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POSTERISESSIO 1: Keskiviikko 8.2.2023 klo 13.40–14.15, Sorsapuistosali 

Sukunimi Etunimi Posterin otsikko 

1. Björkqvist Tamara Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ikäihmisten palveluissa 

2. Järviö Tiina Suomessa asuvien ikäihmisten toiveet hyvästä kuolemasta pandemian aikana 

3. Suominen Merja Ruokavalion ja ravinnonsaannin yhteys kognitioon 65–75-vuotiailla 

4. Vaartio-Rajalin Heli 
Luovat menetelmät ja ihmiskeskeisyys ikääntyneiden hoitotyössä – tutkimus- ja 
kehittämisprojekti 

5. Elo Satu 
Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin (OdigO) – 
digiohjausosaamisen vahvistaminen keinona syrjäytymisriskin hallitsemiseen 

6. Kemppainen Laura 
Kuolinsyiden erot ikääntyneiden maahanmuuttajien ja Suomessa syntyneiden välillä – 
Rekisteritutkimus Suomessa vuosina 2002–2020 70-vuotiaana tai sitä vanhempana 
kuolleista 

7. Kinnunen Pauliina 
Etäpalvelu viittomakielisille tukee yhdenvertaisuutta kotihoidossa Etelä-Savossa – uusi 
toimintamalli osana KATI-ohjelmaa 

8. Ruotsalainen Suvi 
Ikääntyvien tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen etsivässä vanhustyössä 
– kerronnallisen toimijuuden näkökulma 

9. Iltanen Sonja Iäkkäiden etäjumpan implementaatioon vaikuttavat rakenteelliset ja kulttuuriset tekijät kunnissa 
10. Jyväkorpi Satu Painoon adjustoidun vyötäröindeksin yhteys kehon koostumukseen ja kokonaiskuolleisuuteen 32- vuoden seurannassa Helsingin Johtaja- tutkimuksessa 

11. Koponen Sohvi 
Riittämätön energian ja ravintoaineiden saanti on yleistä ikääntyneillä omaishoitajilla – 
Parantaako yksilöllinen ravitsemusohjaus ravinnonsaantia? 

12. Kuutti Mari A. 
Keski-ikäisten naisten varhais- ja keskiaikuisuuden fyysisen aktiivisuuden yhteys 
lantionpohjan toimintahäiriöiden oireisiin 

13. Lotvonen Sinikka 
OuluGNC© GeroFit -verkkokoulutus innostaa eläkeelle siirtyviä ja eläkkeellä olevia 
liikkumaan ja harjoittamaan tasapainoa 
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14. Norokallio Helena 
Liikkuvaa ja saavutettavaa  liikuntaneuvontaa Turussa kaupungin ja  järjestöjen 
yhteistyöllä 

15. Pesonen Terhi 
Muistisairaan ihmisen muuttuneen käyttäytymisen taustalla olevien tarpeiden 
tunnistaminen 

16. Pulliainen Pia 
Digi- ja etäpalveluiden vaikutukset elämänlaatuun ASCOT-elämänlaatukyselyä käyttäen - 
tutkimus osana kansallista KATI-ohjelmaa 

17. Pullinen Pia 
Liikemittarilla mitatun kevyen fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanoloajan yhteys 
itseraportoituihin liikkumisvaikeuksiin suomalaisilla kaksosilla 

18. Suominen Merja PROMISS – hyvä ravitsemus ikääntyessä 

19. Eerola Anu-Riikka ELOSSA! -Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hanke 

20. Haavisto Vaula 
Kotihoidon palvelukuvaukset sarjakuvina – voiko asiakirjojen ymmärrettävyyttä lisätä 
kuvien avulla? 

21. Hellsten Outi Vahvikelinjan puhelinpalvelu mahdollistaa merkityksellisiä kohtaamisia iäkkäille ihmisille 

22. Jansson Anu 
Vaikuttavaksi todetun Ystäväpiiri-intervention käytäntöön saattaminen sekä 
valtakunnallinen ja kansainvälinen levittäminen - laadullinen näkökulma 

23. Kolster Annika 
Tutkimussuunnitelma: Palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden kokemukset 
yksinäisyydestä ja luonnon merkityksestä koronapandemian aikana. 

