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Abstract

The purpose of this study was to describe and explain the care of older people with dementia in
surgical wards from the viewpoints of the patients and their close relatives, nursing staff and
physicians. The study was conducted in two stages. The first stage of the study was conducted with
a qualitative approach, collecting the data from older people with dementia (n=7), their close
relatives (n=5), nursing staff (n=19) and physicians (n=9) using individual and group interviews.
The data were analysed using inductive content analysis. The approach in the second stage was
quantitative: data were collected with a questionnaire from the nursing staff (n=191). The data
were analysed using descriptive statistics as well as explorative factor analysis.

The nursing staff stated that responding to the physical, psychological and social needs of
patients with dementia requires more effort and time than usual. The nursing staff pointed out that
they did not have all the required know-how to provide good care for older people with dementia.
The nursing staff with longer work experience indicated doing nothing more often than other
nursing staff when encountering challenge behaviour of a patient with dementia. Concerns about
well-being of a patient and feeling shame about patient’s behavioural symptoms were causing
exhaustion among close relatives. Relatives expected some time for personal dialogue and support
from the nursing staff. The patients experienced that they did not get enough information about
their own care.

The study provides new information that can be used to develop the care of older people with
dementia in hospital environment. The results can be utilized in basic, further and updating
education in the field of health care.

Keywords: acute care, dementia, hospital, memory disorders, older people, surgical
ward
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyötä
kirurgisella vuodeosastolla muistisairaiden potilaiden, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkärei-
den näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen lähestymis-
tapa oli kvalitatiivinen eli laadullinen, ja aineisto kerättiin kirurgisilla vuodeosastoilla olevilta
muistisairailta potilailta (n=7), omaisilta (n=5), hoitohenkilökunnalta (n=19) ja lääkäreiltä (n=9)
yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluina. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla.
Tutkimuksen toisen vaiheen lähestymistapa oli kvantitatiivinen eli määrällinen, ja aineisto kerät-
tiin kyselylomakkeella kirurgisilla vuodeosastoilla työskentelevältä hoitohenkilökunnalta
(n=191). Aineisto analysoitiin käyttäen kuvailevan tilastotieteen menetelmiä sekä eksploratiivis-
ta faktorianalyysia.

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyössä korostui fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali-
seen avuntarpeeseen vastaaminen, joka vaati keskimääräistä enemmän aika- ja henkilöstöresurs-
seja. Hoitohenkilökunta toi esille, ettei heillä ollut tarvittavaa tieto-taitoa muistisairaiden potilai-
den hoitamiseen. Hoitajat, joilla oli pitkä työkokemus reagoivat muistisairaan potilaan käytösoi-
reisiin muita hoitajia välinpitämättömämmin. Huoli potilaan voinnista ja häpeän tunne potilaan
käytösoireista aiheuttivat puolestaan omaisen uupumista. Omaiset kaipasivatkin henkilökunnal-
ta keskusteluapua ja tukea. Potilaat taas kokivat, etteivät he saaneet tarpeeksi tietoa hoitoaan
koskevista asioita.

Tutkimuksella tuotetaan uutta tietoa, jonka avulla voidaan kehittää ikääntyvän muistisairaan
potilaan hoitotyötä sairaalaympäristössä. Tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuoltoalan
perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa.

Asiasanat: akuutti hoitotyö, ikääntyvä, kirurginen vuodeosasto, muistisairas potilas,
muistisairaus, sairaala
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1 Johdanto 

Väestön ikääntyminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Vuonna 2010 maapallon väes-

töstä 543 miljoonaa oli yli 65-vuotiaita, mikä on kahdeksan prosenttia koko väes-

tömäärästä. Vuoteen 2050 mennessä määrän odotetaan lähes triplaantuvan. (WHO 

2011.) Eri puolilla maailmaa hoitotyöntekijät kohtaavat enenevässä määrin ikään-

tyneitä potilaita erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Suomessa terveys- ja 

sosiaalipalveluissa, joissa ikääntyneet ovat pääasiallisin asiakasryhmä, toimii yli 

180 000 hoitotyöntekijää (THL 2015). Voidaankin sanoa, että lähes kaikki hoito-

työntekijät kohtaavat työssään ikääntyneitä ihmisiä. Tämän työntekijäjoukon osaa-

minen vaikuttaa suuressa määrin ikääntyvän potilaan kokemaan elämän- ja palve-

lun laatuun ja hoidon vaikuttavuuteen (Voutilainen ym. 2009). Ikääntyneiden mää-

rän kasvu sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee vaikuttamaan myös hoitoalan koulu-

tuksen sisältöihin. Valtakunnallinen ”Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen” -

hanke (Eriksson ym. 2015) nostaa esiin muun muassa Vanhuspalvelulaista nouse-

vat henkilöstön osaamisvaatimusperusteet osaksi tulevaisuuden sairaanhoitajakou-

lutusta.  

Muistisairaudet lisääntyvät väestön ikääntymisen myötä. Suomessa on arviolta 

130 000 etenevää muistisairautta sairastavaa henkilöä, ja joka vuosi sairastuu kes-

kimäärin 13 000 ihmistä johonkin muistisairauteen (Käypä hoito -suositus). Arvi-

olta puolet sairastuneista on vailla diagnoosia, ja esimerkiksi vain neljännes Al-

zheimer -potilaista on asianmukaisen lääkehoidon piirissä (STM 2012). Arviolta 

50 % sairaalan päivystyspoliklinikalle hakeutuvista muistiongelmista kärsivistä 

ikäihmisistä ei ole saanut muistisairaudelleen diagnoosia ennen sairaalaan tuloa 

(Timmons ym. 2015). 

Kansallinen muistiohjelma 2012–2020 (STM 2012) tunnistaa muistisairaudet 

merkittäväksi kansantaudiksi, jonka kustannukset syntyvät pääasiallisesti ympäri-

vuorokautisen hoivan ja huolenpidon tarpeesta. Ikääntyneiden määrän kasvu näkyy 

myös erikoisairaanhoidossa. Vuoden 2015 aikana erikoissairaanhoidossa somaatti-

silla vuodeosastoilla olleiden 65–74-vuotiaiden potilaiden osuus oli noussut kol-

mella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin yli 75-vuotiaiden potilai-

den lukumäärä erikoissairaanhoidon vuodeosastolla hoidetuissa potilaissa oli kas-

vanut eniten suhteessa muihin ikäryhmiin. Pisimpään erikoissairaanhoidon vuode-

osastohoidossa olivat olleet potilaat, jotka siirtyivät jatkohoitoon vanhainkotiin. 

(THL 2015.)  

Vaikka muistisairaidenpotilaiden määrä on noussut vuosittain erikoissairaan-

hoidossa, heidän hoitojaksojen pituudet ovat keskimäärin lyhentyneet (THL 2011). 
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Lyhentyneisiin kirurgisen potilaan vuodeosastojaksoihin niin erikoissairaanhoi-

dossa kuin keskus- ja aluesairaaloissa ovat vaikuttaneet toiminnalliset muutokset, 

kuten päiväkirurginen toiminta, Leiko-toiminta (Leikkaukseen suoraa kotoa) sekä 

avohoitopalveluiden kasvaminen (THL 2015). Toisaalta ikääntyvän muistisairaan 

potilaan hoitojakso sairaalassa on pidempi kuin muilla saman toimenpiteen läpi-

käyvillä potilasryhmillä (Forma 2011, Elvish ym. 2014). Tyypillisimmin ikääntyvä 

muistisairas potilas päätyy kirurgiselle vuodeosastolle päivystyspoliklinikan kautta 

(Bail ym. 2013).  

Kansallisella muistiohjelmalla Suomi liittyy useiden muiden maiden joukkoon 

toteuttamaan Euroopan parlamentin kannanottoa muistisairauksien, erityisesti Al-

zheimerin taudin, ehkäisystä ja sairastuneiden elämänlaadun parantamisesta. Kan-

sallisen muistiohjelman yhtenä tavoitteena on myös saada sosiaali- ja terveyden-

huoltoalan ammattihenkilöstön tiedot, taidot ja asenteet mahdollistamaan eettisesti 

kestävän toiminnan muistisairaan potilaan kaikessa hoidossa ja palveluissa. Jotta 

tähän tavoitteeseen päästään, ammattihenkilöiden perus- ja täydennyskoulutukseen 

on panostettava (STM 2012).  

Muistisairaan potilaan ja heidän omaistensa yhdenvertaisuuden ja itsemäärää-

misoikeuden turvaaminen on yhteiskunnan erityinen tehtävä. Tiedon lisääminen ja 

asenteiden muuttaminen on edellytys ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen 

sekä hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden parantamiselle (STM 2012).  

Kansallisia hoitotieteellisiä väitöstutkimuksia ikääntyvän muistisairaan poti-

laan hoitotyöstä kirurgisella vuodeosastolla on tehty vähän. 2000-luvulla Suomessa 

on julkaistu ainoastaan Rantalan väitöskirja (2014), jossa tutkittiin muistisairaiden 

lonkkamurtumapotilaiden postoperatiivista kivunhoitoa.  

Tämä tutkimus on hoitotieteen alaan kuuluva väitöstutkimus, jonka tarkoituk-

sena on kuvata ja selittää ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyötä kirurgisella 

vuodeosastolla potilaiden, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden näkökul-

masta. Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva ikääntyvän muistisairaan 

potilaan hoitotyöstä kirurgisella vuodeosastolla. Tutkimuksella tuotetaan uutta tie-

toa, jonka avulla voidaan kehittää ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyötä sai-

raalaympäristössä sekä antaa tietoa henkilökunnan koulutustarpeista. Tuloksia voi-

daan myös hyödyntää ikääntyvän muistisairaan potilaan sairaalahoidossa, kun tun-

nistetaan ja ennaltaehkäistään toimintakyvyn alentumiseen vaikuttavia riskiteki-

jöitä (Leung & Todd 2010, Buurman ym. 2011, Jämsen ym. 2015). 
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2 Ikääntyvä muistisairas potilas 

2.1 Ikääntyvä henkilö 

Tässä tutkimuksessa ikääntyvällä henkilöllä tarkoitetaan 65 vuotta täyttäneitä ja 

sitä vanhempia henkilöitä. Suomessa tilastollisesti ikääntyneiksi luokitellaan 65 

vuotta täyttäneet henkilöt. Luokittelu perustuu siihen, että 65 vuotta on yleinen elä-

keikä (Eläketurvakeskus 2015). Suomen lainsäädännössä ikääntyneellä väestöllä 

tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä eli 63 vuotta 

täyttäneitä. Iäkkäällä henkilöllä puolestaan tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, 

kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän 

myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen 

vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta (Vanhuspalvelulaki 

2013, STM 2013).  

Toimintakykyyn perustuva ikääntymiskäsitys on keskeinen ikääntymiseen, 

vanhustyöhön ja vanhuspolitiikkaan liittyvä käsite. Ikääntyviä koskevat valtakun-

nalliset linjaukset alleviivaavat toimintakyvyn tukemisen tärkeyttä. Laissa ikäänty-

nyt väestö ja iäkäs henkilö määritellään ilman varsinaisia ikälukuja (Vanhuspalve-

lulaki 2013, STM 2013).  

Vuoden 2013 heinäkuussa tuli voimaan laki ikääntyneen väestön toimintaky-

vyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012. Laista 

käytetään myös nimitystä Vanhuspalvelulaki, ja se antaa selvän suunnan sille, mi-

ten vanhuuseläkeiässä olevien ja toimintakyvyn heikentämien iäkkäiden henkilöi-

den vanhuspalveluita parannetaan. (Noro & Alastalo 2014). 

2.2 Muistisairas potilas 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä muistisairas potilas henkilöstä, jolla on lää-

kärin diagnosoima muistisairaus. Kirjallisuudessa käytetään usein rinnatusten kä-

sitteitä muistipotilas ja muistisairas, kuten Erkinjuntti ym. (2015) toimittamassa te-

oksessa ”Muistisairaudet” tulee esille. Kansallisessa Käypähoito-suosituksessa 

(2010) ”Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito” käytetään käsitettä muisti-

potilas. Viimeaikaisissa Suomalaisissa hoitotieteen alan julkaisuissa on käytetty kä-

sitteitä muistisairas henkilö ja muistisairas (Elo ym. 2013, Saarnio ym. 2013, Leh-

tiranta 2014, Mustonen ym. 2016), muistisairas potilas (Koskenniemi ym. 2014), 
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muistipotilas (Suhonen ym. 2015) ja muistihäiriötä sairastava henkilö (Stolt ym. 

2015).  

2.3 Muistisairaudet ja niiden esiintyvyys 

Muistin ja muiden kognitiivisten kykyjen heikentyminen on iäkkäillä tavallinen 

oire (Sulkava 2010). Ikääntyvistä ihmisistä 20–55% kokee kärsivänsä eriasteisista 

muistioireista (Viramo & Sulkava 2015). Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, 

joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn osa-alueita, kuten kielellisiä 

toimintoja (afasia), näönvaraista hahmottamista (agnosia) ja toiminnanohjausta 

(apraksia), kuten vaikeutta pukeutua ja suorittaa motorisia liikesarjoja (Sulkava 

2010, Käypähoito-suositus 2010, Erkinjuntti ym. 2015, Huttunen 2015). Muutokset 

vaikuttavat sairastuneen itsenäiseen suoriutumiseen päivittäisistä toiminnoista ja 

haittaavat selviytymistä jokapäiväisen elämän vaatimuksista (Käypähoito- suositus 

2010).  

Vakavimpia muistisairauksia ovat niin sanotut dementoivat sairaudet (Juva 

2015). Dementialla tarkoitetaan laaja-alaista aivotoimintojen häiriötä, joka haittaa 

merkittävästi selviytymistä jokapäiväisistä askareista. Kyse on oireyhtymästä, 

jonka taustalla on aina jokin aivojen toimintaa heikentävä sairaus (Käypähoito-suo-

situs 2010, Soininen & Hänninen 2010).  

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus, se ilmenee joka yh-

deksännellä 65 vuotta ja noin joka kolmannella 85 vuotta täyttäneellä (Mielke ym. 

2014) ikäihmisellä. Suomessa kaikista etenevää muistisairautta sairastavista noin 

70 %:lla on Alzheimerin tauti. Alzheimer taudin esiintyvyys lisääntyy iän myötä 

(Erkinjuntti ym. 2015).  

Toiseksi yleisin on aivoverenkiertosairauteen liittyvä muistisairaus, jota esiin-

tyy arviolta 15–20 % kaikista muistisairaista potilaista (Käypähoito-suositus 2010, 

Viramo & Sulkava 2015). Muita yleisiä muistisairauksia ovat Lewyn kappale -sai-

raudet, kuten Lewyn kappale-tauti ja Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus, joi-

den osuus on arviolta 10 – 15 % muistisairaista potilaista, sekä otsa-ohimolohko-

rappeumat, joiden esiintyvyydestä ei ole tarkkoja tietoja (Viramo & Sulkava 2015). 

Muistisairaudet ovat ikääntyneillä ihmisillä merkittävin sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluiden tarvetta aiheuttava sairausryhmä ja suurin syy pitkäaikaishoi-

topaikkojen tarpeeseen (Sulkava 2010, Hallikainen & Nukari 2014). Muistisairauk-

sien hoitoon kuluu noin kuusi prosenttia kaikista terveys- ja sosiaalimenoista (Hal-

likainen & Nukari 2014). Muistisairauksien varhaisella diagnoosilla, hoidolla ja 
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kuntoutuksella voidaan parantaa sairastuneiden toimintakykyä ja elämänlaatua 

sekä hillitä kokonaiskustannusten kasvua (STM 2012). 

2.4 Muistisairauteen liittyvät käytösoireet ja niiden esiintyvyys 

Muistisairauksiin liittyviä erilaisia käytösoireita esiintyy jopa 90 %:lla potilaista 

(Käypähoito-suositus 2010, Koponen & Vataja 2015). Muistisairaan potilaan käy-

tösoireet kuormittavat omaisia (Al-Aloucy ym. 2011) sekä aiheuttavat hoidollisia 

ongelmia ja haasteita myös akuuttihoidon ympäristössä (Ballard ym. 2009, Moyle 

ym. 2011, Dupuis ym. 2012).  

Tyypillisimpiä muistisairauteen liittyviä käytösoireita ovat apatia, masentunei-

suus, aggressiivisuus ja levottomuus, ahdistuneisuus, aistiharhat tai harhaluulot, 

persoonallisuuden muutokset sekä uni-valverytmin häiriöt (Ballard ym. 2009, Sul-

kava 2010, Kales ym. 2014). Oireet voivat olla ohimeneviä tai jatkua jopa vuosia-

kin (Käypähoito-suositus 2010).  

Apatia on hyvin tavallinen ja usein ensimmäisiä Alzheimerin tautia sairastavan 

potilaan käytösoireista (Käypähoito suositus 2010). Apatiasta on arvioitu kärsivän 

jopa 80 prosenttia jossain muistisairauden vaiheessa (Koponen & Vataja 2015). 

Apatialla tarkoitetaan yleistä tunne-elämän latistumista, välinpitämättömyyttä sekä 

motivaation ja mielenkiinnon menettämistä (Vataja & Koponen 2015).  

