Ryhmiteltyjen kysymysten aihepiiri Aihepiirin 

kysymysnumerot (liite E) 

Näkörajoitteisten vanhusten hoitotyö, heidän itsenäisyytensä ja 

käyttämänsä apuvälineet. 

10, 12, 14 

Tietotekniikka käsitteenä, käytetyt etäseurantajärjestelmät ja 

tietotekniset apuvälineet, sekä kokemus ja tuntemukset niiden 

käytöstä. 

15, 16, 17, 18, 24 

Tietoteknisiä apuvälineitä koskeva koulutus.  19, 31 

Edellytykset tietoteknisten apuvälineiden käytölle.  22, 28 

Omat ajatukset ja ideat tietoteknisistä apuvälineistä.  32 

 

Avoimet kysymykset on jaoteltu aihepiireittäin niiden sisällön analysoinnin 
helpottamiseksi. Aihepiireiltään samankaltaisten kysymysten vastaukset voidaan näin 
analysoida ja havaita niiden samankaltaisuudet ja eroavaisuudet. 

6.3.1 Näkörajoitteisten vanhusten hoitotyö, heidän itsenäisyytensä 
ja käyttämänsä apuvälineet. 

Hoitajien työ näkörajoitteisten vanhusten parissa on yleisesti ottaen haastavaa ja 
enemmän aikaa vievää kuin tavallisten vanhusten kanssa. Hoidon tavoitteena on 

useimmin edesauttaa hoidettavan itsenäisyyttä, ja auttaa päivittäisissä askareissa. 
Näkörajoitteen tuomat vaikeudet lisäävät hoitotyön kestoa ja näin asettaa oman 
haasteensa hoidolle. Kuten eräs hoitaja asian ilmaisee: “Täytyy olla aikaa, toimintoihin 

menee enemmän aikaa, kun joutuu esimerkiksi käsin tunnustelemaan”. Vaikka työ 
sinänsä koettiin haastavana, hoitajien kokemukset hoidettavista olivat  positiivisia. 

Hoidettavat olivat elämänmyönteisiä ja useimmiten hyvin sopeutuvaisia, joitakin 
poikkeuksiakin oli. 

Näkörajoitteisten vanhusten itsenäisyyttä voitaisiin hoitajien mielestä edistää 

monenlaisilla käytännön toimilla. Tärkeimpinä esiin nousivat erilaiset avustuspalvelut ja 
apuvälineiden monipuolinen käyttö. Yksi hoitajista ilmaisee näin: ”Riittävät 

apuvälineet, yhteydet ulkomaailmaan”. Kuntoutus ja vertaistuki edesauttavat 
näkörajoitteisten itsenäistä arkea, sekä tarjoavat verkoston, josta voi tarpeen mukaan 
etsiä apua. Apuvälineiden suhteen hoitajista (n=18) pitivät tärkeänä, että on oikeanlais ta 

ja riittävää koulutusta tarjolla hoitohenkilökunnalle sekä hoidettaville. Ohjeiden 
antamisessa esiin nousi niiden sopivuus näkörajoitteisille, esimerkkinä riittävän suuret 
kirjaimet teksteissä tai värien käyttö. Näkörajoitteisten vanhusten kohdalla myös 

elinympäristön esteettömyys niin kotona, kuin terveydenhuollon ympäristöissä on 
tärkeää. 

Hoitajien asiakkailla oli käytössään useita erityyppisiä apuvälineitä. Näkörajoitteisen 
vanhuksen ulkona liikkumista helpottavia apuvälineitä oli mm. henkilökohtainen 
avustaja, valkoinen keppi, opaskoira, sekä muut yleisesti liikkumista helpottavat 

apuvälineet esimerkkinä rollaattori. Apuvälineitä oli lisäksi elinympäristön 
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havainnoinnin helpottamiseksi. Yleisin mainittu apuväline oli jokin suurentava työkalu, 
kuten suurennuslasi tai suurentava näyttölaite. Lisäksi erilaiset välineet tekstin 
muuttamiseksi ääneksi tai erilaiset lukulaitteet mainittiin useampaan otteeseen.  

6.3.2 Tietotekniikka käsitteenä, käytetyt etäseurantajärjestelmät ja 
tietotekniset apuvälineet, sekä kokemus ja tuntemukset niiden 
käytöstä. 

Yleisesti kysyttynä, termi ICT oli hoitajilla hyvin tiedossa, 86 % vastanneesta hoitajasta 

tiesi mitä ICT terminä tarkoittaa. Hoitajien työpaikkakokemukset tietotekniikasta tulivat 
arkipäiväisistä laitteista, kuten kännykkä, tietokone ja tabletit, sekä myös erilaisista 
tutkimuslaitteista (kuvantamis- ja näkökenttätutkimuslaitteet, näöntarkkuutta mittaava 

laite, Autorefraktori, CCD (Charge-Coupled Device) -taulu). Heidän mukaansa 
tietoteknisiä apuvälineitä näkörajoitteisilla vanhuksilla oli käytössään mm. puhuva 

kello, yksinkertainen puhelin, tietokone, sekä joissain tapauksissa etähoidon 
mahdollistava tabletti-tietokone. Työpaikalla oli lisäksi toimistoympäristöstä tuttuja 
automaattisia tietojenkäsittelylaitteita (ATK-laitteita). Yhdellä hoitajalla oli kokemusta 

lisäksi DAISY (Digital Accessible Information System) -laitteiston asennuksista ja 
ohjauksesta laitteen käyttöön. Suomessa DAISY eli digitaalisesti saavutettavaa 

tietojärjestelmää kehittää Suomen DAISY-konsortio (SDK) kansainvälisessä 
yhteistyössä. Esimerkiksi Näkövammaisten keskusliitolta saa lainaksi DAISY -soittimia 
(NKL, 2017). 