24. Rantonen Irma Yhteisöllisyyttä edistävät ikäystävälliset kylät -hanke 1.5.2022-30.4.2023 

25. Siira Heidi 
OuluGNC© GeroSense -verkkokoulutukseen osallistuneiden henkilöiden näkemyksiä 
ikääntyneiden aistivammaisten roolista yhteiskunnasta 

26. Wahlroos Niina Kognitiivista toimintakykyä tukeva asumispalveluympäristö 
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POSTERISESSIO 2: Torstai 9.2.2023 klo 9.50–10.30, Sorsapuistosali 
  

27. Åkerman Sarah GERDA – Gerontologinen alueellinen tietokanta 

28. Anttila Heidi 
Kohti jatkuvuutta ja yhteistyötä - ikäteknologian kansallinen koordinaatiomalli vuosille 
2023–2027 

29. Berg Alex 
The Legal Rights of Older Immigrants and Immigrants with Neurodegenerative Diseases 
in Finland 

30. Granö Sirpa Kehitysvammaisten ihmisten siirtymä vanhuuden eläkeläisyyden vaiheeseen 

31. Heikkilä Rauha 
Iäkkäiden henkilöiden yhdenvertaisuus palveluissa – kansallisen RAI-järjestelmän käyttö 
iäkkäiden säännöllisissä palveluissa ja asiakasohjauksessa 

32. Hietanen Anne Kokemuksia virtuaalisesta oppimisympäristöstä terveydenhuollon koulutuksessa 

33. Vihtakari Johanna 
Ikääntyneiden omaishoitoperheiden tukeminen teknologian avulla - PirKATI-hanke 
Tampereella osana KATI-ohjelmaa 

34. Ilmarinen Katja Omaishoidon tuen kansalliset myöntämisperusteet – THL:n ehdotus 

35. Jyväkorpi Satu Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön 

36. Kangasniemi Hanna 
InterRAI ID -välineen käyttökokemukset hoitotyössä -kehittämiskohteita ikääntyvien 
kehitysvammaisten henkilöiden tulevaisuuden palveluihin 

37. Kayonga Catherine Unmet social and health care needs of older people in Finland 

38. Koivisto Sari 
KATI-ohjelma kokoaa tietoa hyvinvointialueille ikääntyneille suunnattujen 
teknologioiden toimintamalleista kotona asumisen tukemiseksi 
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39. Koivuniemi Minna Teknologialähettiläät tukemassa teknologian käyttöönottoa kotihoidossa 

40. Turunen Katri 
Yli 65-vuotiaiden ihmisten hoitoon pääsy ja terveyspalvelujen käyttö koronapandemian 
aikana 

41. Ristolainen Hanna 
Kotihoidon asiakkaille suunnatun päivätoiminnan vaikuttavuuden, 
kustannusvaikuttavuuden ja prosessin arviointi – monimenetelmäinen kvasikokeellinen 
tutkimus 

42. Forsius Pirita 
Saattohoitopassi-verkkokoulutus täydentää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 
osaamista 

43. Kosin Marianne Puheen prosodiset muutokset varhaisessa Alzheimerin taudissa 

44. Paulamäki Jasmin 
Mitkä tekijät selittävät sairaanhoitopiirien välisiä eroja iäkkäillä vältettävien lääkkeiden 
käytössä? 

45. Saario Eeva Ensihoito iäkkäiden potilaiden vajaaravitsemusriskin kartoittajana 

46. Toivo Terhi Kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä päivystyspotilailla 

47. Toivo Terhi 
Farmaseuttien toteuttama lääkityksen turvatarkastus iäkkäillä päivystyspotilailla - 
vaikutus lääkitysriskeihin 

48. Viljanen Anne 
Kuulon tarkkuuden muutos kahden vuoden seurannassa mitattuna  Kuulo arkielämän 
tilanteissa (HERE) –kyselyllä ja audiometrillä 

49. Suominen Merja 
Proteiinia ja MFGM-yhdistettä sisältävien välipalatuotteiden vaikutus ikääntyneiden 
naisten fyysiseen suorituskykyyn 

50. Paavola Saila 
Ryhmämuotoinen ravitsemusohjaus lisäsi proteiinin ja joidenkin muiden ravintoaineiden 
saantia kotona-asuvilla ikääntyneillä 

51. Suutari Saini Tossut ja tassut liikkeelle. Koiranomistajat iäkkäiden ulkoiluystäviksi. 
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52. Pentti Maria Geriatrisen poliklinikan etäkuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi 

53. Pesonen Tiina 
Asiakkaiden saaman hoitoajan yhteys fyysiseen toimintakykyyn ja kognitioon koti- ja 
ympärivuorokautisessa hoidossa 

 
 
POSTERISESSIO 3: torstai 9.2.2023 klo 15.15–15.45, Sorsapuistosali  

54. Hautsalo Katja Kotihoidon ammattilaisten kokemuksia kotihoitotyöstä 

55. Jyväkorpi Satu 
Rasvan saanti ja laatu pitkäaikaishoidon asukkailla kahdessa kohortissa 10 vuoden välein 
mitattuna 

56. Koivisto Tiina Hyvä veto vanhustyössä - toimintamalli eettisen kuormituksen hallintaan 

57. Laakkonen Riku 
How to do artistic research about adult diaper’s diverse agency as a part of nursing 
home’s daily life? 