Aggressiivisuus ja levottomuus eli agitaatio-oireet ovat psykoosioireiden 

ohella tavallisimpia muistisairauden myöhäisvaiheen oireita, joita esiintyy noin 

50–60 %:lla potilaista (Koponen & Vataja 2015). Myös ahdistuneisuuteen liittyvä 

ärtyneisyys ja psykomotorinen levottomuus ovat sekä potilasta itseään että hänen 

ympäristöään kuormittavia oireita. Aggressiivisuus voi vaikeimmissa muodoissaan 

olla ajallisesti pitkäkestoista ja siten hoitoratkaisuiltaan vaativaa (Käypähoito – 

suositus 2010). 

Muistisairauteen liittyvistä psykoottisista oireista tyypillisimpiä ovat aistihar-

hat ja harhaluuloajatukset. Niitä esiintyy noin 25–50 %:lla muistisairaista potilaista 

(Koponen & Vataja 2015). Oireet ovat tavallisimpia sairauden keskivaikeassa tai 

vaikeassa vaiheessa (Käypähoito – suositus 2010). Muistisairaan potilaan uni-val-

verytmihäiriöt ovat psykoottisten ja levottomuusoireiden ohella merkittävimpiä lai-

toshoitoon johtavia käytösoireita. Taustalla on usein liiallinen vuoteessa vietetty 

aika, somaattinen sairaus, lääkehoidot, mielialaan vaikuttavat tekijät tai ”sisäisen 

kellon” eli tumakkeen rappeutumisesta johtuva syy, joka valvottaa muistisairasta 

potilasta. (Käypähoito-suositus 2010, Vataja & Koponen 2015.) Taulukossa 1 on 
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esitetty yhteenvetona muistisairauteen liittyviä tavallisimpia käytösoireita sekä nii-

den esiintyvyys prosentuaalisesti.  

Taulukko 1. Muistisairauksiin liittyviä yleisimpiä käytösoireita ja niiden esiintyvyys (mu-

kaillen Vataja & Koponen 2015). 

Käytösoire Esiintyvyys % 

Vaikea masennus 5–15 

Seksuaaliset käytösoireet 10–15 

Syömishäiriöt 30 

Psykoottiset oireet 25–50 

Ahdistuneisuus 40–50 

Levottomuus (agitaatio) 50–60 

Uni- valverytmihäiriöt 60–70 

Persoonallisuuden muutos 50–90 

Apatia 80 

Muistisairaan potilaan käytösoireiden taustalta löytyy yleensä useita syitä (Al-

Aloucy ym. 2011, Dupuis ym. 2012). Käytösoireen syntyyn vaikuttavat neuroke-

mialliset ja -patologiset muutokset (Sulkava 2010). Käytösoireiden syyn selvittä-

misessä tulee huomioida potilaan fyysinen ja psyykkinen terveydentila (Cohen-

Mansfield ym. 2007). Taustalla voi olla hoitamaton kipu, infektio tai joku muu epä-

mukavuutta aiheuttava tekijä (Moyle ym. 2008, Sulkava 2010, Gandesha ym. 2012 

McAuliffe ym. 2012).  

Lisäksi potilaan fyysinen ja sosiaalinen ympäristö voivat olla käytösoireille al-

tistavia tekijöitä. Levottoman ympäristön, kuten liiallisten ärsykkeiden määrän 

sekä muistisairaalle potilaalle sopimattomien tilojen, tiedetään lisäävän potilaan 

käytösoireita. (Leung & Todd 2010, Sulkava 2010). Muistisairaan potilaan käy-

tösoireiden taustalla voi myös olla vuorovaikutukseen ja ymmärretyksi tulemiseen 

liittyvät tekijät (Cohen-Mansfield ym. 2007). Käytösoireet ovat yleisempiä laitos-

hoidossa olevilla potilailla (Cohen-Mansfield ym. 2007, Al-Aloucy ym. 2011). 

2.5 Rajoitteiden käyttö ja käytösoireet 

Ikääntyneen muistisairaan potilaan käytösoireet voivat altistaa hänet sairaalahoi-

dossa fyysisten ja kemiallisten rajoitteiden käytölle (Ludwick ym. 2012, Moyle ym. 

2011). Rajoitteiden käyttö sairaalan vuodeosastoilla on edelleen hyvin yleistä, 

vaikka aihetta on tutkittu paljon (McCabe ym. 2011, Ang ym. 2015, Lach ym. 2016). 
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Rajoitteiden käytön tiedetään lisäävän ikäihmisten kaatumisriskiä, altistavan hoi-

don komplikaatioille, kuten painehaavoille, lisäävän potilaan aggressiivista käy-

töstä ja kuolleisuutta (Borbasi ym. 2006, Moyle ym. 2008, Ludwick ym. 2012, Ang 

ym. 2015) sekä hidastavan potilaan kuntoutumista ja alentavan ikäihmisen toimin-

takykyä (Saarnio 2009, Jämsen 2015). Tällä hetkellä laki itsemääräämisoikeudesta 

ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa on valmisteilla. 

Lain tavoitteena on vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä edistämällä itsemää-

räämisoikeutta ja täsmentämällä rajoitteiden käytön edellytyksiä (HE 108/2014). 

Lakimuutos kehitysvammaisten erityishuollosta astui voimaan kesäkuussa 2016. 

Laki vahvistaa erityishuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä 

suoriutumista sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä (STM 2016).  

Fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan mitä tahansa puuttumista, jonka tarkoi-

tuksena on rajoittaa toisen henkilön liikkumisvapautta, vartalon normaalia toimin-

taa tai valvoa hänen käytöstään. Suppeimman näkemyksen mukaan fyysinen rajoite 

tarkoittaa laitetta, jolla estetään henkilön liikkuminen. (Saarnio 2009.) Yleisempiä 

ikäihmisillä käytettyjä fyysisen rajoittamisen keinoja sairaalassa ovat magneetti-

vyöt, haaravyöt ja sängyn laitojen pitäminen ylhäällä (Ang ym. 2015, Jämsen 2015).  

Kivelä ja Koistinen (2010) määrittelevät kemiallisen rajoittamisen yleensä 

psyykelääkkeen käytöksi, ilman lääketieteellisiä perusteita siten, että sen yksin-

omaisena tarkoituksena on rajoittaa potilaan liikkumista tai muuta toimintaa ja hil-

litä potilaan käyttäytymistä. 

Yleisin syy rajoitteiden käytölle kirurgisella vuodeosastolla on potilasturvalli-

suuden lisääminen: rajoitteilla pyritään estämään potilaan putoaminen (Lanch ym. 

2016). Lisäksi rajoitteilla pyritään estämään potilaan liian aikainen mobilisoitumi-

nen leikkauksen jälkeen, rajoitetaan potilaan mahdollisuus poistaa katetreja tai 

muita lääkinnällisiä laitteita sekä estetään potilasta koskettelemasta leikattua alu-

etta (Ludwic ym. 2010, McCabe ym. 2011, Ang ym. 2015). Kemiallisilla rajoitteilla 

pyritään tasaamaan potilaan käytösoireita, kuten aggressiivisuutta, vaeltelua sekä 

uni-valverytmiä (Ludwick ym. 2012).  
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3 Ikääntyvä muistisairas potilas sairaalassa 

3.1 Sairaalahoitoon liittyviä riskitekijöitä 

Tilastokeskuksen (2015) mukaan erikoissairaanhoidossa leikatuista potilaista oli 

34 % yli 65-vuotiaita vuonna 2013. Vanhimman ikäryhmän eli yli 75-vuotiaiden 

osuus toimenpiteellisistä hoitojaksoista oli kasvanut 2000-luvulla eniten (THL 

2015). Tyypillisin kirurgisen vuodeosaston muistisairas potilas on iäkäs lonkka-

murtumapotilas, joita arvioidaan olevan noin 50 % kaikista lonkkamurtumapoti-

laista (Käypähoito-suositus 2011).  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan sairaalajaksoon liittyy merkittäviä riskiteki-

jöitä: noin kolmanneksen toimintakyky ei palaa sairaalahoitoa edeltävälle tasolle 

(Leung & Todd 2010, Buurman ym. 2011, Jämsen ym. 2015). Toimintakyvyn las-

kun vuoksi potilaalla on puolestaan suuri riski joutua sairaalahoidon jälkeen laitos-

hoitoon. (Soto ym. 2008). Muistisairaan potilaan toimintakyvyn laskuun merkittä-

västi vaikuttavia tekijöitä sairaalassa ovat riski sairastua deliriumiin, kärsiä alira-

vitsemuksesta, kaatua tai pudota (Soto ym. 2008) sekä kärsiä hoitamattomasta ki-

vusta (Borbasi ym. 2006, Buurman ym. 2011).  

Deliriumilla tarkoitetaan äkillistä sekavuusoireyhtymää, joka on yleinen eten-

kin sairaalahoidossa olevilla iäkkäillä muistisairailla potilailla (Voyer ym. 2006, 

Cohen-Mansfield ym. 2012). Deliriumin esiintyvyys kirurgisilla vuodeosastoilla 

hoidettujen iäkkäiden potilaiden keskuudessa on noin 15–30 %, ja vielä tätäkin 

yleisempi oireyhtymä on päivystys-, leikkaus- ja tehohoitopotilailla sekä herää-

mössä (Law 2008, Laurila 2012). Arvion mukaan 89 % ortopediseen toimenpitee-

seen tulleista muistisairaista potilaista kärsii deliriumista sairaalajakson aikana 

(Hare ym. 2012). 

Delirium altistaa potilaan komplikaatioille, heikentää toimintakykyä sekä lisää 

kuolleisuutta (Pandharipande ym. 2008, Jämsen ym. 2015). Deliriumin ennuste on 

huono: jopa kolmannes iäkkäistä ja monisairaista deliriumpotilaista kuolee vuoden 

kuluessa taustasairauksiinsa (Pandharipande ym. 2008, Jämsen ym. 2015). Lisäksi 

keskimäärin 30–50 % potilaista joutuu delirium-oireiston jälkeen pysyvään laitos-

hoitoon (Doerflinger 2009). Deliriumin yleisyydestä ja vakavista seuraamuksista 

huolimatta arviolta kaksi kolmasosaa tapauksista jää hoitohenkilökunnalla tunnis-

tamatta (Flagg ym. 2010).  

Sairaalahoidossa ravitsemuksellisista ongelmista kärsivien ikääntyneiden poti-

laiden osuus on arviolta 30–60 % (Jyrkkä ym. 2012). Erityishuomioita vaativat 
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muistisairaan potilaan pitkät odotusajat ja paastot ennen toimenpiteitä ja tutkimuk-

sia (Soini 2009). Aliravitsemus on ikääntyneelle potilaalle terveysriski, sillä se hei-

kentää muun muassa immuniteettia, hidastaa toipumista, kiihdyttää lihaskatoa ja 

toiminnanvajausta (Webster ym. 2009, Stranberg & Tilvis 2010). Aliravitsemuk-

sella tiedetään olevan yhteys myös ikäihmisten kaatumistapauksiin (Soto ym. 2008, 

Jyväkorpi 2016).  

Suomessa sairaalassa tapahtuvia kaatumisia on arvioitu olevan yli 65-vuotiailla 

neljä prosenttia. Sairaalassa tapahtuvien ikääntyneiden potilaiden kaatumisten ja 

putoamisten taustalla on tunnistettu rikitekijöiksi korkea ikä, muistisairaus, deli-

rium, rauhoittavien lääkkeiden käyttö ja lihasheikkous (Barker ym. 2012, Dean 

2012). Lisäksi muistisairaiden potilaiden levottomuus, sekavuus ja desorientaatio 

lisäävät potilaan tapaturmariskiä (Aranda-Gallardo ym. 2013). Akuuttihoidon vuo-

deosastoilla kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat 60 %:ssa tapauksista potilaalle 

vammoja ja 6–9 %:ssa tapauksista vakavia vammoja (Aranda-Gallardo ym. 2013, 

Barker ym. 2012). 

Muistisairaan potilaan leikkauksen jälkeinen kivun hoito on usein puutteellista 

(Pesonen 2011, Achterberg ym. 2013, Rantala 2014). Suurin este onnistuneelle pos-

toperatiiviselle kivun hoidolle on vaikeus arvioida kipua potilaan muistisairauteen 

liittyvien kognitiivisten ongelmien vuoksi (Rantala ym. 2012), koska hän ei yleensä 

osaa ilmaista kipua tai hän unohtaa kokemansa kivun (Öun 2014). Hoitamaton leik-

kauksen jälkeinen kipu näkyy usein potilaan käytösoireiden voimistumisena ja jopa 

äkillisenä sekavuustilana. Leikkauksen jälkeinen hoitamaton kipu aiheuttaa muis-

tisairaalle potilaalle kärsimystä, pidentää sairaalajaksoa, viivästyttää liikkeelle pää-

semistä ja aiheuttaa pitkäaikaista toimintakyvyn vajautta (Prowse 2007). Muistisai-

raan potilaan kivun arvioinnissa voidaan hyödyntää PAINAD-mittaria, joka perus-

tuu potilaan käyttäytymismuutoksien arvioimiseen (Warden ym. 2003, Tilvis 2010). 

3.2 Kirjallisuuskatsaus aikaisempaan ikääntyvän muistisairaan 

potilaan hoitotyötä koskevaan tutkimukseen 

Tutkimusilmiötä koskevan aikaisemman tutkimuksen kartoittamiseksi toteutettiin 

kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, mitä ikäänty-

vän muistisairaan potilaan hoitotyöstä kirurgisella vuodeosastolla tiedetään. Säh-

köisiä ja manuaalisia kirjallisuushakuja on tehty vuosina 2011–2016 kotimaisista 

(Medic, Arto) sekä kansainvälisistä tietokannoista (Cinahl, Cochrane Library, Ovid 

Medline, PsycINFO, Scopus). Viimeisin kirjallisuushaku toteutettiin maaliskuussa 
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2016 yhteistyössä yliopiston kirjaston informaatikon kanssa. Tiedon haussa hyö-

dynnettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ominaispiirteitä. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen aineisto muodostuu aikaisemmista tutkimuksista, jotka ke-

rätään systemaattisen tiedonhaun menetelmällä (Kääriäinen & Lahtinen 2006, Jo-

hansson 2007). Tiedonkeruu on järjestelmällistä, tarkasti määriteltyä, rajattua ja 

toistettavissa olevaa (Tähtinen 2007). Kuviossa 1. on kuvattu kirjallisuuskatsauk-

sen hakuprosessin eteneminen. 

 

Kuvio 1. Kirjallisuuskatsauksen eteneminen. 

Tietokantahaku (n= 248)
Cinahl (n=88)
Scopus (n=102)
Ovid Medline (n= 15)
Medic (n= 43)

Sisäänottokriteerit
1) Englannin- tai suomenkielinen
2) Julkaistu 1.1.2006 – 3.3.2016
3) Kohderyhmä ≥ 65 vuotta
4) Tiivistelmän saatavuus

Otsikon ja tiivistelmän perusteella
valitut (n=36)
Cinahl (n= 16)
Scopus (n=9)
Ovid Medline (n= 5)
Medic (n= 3)
Manuaalinen haku (n= 3)

Koko tekstin perusteella valitut (n=
25)
Cinahl (n= 14)
Scopus (n=7)
Ovid Medline (n=0)
Medic (n=2 )
Manuaalinen haku (n=2)

Poissulkukriteerit:

1) Ei koko tekstiä saatavilla

2) Päällekkäiset viitteet

3) Hoitoympäristön konteksti muu kuin 

akuutti vuodeosasto 

4) Lääketutkimukset

5) Työikäiset

6) Saattohoito
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Kirjallisuushaussa käytetyt hakusanat nousivat tutkimustehtävistä (Johansson 

2007), jotka ovat kuvattuina tietokannoittain Taulukossa 2. Tiedonhakuja tehtiin 

sekä kotimaisista (Medic) että kansainvälisistä (Cinahl, Scopus, Ovid Medline) tie-

tokannoista. Kirjallisuushaku rajattiin englannin- ja suomenkieliseen kirjallisuu-

teen. Lisäksi CINAHL-, Scopus- ja Ovid Medline -tietokantahaussa rajaus asetet-

tiin koskemaan vertaisarvioituja artikkeleita, ja sillä varmistettiin tutkimuksen tie-

teellinen korkeatasoisuus. Haun aikarajaus tehtiin aikavälille 1.1.2006–3.3.2016. 

Kirjallisuushaku rajattiin viimeiseen 10 vuoteen, jotta saada mahdollisimman kat-

tavasti uusinta tutkimustietoa aiheesta. Lisäksi haulle asetettiin kohderyhmän ikä-

rajaksi ≥ 65 vuotta, joka on myös tähän tutkimukseen osallistuneiden ikääntyvien 

muistisairaiden potilaiden ikärajaus. Kirjallisuushaku tuotti 248 viitettä.  