Etäseurantajärjestelmien käytöstä raportoi kolme hoitajaa pääkaupunkiseudulta. 
Käytössä oli ollut Helsingin liikelaitos Palmian tuottama etäseurantapalvelu, jossa 

valvonnan avulla on pyritty korvaamaan osa kotikäynneistä etähoitajan yhteydenotoilla.  
Eräs hoitaja kertoo etäseurantapalvelun kokemuksesta: ”Palmian etähoito. Ottaa 
yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää ottamaan lääkkeet, tai huolehtii, että asiakkaat 

lämmittävät ruuan”. Toinen hoitaja tarkentaa vastauksissaan: ”Joillakin asiakkailla on 
etähoito. Meidän toimipiste ei seuraa asiakkaiden vointia etänä vaan erillinen 

palvelukeskuksen järjestelmä seuraa”. Hoitajat (n=16) eivät halunneet vastata 
kysymykseen olisin valmis käyttämään etäseurantaohjelmaa valvoakseni hoidettavan 
hyvinvointia. Tämä johtuu siitä, että etäseurantajärjestelmän termi oli tuntematon ja sen 

käytöstä ja tarpeellisuudesta ei osattu ottaa kantaa. Vastaajista 17 % olisivat valmiita 
hyödyntämään etäseurantaa hoidettavien hyvinvoinnin tilan valvomiseksi. Kyselyyn 

vastanneista 13 % uskoi, että etäseurantaohjelman käyttö voisi vähentää hoitotyön 
kuormittavuutta. 

6.3.3 Tietoteknisten apuvälineiden koulutus. 

Hoitajista monet toivat esiin tarpeen ja oman halun lisäkoulutukseen. Vastaajista 47 % 
olivat saaneet tietoteknistä koulutusta työpaikallaan. Vastauksista ilmeni, että tämä 

lukumäärä koskisi kaikkea tietoteknistä koulutusta, eikä välttämättä pelkästään 
apuvälineisiin kohdistuvaa koulutusta. Koulutukset ovat koskeneet pääasiassa 
työpaikalla käytettäviä tietoteknisiä ohjelmistoja ja potilastietojärjestelmiä. Koulutusta 

on järjestetty isojen ohjelmistopäivitysten yhteydessä, tai työsuhteen alkamisvaiheessa 
perehdytyksen muodossa. Suurin osa vastaajista (n=18) toivoi lisäkoulutusta erilaisista 

tietoteknisistä välineistä, ja varsinkin tilanteissa jolloin käyttöön otetaan uusia 
järjestelmiä. Eräs hoitaja toivoi apuvälinekoulutuksen suhteen: ”Laitteiden käytössä ja 
huollossa, toiminnossa”. Toinen hoitaja ilmaisi kysymykseen: ”Näkörajoitteisten 

apuvälineiden käytöstä ja hyödyllisyydestä”. Koulutusta toivottiin myös laitteiden 
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huollosta, sekä tietotekniikasta yleisesti. Yksi hoitaja totesi: ”Ihan kaikissa tieto- ja 
viestintäteknologisten välineiden käyttöön liittyvissä asioissa”. 

6.3.4 Edellytykset tietoteknisten apuvälineiden käytölle. 

Tietoteknisten apuvälineiden käytön tärkeimmäksi edellytykseksi nousi riittävä koulutus 
(n=6). Hoitajan on osattava itse käyttää mahdollista apuvälinettä, jotta hän voi tarpeen 

vaatiessa opastaa hoidettavaa sen käytössä. Riittävä osaaminen ja ymmärrys laitteen 
toiminnasta on olennainen osa laitteen käyttöä. Uusia apuvälineitä ollaan valmiita 
ottamaan käyttöön, mikäli niiden käyttöön on mahdollista saada koulutusta ja mikäli 

apuvälineet ovat helppokäyttöisiä ja kuten eräs hoitaja sen ilmaisee “Ne auttaisivat ja 
nopeuttaisivat työtä oikeasti”. Osa hoitajista näki voivansa käyttää apuvälineitä 

opetustyössä. Mahdollisuudet etävalvontaan ja -hoitoon käytettävästä ajasta vaihteli 
varsin paljon. Hoitajat (n=5) kokivat mahdolliseksi käyttää 1-8 viikkotyötuntia 
etäpalveluihin. Yksi hoitaja ilmaisee: ”Riittävä koulutus, toimivat työvälineet, aikaa 

opetella näitä”. 

6.3.5 Kohderyhmän omat ajatukset ja ideat tietoteknisistä 
apuvälineistä. 

Hoitajien omat näkemykset ja toiveet värittyivät lähinnä koulutuksen ja 

helppokäyttöisyyden ympärillä. Näkemykset tietoteknisistä apuvälineistä olivat 
positiivisia ja apuvälineet koettiin hyödyllisiksi hoitotyössä. Uusilta tietoteknisiltä 
ratkaisuilta toivottiin helppokäyttöisyyttä ja organisaatioilta riittävästi koulutusta niiden 

käytössä. Tärkeänä asiana nousi myös hoidettavien kouluttaminen apuvälineiden 
käytössä. Eräs hoitaja toteaa: ”Asiakkaat voivat vieroksua uusia laitteita, eivät ole 

tottuneet, heidän kanssaan kannattaa käydä asiat hyvin läpi, miksi olisi hyvä olla uusia 
apuvälineitä”. 