58. Lahti Ilona Ikääntyneiden asiakkaiden näkemyksiä moniammatillisesta kotikuntoutuksesta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja metasynteesi laadullisista tutkimuksista 

59. Laine Minna Ikäihmiset kehittämistyön keskiössä - suosituksista laatua perhehoitoon 

60. Pippola Pauliina Muistisairaan palveluketju Etelä-Pohjanmaalla 

61. Rossi Eeva 
Rinnalla kulkijat: kolmannen sektorin, diakoniatyön ja gerontologisen sosiaalityön 
toimijoiden rationaliteetit vanhuspalveluissa 

62. Silvennoinen Ann-Sofie 
Interventiot ikääntyneiden viihtymisen lisäämiseksi hoivakodeissa ja  
siihen vaikuttavat tekijät – scoping review 

63. Soukiala Tiina Suhdeperustainen käytäntö gerontologisessa sosiaalityössä 

64. Suominen Merja  
Ravinnonsaanti ja ravitsemustila pääkaupunkiseudulla pitkäaikaisessa 
ympärivuorokautisessa hoidossa olevilla iäkkäillä asukkailla vuosina 2007 ja 2017 
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65. Tiihonen Anne 
Koronapandemian vaikutukset pääkaupunkiseudulla asuvien yli 70-vuotiaiden 
terveydenhuollon päivystyskäynteihin 

66. Tolonen Emma Ikääntyneiden pyöröovi-ilmiön yleisyys ja alueelliset erot: Mitkä tekijät ovat yhteydessä kotihoidon asiakkaiden toistuviin sairaalajaksoihin? 

67. Tuori Hannele Akuuttigeriatrisen asiantuntijasairaanhoitajan työnkuvan kehittäminen Tyks Akuutissa 

68. Vikström-Dahl Irén 
Relatively low clinical competence for the health care professionals’ in Finnish nursing 
homes 

69. Virtamo Meeri Omaiset tehostetun palveluasumisen sijaiskuluttajina 

70. Väisänen Visa 
RUG-18-hoitoisuusluokituksen päivitetyt kustannuspainot – Kehittämistarpeet, ratkaisut 
ja käytännön hyödyt 

71. Kosonen Hanna 
Tunteminen ja tahtominen toimijuuden ulottuvuuksina postityöntekijöiden työstä 
poistumiskertomuksissa 

72. Mikkola Tuula 
Uusia säveliä etsimässä - Monitaiteisella musiikkitoiminnalla voimavaroja 
omaishoitoperheiden arkeen 

73. Niemelä Kristiina Saattohoidon vapaaehtoisia hoivakoteihin 

74. Nikumaa Henna Oikeudelliset ulottuvuudet tarkentavat toimijuuden modaliteetteja 

75. Norokallio Helena 
Virtuaalinen ympäristö ja elävä taide yhteistyössä luomassa elämyksiä ikäihmisille 
kodeissa, muistiosastoilla ja palvelutaloissa 

76. Pitkälä Kaisu 
Luontolähtöisillä menetelmillä hyvinvointia yksinäisille ja syrjäytyneille – RECETAS EU-
projekti tutkii luontolähtöisiä sosiaalisia interventioita 2021-2025 

77. Ponsimaa Mirjami Yksinäisyydestä yhteyteen- Tukimuotojen kehittäminen yksin asuville muistisairaille 
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78. Tiittula Päivi 
Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen 
verkostoyhdyspintatyö  (Mobiiliverkosto) löytää ja auttaa iäkästä oikea-aikaisesti 

79. Lehti Satu 
Onko HDL-partikkelien rakenne erilainen pre-, peri- ja postmenopaussivaiheissa olevilla 
naisilla? 

80. Jolanki Outi 
AISOLA-tutkimushanke – Monitieteinen tutkimus ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden 
ja sosiaalisen eristäytyneisyyden sosiaalisista ja spatiaalisista tekijöistä 

81. Narsakka Noora 
Mikä ympärivuorokautisen hoidon ympäristössä tukee asukkaiden liikkumista:  
suomalaisten hoitajien näkemyksiä suhteessa kirjallisuuskatsaukseen 

82. Nosraty Lily 
Tree based analysis of potential predictors of longevity -TamELSA study with 35 years of 
mortality follow-up 

83. Erkkilä Milka GerDigiGame – Ikääntyneiden hoitotyön oppiminen 

 