Poissulkukriteerinä hausta poistettiin päällekkäiset viitteet ja selkeästi tutki-

musaiheeseen kuulumattomat artikkeli, kuten työikäisten muistisairaudet, muisti-

sairauteen liittyvä lääkehoito, saattohoito sekä koti- ja pitkäaikaislaitoshoito ympä-

ristöön sijoittuvat tutkimukset. Jäljelle jääneistä viitteistä (n=36) valittiin otsikoi-

den ja tiivistelmien perusteella tähän tutkimukseen parhaiten soveltuvat lähteet. Lo-

pulliseen tarkasteluun valikoitui 23 lähdettä. Näiden lisäksi kirjallisuushakua täy-

dennettiin manuaalisella tiedonhaulla käymällä läpi työhön valikoituneiden tutki-

musten lähdeluettelot (Johansson 2007). Manuaalinen haku tuotti kaksi viitettä. 

Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetut lähteet on kuvattu Liitteessä 1.  

Mukaan otetuista tutkimuksista 12 käsitteli hoitohenkilökunnan ja yksi hoito-

työn opiskelijoiden kokemuksia muistisairaan potilaan hoitotyöstä sairaalan vuo-

deosastolla, kolme viitettä käsitteli potilaan näkökulmaa, yksi omaisen näkökulmaa, 

ja lisäksi kahdeksan tutkimusta käsitteli muistisairaan potilaan hoitokäytäntöjä sai-

raalaympäristössä. Artikkeleista kolme oli systemaattista kirjallisuuskatsausta, 

kolme asiantuntija-artikkelia, kvalitatiivisia tutkimuksia oli 11 ja kvantitatiivisia 

tutkimuksia oli viisi, lisäksi useita metodeja yhdistäviä tutkimuksia oli kolme. 
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Taulukko 2. Tietokantahakujen hakusanat ja tulokset. 

Tietokanta  Hakusanat Hakutulokset Mukaan otetut 

lähteet 

CINAHL (MH "Memory Disorders+), (MH "Dementia+"), (MH 

"Memory Disorders+") OR "memory disorder*”, (MH 

"Hospitals+"), (MH "Hospitals+") OR (hospital or hospitals 

or hospitaliz*), (MH "Acute Care"), (MH "Acute Care") OR 

"acute care”, (MH "Dementia+") OR dementia.  

88 14 

Scopus TITLE-ABS-KEY(dementia or “memory disorder*”)AND 

TITLE-ABS-KEY(hospital*) AND TITLE-ABS-KEY (acute) 

AND PUBYEAR > 2005 AND (LIMIT-TO 

(EXATKEYWORD, “Aged, 80 and over”) OR LIMIT-TO 

(EXATKEYWORD, “Very elderly”)) AND (LIMIT-TO 

(EXATKEYWORD, “Hospitalization”) OR LIMIT-TO 

(EXATKEYWORD, “Hospital admission”) OR LIMIT-TO 

(EXATKEYWORD, “Hospital admission”) OR LIMIT-TO 

OR LIMIT-TO (EXATKEYWORD, “Hospital patient”)) and 

(LIMIT-TO, LANGUAGE, “English”)) and (LIMIT-TO, 

LANGUAGE, “Finnish”)) 

102 7 

Ovid Medline exp. memory Disorders/OR exp Dementia/ AND exp. 

Hospitals/ limit to (english language and yr”2006-Current” 

and “all aged (65 and over)”) 

15 0 

Medic dementi* AND sairaal* 43 2 

3.3 Ikääntyvän muistisairaan potilaan näkökulma 

Aikaisempien tutkimusten mukaan muistisairauteen liittyen ikääntyvä potilas koh-

taa sairaalassa oloaikana useita psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia haasteita (Borbasi 

ym. 2006, Gandesha ym. 2012, Timmons ym. 2015), joilla on todettu olevan nega-

tiivisia vaikutuksia potilaan toimintakykyyn (Jämsen ym. 2015).  

Potilaan heikentyneiden kognitiivisten taitojen vuoksi muistisairailla potilailla 

tiedetään olevan vaikeuksia mukautua sairaalan vuodeosaston nopeatempoisiin 

hoitokäytäntöihin ja hoitohenkilökunnan dominoivaan tapaa hoitaa potilaita (Cun-

ningham & Archibald 2006). Muistisairaat potilaat tarvitsevat enemmän aikaa suo-

riutuakseen annetuista ohjeista kuin ikätoverinsa (Digby ym. 2012). Lisäksi he tar-

vitsevat jatkuvaa ohjausta ja heille täytyy toistaa samoja asioita useita kertoja 

(Cowdell 2010). Muistisairailla potilailla ei ole useinkaan tietoa siitä, mitä heille 

sairaalassa tapahtuu, ja he kokevat jäävänsä ilman hoitohenkilökunnan huomiota 
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(Moyle ym. 2011). Potilaat ovat itse kuvanneet sairaalassa vietettyä aikaa epämiel-

lyttävänä ja stressaavana kokemuksena (Cowdell 2010).  

Tutkimusten mukaan muistisairas potilas kärsii sairaalassa usein turvattomuu-

den tunteesta (Digby ym. 2012), jonka taustalla on arvioitu olevan arkirutiinien 

puuttuminen ja ympäristön muutos (Cunningham & Archibald 2006, Digby & 

Bloomer 2014). Turvattomuuden tunne voimistaa muistisairaan potilaan käytösoi-

reita, kuten pelokkuutta, ahdistusta, levottomuutta ja aggressiivista käyttäytymistä 

(Borbasi ym. 2006, Cowdell 2010, Weitzel ym. 2011).  

Sairaalaympäristön tiedetään myös lisäävän muistisairaan potilaan käytösoi-

reiden lisääntymistä (Cunningham & Archibald 2006, Nolan 2006, Elo ym. 2013). 

Akuutti vuodeosaston pohjaratkaisu, värimaailma, huono valaistus, isot potilashuo-

neet, melu, hoitorutiinit ja useiden eri ammattiryhmien aiheuttama liikkuminen 

osastolla lisäävät muistisairaan potilaan sekavuutta ja ahdistusta (Nolan 2006, 

Cowdell 2010, Weitzel ym. 2011, Gandesha ym. 2012). Tutkimusten mukaan (Elo 

ym. 2013) muistisairaan potilaan hallittava hoitoympäristö vähentää potilaan haas-

teellista käyttäytymistä. Muistisairaan potilaan vuoteen läheisyyteen voidaan aset-

taa potilaalle tuttuja esineitä ja valokuvia (Borbasi ym. 2006, Clissett ym. 2014). 

Lisäksi riittävä valaistuksen käyttö sekä kalenterien ja kellon käyttö auttavat muis-

tisairaan potilaan orientaation ylläpitämisessä ja ehkäisevät deliriumin kehittymistä 

(Jämsen ym. 2015). Yksilöllisen hoidon ja tarkoituksen mukaisen hoitoympäristön 

avulla kompensoidaan puutteita ja tuetaan muistisairaan potilaan jäljellä olevaa toi-

mintakykyä (Galvin ym. 2010, Digby ym. 2012, Digdy & Bloomer 2014). 

3.4 Akuutti vuodeosaston hoitohenkilökunnan näkökulma 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan akuutti hoitotyöhön liittyvien tutkimusten mu-

kaan sairaalan vuodeosastolla työskentelevä hoitohenkilökunta on kuvannut muis-

tisairaan potilaan hoitotyön haastavaksi (Borbasi ym. 2006, Cowdell 2010, Weitzel 

ym. 2011) ja turhauttavaksi (Maben ym. 2011, Clissett ym. 2014). Hoitohenkilö-

kunnan tietämättömyyden muistisairauksista sekä sairauteen liittyvistä käytösoi-

reista on koettu kuormittavan akuutti sairaalan vuodeosaston hoitohenkilökuntaa 

(Cowdell 2010, Moyle ym. 2011). Hoitajat itse kokevat, ettei heillä ole tarvittavaa 

tieto-taitoa muistisairaan potilaan hoitamiseen (Cowdell 2010). Yhdeksi syyksi tä-

hän on arvioitu olevan hoitohenkilökunnan kiinnostuksen puute ikääntyneen poti-

laan hoitotyöhön (Moyle ym. 2011, Clissett ym. 2014). Gandesha ym. (2012) tut-

kimuksen mukaan kirurgisilla vuodeosastoilla työskentelevän hoitohenkilökunnan 



29 

osaamisvaje heidän oman arvionsa mukaan liittyi muistisairaan potilaan käytösoi-

reiden hoitamiseen ja rajoitteiden käyttämiseen. Vuodeosastoilla työskentelevät 

lääkärit arvioivat oman osaamisensa kaikilla osa-alueilla hoitajia paremmaksi.  

Hoitohenkilökunta on tuonut esille myös sen, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa 

potilaalle (Nolan 2006, Galvin ym. 2010), eivätkä he pysty huomioimaan muisti-

sairaan potilaan yksilöllisiä tarpeita vaikka haluaisivatkin (Maben ym. 2011, Bail 

ym. 2013, Clissett ym. 2014). Toisaalta hoitohenkilökunnan on raportoitu viettävän 

vähemmän aikaa muistisairaan potilaan luona kuin keskimäärin muiden potilaiden 

(Clissett ym. 2014). Hoitohenkilökunnan mukaan muistisairaan potilaan hoitotyötä 

kuormittavia tekijöitä ovat potilaan haastava käyttäytyminen hoitotilanteissa (Mo-

yle ym. 2011, Weitzel ym. 2011) sekä potilaan alentunut kognitiivinen toiminta-

kyky (Hare ym. 2012). Potilaan käytösoireet herättävät myös pelkoa hoitohenkilö-

kunnassa (Cowdell 2010). 

Muistisairaat potilaat ovat itse kuvanneet hoitohenkilökunnalla olevan koko 

ajan kiire, eikä hoitajilla ole aikaa keskustella heidän kanssaan (Cowdell 2010, Mo-

yle ym. 2011). Potilaat kokevat, etteivät he saa hoitajilta itseään koskevia tietoja, 

ja potilaat haluaisivat keskustella heidän omaan hoitoonsa ja tulevaisuuteen liitty-

vistä asioista, kuten kotiin pääsemisestä (Cowdell 2010, Digby ym. 2012). Muisti-

sairaiden potilaiden mukaan hoitohenkilökunta keskittyy pääsääntöisesti potilaan 

fyysisen vaivan hoitamiseen (Cowdell 2010, Clissett ym. 2014), välittämättä siitä, 

että potilaalla olisi ollut muitakin tarpeita (Cowdell 2010, Clissett ym. 2014). Hoi-

tajat tekevät usein potilaan puolesta päätöksiä liittyen potilaan perustarpeista huo-

lehtimiseen, kuten suihkuun menon ajankohdasta. (Borbasi ym. 2006, Cowdell 

2010).  

Lisäksi aikaisempien tutkimusten mukaan hoitohenkilökunnan vuorovaikutus-

taidoilla on merkittävä vaikutus muistisairaan potilaan käytösoireisiin (Weitzel ym. 

2011). Hoitajien ymmärtämätön suhtautuminen sekä osaamattomuus, kuten muis-

tisairaan potilaan asioiden ja tarpeiden ilmaisun mitätöiminen tai vallan käyttö, voi-

vat aiheuttaa potilaalle psyykkistä pahoinvointia ja käyttäytymiseen muutoksia 

(Cowdell 2010, Moyle ym. 2011). 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan käytösoireet altistavat hänet myös rajoittei-

den käytölle (Ludwick ym. 2012, Moyle ym. 2011). Ikääntyvän muistisairaan po-

tilaan käytösoireiden hoito on suosituksen mukaisesti ensisijaisesti lääkkeetöntä 

(Käypähoito-suositus 2010). Lääkkeettömällä hoidolla tarkoitetaan sitä, että muis-

tisairaan potilaan tarpeista huolehditaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 

(Ludwick ym. 2012) ja perusteetonta rajoittamista ja avuttomuuden korostamista 

vältetään (Jämsen ym. 2015).  
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Vaihtoehtoisia toimintatapoja käytösoireiden rauhoittamiseksi on käytössä 

vuodeosastolla jonkin verran (Borbasi ym. 2006, Ludwick ym. 2012). Näitä ovat 

hoitajan läsnäoloajan lisääminen käytösoireista kärsivän muistisairaan potilaan 

luona (Baillie ym. 2012). Levottomalle muistisairaalle potilaalle voidaan palkata 

esimerkiksi henkilökohtainen hoitaja työvuoron ajaksi (Ludwick ym. 2012, Moyle 

ym. 2011). Vaihtoehtoisten toimintatapojen käytön esteenä tiedetään olevan hoito-

henkilökunnan tietämättömyys toimintatavoista sekä ohjeistuksen puute (Weitzel 

ym. 2011).  

3.5 Ikääntyvän muistisairaan potilaan omaisen näkökulma 

Omaiset kantavat usein huomattavan vastuun iäkkään läheisensä hoidosta, mutta 

heidän roolinsa sairaalahoidossa on perinteisesti ollut varsin vähäistä tai omaisten 

osallistumista on jopa vierastettu (Cowdell 2010, Jämsen ym. 2015). Tutkimusten 

mukaan (Nolan 2006, Bradway & Hirschman 2008, Moyle ym. 2011) sairaalahoi-

dossa oleva muistisairas potilas sekä hoitohenkilökunta kuitenkin hyötyvät omai-

sen osallistumisesta muistisairaan potilaan hoitoprosessiin. 

Omaisella on usein tietoa muistisairaan potilaan taustoista, kuten lääkityksestä, 

liikkumisesta ja aikaisemmista toimenpiteistä (Borbasi ym. 2006, Nolan 2006), 

joilla on suuri merkitys hoidon onnistumisen kannalta. Lisäksi omaisilla on tietoa 

potilaan käyttäytymismalleista, arkirutiineista ja siitä, mistä muistisairas potilas pi-

tää ja ei pidä; näillä tiedoilla hoitohenkilökunta pystyy vähentämään muistisairaan 

potilaan käytösoireita (Moyle ym. 2011, Bradway & Hirscman 2008, Weitzel ym. 

2011). Omaiselta saadun tiedon avulla muistisairaalle potilaalle voidaan mahdol-

listaa potilaan yksilöllisempi hoito (Borbasi ym. 2006, Nolan 2006).  

Omaisen läsnäolon potilaan hoitotilanteessa on todettu vähentävän merkittä-

västi muistisairaan potilaan sekavuutta ja helpottavan hoitotoimien sujuvuutta 

(Digby & Bloomer 2014, Jämsen ym. 2015). Omaiset voivat myös aktiivisella osal-

listumisella kohentaa potilaan vointia esimerkiksi motivoimalla häntä syömään ja 

juomaan (Baillie ym. 2012). Muistisairaat potilaat ovat kuvanneet omaisen läsnä-

olon lohduttavan heitä, sillä potilas kokee, että läheinen pitää hänestä huolta ou-

dossa tilanteessa (Bradway & Hirscman 2008, Digby ym. 2012).  

Hoitohenkilökunta saattaa kokea myös omaisen läsnäolon muistisairaan poti-

laan hoitoa hankaloittavana tekijänä (Borbasi ym. 2006, Cowdell 2010). Ristiriitaa 

saattaa aiheuttaa tilanteet, jolloin omainen on potilaan hoitoon liittyvissä asioissa 

eri mieltä hoitavan tahon kanssa (Borbasi ym. 2006). 
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3.6 Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista  

Tilastojen mukaan yli 65-vuotiaat ei-muistisairautta sairastavat potilaat käyttävät 

sairaalapalveluita määrällisesti enemmän kuin muistisairautta sairastava ikätoveri, 

mutta muistisairautta sairastavilla potilailla hoitojaksot ovat pidempiä kun ei-muis-

tisairautta sairastavalla ikäihmisellä (Forma 2011).  

Muistisairauteen liittyen ikääntyvä muistisairas potilas altistuu sairaalajakson 

aikana useille riskitekijöille, kuten äkilliselle sekavuustilalle, elimistön kuivumi-

selle, hoitamattomalle kivulle, aliravitsemukselle sekä pitkittyneelle sairaalahoi-

dolle (Mukadam ym. 2011, Jämsen ym. 2015) ja mahdollisesti toimintakyvyn alen-

tumiselle niin, että kotona pärjääminen ei enää onnistu (Jämsen ym. 2015). 

Muistisairasta potilasta leimaavat usein käytösoireet, kuten aggressiivisuus ja 

haastava ja häiritsevä käyttäytyminen (Borbasi 2006, Cowdell 2010, Digby ym. 

2012). Lisäksi muistisairaan potilaan kognitiiviset rajoitteet esimerkiksi kommuni-

kointiin liittyen on koettu hoitohenkilökunnan osalta ongelmallisiksi (Clissett ym. 

2013). Akuutti vuodeosaston henkilökunta kokee psyykkistä ja fyysistä uupumista 

muistisairaan potilaan hoitotyössä (Borbasi ym. 2006, Cowdell 2010). Hoitohenki-

lökunnan uupumisen taustalla on usein tietämättömyys muistisairaudesta sekä käy-

tösoireista (Moyle ym. 2011).  