Seuraavassa luvussa pohdin tutkimuksen tarkoitusta ja nostan esille tutkimuksen 

keskeisimmät tulokset. Tulen tarkastelemaan tutkimuksen tulokset tutkimuksen 
teoreettisen taustan pohjalta. 
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7. Pohdinta 

Näkörajoitteisia ihmisiä on 285 miljoonaa ja tämä on maailmanlaajuinen ilmiö. Heidän 

joukostaan löytyy 82 % sokeita yli 50-vuotiaita. (WHO, 2014.) Näkörajoitteisten ja 
vanhusten avuntarpeet ovat nousseet viime vuosina ja hoito- ja huolenpitotyön merkity s  
on kasvanut sen myötä (THL, 2014). Suomessa näkörajoitteisten vanhusten hoitotyöhön 

vaikuttaa monet tekijät ja siihen kuuluvien palveluiden yhdenvertainen toteuttaminen on 
haasteellista. Hoitotyön suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon hoito- ja 

huolenpitotyön inhimilliset tekijät, lainsäädännöt, vaatimukset, ja kustannukset. Lisäksi 
erityistä huomiota tulee kiinnittää hoitoa vastaanottavien, sekä hoitohenkilökunnan 
hyvinvointiin. Terveydenhuollon palveluissa tärkeää on palveluiden tasavertainen 

järjestäminen henkilön erikoistarpeista riippumatta. (Valvira, 2013, 2015.) ICT-
työkalujen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan on ollut suosiossa tieteellisessä 

tutkimuspiirissä. Niiden hyöty näkyy esimerkiksi vanhusten fyysisten ja sosiaalisten 
esteiden vähenemisenä. ICT:n avulla voidaan edesauttaa näkörajoitteisten vanhusten 
hyvinvointia, sekä tuottaa heille parempia palveluita. Tulevaisuudessa voitaisiinkin 

siirtyä älykotiratkaisuihin ja tarjota näkörajoitteisille vanhuksille turvallinen ympäristö. 
Tästä syystä ICT:n käyttöä hoitotyössä tulisi lisätä. (Korhonen et al., 2015; Mart inez  et  

al., 2009.) Tässä gradussa läpikäytyjen tulosten perusteella voidaan sanoa, että ICT:stä 
on hyötyä suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä. 

Ensimmäiseen kyselytutkimukseen osallistui 10 henkilöä vapaaehtoisesti, näistä 6 oli 

näkörajoitteisia, 2 näkörajoitteisten omaisia ja 2 näkörajoitteista vanhusta avustavaa 
henkilöä. Tämän tutkimuksen osallistumisprosentti oli 50 %, sillä kyselytutkimukset 

lähetettiin 20:lle vastaajalle ja vastauksia saapui 10. Toista kyselytutkimusta varten 
Suomen sairaanhoitopiireihin lähetettiin yhteensä 40 kyselyä, joista vastauksia saatiin 
24 eli osallistumisprosentti tutkimukseen oli 60 %.  Ensimmäisen tutkimuksen 

vastaajamäärä on varsin pieni (n=10), ja koostuu sekä näkörajoitteisista että heidän 
hoitajistaan. Tästä syystä tutkimuksen yleistettävyys ei ole kovin merkittävä. Toisen 

kyselytutkimuksen vastaajamäärä oli selkeästi suurempi (n=24), ja vastaajat olivat 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden hoitohenkilökuntaa. Molempien tutkimusten 
yleistettävyys on korkeintaan kohtalainen. Sen heikkoutena voidaan pitää vastausten 

jakautumista maantieteellisesti eri alueille, jonka johdosta vastaajien kokemukset ja 
vastaukset voivat vaihdella merkittävästi. Tämän tutkielman validiteetti on hyvä, sillä 

tutkimuksessa mitattiin niitä asioita, joita tutkimuskysymyksillä haluttiin selvittää. 
Toisaalta voidaan sanoa, että reliabiliteetti on kohtalainen verrattain pienestä aineistosta 
johtuen (n=34). 

Tämän tutkimuksen yksi alakysymyksistä oli: ”M inkälaisia yleisiä apuvälineitä 
näkörajoitteiset käyttävät arjessaan ja heidän hoitajansa hoitotyössään?” Apuvälineitä 

on saatavilla elämän eri osa-alueille, niin ulkona liikkumiseen kuin arjen helpottamiseen 
ja kommunikaation ylläpitoon. Ensimmäisestä tutkimuksesta havaittiin, että 
näkörajoitteiset kokivat asuinympäristönsä turvalliseksi, sillä heillä oli apunaan läheinen 

tai opaskoira avustamassa liikkumista. Nämä auttamisen muodot koettiin riittäviksi 
ulkona liikkumisessa ja kaupungilla asioimisessa. Vastaajista 10 % koki saaneensa 

