
Esimerkinomaiset käyttäjäprofiilit: Liite 2
Ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla sekä
toteutuneiden harjoitteiden mittaaminen

KÄYTTÄJÄPROFIILI 1 (tekee alaraajaharjoitteita restoraattorilla)

Persoonakuvaus

· 82-vuotias mies.
· Alkava Alzheimerin tauti, verenpainetauti, polven nivelrikko.
· Asuu omassa kodissa, kotihoidon asiakas.
· Ylipainoinen, vähän liikkuva, näkö ja kuulo ok, TV:n kaukosäädintä osaa käyttää (tv päälle ja pois + kanavan

vaihtaminen), peruskännykkään soitto ja vastaus onnistuvat, liikkumisen apuvälineenä rollaattori.
· Kaatunut kotona ja kunto heikentynyt. Kotihoidon lääkärin ohjaamana 1,5 viikkoa Hatanpään puistosairaalan

arviointi- ja kuntoutusosastolla hoidossa ja kuntoutuksessa. Fysioterapeutti ohjeistanut osastolla
toimintakykyä vahvistavat, restoraattorilla tehtävät alaraajojen kotiharjoitteet.

· Tavoitteet:
- Kaatumisen ehkäisy lihasvoimaa ylläpitämällä ja toimintakykyä tukemalla
- Kotona asumisen mahdollistaminen
- Liikunnan ja omatoimisuuden lisääminen

· Toiminnot, joita käyttäjä haluaa:
- Harjoittaa alaraajoja harjoituslaitteella
- Säätää nopeutta / vastuksen määrää harjoittelulaitteella

· Käyttötilanteet:
- Kotona, laite saatavilla kotona sovitun lainausajan
- Fysioterapeutin ohjeistuksen mukaisesti 1-2 x päivässä 15-30 min. kerrallaan pitäen taukoja tarvittaessa

Käyttöskenaario / nykyisen toiminnan kuvausta:

Asuu yksin kotona ja kunto on heikentynyt kaatumisen vuoksi. Oma tasapaino ja kunto mietityttävät ja on tämän vuoksi
arka lähtemään kotoa. Haluaa asua kotona ja välttää osastohoitoa / osastolle joutumista. Saanut arviointi- ja
kuntoutusosaston fysioterapeutin lähetteellä restoraattorin kotiin Tampereen kaupungin Apuvälineyksiköstä. Tekee
harjoitteita fysioterapeutin ohjeistuksen mukaan restoraattorilla 1-2 x päivässä alaraajoilla polkien. Pystyy tekemään
harjoitteet itsenäisesti. On kovin innostunut tekemään harjoitteita ja kunto sallisi jo määrien (vastuksen) lisäämisen.
Ammattilainen ei kuitenkaan tiedä toteutuneista harjoitteista eikä pysty tämän perusteella esim. muuttamaan /
tarkentamaan ohjeita. Harjoitusten muutoksista päätetään joko fysioterapeutin arviointikäynnillä tai kotihoidon ja
fysioterapeutin yhteisessä neuvottelussa. Asiakkaan alkavan muistisairauden vuoksi asiakkaan antama tieto
toteutuneesta harjoittelusta ei ole aina luotettavaa.

KÄYTTÄJÄPROFIILI 2 (tekee harjoitteita kehon omalla painolla)

Persoonakuvaus

· 79-vuotias nainen.
· Sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, luuston haurastuminen sekä ylösnousemiseen liittyvä äkillinen

verenpaineen lasku, mikä voi aiheuttaa huimasta.
· Asuu omassa kodissa, kotihoidon asiakas.
· Vähän liikkuva, näkö ok ja kuulolaitetta käyttää, TV:n kaukosäädintä osaa käyttää (tv päälle ja pois + kanavan

vaihtaminen), peruskännykkään soitto ja vastaus onnistuvat. Apuvälineenä rollaattori tai ottaa tukea
seinistä/huonekaluista kotona liikkuessaan.

· Kotihoidon lääkärin ohjaamana kunnon heikkenemisen vuoksi 2 viikkoa Hatanpään puistosairaalan arviointi- ja
kuntoutusosastolla hoidossa ja kuntoutuksessa. Fysioterapeutti ohjeistanut osastolla toimintakykyä
vahvistavat kotiharjoitteet omaa kehonpainoa hyödyntäen. Ohjeet perustuvat voimaa ja tasapainoa
ylläpitävään Kävely kevyemmäksi -harjoitusohjelmaan:
https://www.tampere.fi/tiedostot/k/at2Vhz4sV/kavelykevyemmaksi.pdf

https://www.tampere.fi/tiedostot/k/at2Vhz4sV/kavelykevyemmaksi.pdf


Esimerkinomaiset käyttäjäprofiilit: Liite 2
Ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla sekä
toteutuneiden harjoitteiden mittaaminen

· Tavoitteet:
- Lihasvoiman ylläpitäminen ja toimintakyvyn tukeminen
- Kotona asumisen mahdollistaminen
- Kotoa ulos lähteminen
- Liikunnan ja omatoimisuuden lisääminen

· Toiminnot, joita käyttäjä haluaa:
- Harjoittaa esim. alaraajoja) omaa kehonpainoa hyödyntäen

· Käyttötilanteet:
- Kotona fysioterapeutin ohjeistamana Kävely kevyemmäksi -harjoitusohjelma alaraajojen lihasvoimien

vahvistamiseksi.

Käyttöskenaario / nykyisen toiminnan kuvausta:

Asuu yksin kotona eikä mielellään lähde kotoa. Kotonakin liikkuminen minimaalista. Haluaa kuitenkin asua kotona ja
välttää osastohoitoa / osastolle joutumista. Saanut arvo- ja kuntoutusosaston fysioterapeutin ohjeet kotiharjoitteiden
tekemiseen. Tekee kotiharjoitteita fysioterapeutin ohjeistamana Kävely kevyemmäksi ohjelman mukaisesti. Pystyy
tekemään harjoitteet itsenäisesti. Aina saman tekeminen alkaa kyllästyttää ja pystyisi jo tekemään vähän enemmän.
Ammattilainen ei kuitenkaan tiedä toteutuneista harjoitteista eikä pysty tämän perusteella esim. muuttamaan /
tarkentamaan ohjeita. Harjoitusten muuttamisesta päätetään joko fysioterapeutin arviointikäynnillä tai kotihoidon ja
fysioterapeutin yhteisessä neuvottelussa.