Muistisairaan potilaan käytösoireiden lisäksi hoitohenkilökunnan on tärkeä 

huomioida potilaan hoitotyössä potilaan kognitiivisten taitojen heikkous (Moyle 

ym. 2011), kuten potilaan vaikeus muistaa asioita, oppimisvaikeudet sekä vääristy-

nyt käsitys ajankulusta, joilla on suuri merkitys muistisairaan potilaan hoitotyöhön 

(Digby & Bloomer 2014). Huomioimalla potilaan yksilölliset tarpeet muistisairaan 

potilaan käytösoireita voidaan välttää tai vähentää (Weitzel ym. 2011).  

Lisäksi muistisairaalla potilaalla on usein muitakin hoidollisia tarpeita, jotka 

täytyy huomioida hoidon kokonaisuudessa: mielialaan liittyvät ongelmat, kuten 

masennus, fyysiset vaivat, kuten näköön tai kuuloon liittyvät ongelmat tai virtsa-

tieinfektio, joka vaatii hoitoa (Clissett ym. 2014). On olemassa vaara, ettei muisti-

sairas potilas saa kokonaisvaltaista hoitoa, jos hoitohenkilökunta ei ole kiinnostu-

nut ja/tai koulutettu huolehtimaan muistisairaan potilaan kokonaisvaltaisesta hy-

vinvoinnista (Gandesha ym. 2012).  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyössä käytetään vielä varsin usein fyy-

sisiä ja kemiallisia rajoitteita (Moyle ym. 2011). Rajoitteita käytetään erityisesti 

muistisairaan potilaan käyttäytyessä levottomasti tai aggressiivisesti, mutta rajoit-

teiden käytön päätarkoitus on potilaan turvallisuuden takaaminen (Weitzel ym. 
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2011). Tulokset osoittavat kuitenkin sen, että fyysisten rajoitteiden käyttö lisää po-

tilaiden vakavia tapaturmia, sairastavuutta ja kuolleisuutta (McCabe 2011, Jämsen 

ym. 2015) sekä lisää potilaan aggressiivisuutta (Moyle ym. 2011). Tutkimusten mu-

kaan yksiköissä, joissa rajoitteiden käyttö on runsasta, on todettu myös hoitotyön 

tason olevan huonoa (Moyle ym. 2011). 

Tutkimusten mukaan vuodeosaston henkilökunnalla on merkittäviä tiedollisia 

ja taidollisia puutteita potilaan muistisairauteen liittyvistä oireista ja kognitiivisista 

rajoitteista (Borbasi ym. 2006, Cowdell 2010, Smythe ym. 2013). Hoitohenkilö-

kunta tarvitsee erityisesti koulutusta muistisairaan potilaan ohjaamiseen (Clissett 

ym. 2014), käytösoireiden hallitsemiseen, (Galvin ym. 2010, Cowdell 2010, Weit-

zel ym. 2011, Elvish ym. 2014, Smythe ym. 2013), kivun arvioimiseen (McAuliffe 

ym. 2012) ja äkillisen sekavuuden eli deliriumin tunnistamiseen (Hare ym. 2012). 

Vuodeosaston hoitohenkilökunta keskittyy ensisijaisesti sairaalaan tulosyyhyn liit-

tyvän hoidon tarpeeseen, ja potilaan muistisairauteen liittyvät hoidolliset tarpeet, 

jotka liittyvät kognitiivisen kyvyn heikentymiseen, jäävät usein vähälle huomiolle 

(Clissett ym. 2014). Hoitohenkilökunta noudattaa työssään ensisijaisesti vuode-

osaston rutiineja, ja potilaan yksilölliset tarpeet jäävät usein huomioimatta (Cow-

dell 2010, Clissett ym. 2014).  

Akuutti vuodeosasto ei ole ideaali hoitopaikka ikääntyvälle muistisairaalle po-

tilaalle (Clissett ym. 2014); jo tämän vuoksi potilasta hoitavalla henkilökunnalla 

täytyy olla tarvittava osaaminen ja hyvä motivaatio hoitaa potilasta (Elvish ym. 

2014, Smythe ym. 2013). Ikääntyvä muistisairas potilas tarvitsee yksilöllistä koh-

taamista, rutiineja sekä ympäristön, jonka hän kokee turvalliseksi (Moyle ym. 2011, 

Digby ym. 2012). Kuviossa 2 on esitetty yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista. 
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Kuvio 2. Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista. 
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Potilas ja henkilökunta 
hyötyvät osallistumisesta
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4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset  

Tämä tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää ikääntyvän muistisairaan po-

tilaan hoitotyötä kirurgisella vuodeosastolla potilaiden, omaisten, hoitohenkilökun-

nan ja lääkäreiden näkökulmasta. Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen 

kuva muistisairaan potilaan hoitotyöstä kirurgisella vuodeosastolla. Tutkimuksella 

tuotetaan uutta tietoa, jonka avulla voidaan kehittää ikääntyvän muistisairaan poti-

laan hoitotyötä sairaalaympäristössä sekä antaa tietoa henkilökunnan koulutustar-

peista. Taulukossa 3 on kuvattu tutkimusasetelma vaiheittain.  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Mitkä ovat ikääntyvän muistisairaan potilaan erityispiirteet kirurgisella vuode-

osastolla potilaiden, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kuvaamana? 

(I-II julkaisu)  

2. Mitkä ovat ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoon liittyvät erityispiirteet ki-

rurgisella vuodeosastolla potilaiden, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkärei-

den kuvaamana? (I-II julkaisu)  

3. Mitkä tekijät edistävät ikääntyvän muistisairaan potilaan hyvää hoitoa kirurgi-

sella vuodeosastolla potilaiden, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden 

kuvaamana? (I-II julkaisu)  

4. Mitkä tekijät estävät ikääntyvän muistisairaan potilaan hyvää hoitoa kirurgi-

sella vuodeosastolla potilaiden, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden 

kuvaamana? (I-II julkaisu) 

5. Millaisia ovat hoitohenkilökunnan käyttämät hoitokäytännöt heidän hoitaessa 

ikääntyvää muistisairasta potilasta kirurgisella vuodeosastolla? (III-julkaisu)  
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Taulukko 3. Tutkimusasetelma vaiheittain. 

Tutkimusasetelma  Tutkimuksen I vaihe Tutkimuksen I vaihe Tutkimuksen II vaihe  

Tutkimuksen tarkoitus Kuvata ikääntyvän 

muistisairaan potilaan 

hoitoa kirurgisella 

vuodeosastolla 

hoitohenkilökunnan ja 

lääkäreiden 

kuvaamana. 

Kuvata ikääntyvän 

muistisairaan potilaan 

hoitoa kirurgisella 

vuodeosastolla 

potilaiden ja omaisten 

kuvaamana.  

Kuvata ja selittää 

ikääntyvän muistisairaan 

potilaan hoitoa 

kirurgisella 

vuodeosastolla 

hoitohenkilökunnan 

arvioimana.  

Aineiston keruu  Avoin haastattelu -

menetelmä.  

Ryhmä- pari- ja 

yksilöhaastattelut. 

Avoin haastattelu -

menetelmä.  

Pari- ja 

yksilöhaastattelut.  

Sähköinen kyselylomake. 

Aineisto Kirurgisen 

vuodeosaston 

hoitohenkilökunta 

(n=19) ja 

lääkärit (n=9). 

Kirurgisella 

vuodeosastolla 

potilaana (n=7) ja 

potilaan omaisena (n=5) 

olevat. 

Kirurgisella 

vuodeosastolla 

työskentelevä 

hoitohenkilökunta 

(n=191). 

Analyysimenetelmät Induktiivinen 

sisällönanalyysi. 

Induktiivinen 

sisällönanalyysi.  

Tilastolliset perus- ja 

monimuuttujamenetelmät. 

Aineiston keruun ajankohta  Marraskuu 2011- 

tammikuu 2012 

Maalis-lokakuu 2012 Loka- marraskuu 2015  

Osajulkaisu  I II III 
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5 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

5.1 Aineisto- ja menetelmätriangulaatio 

Tutkimuksessa käytettiin aineisto- ja menetelmätriangulaatiota, koska tutkittavasta 

ilmiöstä haluttiin saada mahdollisimman monipuolinen kuva (Casey & Murphy 

2009, Bekhert & Zauszniewski 2012, Polit & Beck 2012). Tutkimuksen laadullinen 

aineisto kerättiin potilailta, heidän omaisiltaan, hoitohenkilökunnalta sekä lääkä-

reiltä. Tällä menetelmällä haluttiin saada mahdollisimman laaja näkemys ikäänty-

vän muistisairaan potilaan hoitotyöstä kirurgisella vuodeosastolla. Tutkimusmene-

telminä käytettiin laadullista ja määrällistä lähestymistapaa. Laadullinen aineisto 

kerättiin avoimella haastattelumenetelmällä yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluina. 

Haastatteluaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Lisäksi tutki-

musaineistoa kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka analysoitiin käyttäen 

kuvailevan tilastotieteen menetelmiä.  

5.2 Laadullinen aineisto 

5.2.1 Tutkimusjoukko ja aineiston keruu 

Tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin yliopistollisen sairaalan operatiivisen tu-

losalueen kirurgisilla vuodeosastoilla työskenteleviltä hoitajilta (n=19) ja lääkä-

reiltä (n=9) sekä kirurgisilla vuodeosastoilla olevilta ikääntyviltä muistisairailta po-

tilailta (n= 7) ja heidän omaisiltaan (n=5). Aineiston keruun otantamenetelmänä 

käytettiin harkinnanvaraista näytettä (Hirsjärvi & Hurme 2011, Polit & Beck 2012). 

Aineistot kerättiin avoimella haastattelumenetelmällä yksilö- ja ryhmähaastatte-

luina. Tämä menetelmä valittiin, koska aihetta on tutkittu vähän ja avoimella haas-

tattelumenetelmällä taataan parhaiten se, ettei mitään oleellista rajata etukäteen tut-

kimuksen ulkopuolelle (Hirsjärvi & Hurme 2011, Kylmä & Juvakka 2012). Avoi-

messa haastattelussa haastattelija ja haastateltava ovat kielellisessä vuorovaikutuk-

sessa keskenään ja haastattelija pyrkii luomaan tilanteesta mahdollisimman luonte-

van ja avoimen. Avoin haastattelu muistuttaa tavallista keskustelua, jossa keskus-

telun etenemistä ei ole sovittu etukäteen, vaan se etenee tietyn aihepiirin sisällä 

vapaasti ja paljolti haastateltavan ehdoilla (Hirsjärvi & Hurme 2011, Polit & Beck 
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2012). Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Aineiston keruu lopetettiin aineiston satu-

roiduttua, eli haastattelut eivät tuottaneet enää uutta tietoa (Kylmä & Juvakka 2012, 

Polit & Beck 2012, Elo ym. 2014). 

Hoitohenkilökunnan aineiston keruu  

Tutkimussuunnitelma esiteltiin yhden yliopistollisen sairaalan operatiivisen tulos-

alueen kirurgisten vuodeosastojen osastonhoitajakokouksessa. Osastonhoitajat sai-

vat mukaansa tutkimukseen liittyvän tiedotteen jaettavaksi vuodeosaston hoitohen-

kilökunnalle. Tutkimustiedote sisälsi tutkimuksen tarkoitukset ja tavoitteet sekä tu-

levat ryhmähaastattelupäivät ja haastattelupaikat. Hoitohenkilökunnan haastatte-

luun osallistumisen ehtona oli, että henkilö on joko laillistettu tai nimikesuojattu 

terveydenhuoltoalan ammattilainen ja hän osallistuu kirurgisella vuodeosastolla 

potilastyöhön. Osastonhoitajat kävivät läpi tiedotteen vuodeosaston hoitohenkilö-

kunnan viikkopalavereissa.  

Kaikki hoitohenkilökunnan haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Hoi-

tohenkilökunnan ja lääkäreiden haastattelut toteutettiin ammattiryhmittäin, jotta 

keskustelu olisi mahdollisimman luontevaa. (Mäntyranta & Kaila 2008). Ryhmä-

haastattelu valittiin, koska se tuottaa monipuolisen ja rikkaan aineiston, jota ei olisi 

saatavissa muilla menetelmillä (Polit & Beck 2012). Hoitohenkilökunta haastatel-

tiin viidessä ryhmässä, joissa oli 4–6 hoitajaa kerrallaan. Ensimmäinen ryhmähaas-

tattelu (n=5) oli suunniteltu olevan esihaastattelu eli pilotointi. Tarkoitus oli testata 

muun muassa haastattelumenetelmän toimivuutta (Hirsjärvi & Hurme 2011). En-

simmäinen ryhmähaastattelu liitettiin myös tutkimukseen mukaan sen rikkaan ai-

neiston vuoksi. Hoitohenkilökunnan haastattelut tehtiin marras-joulukuussa 2011. 

Haastatteluun osallistuneiden hoitajien (n=19) keski-ikä oli 39 vuotta (vaihte-

luväli 25–53 vuotta). Kaikki tutkimukseen osallistuneet hoitajat työskentelivät ki-

rurgisilla vuodeosastoilla. Heistä 18 oli naisia ja yksi mies. Hoitajat olivat työsken-

nelleet kirurgisilla vuodeosastoilla keskimäärin 8 vuotta (vaihteluväli 1–20 vuotta). 

Haastatelluista hoitajista 14 työskenteli sairaanhoitajana ja viisi perus- tai lähihoi-

tajana.  

Lääkäreiden aineiston keruu  

Lääkäreiden haastattelut sovittiin vuodeosastojen ylilääkäreiden kautta. Ylilääkä-

reille lähetettiin sähköpostitse tutkimukseen liittyvä tiedote ja kysyttiin yhteystie-



39 

toja lääkäreille, jotka voisivat olla kiinnostuneita osallistumaan kyseiseen tutki-

mukseen. Tämän jälkeen ylilääkärin nimeämiltä lääkäreiltä kysyttiin kiinnostusta 

osallistua tutkimukseen sähköpostitse. Haastatteluajat ja -paikka sovittiin jokaisen 

lääkärin oman aikataulun mukaisesti.  

Lääkäreiden haastattelut suunniteltiin myös toteutettavaksi ryhmähaastatte-

luina, mutta lääkäreiden aikatauluongelmien vuoksi suunnitelmasta jouduttiin osit-

tain luopumaan. Lääkäreiden haastatteluista 7 haastattelua tehtiin yksilöhaastatte-

luna ja yksi parihaastattelu. Lääkäreiden haastattelut tapahtuivat joulukuun 2011 ja 

tammikuun 2012 välisenä aikana. Haastatteluun osallistuneiden lääkäreiden (n=9) 

keski-ikä oli 41 vuotta (vaihteluväli 27–51 vuotta). Haastatellut lääkärit olivat työs-

kennelleet kirurgisella vuodeosastolla keskimäärin 14 vuotta (vaihteluväli 2–25 

vuotta). Heistä kuusi oli koulutukseltaan lääketieteen lisensiaattia ja kolme lääke-

tieteen tohtoria. 

Potilaiden ja omaisten aineiston keruu  

Potilaiden ja omaisten aineisto (Osajulkaisu II) kerättiin yliopistollisen sairaalaan 

operatiiviselta tulosalueelta, kirurgisilla vuodeosastoilla olevilta ikääntyviltä muis-

tisairailta potilailta ja heidän omaisiltaan. Tutkija kävi esittelemässä tutkimussuun-

nitelma yliopistollisen sairaalan operatiivisen tulosalueen kirurgisten vuodeosasto-

jen hoitohenkilökunnan viikkopalavereissa.  

Tutkija jätti tutkimukseen liittyvän tiedotteen henkilökunnan jaettavaksi tulo-

vaiheessa potilaalle ja hänen omaiselleen. Tiedotteessa kävi ilmi tutkimukseen 

osallistumisen kriteerit: kirurgiseen toimenpiteeseen tulevan potilaan täytyi olla 65-

vuotias tai vanhempi ja hänellä täytyi olla diagnosoitu muistisairaus. Lisäksi kri-

teerit täyttävän potilaan omaisella oli mahdollisuus osallistua tutkimukseen yh-

dessä tai erikseen potilaan kanssa. Tiedote sisälsi myös tutkimuksen tarkoituksen, 

tehtävät, tutkijan yhteystiedot sekä tutkimuksen eettiset periaatteet.  

Vuodeosaston hoitohenkilökunnan tehtäväksi jäi kysyä tulohaastatteluvai-

heessa kriteerit täyttäviltä ikääntyviltä muistisairailta potilailta ja heidän omaisil-

taan mahdollinen kiinnostuneisuus osallistua kyseiseen tutkimuksen.  

Potilaan ja/tai omaisen ilmoitettua kiinnostuksensa vuodeosaston hoitohenkilökun-

nalle osallistua tutkimukseen hoitaja soitti tutkijalle. Tutkija kävi tapaamassa vuo-

deosastolla omaista tai potilasta ja sopi haastateltavien kanssa haastatteluajan ja -

paikan. Tilanteessa, jossa omainen ei ollut paikalla ja potilas oli myöntyväinen 

haastatteluun, tutkija soitti vielä omaiselle tiedottaakseen myös heitä haastattelusta. 
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Ikääntyvällä muistisairaalla potilaalla ja hänen omaisellaan oli mahdollisuus osal-

listua haastatteluun yhdessä tai erikseen.  