puutteellista ohjausta apuvälineiden käytöstä, mutta taas 60 % vastaajista olivat 
tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. Vastaajista 33 % oli käyttänyt näkörajoitteisille 
suunnattuja vammaispalveluja, mikä taas kuvaa sitä, että suomalaiset ikääntyneet 

näkörajoitteiset saavat tarpeellista neuvontaa ja ohjausta turvalliseen ulkona 
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liikkumiseen. Toisen tutkimuskyselyn apuvälinekysymysten vastauksista ilmeni, että 
apuvälineenä oli käytössä avustaja, valkoinen keppi, opaskoira ja muut apuvälineet 
kuten rollaattori. Hoitajat (n=18) eivät kokeneet saaneensa tarpeellista opetusta 

apuvälineiden käyttöönotossa. He kokivat, että näkörajoitteisille suunnattujen 
apuvälineiden käyttöönottoon tarvitaan riittävää koulutusta sekä hoidettaville että 

hoitohenkilökunnalle. Apuvälineiden ohjeet voivat olla esimerkiksi isoilla kirjaimilla 
kirjoitettuja tekstejä. Graham ja Napier-Dovorany (2016) havaitsivat tutkimuksensa 
perusteella, että amerikkalaiset aikuiset näkörajoitteiset tarvitsevat hoitoonsa 

erikoistunutta hoitohenkilökuntaa. Tämä hoitohenkilökunta voisi tarpeen vaatiessa 
terveydenhuollon palvelujen lisäksi toimia ohjaajana ulkona liikkumiseen ja avustajana 

itsenäisesti toimimissa. Näkörajoitteisuuteen liittyvää toiminnallista vajausta tuetaan 
maailmanlaajuisesti.  

Aineistojen tulokset antavat tietoa siitä, minkälaisia teknisiä apuvälineitä 

näkörajoitteiset käyttävät arjessaan ja heidän hoitajansa hoitotyössään. Ensimmäisessä 
kyselyssä ilmeni, että kaikilla vastaajilla (n=10) oli kokemusta teknisistä apuvälineistä. 

Vastaajista 90 % koki hyödyllisimmiksi teknisiksi apuvälineiksi suurentavat työkalut, 
syntetisaattori- ja tekstinlukuohjelmat. Toisen kyselytutkimuksen teknisiä apuvälineitä 
koskevien kysymysten vastauksista ilmeni, että hoitajista 47 % oli saanut tietoteknistä 

koulutusta työpaikallaan. Nämä koulutukset koskivat yleisesti työpaikalla olevien 
tietoteknisten ohjelmistojen ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoa. Heillä ei siis 

välttämättä ole ollut pelkästään teknisiä apuvälineitä koskevaa koulutusta. 
Ensimmäisestä ja toisesta kyselytutkimuksesta nousi esille kuitenkin se, että hoitajat 
haluaisivat sekä hoidettaville että hoitohenkilökunnalle riittävää koulutusta teknisten 

sekä tavallisten apuvälineiden käytöstä ja niiden huollosta. Kammer ja kumppanit 
(2009) totesivat tutkimuksessaan näkörajoitteesta kärsivien ihmisten hyötyvän 

arkielämässään riittävästä koulutuksesta. He havaitsivat tutkimuksissaan, että 
apuvälinekoulutuksella voidaan tukea näkörajoitteisia itsenäisessä toimimisessa. 
Koulutusta tulisi suunnata myös hoitohenkilökunnalle. Chauman kumppaneineen 

(2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että ikääntyneet henkilöt voivat iästä riippumatta 
oppia käyttämään teknisiä apuvälineitä, jos heillä on myönteinen asenne tekniikkaa ja 

sen apuvälineitä kohtaan. Heidän tutkimuksessaan ikääntyneet henkilöt pitivät uusien 
teknisten apuvälineiden käytön opettelua ahdistavana tekijänä. Chauman ja kumppanit 
(2014) osoittavat, että riittävällä ohjauksella ja neuvonnalla ikääntyneetkin henkilöt 

voivat oppia käyttämään teknisiä apuvälineitä. Nämä tutkimukset alleviivaavat 
tietoteknisten apuvälineiden helppokäyttöisyyden sekä niihin liittyvän ohjeistuksen ja 

koulutuksen tärkeyttä hoidettavien ja hoitajien keskuudessa.  

Kyselytutkimusten avulla haettiin tietoa myös näkörajoitteisten vanhusten ja heidän 
hoitajiensa kokemuksista etävalvontajärjestelmästä ja olisivatko he valmiita ottamaan 

tällaisen käyttöönsä. Tulokset osoittavat, että vastaajien joukoista löytyi kokemuksia 
etävalvontajärjestelmästä. Merkittävänä tuloksena voidaan pitää myös sitä, että 

etävalvontajärjestelmän hyödyntämistä arjessa ja hoitotyössä voisi olla mahdollista. 
Ensimmäinen kyselytutkimus osoittaa, 70 % vastaajista halusi kuitenkin ottaa 
käyttöönsä automaattisia hälytystoimintoja, vaikka heillä ei olisi ollut niistä kokemusta. 