Potilaiden ja omaisten aineisto kerättiin myös avoimella haastattelumenetel-

mällä. Koska muistisairaita potilaita on haastavaa haastatella, heidät on usein jä-

tetty tutkimusten ulkopuolelle eikä heidän näkemyksiään ole juuri tutkittu (Taylor 

ym. 2012, Koskenniemi ym. 2014, Haapala 2015). Muistisairaan potilaan haastat-

telu vaatii haastattelijalta huolellista valmistautumista, haastattelutaitoja, tietoa 

muistihäiriöistä, empatiakykyä ja riittävää haastatteluaikaa (Pesonen 2011, Kos-

kenniemi ym. 2014).  

Haastattelut aloitettiin yleisellä kysymyksellä, kuten ”Miten teillä on päivä 

mennyt täällä sairaalassa?” Haastatteluista kolme (n=3) oli parihaastattelua, joissa 

mukana oli sekä potilas että omainen. Potilaan yksilöhaastatteluja tehtiin neljä kap-

paletta (n=4) ja omaisen yksilöhaastatteluja kolme kappaletta (n=3). Potilaiden 

haastattelut tapahtuivat vuodeosaston tiloissa: potilashuoneessa, kansliatilassa sekä 

päivähuoneessa. Jokaisessa haastattelutilanteessa pyrittiin luomaan rauhallinen 

ympäristö, missä ei ollut häiriötekijöitä, kuten ulkopuolisia kuulijoita (Kylmä & 

Juvakka 2012, Haapala 2015). Omaisten haastatteluista neljä (n=4) tapahtui vuo-

deosaston tiloissa ja yksi (n=1) haastattelu omaisen ja potilaan kotona. Potilaiden 

ja omaisten haastatteluaineisto kerättiin maalis-lokakuun 2012 välisenä aikana.  

Kaikilla haastatteluun osallistuneilla potilailla (n= 7) löytyi diagnosoitu lievä 

tai keskivaikea Alzheimerin tauti. Potilaiden keski-ikä oli 81 vuotta (vaihteluväli 

74–85 vuotta). Haastatelluista potilaista viisi (n=5) oli naisia ja kaksi (n=2) miestä.  

Tutkimukseen osallistuneiden omaisten (n=5) keski-ikä oli 67 vuotta (vaihteluväli 

52–78 vuotta). Omaisista neljä oli muistisairaan potilaan puolisoa ja yksi (n=1) 

haastateltu oli potilaan lapsi. Omaisista neljä (n=4) oli naisia ja yksi (n=1) mies.  

5.2.2 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen laadullinen aineisto analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä 

sisällönanalyysilla (Graneheim & Lundman 2004, Elo & Kyngäs 2008). Osastutki-

muksen I hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden aineisto analysoitiin erikseen, mutta 

tulokset yhdistettiin analyysin loppupuolella yhdeksi kokonaisuudeksi. Hoitohen-

kilökunnan haastatteluista kertyi 50 sivua tekstiä ja lääkäreiden haastattelusta 34 

sivua tekstiä (Times New Roman, fontilla 10, riviväli 1). Osastutkimuksen II poti-

laiden ja omaisten aineiston analyysi yhdistettiin myös yläluokkatasolla yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Potilaiden ja omaisten haastatteluista kertyi yhteensä 120 sivua 

tekstiä (Times New Roman, fontilla 10, riviväli 1).  
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Aineistojen analyysi aloitettiin kirjoittamalla auki eli litteroimalla nauhoitetut 

haastattelut sana sanalta tekstiksi. Aineiston haltuunotto tapahtui lukemalla tekstiä 

useaan kertaan läpi ja samalla alleviivaamalla tekstistä tutkimustehtäviin liittyviä 

ilmauksia (Graneheim & Lundeman 2004, Elo & Kyngäs 2008, Kylmä & Juvakka 

2012, Polit & Beck 2012).  

Analyysiyksiköksi valikoitui lause. Auki kirjoitetuista teksteistä haettiin lau-

seita, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin, kuten ilmaisuja ikääntyvän muistisai-

raan potilaan hoitoon liittyvistä omaispiirteistä. Alkuperäiset ilmaukset pelkistettiin 

ja analyysia jatkettiin ryhmittelemällä pelkistetyt ilmaisut samanlaisuuden perus-

teella alaluokiksi, jotka nimettiin sisällön mukaan. Saman sisältöisistä alaluokista 

muodostettiin yläluokkia. 

Yläluokat muodostivat tutkimustehtävien mukaiset yläkäsitteet. Analyysin eri 

vaiheissa palattiin vielä alkuperäiseen aineistoon ja käytettiin vertaisarviointia ana-

lyysin luotettavuuden lisäämiseksi (Mäntyranta & Kaila 2008, Polit & Beck 2012).  

5.3 Määrällinen aineisto 

5.3.1 Kyselylomake hoitohenkilökunnalle 

Tutkimuksen määrällinen aineisto kerättiin kirurgisen vuodeosaston hoitohenkilö-

kunnalta (n=191) kyselylomakkeella. Kyselylomake pohjautui osajulkaisujen I ja 

II tutkimustuloksiin, aikaisempaan kirjallisuuteen sekä haastavan käyttäytymisen, 

fyysisen ja epäsuoran rajoittamisen osalta mukaillen Saarnion ym. (2009) kehittä-

mään strukturoituun kyselylomakkeeseen.  

Kyselylomakkeen sisällön luotettavuus (sisältö-, näennäis- ja rakennevalidi-

teetti) varmistettiin asiantuntijapaneelissa (n=12) (Pittman & Bakas 2010). Asian-

tuntijapaneeli koostui vanhustyön senioritutkijoista (n =2), AMK-opettajasta, jonka 

vastuualueena on vanhustyön koulutusohjelma (n=1), terveystieteiden jatko-opis-

kelijoista, joiden tutkimuksen kohteena on vanhustyö (n=3), kirurgisen vuodeosas-

ton osastonhoitajasta (n=1) sekä apulaisosastonhoitajista (n=3) että kirurgisilla 

vuodeosastoilla työskentelevistä sairaanhoitajista (n=2). Kyselylomaketta arvioi-

tiin erillisellä arviointilomakkeella, joka sisälsi kyselylomakkeen kysymykset 

(n=68). Arviointilomake sisälsi Likert-asteikollisen kysymyksenasettelun sekä 

mahdollisuuden vapaaseen tekstiin.  
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Asiantuntijapaneelin kommenttien pohjalta kyselylomakkeen kaksi kysymystä 

yhdistettiin yhdeksi kysymykseksi sekä lomakkeen kieliasua tarkistettiin. Muok-

kausten jälkeen kyselylomake testattiin yhdellä kirurgisella vuodeosastolla pilotti-

tutkimuksena (Burns & Grove 2009). Pilottitutkimukseen osallistui vuodeosaston 

hoitohenkilökunta (n=24). Kyselylomake lähetettiin pilotointiyksikköön sähköi-

senä Webropol-kyselynä. Pilotoinnista saadun palautteen pohjalta kyselylomak-

keen asetuksia muutettiin niin, että kysymysvaihtoehdot ”Muu, mikä?” jätettiin ei-

pakottavaksi vastata. Pilotointikyselyn tuloksia ei analysoitu, koska tarkoituksena 

oli testata kyselylomakkeen toimivuus ja ymmärrettävyys. 

Lopullinen kyselylomake sisälsi 141 väittämää ikääntyvän muistisairaan poti-

laan hoitotyöstä kirurgisella vuodeosastolla (Liite 2). Kyselylomake rakentui nel-

jästä osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue sisälsi 12 kysymystä vastaajan taustatie-

doista, jotka olivat ikä, sukupuoli, ammatillinen koulutus, työkokemus terveyden-

huoltoalalla, työkokemus kirurgisella vuodeosastolla, vuodeosaston sijainti, työ-

suhteen laatu, arvio erityisosaamisesta, arvio omasta osaamisesta, osallistuminen 

täydennyskoulutukseen ja muistisairaiden potilaiden esiintyvyys osastolla. Lisäksi 

taustatiedot sisälsivät avoimen kysymyksen: Millaista täydennyskoulutusta toivoi-

sit saavasi ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyöhön liittyen?  

Kysymyslomakkeen toinen osa-alue sisälsi 24 väittämää ikääntyvän muistisai-

raan potilaan erityispiirteistä kirurgisella vuodeosastolla. Väittämät koskivat muis-

tisairauden ja haastavan käyttäytymisen ilmenemistä sekä haastavan käyttäytymi-

sen vaikutusta. Kolmas osa-alue sisälsi 66 väittämää ikääntyvän muistisairaan po-

tilaan hoitoon liittyvistä erityispiirteistä. Väittämät koostuivat kysymyksistä kos-

kien tietoa muistisairaudesta, vuodeosaston fyysisistä tiloista, omaisten roolista, 

ohjauksesta, kivun hoidosta ja arvioinnista, jatkohoidosta sekä eri ammattiryhmien 

osallisuudesta hoitoprosessiin.  

Neljäs osa-alue sisälsi 39 väittämää fyysisten rajoitteiden ja vaihtoehtoisten 

toimintatapojen käytöstä ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyössä kirurgisella 

vuodeosastolla. Väittämät koostuivat muistisairaan potilaan fyysisestä ja epäsuoran 

rajoittamisen muodoista ja käytöstä. 

Väittämiä arvioitiin Likertin 5-portaisella asteikolla: 1= Erittäin usein, 2= 

Usein, 3= Joskus, 4= Harvoin, 5= En koskaan. Väittämien lisäksi vastaajan oli mah-

dollisuus vastata 8 kysymykseen vapaaehtoisesti ”Muu, mikä?” Kysymyslomake 

sisälsi myös avoimen kysymyksen liittyen ikääntyvän muistisairaan potilaan hoi-

totyön kehittämisestä kirurgisella vuodeosastolla. 
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5.3.2 Tutkimusjoukko ja aineiston keruu 

Kyselylomake laadittiin ja kerättiin sähköisesti Webropol-ohjelmalla. Webropol-

kysely valittiin, koska se tavoittaa paljon ihmisiä, on nopea ja edullinen tapa kerätä 

tietoa (Polit & Beck 2012). Aineisto kerättiin yhden erityisvastuualueen sairaaloi-

den (n=6) kirurgisilta vuodeosastoilta kokonaisotannalla (Polit & Beck 2012). Tut-

kimuslupa kyselyn toteuttamiseksi hoitohenkilökunnalle saatiin yliopisto-, keskus- 

ja aluesairaalan vastuualueiden ylihoitajilta. Tämän jälkeen tutkija lähetti sähköi-

sen tutkimustiedotteen Erva-alueiden kirurgisten vuodeosastojen osastonhoitajille. 

Osastonhoitajat toimittivat tutkijalle vuodeosastoilla työskentelevien hoitajien työ-

sähköpostiosoitteet (n= 498) kyselylomakkeen lähettämistä varten. Yhdelle vuode-

osastolle oli luotu yhteissähköpostiosoite, jonka kautta kyselylomake ohjautui hoi-

tohenkilökunnan henkilökohtaiseen työsähköpostiosoitteeseen.  

Tutkimuksen vastausaika oli kaksi viikkoa, jonka aikana hoitajille lähetettiin 

kaksi muistutusviestiä heidän työsähköposteihinsa. Tutkija lähetti sähköpostivies-

tin myös kirurgisten vuodeosastojen osastonhoitajalle, jotta he kannustaisivat hoi-

tohenkilökuntaa vastamaan kyselyyn. Vastausprosentti oli kyselyn jälkeen 31 %. 

Matalan vastausprosentin vuoksi Webropol-kysely lähetetiin vielä uudestaan niille 

hoitajille, jotka eivät olleet vielä vastanneet kyselyyn (n= 344). Uusintakyselyn 

vastausaika oli 10 päivää. Lopullinen vastausprosentti oli 38 %. Aineisto kerättiin 

loka-marraskuussa 2015. Kyselyyn vastanneiden hoitajien taustatiedot on esitetty 

osajulkaisussa III.  

5.3.3 Aineiston analyysi  

Tilastolliseen analyysiin valittiin taustatietojen lisäksi kolme osa-aluetta, jotka si-

sälsivät hoitajan oman arvion ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyöhön liitty-

vistä toimintavoista. Ensimmäinen osa-aluekokonaisuus sisälsi 13 väittämää liit-

tyen muistisairaan potilaan ohjaamiseen kirurgisella vuodeosastolla, toinen osa-

alue sisälsi 12 väittämää liittyen potilaan haastavaan käyttäytymiseen ja kolmas 

osa-alue vaihtoehtoisiin toimintatapoihin sisältäen 12 väittämää. Väittämien koko-

naismäärä oli 37. Ennen aineiston analysointia vastaajien iästä (jatkuva muuttuja) 

muodostettiin neljä luokkaa: 23–33 v., 34–43 v., 44–53 v., 54–63 v. Luokkien muo-

dostaminen perustui ikäjakaumiin (Burns & Grove 2009, Metsämuuronen 2009).  

Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisilla analyysimenetelmillä IBM SPSS 

for Windows 22 -ohjelmalla. Muuttujien jakaumia tarkasteltiin käyttäen frekvenssi-

ja prosenttijakaumia sekä kuvailevia tunnuslukuja. Muuttujien välisiä yhteyksiä 
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tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen ja jatkuvien muuttujien 

osalta Spearman rho:n avulla. Väittämät ristiintaulukoitiin hoitohenkilökunnan 

taustamuuttujien kanssa ja väittämien tilastollista merkittävyyttä testattiin käyttäen 

khiin neliön testiä. Tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä raja-arvo oli, kun 

p < 0,05 ja tilastollisesti erittäin merkitsevä silloin, kun p < 0,001 (Polit & Beck 

2012).  

Summamuuttujien muodostamiseksi Likert-asteikolliset väittämät (n=37) tut-

kittiin eksploratiivisella faktorianalyysilla (EFA) Varimax- rotaatiota käyttäen. Me-

netelmä valittiin, koska faktorianalyysin avulla vastataan kysymyksiin siitä, mit-

taavatko jotkut muuttujat samaa asiaa ja voidaanko muuttujia ryhmitellä siten, että 

samaan ryhmään kuuluvat muuttujat mittaavat tiettyä ominaisuutta (Burns & Grove 

2009, Metsämuuronen 2009). Lisäksi saatua faktoriratkaisua pyritään rotatoimaan 

tulkinnan helpottamiseksi, Varimax-rotaatiolla pyritään ratkaisuun, jossa muuttu-

jien lataukset faktoreilla ovat mahdollisimman suuria tai pieniä (Polit & Beck 

2012).  

Kommunaliteetin raja-arvoksi asetettiin 0,3, eli muuttujat, joiden kerroin oli 

alle 0,3, poistettiin. Tämän jälkeen tarkasteltiin pääkomponenttien ominaisarvoja 

ja selitysosuuksia. Hoitohenkilökunnan toimintatapa muistisairaan potilaan käyt-

täytyessä haasteellisesti neljällä pääkomponentilla ominaisarvo on suurempi kuin 

1,0. Nämä neljä faktoria pystyvät selittämään noin 52 % muuttujien varianssista. 

Hoitohenkilökunnan vaihtoehtoisten toimintatapojen kolmella pääkomponentilla 

ominaisarvo on suurempi kuin 1,0. Nämä kolme faktoria pystyvät selittämään noin 

57 % muuttujien varianssista. Hoitohenkilökunnan toimintatavat ohjata muistisai-

rasta potilasta viidellä pääkomponentilla ominaisarvo on suurempi kuin 1,0. Nämä 

viisi faktoria pystyvät selittämään noin 62 % muuttujien varianssista.  

Scree Plot -kuviosta katsottiin myös ominaisarvot, joista ei lisäarvoa saatu, 

koska pääkomponenttien ominaisarvot jäivät alle 1,0 kaikissa kolmessa analyy-

sikokonaisuudessa. Faktorit muodostetiin rotatoidusta faktorimatriisista, ja jokai-

nen faktori nimettiin sen sisältöä kuvaavin käsittein. Faktoreille laskettiin keskiar-

vomuuttujat. Tämä valittiin, koska alkuperäisten muuttujien asteikko säilyy. Fak-

torianalyysin sisäistä johdonmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin alfakertoimella. 
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6 Tulokset 

6.1 Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyö kirurgisella 

vuodeosastolla 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli kuvata ikääntyvän muistisairaan 

potilaan hoitotyötä kirurgisella vuodeosastolla potilaan, omaisen, hoitohenkilökun-

nan ja lääkäreiden kuvaamana. Yksityiskohtaiset tulokset on esitetty osajulkaisussa 

I ja osajulkaisussa II.  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan erityispiirteet  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan erityispiirteet jakaantuivat seitsemään osioon: 

kognitiivisen toimintakyvyn taantumiseen, käytösoireiden korostumiseen, riskiin 

leikkauksen jälkeisestä sekavuudesta, auktoriteetin kunnioittamiseen, henkilökoh-

taiseen minään, nykyisyydestä kiinni pitävään minään sekä sairauteen liittyvään 

minään. 

Iäkkäiden potilaiden potilaspapereissa, kuten lähetteessä, ei useinkaan ollut 

mainintaa potilaan muistisairaudesta, vaikkakin lääkelistalta löytyi muistisairau-

teen liittyvä lääkitys. Vuodeosaston henkilökunta kuvasi potilaan pärjäävän tulo-

vaiheessa usein erittäin hyvin, ja toimintakyvyn taantuminen saattoi tulla henkilö-

kunnalle jopa yllätyksenä. Muistisairaan potilaan kognitiivisen toimintakyvyn taan-

tuminen näkyi muun muassa potilaan kyvyttömyytenä huolehtia itsestään tai nou-

dattaa annettuja ohjeita. Annettujen ohjeiden noudattamattomuus saattoi aiheuttaa 

potilaalle itselle vaaratilanteita, kuten laskuputkien repimistä leikkausalueelta. 

Henkilökunta kertoi myös saaneensa omaisilta palautetta muistisairaan potilaan toi-

mintakyvyn laskuun liittyvästä huomiosta.  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan käytösoireiden korostuminen vuodeosas-

tolla oli usein henkilökunnalle epämiellyttävä yllätys, vaikkakin he toivat esille sen, 

että käytösoireet olivat muistisairaille potilaille yleisiä. Potilaan käytösoireet, kuten 

levottomuus, verbaalinen ja fyysinen aggressiivisuus, lisääntyivät usein leikkauk-

sen jälkeisinä päivinä. Lisäksi ikääntyvän muistisairaan potilaan leikkauksen jäl-

keisen äkillisen sekavuuden eli deliriumin kuvattiin olevan yleistä. 

”Ne on hirveän inhottavia tilanteita minusta aina, kun ei hoitajaa saisi lyödä. Ne 

on niin kuin tosi, yrittää aidosti, että ei saa hoitajaa lyödä. Mutta onhan ne nipis-

telyt ja sylkemiset niin, minusta se on aivan inhottavinta oikeastaan mitä niin kuin.. 
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Mutta se vähän riippuu aina sitten potilaastakin, justiin kun periaatteessahan kai-

kista näistä pitäisi tehdä ne ilmoitukset, mutta jotenkin tuntuu että ei osaa ottaa 

tosissaan semmoista ysikymppistä heiveröistä pappaa, joka yrittää kaikin voimin 

purra ja muuta..”(H3) 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan auktoriteetin kunnioittaminen tuli esille vuo-

deosastolla lääkärinkierrolla. Hoitohenkilökunta ja lääkärit kertoivat, että ikäänty-

välle muistisairaalle potilaalle on tyypillistä, että potilas terävöityi lääkärinkierron 

ajaksi. Hoitajat kuvasivat tilanteita, joissa muistisairas potilas oli käyttäytynyt po-

tilashuoneessa sekavasti ja aggressiivisesti, lääkärin saapuessa potilashuoneeseen 

muistisairaan potilaan käytös oli muuttunut asialliseksi ja hän oli vastaillut lääkärin 

esittämiin kysymyksiin johdonmukaisesti.  

Muistisairaan potilaan henkilökohtainen minä muodostui potilaan halusta säi-

lyttää sairaalassakin oma henkilökohtainen tilansa. Ikääntyvä muistisairas potilas 

halusi olla mielellään yksin, eikä kaivannut muiden potilaiden seuraa. Potilaan aika 

kului omien sanojen mukaan sairaalassa vanhoja muistellessa. Muistisairaalla po-

tilaalla oli myös voimakas oma tahto, joka aiheutti ristiriitatilanteita potilaan ja hoi-

tohenkilökunnan välille.  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan nykyisyydestä kiinni pitävä minä näkyi potilaan 

toiveesta haluta selviytyä sairaalasta vielä kotiin. Ikääntyvä muistisairas potilas toi 

esille usein esille sen, ettei hän ollut vielä valmis luovuttamaan. Muistisairas potilas 

kaipasi jatkuvasti omia läheisiään. Hänen suuri huolensa oli joutua laitoshoitoon. 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan sairauteen liittyvä minä tuli esille erityisesti 

kognitiivisen toimintakyvyn alentumisena sekä käytösoireiden korostumisena. 

Omaisen mukaan kognitiivisen toimintakyvyn alentuminen näkyi erityisesti poti-

laan puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeutena sekä heikentyneenä paikan- 

ja ajantajuna.  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoon liittyvät erityispiirteet 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoon liittyvät erityispiirteet jakaantuivat vii-

teen osioon: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen avuntarpeeseen vastaamiseen, 

turvalliseen hoitoympäristön luomiseen, harkinnanvaraiseen rajoitteiden käyttöön, 

omaisten osallistumiseen hoitoprosessiin ja potilaan kielteisen asenteen huomioi-

miseen. 

Hoitoon liittyvistä erityispiirteistä korostuivat ikääntyvän muistisairaan poti-

laan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen avuntarpeeseen vastaaminen, joka vaati 

hoitohenkilökunnalta keskimääräistä enemmän aika- ja henkilökunta resursseja. 
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Hoitohenkilökunnan mukaan muistisairaan potilaan hoidon painopiste oli perus-

hoidossa. Hoitajat kuvasivat ikääntyvän muistisairaan potilaan avuntarpeiden liit-

tyvän ruokailuun, puhtauteen, lepoon ja ympäristöön. Hoitohenkilökunta, lääkärit 

ja omaiset toivat myös esille muistisairaan potilaan korostuneen ohjauksen tar-

peen: ”Jossakin osastolla eivät ota ymmärtääkseen sitä että, hän ei todella pärjää 

tietyissä asioissa esimerkiksi, vieraassa paikassa suihkussa koska se ei kotonak-

kaan aina, yksin ei ollenkaan. Kotonakkaan ei aina vaikka minä olen, niin joka 

päivä ei aukea oikein se suihku. Saatikka sitten vieraassa paikassa.” (O3)  

Henkilökunta kuvasi muistisairaan potilaan tarvitsevan myös psyykkistä apua. 

Muistisairaan potilaan levottomuus ja hätäisyys vaativat henkilökunnalta paljon ai-

kaa muun muassa potilaan rauhoitteluun ja vakuutteluun. Sosiaaliset avun tarpeet 

liittyivät sekä muistisairaaseen potilaaseen että muistisairaan potilaan huonetove-

reihin, jotka olivat usein korostuneen huolissaan muistisairaan potilaan pärjäämi-

sestä sairaalassa.  

Potilaan turvallisen hoitoympäristön luomiseksi muistisairaan potilaan läsnä-

olosta tiedotettiin suusanallisesti koko vuodeosaston henkilökuntaa. Muistisairaan 

potilaan ollessa sairaalassa vuodeosaston ulko-ovi laitettiin usein yöajaksi lukkoon. 

Lisäksi potilaan vuodepaikan sijoittaminen vaati usein järjestelyjä osastolla. Ikään-

tyvä muistisairas potilas pyrittiin sijoittamaan lähelle hoitajien kansliatilaa sekä 

mahdollisesti yhden hengen huoneeseen. Vuodeosastoilla oli yleistä, että levoton 

muistisairas potilas vietti yönsä omassa potilassängyssään vuodeosaston päi-

väsalissa niin, että potilas oli hoitajien näkö- ja kuuloetäisyydellä. Ikääntyvä muis-

tisairas potilas koki itse, että rauhallinen ympäristö edisti toipumista. Muistisairas 

potilas toi esille, että muiden potilaiden levottomuus ja ääntelyt häiritsivät hänen 

omaa toipumistaan. 

Muistisairaan potilaan hoitotyössä käytettiin harkinnanvaraisesti sekä fyysisiä 

että kemiallisia rajoitteita. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden mielestä rajoitteiden 

käyttö oli vähentynyt kirurgisilla vuodeosastoilla vuosien aikana. Rajoitteiden käy-

tölle pyydettiin lupa lääkäriltä. Rajoitteiden käytölle ei ollut laadittu organisaatio- 

tai yksikkökohtaisia toimintaohjeita, vaan käyttö perustui yksittäisen hoitajan arvi-

oon rajoitteiden tarpeellisuudesta. Rajoitteiden tilalle oli otettu käyttöön vaihtoeh-

toisia toimintatapoja, kuten omahoitajan palkkaaminen muistisairaalle potilaalle. 

Omahoitajan palkkaamisesta oli olemassa toimintaohje.  

Hoitohenkilökunta ja lääkärit kuvasivat omaisen roolin olevan keskeinen osa 

muistisairaan potilaan hoitoprosessia. Osa omaisista osallistui aktiivisesti potilaan 

hoitoon liittyviin päätöksentekotilanteisiin esimerkiksi silloin, kun kyse oli potilaan 
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kotiuttamisesta tai jatkohoitoon siirtymisestä. Omaiset olivat myös usein kiinnos-

tuneita muistisairaan potilaan voinnista ja hoitoon liittyvistä asioista. Lisäksi aktii-

viset omaiset kävivät päivittäin vuodeosastolla ja osallistuivat muun muassa poti-

laan syöttämiseen ja kuntouttamiseen. Osalla potilaista omaisen osallistuminen 

hoitoprosessiin oli passiivista tai omaisia ei ollut tavoitettavissa.  

Muistisairaan potilaan hoitoon liittyviä erityispiirteitä olivat myös potilaan 

kielteinen asenne, joka kohdistui lääkehoitoon tai sairaalahoidossa olemiseen. 

Ikääntyvä muistisairas potilas saattoi luulla, että hoitajan tarjoama lääke oli myrk-

kyä, tai potilas koki, ettei hän tarvitse kipulääkettä. Muistisairaalla potilaalla ei ollut 

useinkaan tietoa, mistä syystä hän oli joutunut sairaalaan ja miksi häntä pidettiin 

siellä. Potilaan kielteinen asenne saattoi johtaa ristiriitatilanteisiin hoitohenkilökun-

nan ja omaisten kanssa.  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoa edistävät tekijät 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoa edistävät tekijät jakaantuivat kuuteen osi-

oon: hoitomyönteisen ilmapiirin rakentamiseen, työparityöskentelyn hyödyntämi-

seen, hoitohenkilökunnan tukemiseen, ammatilliseen kohtaamiseen, omaiseen po-

tilaan edunvalvojana sekä omaisen ja potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimi-

seen. 

Hoitohenkilökunta kertoi hoitomyönteisen ilmapiirin rakentamisen olevan tär-

keä osa muistisairaan potilaan hoitotyötä. Hoitajat kertoivat käyttävänsä hoitotilan-

teissa luovuutta, kuten laulua tai huomion kiinnittämistä muuhun asiaan kuin hoi-

tamiseen. Näillä keinoilla yhteistyö potilaan perushoidollisissa tilanteissa saatiin 

sujumaan ongelmitta. Potilas rauhoittui, kun hänelle puhuttiin vanhoista asioista. 

Hoitajat kuvasivat käyttävänsä lääkkeettömiä hoitokeinoja, kuten läsnäoloa ja po-

tilaan rauhallista koskettamista, kun haluttiin luoda hyvää ilmapiiriä.  

Muistisairaan potilaan hyvää hoitoa edistäviä tekijöitä koettiin olevan myös 

työpariparityöskentely, eli potilaan kokonaisvaltainen hoitaminen perustui hoito-

henkilökunnan ja lääkärin väliseen yhteistyöhön. Lääkärit kertoivat, että hoitohen-

kilökunnalla oli usein tärkeää tietoa muun muassa muistisairaan potilaan arjessa 

selviämisestä, mikä vaikutti potilaan kotiuttamispäätökseen.  

Muita henkilökuntalähtöisiä potilaan hyvää hoitoa edistäviä tekijöitä olivat 

hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin tukeminen. Hoitohenkilökunta jakoi iäkkään 

muistisairaan potilaan hoitovastuun useammalle hoitajalle, jolla ennaltaehkäistiin 

yksittäisen hoitajan uupuminen. Hoitovastuun jakaminen tarkoitti sitä, että hoitaja 
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ei joutunut hoitamaan muistisairasta potilasta useita vuoroja peräkkäin. Muistisai-

raan potilaan hoitamiseen varattiin mahdollisuuksien mukaan lisää henkilökunta-

resurssia ja potilasta hoitavalle hoitajalle pyrittiin järjestämään aikaa muistisairaan 

potilaan hoitamiseen. 

Ammatillisuus kohtaamisessa välittyi lääkäreiden toiminnassa: he kertoivat 

kohtaavansa jokaisen potilaan yhdenvertaisena. Lääkärit eivät tehneet poikkeusta 

muistisairaan potilaan kohdalla vaan toimivat kuten muidenkin potilasryhmien 

kanssa. Osa lääkäreistä kertoi antavansa muistisairaalle potilaalle leikkaukseen liit-

tyvän tiedon yksinkertaistettuna. Lääkärit kertoivat, ettei potilas voinut itse mitään 

omalle käytökselleen vaan kysymys oli sairaudesta.  

Omainen koki olevansa vuodeosastolla potilaan edunvalvojana. Hoitohenkilö-

kunta ja lääkärit kysyivät usein omaiselta potilaaseen liittyvistä asioista, kuten ko-

tona pärjäämisestä. Muistisairaan potilaan hoitoa edistävänä tekijänä nähtiin myös 

potilaan ja omaisen eritystarpeiden huomioiminen. ”Semmoinen tunne että on ihan 

tervetullut. Minä muistan silloin kun me päivä istuttiin täällä ja odotettiin sitä lää-

käriä, niin, tuotiin hänelle ruoka ja minulle ruoka. Ja se, et ei ole yhtään kertaa 

tullut semmoinen tunne, että minä olen tiellä.”(O5) Elektiivisen muistisairaan po-

tilaan yksilöllisen hoidon suunnittelu alkoi jo prepoliklinikkakäynnillä. Leikkausta 

edeltävällä poliklinikkakäynnillä lääkäri, potilas ja usein myös omainen keskuste-

livat muun muassa aktiivisen hoidon päätöksestä ennen toimenpidettä. Lääkärit 

kertoivat myös harkitsevansa muistisairaan potilaan kohdalla toimenpiteen tarpeel-

lisuutta ja laajuutta ottaen huomioon potilaan iän ja muistisairauden.  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoa estävät tekijät 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoa estävät tekijät jakaantuivat seitsemään 

osioon: hoitohenkilökunnan uupumiseen johtavaan osaamisvajeeseen, hajautet-

tuun kokonaishoidon vastuuseen, potilaan ja omaisen ulkopuolisuuden tunteeseen, 

ristiriitaan rajoitteiden käytöstä, henkilökunnan kiireeseen, puutteelliseen kivun 

hoitoon sekä omaisen uupumiseen. 

Hoitohenkilökunta toi esille oman osaamisvajeensa liittyen ikääntyvän muisti-

sairaan potilaan hoitotyöhön. Puutteellisen tieto-taidon koettiin aiheuttavan fyy-

sistä ja psyykkistä uupumista muistisairaan potilaan hoitotilanteissa. Hoitajien pe-

ruskoulutukseen oli sisältynyt ikääntyneen hoitotyö ja siihen liittyvä työharjoittelu, 

mutta sitä ei koettu riittäväksi. Henkilökunta toivoi saavansa lisäkoulutusta erityi-

sesti muistisairauteen ja käytösoireisiin liittyen. Muistisairaan potilaan hyvää hoi-
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toa estäväksi tekijäksi koettiin myös muistisairaan potilaan hajautettu kokonaishoi-

don vastuu. Lääkärit kokivat, ettei heillä ollut resursseja ottaa kantaa muistisairaan 

potilaan kokonaistilanteeseen, vaan hoidon vastuu kokonaishoidosta siirrettiin avo-

terveydenhuoltoon, vaikkakin muistisairaan potilaan ongelmat saattoivat kärjistyä 

sairaalassa oloaikana.  

Potilaan tunne ulkopuolisuudesta muodostui potilaan epätietoisuudesta omasta 

hoidostaan. Omainen toi esille ulkopuolisuuden tunteen kokiessaan että hoitohen-

kilökunnan tiedonanto potilaan hoidosta oli puutteellista. Omaisella oli tunne, että 

hoitajat eivät aina kertoneet kaikkea tapahtumista vaan omaisen olisi itse pitänyt 

osasta kysyä oikeat kysymykset. Omainen koki olevansa itse aktiivinen tiedon ha-

kija, ja hän toivoi, että hoitohenkilökunta olisi ollut aloitteellisempi tiedon annossa.  

Hoitohenkilökunnan ja potilaiden välille syntyi ristiriitatilanteita rajoitteiden 

käytöstä. Hoitajat käyttivät fyysisiä rajoitteita, kuten lepositeitä, geriatrista tuolia 

ja fyysistä estämistä. Omaiset kokivat rajoitteiden käytön potilasta alentavana. ”Oli 

sanottu että oli ollut hyvä yö ja äidillä, kun minä tulin tänne, niin äidillä oli lepo-

siteet. Niin kyllä mulla heti, minä kavahdin niitä, että miksi. Koska se on kumminkin 

tämmöinen.. Minä ymmärrän, että se on turvatekijä, mutta äitikin koki nyt tuossa 

äsken kun hän oli hyvin vihainen, niin on se kumminkin semmoinen alistava. Siis 

semmoinen, että se vapaus viedään.”(O4) 

Hoitohenkilökunnan kiire näkyi hoitajan tehtäväkeskeisenä toimintana. Hoitaja 

teki haavanhoidon mutta hänellä ei ollut aikaa keskustella potilaan kanssa. Omaiset 

toivat esille lääkäreiden huonon tavoitettavuuden. Omaiset saattoivat viettää aikaa 

vuodeosastolla useita tunteja päivässä eivätkä tavanneet lääkäriä pyynnöstä huoli-

matta.  