Vastaajista 10 % oli kokemusta etäseurantajärjestelmistä, ja nämä kokemukset olivat 
negatiivisia. Omaiset kuitenkin suhtautuivat myönteisesti etäseurantaohjelmiin ja niiden 

hyödyntämiseen hoitotyössään. Toisessa tutkimuskyselyssä hoitajista 13 % oli 
kokemusta etäseurantaohjelmista, ja vain 17 % hoitajista olisi valmiita käyttämään niitä 
hoidettavien hyvinvoinnin seuraamiseksi. Etäseurantaohjelma käsitteenä oli tuntematon 

monelle vastaajalle, joten kannanotto siihen liittyviin kysymyksiin jäi vähäiseksi. 
Vastaajista 13 % uskoi, että etäseurantaohjelman käyttöönotto voisi vähentää heidän 

työnsä kuormittavuutta. Hoitajista 75 % haluaisivat lisää ohjausta ja opetusta tieto- ja 
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viestintäteknologian käyttöönotossa työssään. Teknisten apuvälineiden käytön kannalta 
vaaditaan tarpeelliset tekniset taidot hoitohenkilökunnalta ja tämän osaamisen 
varmistamiseksi heillä täytyy olla riittävästi aikaresursseja käytössään. Meyer ja 

kumppanit (2017) osoittavat tutkimuksellaan, että näkörajoitteisten 
hoitohenkilökunnalla on rajalliset ajankäyttömahdollisuudet ja heidän välimatkansa 

suhteessa autettavaan voi olla liian pitkä hyvän hoidon toteuttamiseksi. Heidän 
mielestään näihin ongelmakohtiin ratkaisuna oli käytössä olevien etäseurantaohjelmien 
hyödyntäminen. (Meyer et al., 2017.) Vuokon (2004) mukaan hoitotyön aikaresurssit 

ovat usein riittämättömiä. Hän tutkimuksellaan osoittaa, että ajanhallintajärjestelmä 
auttaa vähentämään työstressiä ja ristiriitoja hoitohenkilökunnan välillä. 

Ajanhallintajärjestelmän käyttöönotto aiheutti pelkoja, sillä kyseessä oli tuntematon 
tekniikka, joka keräsi tietoa käytetystä työajasta ja tehdyistä palvelupyynnöistä. 
(Vuokko, 2004.) Terveydenhuollon hoitohenkilökunnalla tulee olemaan aina pelko 

uusista innovaatioista, sillä työskennellään haavoittuvassa ympäristössä, jossa riski 
asiakas- ja potilastietojen joutumiselle vääriin käsiin on aina olemassa. Sitä varten 

terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian suunnittelussa tarvitaan sekä tekniikan 
että lääketieteen ammattilaista. Nämä tutkimukset osoittavat, että tieto- ja 
viestintäteknologialla voidaan lisätä avustajien työn tehokkuutta, vähentää 

väärinymmärryksiä hoitohenkilökunnan välillä ja helpottaa hoitotyötä.  

Tämän pro gradu -tutkielman päätavoitteena oli selvittää, että voidaanko ICT:n avulla 

helpottaa näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä. Tutkimuksen löydösten perusteella 
voidaan vastata, että ICT:n avulla voidaan helpottaa näkörajoitteisten ja heidän 
hoitajiensa arkea. Monet vastaajista olivat halukkaita hyödyntämään tieto- ja 

viestintäteknologiaa sekä arjessaan että työssään, jos he saavat riittävästi ohjausta ja 
koulutusta käyttöönotossa. Ensimmäisen kyselytutkimuksen ajankäyttökysymyksistä 

käy ilmi, että avustajat auttavat yleensä näkörajoitteisia ulkona liikkumisessa, 
ruuanlaitossa ja yhteydenpidossa läheisiin. Hoitajilla (n=2) kului aikaa yhteensä 23 
tuntia ja 45 minuuttia viikossa eli 5,75 päivää viikossa. He olivat kuitenkin valmiita 

auttamaan näkörajoitteisia jopa 30-35 tuntia viikossa. Vähäiset resurssit ja työn 
ajankäyttöongelmat lisäsivät hoitajien työn kuormittavuutta. Heidänkin keskuudessaan 

uusien järjestelmien käyttöönotto vaatii helppokäyttöisyyttä sekä työn kuormittavuutta 
vähentäviä ja työn tehokkuutta lisääviä ominaisuuksia. Ensimmäisen tutkimuksen 
kuormittavuuskyselyssä nousi tärkeimpänä asiana esille se, että avus tettavien ja 

avustajien välillä vallitsi kunnioitus. Myös avustajien työn arvostus auttoi jaksamaan 
työssä positiivisena ja lisäsi sen mielekkyyttä. Toisen kyselyn avoimilla kysymyksillä 

saaduista vastauksista ilmenee, että hoitajat kokivat työnsä haastavaksi niin 
näkörajoitteisten vanhusten kuin tavallistenkin vanhusten keskuudessa. Hoitotyön 
kestoon vaikutti näkörajoitteen tuomat haasteet. Hoitajilla oli positiivisia kokemuksia 

hoidettavistaan, mikä taas auttoi hoitajia jaksamaan työssään. Heidän tavoitteenaan oli 
tukea hoidettavia arjen askareissa ja saada hoidettavat toimimaan itsenäisesti. Itsenäisen 

toimimisen tueksi nousi esille erilaiset avustus- ja apuvälinepalveluiden, kuntoutuksen 
ja vertaistuen tarjonta. Martinez kumppaneineen (2009) havaitsi tutkimuksessaan 
näkörajoitteisia hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan kokevan hoitotyönsä 

raskaammaksi, kuin avustava omainen. Tämä voi osaltaan johtua hoitohenkilökunnan 
vähäisistä resursseista. Tämä tukee tutkimuksen tuloksia siitä, että avustajana 

toimiminen on raskasta, ja tähän tarvitaankin toimiva ratkaisu heidän työnsä 
helpottamiseksi. Lisäksi tutkimukset osoittavat ICT:n avustavan merkityksen 
näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä maailmanlaajuisesti ja samalla tukevat tämän 

pro gradu -tutkimuksen tarkoitusta. Seuraavaksi tehdään johtopäätökset tutkimuksen 
tuloksista ja esitetään ehdotuksia mahdollisen jatkotutkimuksen suuntaamiseksi. 
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8. Johtopäätökset 