Potilas kertoi kärsivänsä puutteellisesta kivunhoidosta. Kipu rajoitti potilaan 

liikkumista ja potilas kertoi mieluummin makaavansa sängyssä kuin yrittävänsä 

ylös. Muistisairaat potilaat kuvasivat kivun liittyvän esimerkiksi säätilojen vaihte-

luun. Myös omaiset toivat esille potilaan kivuliaisuuden.  

Omaisen uupuminen näkyi omaisen täydellisenä väsymisenä. Väsymystä ai-

heutti jatkuva huoli potilaasta ja pelko uudesta tilanteesta. Omainen koki myös hä-

peän tunteita potilaan huonon käytöksen ja voimasanojen käytön takia. Omainen 

oli väsynyt myös jatkuvaan kulkemiseen osastolla, koska välimatkat saattoivat olla 

pitkiä. Omainen olisi kaivannut enemmän keskustelua, apua ja tukea, mutta hoito-

henkilökunnalla ei ollut aina aikaa.  
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6.2 Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitokäytännöt 

Tutkimuksen toisen vaiheen tavoitteena oli kuvata hoitohenkilökunnan hoitokäy-

täntöjä heidän hoitaessaan ikääntyvää muistisairasta potilasta kirurgisella vuode-

osastolla. Hoitohenkilökunta arvioi omia toimintatapojaan ohjatessaan ikääntyvää 

muistisairasta potilasta, omia toimintatapojaan reagoida ikääntyvän muistisairaan 

potilaan käytösoireisiin sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttämistä fyysisten 

rajoitteiden sijasta ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyössä. Yksityiskohtaiset 

tulokset on esitetty osajulkaisussa III.  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan ohjaaminen  

Hoitohenkilökunta käytti eniten potilaan ohjauksessa suullista ohjausta (49 %), ja 

yli puolet (51 %) hoitajista kiinnittivät huomiota puheensa selkeyteen ohjaustilan-

teessa. Yli puolet (56 %) hoitajista kertoi tutustuvansa muistisairaan potilaan taus-

tatietoihin sekä huomioivansa (56 %) potilaan vireystilan ennen ohjausta. Hoitajat 

(54 %) kiinnittivät huomiota myös siihen, että ohjaus tapahtui mahdollisimman 

rauhallisessa tilassa. Lähes puolet (48 %) hoitajista mahdollisti muistisairaan poti-

laan omaisen mukana olon ohjaustilanteessa. Vakituisessa työsuhteessa olevat hoi-

tajat sekä kirurgisella vuodeosastolla pitkään työskennelleet hoitajat kirjasivat 

myös potilaan ohjauksen potilasasiakirjoihin (p=0.002).  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan käytösoireisiin reagoiminen 

Hoitajan yleisin reaktio (61 %) muistisairaan potilaan käytösoireisiin liittyen oli 

kysyä potilaalta itseltään, mikä häntä vaivasi. Melkein puolet (48 %) hoitajista oh-

jasivat potilaan takaisin potilashuoneeseen ja olivat potilaan käytettävissä (53 %): 

koskivat, juttelivat ja kuuntelivat potilasta. Yli puolet hoitajista (52 %) tarkisti po-

tilaan taustatiedot ja mahdolliset toimintaohjeet. Puolet hoitajista (50 %) järjesti 

usein muistisairaalle potilaalle jotain aktiviteettia, kuten laittoi television päälle po-

tilaan huoneessa. Hoitajat, joilla oli pitkä työkokemus kirurgisella vuodeosastolla 

(p=0.006) tai terveydenhuoltoalalla (0,002), reagoivat muistisairaan potilaan käy-

tösoireisiin kuulematta, näkemättä tai huomaamatta mitään. Lisäksi lähi- ja perus-

hoitajat (p=0.002) suhtautuivat muistisairaan potilaan käytösoireisiin useammin 

huumorilla kuin sairaanhoitajat.  
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Vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttäminen fyysisten rajoitteiden sijasta  

Muistisairaan potilaan käyttäytyessä haastavasti hoitohenkilökunta (59 %) koki 

pystyvänsä hoitamaan tilanteen ilman rajoitteita. He antoivat potilaalle kipulääkettä 

(59 %) ja yrittivät kiinnittää potilaan huomion johonkin muuhun (57 %). Hoitajat 

neuvottelivat kollegan kanssa (52 %) oikeista lähestymistavoista. Yli puolet hoita-

jista (54 %) yritti tehdä potilaan fyysisen ympäristön turvallisemmaksi. Hoitajat, 

joilla oli pidempi työkokemus terveydenhuoltoalta (p=0.022) keskustelivat omais-

ten kanssa oikeista lähestymistavoista muistisairaan potilaan käytösoireisiin liit-

tyen. Lisäksi hoitajat, joilla oli pidempi työkokemus terveydenhuoltoalalta 

(p=0.015), kokivat, että he pystyivät käsittelemään muistisairaan potilaan käytösoi-

reet ilman rajoitteita. He olivat läsnä potilaan luona (p=0,050): koskivat, juttelivat 

ja kuuntelivat potilasta.  

6.3 Yhteenveto tuloksista 

Tämän tutkimuksen mukaan ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyö kirurgi-

sella vuodeosastolla koostuu neljästä toisiinsa vaikuttavista osioista: ikääntyvän 

muistisairaan potilaan erityispiirteistä, ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoon 

liittyvistä erityispiirteistä, ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoa edistävistä te-

kijöistä sekä ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoa estävistä tekijöistä. Ikäänty-

vän muistisairaan potilaan hoitotyöhön vaikuttavat tekijät on kuvattu Kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyöhön kirurgisella vuodeosastolla vai-

kuttavat tekijät. 

  

Potilaan erityispiirteet

•Kognitiivisen toimintakyvyn taantuminen

•Käytösoireiden korostuminen

•Riski leikkauksen jälkeisestä sekavuudesta

•Auktoriteetin kunnioittaminen

•Henkilökohtainen minä

•Nykyisyydestä kiinnipitävä minä

•Sairauteen liittyvä minä

Hoitoon liittyvät erityispiirteet

•Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
avuntarpeeseen vastaaminen

•Turvallisen hoitoympäristön luominen

•Harkinnanvarainen rajoitteiden käyttö

•Omaiset osa potilaan hoitoprosessia

•Potilaan kielteisen asenteen 
huomioiminen

Hyvää hoitoa estävät tekijät

•Hoitohenkilökunnan osaamisvaje johtaa 
uupumiseen

•Hajautettu kokonaishoidon vastuu

•Potilaan ja omaisen tunne 
ulkopuolisuudesta

•Ristiriitaa rajoitteiden käytöstä

•Henkilökunnan kiire

•Puutteellinen kivun hoito

•Omaisen uupuminen

Hyvää hoitoa edistävät tekijät

•Hoitomyönteisen ilmapiirin rakentaminen

•Työparityöskeltelyn hyödyntäminen

•Hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin 
tukeminen

•Ammatillinen kohtaaminen

•Omainen potilaan edunvalvojana

•Omaisen ja potilaan yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen

Ikääntyvä 
muistisairas potilas
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7 Pohdinta 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan erityispiirteet 

Kirurgisen vuodeosaston hoitohenkilökunta ja lääkärit kuvasivat ikääntyvän muis-

tisairaan potilaan erityispiirteitä, jotka liittyivät potilaan muistisairauteen, kuten 

kognitiivisen toimintakyvyn laskuun ja käytösoireisiin (Sulkava 2010). Hoitohen-

kilökunnan ja lääkäreiden mukaan muistisairaan potilaan kognitiivisen toimintaky-

vyn lasku näkyi muun muassa potilaan kykenemättömyytenä noudattaa ohjeita 

sekä huolehtia itsestään. Aikaisemman kirjallisuuden mukaan (Sulkava 2010, Er-

kinjuntti ym. 2015, Huttunen 2015) muistisairauteen liittyen muistitoimintojen 

ohella myös muut kognitiiviset toiminnot, kuten ajattelu, käsitteiden muodostus, 

tarkkaavaisuus, toiminnan ohjaus, hahmottaminen ja verbaaliset kyvyt, heikkene-

vät. Muutokset vaikuttavat sairastuneen itsenäiseen suoriutumiseen päivittäisissä 

toiminnoissa (Soininen & Hänninen 2010). Kirjallisuuden mukaan (Gärnö & Mäki-

Petäjä- Leinonen 2011, Suotaka-Jamalainen 2011) muistisairaan potilaan toiminta-

kyky on herkkä ympäristön tapahtumille ja ärsykkeille. Muistisairauden aiheutta-

mat kognitiiviset muutokset tulevat esille etenkin vieraassa ympäristössä.  

Tässä tutkimuksessa ikääntyvän muistisairaan potilaan käytösoireiden kuvat-

tiin olevan yleisiä ja voimistuvan leikkauksen jälkeisinä päivinä. Tyypillisiä käy-

tösoireita ikääntyvällä kirurgisella muistisairaalla potilaalla olivat äkillisen seka-

vuustilan (delirium) lisäksi aggressiivinen sekä fyysinen että sanallinen käytös, 

vaeltelu, huutelu, eritteellä ja ruualla sotkeminen, uni-valverytmin häiriöt ja sylke-

minen. Aikaisemman kirjallisuuden mukaan (Suhonen ym. 2008, Pietilä ym. 2010) 

hoitohenkilökunnan vuorovaikutustaidoilla on merkittävä vaikutus muistisairaan 

potilaan käytösoireisiin. Hoitajien ymmärtämätön suhtautuminen muistisairauksiin 

ja osaamattomuus voivat aiheuttaa muistisairaalle potilaalle psyykkistä pahoin-

vointia ja käyttäytymiseen liittyviä muutoksia (Pietilä ym. 2010). Hoitohenkilökun-

nan vuorovaikutuksen ja toimintatapojen merkitys korostuu muistisairaille etenkin 

käytösoiretilanteissa (Pietilä ym. 2010). Muistisairauden ja muiden somaattisten 

sairauksien ohella toimintakykyä voivat laskea erilaiset toimintakäytännöt, asenteet 

ja vääränlaiset vuorovaikutustavat (Suhonen ym. 2008). Lisäksi ympäristötekijöillä, 

kuten valaistuksella, tiedetään olevan vaikutus muistisairaan potilaan käytösoirei-

den esiintyvyyteen (Mustonen ym. 2016).  
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Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoon liittyvät erityispiirteet 

Tulosten mukaan kirurgisella vuodeosastolla olevan ikääntyvän muistisairaan po-

tilaan hoitoon liittyviä erityispiirteitä olivat muun muassa harkinnanvarainen rajoit-

teiden käyttö. Vuodeosastolla yleisimmin käytössä olevia fyysisiä rajoittamisen 

keinoja olivat lepositeet, turvavyö ja käsiremmien käyttö. Fyysisiä rajoitteita käy-

tettiin enimmäkseen toimenpiteen jälkeen estämään potilaan liian aikainen mobili-

soituminen, levottoman tai sekavan potilaan tipahtaminen sängystä tai rajoittamaan 

muistisairaan potilaan mahdollisuutta koskea vastaleikattua aluetta. Kemiallisia ra-

joitteita, kuten rauhoittavia lääkkeitä, käytettiin pääasiassa tasamaan potilaan käy-

tösoireita, kuten aggressiivista käytöstä, huutelua ja häiriintynyttä uni-valverytmiä. 

Pääsääntöisesti hoitohenkilökunta ja lääkärit kuvasivat rajoitteiden käytön syyksi 

potilasturvallisuuden lisäämisen. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä tulosta 

(Saarnio ym. 2009, Ludwick ym. 2012, McCabe ym. 2011, Moyle ym. 2011, Lach 

ym. 2016), joiden mukaan rajoitteita käytetään pääsääntöisesti estämään potilaan 

tippuminen. Lisäksi rajoitteilla estetään potilaan mahdollisuus irrottaa lääkinnälli-

siä laitteita, kuten katetreja, sekä tasataan potilaan käytösoireita. 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan fyysisten rajoitteiden käyttö aiheutti 

muistisairaiden potilaiden ja hoitohenkilökunnan välille ristiriitaa, myös omaiset 

toivat esille, että olivat pahoittaneet mielensä rajoitteiden käytön vuoksi. Saarnio 

& Isola (2010) tutkimuksen mukaan potilaan omaiset olivat itse aktiivisessa roo-

lissa ja pyysivät hoitohenkilökuntaa käyttämään fyysisiä rajoitteita.  

Kirurgisella vuodeosastolla rajoitteiden käytön tarpeellisuudesta päätti yksit-

täinen hoitaja. Rajoitteiden käytölle pyydettiin aina lääkärin lupa. Lääkäri luotti 

hoitajan arvioon rajoitteiden tarpeellisuudesta. Lääkärin antama suullinen lupa kir-

jattiin usein myös potilastietojärjestelmään. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä 

tulosta (McCabe ym. 2011, Lanch ym 2016), joiden mukaan yksittäinen hoitaja on 

keskeisessä asemassa, kun puhutaan rajoitteiden käytöstä. Rajoitteiden käytön vai-

kutuksista ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyössä ja niiden negatiivisista 

vaakutuksista on tehty useita (Borbasi ym. 2006, Moyle ym. 2008, Ludwick ym. 

2012, Ang ym. 2015), silti rajoitteiden käyttö on vielä hyvin yleistä akuutti vuode-

osastoilla (McCabe ym. 2011, Ang ym. 2015, Lach ym. 2016).  

Aikaisempien tutkimusten mukaan (Saarnio & Isola 2010, McCabe ym. 2011, 

De Bellis ym. 2013) rajoitteiden käyttö johtuu siitä, että hoitohenkilökunnalla ei 

ole riittävästi tietoa muistisairaan potilaan hoitotyöstä. Tulosten mukaan rajoitteita 

käytetään, koska henkilökunnalla ei ole riittävästi aikaa käsitellä muistisairaan po-
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tilaan käytösoireita (Cowdell 2010, De Bellis ym. 2013). Rajoitteiden käytön taus-

talla on usein hoitohenkilökunnan kouluttamattomuus ja epätietoisuus vaihtoehtoi-

sista toimintavoista (Saarnio 2009, Cowdell 2010, Lach ym. 2016). Lisäksi puut-

teellinen lainsäädäntö, organisaatiokulttuuri ja virallisten ohjeiden puuttuminen 

ovat yksi syy rajoitteiden käytölle (Saarnio 2009, Ludwick ym. 2012).  

Tässä tutkimuksessa kirurgisella vuodeosastolla työskentelevät hoitajat korva-

sivat rajoitteiden käytön kolmella eri vaihtoehtoisella toimintatavalla. Ammatilli-

suutta käyttävä hoitaja oli potilaan luona läsnä, koski, jutteli ja kuunteli potilasta. 

Ratkaisukeskeisyyttä käyttävä hoitaja pyrki järjestämään käytösoireiselle potilaalle 

toimintaa ja kiinnittämään potilaan huomion muuhun kuin esimerkiksi kotiinlähtö-

haaveisiin. Fyysisen rajoittamisen lähes aina lääkkeillä korvanneita hoitajia oli 35 % 

vastanneista. Hoitajat käyttivät fyysisen rajoittamisen sijasta rauhoittavia- ja kipu-

lääkeitä potilaan käytösoireisiin.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa fyysisten rajoitteiden vaihtoehtoisille toiminta-

tavoille on mainittu käytettävän hoitajan fyysistä läsnäoloa ja liikkumisessa avus-

tamista (Saarnio & Isola 2010). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan rajoitteiden 

käyttöä oli korvattu vähitellen vaihtoehtoisilla toimintatavoilla, kuten palkkaamalla 

omahoitaja muistisairaalle potilaalle. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on mai-

nintoja yksittäisen hoitajan palkkaamisesta käytösoireiselle muistisairaalle poti-

laalle (Ludwick ym. 2012, Moyle ym. 2011).  

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hyvää hoitoa edistävät tekijät 

Tässä tutkimuksessa hoitohenkilökunta kertoi käyttävänsä muistisairaan potilaan 

hoitotyössä luovuutta. Hoitajien mukaan luovuutta käyttämällä, esimerkiksi perus-

hoitoon liittyvissä tilanteissa, hoitotoimenpiteet sujuivat paremmin. Hoitajat toivat 

esille tilanteita, joissa he menivät ikääntyvän muistisairaan potilaan kuvitelmiin 

mukaan lupaamalla esimerkiksi huolehtia lypsykarjan illalla navettaan. Hoitajat 

myös lauloivat yhdessä potilaan kanssa hoitotilanteissa ja keskustelivat potilaalle 

rakkaista vanhoista asioista. Hoitajien mukaan muistisairas potilas rauhoittui ja oli 

usein yhteistyökykyisempi silloin, kun hoitajalla oli hänelle aikaa. 