Tämän pro gradu -tutkielman tulokset osoittavat, että ICT:n käyttöönotto on tärkeää 

näkörajoitteisten hoitotyön kannalta. ICT:n merkitys näkörajoitteisten vanhusten 
hoitotyössä on ajankohtainen, sillä ikääntyneiden näkörajoitteisten määrä lisääntyy 
maahanmuuton ja syntyvyyden laskun takia. Kiinnostus kyseistä ilmiötä kohtaan on 

kuitenkin kohtalaisen vähäistä. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että 
kyselytutkimukseen osallistuneet näkörajoitteiset vanhukset käyttävät ICT:tä varsin 

vähän oman arkensa tukena. Tutkimuksessa löydettiin näkörajoitteisten vanhusten 
osalta yhteys teknisten apuvälineiden käyttöön liittyneiden negatiivisten kokemusten ja 
teknisten apuvälineiden vähäisen käytön välillä. Tämä tarkoittaa, että negatiiviset 

kokemukset tekniikan käytöstä ja puutteellinen ohjaus voivat johtaa teknisten 
apuvälineiden käyttämättömyyteen Näkörajoitteisten hoitajilla oli enemmän kokemusta 

teknisten apuvälineiden käytöstä kuin näkörajoitteisilla itsellään. Hoitajat ja omaiset 
kokivat, että tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan helpottaa suomalaisten 
näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä. Näin voidaan todeta, mikäli heille annetaan 

valmiuksia teknisten- ja näkörajoitteisille tarkoitettujen apuvälineiden käyttöön 
koulutuksen avulla.  

Tutkimuskysymyksiin liittyen tutkimuksella haettiin myös tietoa apuvälineistä, joita 
näkörajoitteisilla vanhuksilla ja heidän hoitajillaan oli käytössään. Molemmista 
kyselytutkimuksista ilmeni, että tutkittavilla henkilöillä oli yleisesti käytössään 

henkilökohtainen avustaja, valkoinen keppi, opaskoira ja rollaattori. Näkörajoitteisten 
vanhusten omaiset ja hoitajat kokivat tarvitsevansa lisää koulutusta ja ohjausta 

näkörajoitteisten apuvälineiden toiminnasta ja niiden huollosta. Heitä voitaisiin 
informoida esimerkiksi isoilla kirjaimilla kirjoitetulla tekstillä tai pistekirjoituksella. 
Teknisten apuvälineiden käyttökokemuksista merkittävänä havaintona on se, että 

tutkimuksiin osallistuneista kaikilla oli jonkinlaista kokemusta teknisistä apuvälineistä. 
Näkörajoitteisilla oli eniten kokemusta suurentavista teknisistä apuvälineitä, sekä 

syntetisaattori- ja tekstinlukuohjelmista. Heidän hoitajillaan oli näiden teknisten 
apuvälineiden lisäksi käyttökokemusta tietoteknisten ohjelmistojen ja 
potilastietojärjestelmien käytöstä. Toisena merkittävänä havaintona on se, että 

näkörajoitteisille suunnattujen apuvälineiden ja teknisten apuvälineiden käyttöönoton 
koulutuksen tarve korostui. Tästä ilmenee se, että osaamista ja tietämystä täytyy lisätä 

näillä osa-alueilla. 

Tutkimuksella haluttiin myös kartoittaa tietoa siitä, onko näkörajoitteisilla vanhuksilla 
ja heidän hoitajillaan kokemusta etävalvontajärjestelmistä. Näkörajoitteisilla ei ollut 

kokemusta etävalvontajärjestelmistä, mutta heidän hoitajillaan oli. Tutkimustulosten 
perusteella voidaan sanoa, että omaiset ja hoitajat olisivat valmiita ohjaamaan 

näkörajoitteisia vanhuksia etävalvontajärjestelmien avulla etäisesti. Tällä hetkellä 
vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei kokemuksia tai tietämystä etäseurantajärjestelmistä 
juurikaan ole pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tämä herättää kysymyksen palveluiden 

saatavuudesta ja avaa mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Voidaankin vastata 
etävalvontajärjestelmää koskevaan alakysymykseen, että etävalvontajärjestelmistä oli 

jonkin verran kokemusta kohderyhmällä ja löydöksien perusteella, näkörajoitteiset 
vanhukset sekä heidän hoitajat olisivat halukkaita ottamaan tällaisen ratkaisun osaksi 
arkeaan ja hoitotyötään. Kuormittavuuskysymysten tuloksista ilmeni, että 
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näkörajoitteisia hoitavilla omaisilla oli positiiviset kokemukset hoidettavistaan. He eivät 
kokeneet kuormittavuutta yhtä paljon kuin terveydenhuollon hoitohenkilökunta. 
Hoitohenkilökunnalla ajankäytön hallinnan vaikeus ja hoidettavien näkörajoitteen 

tuomat esteet aiheuttivat heille kuormittavuutta ja stressin lisääntymistä. 
Hoitohenkilökunnalla ja omaisilla yhdistävänä tekijänä oli se, että heillä oli positiiviset 

kokemukset hoidettavistaan ja kokivat, että heidän työtään arvostettiin. Tämä auttoi 
jatkamaan hoitotyötä vaikeimpienkin ongelmien yli. Tästä voidaan päätellä, että ICT voi 
auttaa tukemaan näkörajoitteisia vanhuksia päivittäisissä askareissa ja helpottamaan 

hoitajien kuormittavuutta, sekä parantamaan kaikkien osapuolten tyytyväisyyttä. Tämän 
pro gradu -tutkielman pääongelmaan voidaankin vastata, että tieto- ja 

viestintäteknologialla on merkitys suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä. 

Tutkimustulosten yleistettävyys on rajallista, sillä ne koskevat vain näkörajoitteisten 
vanhusten hoitotyötä. Pienen vastaajamäärän takia tarvitaan lisätutkimusta sekä 

kansallisessa että kansainvälisessä yhteydessä. Tässä tutkimuksessa haasteellista oli 
löytää osallistujia ja saada heidän suostumuksensa tutkimukselle. Vastauksia olisi 

mahdollisesti saatu vielä enemmän, jos kyselytutkimus olisi toteutettu nettikyselynä. 
Aineiston löydökset eivät anna suurta tilastollista merkitsevyyttä. Tämän 
kyselytutkimuksen vaikuttavuutta on vaikeaa arvioida pienen osallistujamäärän takia. 

Lisäksi heidän kokemustensa tulkinta jää vaillinaiseksi, koska tutkimusta ei toteutettu 
haastatteluna. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää näkörajoitteisten vanhusten hoitotyön 

ja heille suunniteltujen teknisten apuvälineiden käyttäjäystävällisyyden kehittämisessä. 
Tutkimustulokset antavat lisää tietoa tekniikkaan liittyvistä koulutustarpeista, ja ne 
auttavat myös ennaltaehkäisemään näkörajoitteisten toimintakyvyn alentumista, sekä 

sairaalahoitoon joutumista. Näkörajoitteiset tarvitsisivat enemmän ohjausta ja neuvontaa 
heille suunnattujen apuvälineiden ja teknisten apuvälineiden kanssa. Lisäämällä 

hoitajien osaamista voidaan varmistaa näkörajoitteisten toimintakyvyn säilymistä. 
Näkörajoitteisten verkostoituessa myös vertaistuen merkitys korostuu. Tästä syystä 
heitä täytyisi kannustaa enemmän erilaisten apuvälineiden käyttöönotossa. 

Näkörajoitteiset voivat vertaistuen puitteissa myös jakaa kokemuksiaan muille ja näin 
saada muilta tietoa toimivista ratkaisuista ja uusista ideoista. Tämä tutkimus on 

yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä ikääntyvien näkörajoitteisten määrä kasvaa kaikissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä ja sote-uudistuksen myötä kotihoidolla tulee 
olemaan keskeinen asema hoitotyössä.  

Tämän pro gradun tutkimus nostaa esiin useita jatkotutkimuksen kannalta keskeisiä 
ajatuksia. Tämän tutkimuksen jatkotutkimuksena olisi hyvä testata ja kehittää 

näkörajoitteisten vanhusten hoitotyöhön liittyviä teorioita. ICT:n merkitys 
näkörajoitteisten vanhusten arjessa vaatii lisätutkimusta, sillä siihen liittyvää tietoa on 
tutkittu varsin pienessä mittakaavassa. Toisena jatkotutkimusaiheena voitaisiin tutkia 

suomalaisten ja eurooppalaisten näkörajoitteisten vanhusten apuvälineiden 
ominaisuuksien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tutkimus voisi olla 

vertailututkimus. Tämä on todella haasteellinen tutkimusaihe ja vaatisi runsaasti aikaa 
sekä resursseja. Kolmantena mahdollisena jatkotutkimusaiheena voitaisiin tarkastella 
näkörajoitteisten vanhusten ja heidän hoitajiensa kokemuksia tarjolla olevien 

etäseurantajärjestelmien kokeilusta. Kyseinen tutkimus voitaisiin suorittaa niin 
yksityisillä kuin julkisilla sektoreilla.  
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Liite A. Saatekirje kyselyyn osallistuville 
näkörajoitteisille ja heidän omaisilleen 

Kirje kyselyyn osallistuville  

Arvoisat vastaajat, 

toivon, että osallistuisitte näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä koskevaan 
tutkimukseen. Gradun ohjaajina toimivat Oulun yliopiston professori Petri Pulli ja 

tohtorikoulutettava Eeva Leinonen.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää näkörajoitteisten vanhusten ja heidän 
omaisten arjen elämää teknologisessa maailmassa sekä selvittää mitä apuvälineitä on 

hyödynnettävissä. Tutkimuksen onnistumisen kannalta jokaisen kyselyyn vastanneen 
näkökulma on tärkeää ja tutkimuksessa ei ole vääriä tai oikeita vastauksia. Kyselyyn 

osallistuminen on vapaaehtoista ja teillä on oikeus kieltäytyä osallistumasta 
tutkimukseen.  

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden henkilötietoja ei tulla käyttämään tutkimuksessa eli 

henkilöllisyytenne pysyy anonyyminä ja lupaan, että näitä tietoja tullaan käsittelemään 
luottamuksellisesti. En luovuta kerättyä aineistoa kenellekään ulkopuolisille ja lupaan 

säilyttää vastausmateriaalit huolellisesti. Hävitän kerätyn tutkimusaineiston kolmen 
vuoden kuluttua, kun tutkimus on saatu valmiiksi ja julkaistu. Graduni valmistuu 
marras-joulukuun 2015 aikana. 

Kyselyyn voi osallistua kesäkuun 2015 aikana. Jos haluatte saada lisää tietoa 
tutkimuksestani, niin minulle voi soittaa, mutta parhaiten minut saa kiinni tekstiviestillä 
tai sähköpostilla. Yhteystietoni näkyvät alla. Kiitos osallistumisesta tutkimukseen. 

 

Ystävällisin terveisin 

Rajeeka Ponrasa 

FM-opiskelija 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 

Tietojenkäsittelytieteiden laitos 

Oulun yliopisto 

Puhelinnumero: +358********* 

Sähköposti: *******@gmail.com 
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Liite B. Näkörajoitteisille ja heidän hoitajilleen sekä 
omaisilleen tarkoitetut tutkimuskysymykset 
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Liite C. Ohje ylihoitajalle tai vastaavalle henkilölle 

Tämä paketti sisältää tutkimuslupahakemuksen, tutkimussuunnitelman, 10 kpl 

tutkimukseen liittyvää kyselylomaketta ja 1 kpl palautuskuori, jotka on osoitettu 
hoitohenkilökunnalle (lähihoitajille, sairaanhoitajille ja kotihoitajille). Kun täytätte 
tutkimuslupahakemuksen ja mikäli hyväksytte tutkimuksen, niin voisitteko toimittaa 

kyselylomakkeet hoitohenkilökunnalle (määritelty edellä). Kyselylomakkeet ja 
tutkimuslupahakemuksen voitte palauttaa valmiissa palautuskuoressa. 

 

Ystävällisin terveisin 

Rajeeka Ponrasa 

+358******** 

*******@gmail.com 
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Liite D. Saatekirje kyselyyn osallistuville hoitajille 

Kirje kyselyyn osallistuville  

Arvoisat vastaajat, 

toivon, että osallistuisitte näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä koskevaan 

tutkimukseen. Gradun ohjaajina toimivat Oulun yliopiston professori Petri Pulli ja 
tohtorikoulutettava Eeva Leinonen.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä ICT eli tieto- ja viestintäteknologia 

merkitsee näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä, minkälaisia tieto- ja 
viestintäteknologian työkaluja teillä on hyödynnettävissä ja miten ICT voi helpottaa 

hoitotyötä sekä olisitte valmiita ottamaan vastaan tietotekniikan koulutuksia. 
Tutkimuksen onnistumisen kannalta jokaisen kyselyyn vastanneen näkökulma on 
tärkeää ja tutkimuksessa ei ole vääriä tai oikeita vastauksia. Tutkimuslupa haetaan 

teidän sairaalan tutkimuksesta vastaavalta taholta. Kyselyyn osallistuminen on 
vapaaehtoista ja teillä on oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen.  

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden henkilötietoja ei tulla käyttämään tutkimuksessa eli 
henkilöllisyytenne pysyy anonyyminä ja lupaan, että näitä tietoja tullaan käsittelemään 
luottamuksellisesti. Tässä tutkimuksessa ei tulla keräämään arkaluontoisia tietoja teistä, 

asiakkaistanne tai työnantajastanne. En luovuta kerättyä aineistoa kenellekään 
ulkopuolisille ja lupaan säilyttää vastausmateriaalit huolellisesti. Hävitän kerätyn 

tutkimusaineiston kolmen vuoden kuluttua, kun tutkimus on saatu valmiiksi ja julkaistu. 
Graduni valmistuu marras-joulukuun 2016 aikana. 

Kyselyyn voi osallistua marraskuun 2016 aikana. Jos haluatte saada lisää tietoa 

tutkimuksestani, niin minulle voi soittaa, mutta parhaiten minut saa kiinni tekstiviestillä 
tai sähköpostilla. Yhteystietoni näkyvät alla. 

Kiitos. 

Ystävällisin terveisin 

Rajeeka Ponrasa 

FM-opiskelija 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 

Tietojenkäsittelytieteiden laitos 

Oulun yliopisto 

Puhelinnumero: +358********* 

Sähköposti: *******@gmail.com 
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Liite E. Sairaaloihin toimitetut näkörajoitteisten 
hoitajille tarkoitetut tutkimuskysymykset 
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Liite F. Tutkimussuunnitelma 
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Liite G. Lapin sairaanhoitopiirin 
tutkimuslupahakemus 
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Liite H. Kainuun sairaanhoitopiirin 
tutkimuslupahakemus (Kajaanin keskussairaala) 
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Liite I. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
tutkimuslupahakemus 
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Liite J. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
tutkimuslupahakemus 
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Liite K. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
tutkimuslupahakemus 
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Liite L. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
tutkimuslupahakemus 
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Liite M. Helsigin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
tutkimuslupahakemus 
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