Tämän tutkimuksen mukaan kirurgisilla vuodeosastoilla ei ollut sovittuja toi-

mintamalleja henkisen tai fyysisesti raskaan työn kuorman vähentämiseksi, vaan 

hoitohenkilökunta käytti omaa luovuutta selvitäkseen kuormittavista hoitotilan-

teista. Vuodeosastoilla oli niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä esimerkiksi 

haastavasti käyttäytyvän muistisairaan potilaan hoitovastuun jakamisesta hoitajien 
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kesken. Hoitajat kuvasivat esimerkiksi tilannetta, jossa muistisairaalle potilaalle ni-

metty hoitaja ei saanut annettua muistisairaalle potilaalle lääkettä, jolloin hetken 

päästä toinen hoitaja meni muistisairaan potilaan luo lääkkeiden kanssa. Työssäjak-

samista tuettiin myös siten, että yksittäinen hoitaja ei joutunut hoitamaan käytösoi-

reista potilasta useassa työvuorossa peräkkäin. Lisäksi haastavaksi kuvatut perus-

hoidolliset tehtävät, kuten vaipan vaihto ja suihkussa käynti, hoidettiin joko pareit-

tain tai ryhmänä.  

Tämän tutkimuksen mukaan omaisen läsnäolo rauhoitti ikääntyvän muistisai-

raan potilaan käytösoireita. Omainen toimi potilaan tiedonantajana vuodeosaston 

henkilökunnalle sekä osallistui potilaan perushoitoon, kuten syöttämiseen. Aikai-

sempien tutkimusten mukaan omaisen läsnäolon on todettu vähentävän muistisai-

raan potilaan sekavuutta ja helpottavan hoitotoimien sujuvuutta (Digby & Bloomer 

2014, Jämsen ym. 2015). Omaiset voivat kohentaa muistisairaan potilaan vointia 

motivoimalla ja avustamalla ikääntyvää muistisairasta potilasta esimerkiksi ravit-

semuksessa (Baillie ym. 2012). Muistisairaat potilaat ovat kuvanneet omaisen läs-

näolon lohduttavan heitä, ja he ovat kokeneet, että läheinen pitää hänestä huolta 

oudossa tilanteessa (Digby ym. 2012). Omaisella on usein tietoa muistisairaan po-

tilaan taustatiedoista, kuten lääkityksestä, liikkumisesta ja aikaisemmista toimen-

piteistä (Borbasi ym. 2006, Nolan 2006), joilla on suuri merkitys hoidon onnistu-

misen kannalta. Omaiselta saadun tiedon avulla muistisairaalle potilaalle voidaan 

mahdollistaa potilaan yksilöllisempi hoito (Borbasi ym. 2006, Nolan 2006). Briges 

ym. (2009) tutkimuksen mukaan iäkkään muistisairaan potilaan omainen toimi 

akuuttivuodeosastolla keskeisessä roolissa kommunikoinnin rakentajana potilaan 

ja vuodeosaston henkilökunnan välillä. Lisäksi omainen toimi muistisairaan poti-

laan identiteetin ylläpitäjänä sekä potilaan ja vuodeosaston henkilökunnan välillä 

päätöksen teon jakajana. 

Ikääntyvän muistisairaan potilaan hyvää hoitoa estävät tekijät  

Tämän tutkimus tulosten mukaan kirurgisen vuodeosaston hoitohenkilökunnalla ei 

ollut tarpeeksi tietoa ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyöstä. Tutkimukseen 

osallistuneista hoitajista vain neljä prosenttia oli osallistunut viimeisen vuoden ai-

kana ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoyöhön liittyvään koulutukseen. Kou-

lutukseen osallistuneet hoitajat arvioivat omat taitonsa hoitaa kyseistä potilasryh-

mää paremmaksi kuin muut vastaajat. Hoitohenkilökunta koki suurimman osaa-

misvajeen liittyvän toimintatapoihin silloin, kun muistisairaan potilaan käytösoi-
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reet vuodeosastolla kärjistyivät. Hoitohenkilökunta koki, ettei heillä ollut valmiuk-

sia hoitaa ikääntyvän muistisairaan potilaan aggressiivista käytöstä. He kokivat 

muistisairaan potilaan hoitotyön fyysisesti ja henkisesti vaativana. Tulos vastaa ai-

kaisempia tutkimustuloksia (Hahn ym. 2012, Gascon ym. 2013), joiden mukaan 

potilaan fyysinen ja verbaalinen aggressiivinen käytös vaikuttaa hoitohenkilökun-

nan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Lisäksi potilaan aggressiivisella käy-

töksellä hoitajaa kohtaan on merkittävä vaikutus hoitajan emotionaaliseen uupumi-

seen ja tehottomuuteen.  

Tässä tutkimuksessa kirurgisen vuodeosaston hoitohenkilökunta koki ikäänty-

vän muistisairaan potilaan haastavan käyttäytymisen ja konfliktitilanteiden johtu-

van hoitajan omasta persoonasta. Hoitaja koki jopa henkilökohtaista epäonnistu-

mista eikä kyennyt ajattelemaan potilaan käytösoireiden liittyvän muistisairauteen. 

Hoitohenkilökunta toi esille myös sen, ettei heillä ollut tarpeeksi aikaa muistisai-

raalle potilaalle, mikä aiheutti sen, ettei hoitaja voinut antaa muistisairaalle poti-

laalle niin hyvää hoitoa, kuin hoitaja olisi halunnut. Häggström & Kihlgren (2007) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että muistisairaiden potilaiden kanssa työskentelevät 

hoitajat kärsivät stressistä, koska työ oli henkisesti vaativaa ja hoitajilla oli päivit-

täin ristiriitaa työn hallinnassa.  

7.2 Eettiset näkökohdat 

Tutkimuksen eri vaiheissa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2012) ja tutkimuseettisiä periaatteita (ETENE 2001). Tutki-

muksen teossa huomioitiin tieteelliselle työlle asetetut eettiset vaatimukset, jotka 

liittyvät aiheen valintaan, tiedon keruuseen, aineiston analysointiin ja tutkimuksen 

julkaisuun.  

Tutkimukselle saatiin puoltava lausunto Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alu-

eelliselta eettiseltä toimikunnalta (EETTMK: 60/2011). Tutkimuslupa haettiin 

myös operatiivisen tulosalueen ylihoitajalta sekä operatiivisen tulosalueen tulos-

johtajalta yliopistollisen sairaalan toimilupaohjeiden mukaisesti. Osatutkimus III 

varten lupa hoitohenkilökunnan kyselytutkimukseen haettiin yliopistollisen sairaa-

lan Erityisvastuualuesairaaloiden kirurgisen tai operatiivisen vastuualueen ylihoi-

tajilta.  

Koko tutkimusaineisto käsiteltiin luottamuksellisesti, ja tutkimukseen osallis-

tuneiden anonymiteetti on suojattu. Kaikki tutkimustulokset raportoidaan rehelli-

sesti ja hyvää eettistä tapaa noudattaen. Tutkimusaineistojen säilytyksessä ja hävit-
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tämisessä noudatetaan Oulun yliopiston ohjeita. Tutkimusaineistot säilytetään lu-

kitussa kaapissa, lisäksi sähköisessä muodossa oleva aineisto on tallennettu tieto-

koneelle ja tiedostoihin pääsy on rajattu salasanalla.  

7.2.1 Tutkimuksen laadullisen aineiston eettiset näkökohdat 

Tutkittavan (tässä tutkimuksessa ikääntyvä muistisairas potilas, hänen omaisensa, 

hoitaja ja lääkäri) itsemääräämisoikeus konkretisoitui hänen päätöksellään osallis-

tua vapaaehtoisesti tutkimukseen. Päätöksen osoitukseksi tutkittavalta pyydettiin 

kirjallinen, tietoon perustuva suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Suostu-

muslomakkeista toinen jäi tutkittavalle ja toinen tutkijalle  

Tietoisen päätöksen tekemiseksi tutkittavalle annettiin tietoa, kuka tutkimusta 

tekee (yhteystiedot), mikä on tutkimuksen aihe, miten aineisto konkreettisesti ke-

rätään (haastattelut, jotka nauhoitetaan), kauanko tutkimustilanteet kestävät (1–2 

tuntia), mihin tarkoitukseen aineistoa kerätään (väitöskirjatyö), miten aineistoa säi-

lytetään ja käytetään jatkossa. Lisäksi tutkittavalle kerrottiin ennen haastattelua, 

että tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja tutkittavalla oli oikeus kes-

keyttää tutkimusaineiston keruu missä vaiheessa tahansa syytä ilmoittamatta. Li-

säksi tutkittavalla oli mahdollisuus kysyä haluamiaan asioita haastattelun lomassa. 

Ennen potilaiden ja omaisten haastattelujen alkua tutkija painotti tutkittaville, ettei 

haastattelusta kieltäytymisellä ole vaikutusta potilaan hoitoon. (Laki lääketieteelli-

sestä tutkimuksesta 488/1999.) 

Jokainen haastateltava täytti itse tai tutkijan avustuksella myös taustatietolo-

makkeen. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden taustatietolomakkeella kysyttiin vas-

taajan ikä vuosina, työkokemus kirurgisella vuodeosastolla vuosina sekä koulutus. 

Ikääntyneeltä muistisairaalta potilaalta ja hänen omaiseltaan taustatietolomak-

keella kysyttiin haastateltavan ikä, potilaana olevan diagnosoitu muistisairaus ja 

haastatteluun osallistuneen omaisen perhesuhde potilaaseen. 

Muistisairaan potilaan kohdalla eettiset kysymykset tutkimusmenetelmien ja -

aiheiden valinnassa korostuu (Pesonen ym. 2011, Haapala 2015). Muistisairas po-

tilas ei välttämättä ole kykenevä antamaan tietoista suostumusta, mutta pystyy silti 

kertomaan näkemyksiään esimerkiksi toteutuneesta hoidosta (Koskenniemi ym. 

2014). Tietoon perustuvan suostumuksen ongelmaa on lähestytty erittelemällä 

kolme tutkimuksellista perusvaatimusta, jotka nousevat esiin muistisairaan poti-

laan kohdalla. Ensinnäkin tutkimukseen osallistujan tulisi olla täysin tietoinen tut-

kimuksesta ja sen mahdollisista riskeistä. Toiseksi osallistujalla tulisi olla riittävä 

kyky ymmärtää osallistumisen vaikutukset. Kolmanneksi jokaisen päätöksen tulee 
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olla täysin vapaaehtoinen ja osallistujalla tulee olla mahdollisuus vetäytyä tutki-

muksesta koska tahansa ilman, että siitä koituu mitään haittaa (Helsingin julistus, 

Haapala 2015). Muistisairaan potilaan haastatteluissa on erityisen tärkeää huolehtia 

korkeatasoisesta tutkimusetiikasta (Pesonen ym. 2011, Koskenniemi ym. 2014).  

Tutkija arvioi muistisairaiden potilaiden vointia haastattelujen aikana. Yhden 

potilaan kohdalla potilas vaikutti väsyneeltä ja vointia kysyttäessä potilas ilmoitti-

kin olevan väsynyt, ja haastattelu keskeytettiin (Elo & Isola 2008). Potilas siirtyi 

saman päivän aikana jatkohoitopaikkaan, joten uutta haastatteluaikaa ei sovittu. 

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa kunnioitettiin ihmisarvon loukkaamattomuuden 

periaatetta. Tutkija huolehtii siitä, että vapaaehtoisuuden periaate toteutuu myös 

tutkimukseen sisältyvässä vuorovaikutustilanteessa. Tutkimukseen osallistujat kä-

sitellään tutkimuksen eri vaiheissa nimettöminä, eikä tutkimusraportista tai tulok-

sista pysty tunnistamaan yksittäisen haastateltavan henkilöllisyyttä. (Laki lääketie-

teellisestä tutkimuksesta 488/1999.) 

7.2.2 Tutkimuksen määrällisen aineiston eettiset näkökohdat 

Tutkimuksen toisen vaiheen kyselytutkimukseen liittyen tutkija lähetti Erva-alueen 

kirurgisten vuodeosastojen osastonhoitajille sähköpostilla tiedotteen, jossa kerrot-

tiin heidän tulosalueen ylihoitajan allekirjoittamasta tutkimusluvasta, tutkimuksen 

tarkoituksesta ja tavoitteista. Lisäksi tiedote sisälsi tutkijan yhteystiedot ja tutki-

mukseen liittyvän kyselylomakkeen. Tiedotteen mukana meni pyyntö saada tutki-

musluvan mukaisesti kirurgisen vuodeosaston hoitohenkilökunnan työsähköposti-

osoitteet. Tutkija pyysi myös, että osastonhoitaja kertoo tai jättää tutkimukseen liit-

tyvän tiedotteen hoitohenkilökunnan nähtäväksi.  

Tutkija lähetti tutkimukseen liittyvän tiedotteen yhdessä sähköisen kyselylo-

makkeen kanssa hoitohenkilökunnan työsähköpostiin. Kyselyyn vastaaminen oli 

vapaaehtoista ja vastaaminen kyselyyn katsottiin tietoiseksi suostumukseksi (Laki 

lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999). Tutkimukseen osallistujien anonymi-

teetti ja salassapitovelvollisuus säilyivät: tutkijalle ei tullut henkilötietoja vastan-

neista. Lisäksi yksilöityjä tietoja, kuten yksittäisen vastaajan ikää, ei hyödynnetty 

tulosten käsittelyssä. 
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7.3 Tutkimuksen luotettavuus  

Tässä tutkimuksessa käytettiin aineisto- ja menetelmätriangulaatiota, koska tutkit-

tavasta ilmiöstä haluttiin saada mahdollisimman monipuolinen kuva (Casey & 

Murphy 2009, Bekhert & Zauszniewski 2012, Polit & Beck 2012). Triangulaation 

käyttö lisää tutkimuksen luotettavuutta (Bekhert & Zauszniewski 2012). Tutkimuk-

sen luotettavuutta on arvioitu sekä laadullisen että määrällisen menetelmän arvi-

ointikriteereiden kautta.  

7.3.1 Laadullisen aineiston luotettavuuden arviointi  

Tutkimuksen laadullisen aineiston luotettavuutta arvioidaan seuraavilla kriteereillä: 

uskottavuus (credibility), siirrettävyys (transferability) ja vahvistettavuus (confir-

mability) (Lincoln & Cuba 1985, Polit & Beck 2012). Tutkimuksen uskottavuu-

della tarkoitetaan saatujen tutkimustulosten luotettavuuden vahvistamista niiden 

omassa kontekstissa. Kyse on aineiston ja siitä tehtyjen tulkintojen todenmukaisuu-

desta. Tutkijan on tunnistettava parhaat mahdolliset tiedonantajat ja tutkimukseen 

sopivin aineistonkeruumenetelmä (Elo ym. 2014, Lincoln & Guba 1985, Polit & 

Beck 2012).  

Tässä tutkimuksessa tiedonantajina toimivat kirurgisella vuodeosastolla työs-

kentelevät hoitajat ja lääkärit sekä kirurgisella vuodeosastolla hoidossa olevat iäk-

käät muistisairaat potilaat sekä heidän omaisensa. Aineiston keruumenetelmäksi 

valittiin avoin haastattelumenetelmä, koska aiheesta on vähän tietoa ja tällä mene-

telmällä haluttiin taata, ettei mitään oleellista rajata etukäteen tutkimuksen ulko-

puolelle (Kylmä & Juvakka 2012). Tutkimuksen aineiston ja siitä tehtyjen tulkin-

tojen totuudenmukaisuutta on vahvistettu kuvaamalla aineiston analyysin vaiheet 

sekä käyttämällä aineiston alkuperäisilmaisuja analyysin kuvauksen yhteydessä. 

Tutkimustulosten vahvistettavuutta on pyritty lisäämään vertaamalla tutkimuksen 

tuloksia aikaisempiin tutkimustuloksiin.  

Tutkimuksen uskottavuutta lisää tutkijan oma ymmärrys tutkittavaa aihetta 

kohtaan. Tutkija on itse työskennellyt kirurgisella vuodeosastolla 12 vuotta, joten 

tutkittava ympäristö sekä siellä toteutettava hoitotyö on ilmiönä tuttu. Tutkimuksen 

uskottavuutta voi vähentää tutkijan oma ennakkokäsitys tutkittavasta ilmiöstä 

(Kylmä & Juvakka 2012). Tutkija on pyrkinyt tietoisesti tarkastelemaan tutkimuk-

sen eri vaiheita ns. tutkijan silmälasien kautta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija on 

luopunut omista kokemuksistaan ja tarkastellut ilmiötä ulkopuolisena, kunnioittaen 
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haastateltavien tuottamaa tietoa aiheesta. Lisäksi tutkija on käynyt keskustelua tut-

kimustyön eri vaiheista tutkimustyön ohjaajien kanssa. Tutkimuksen uskottavuutta 

lisää myös se, että tutkija on itse kerännyt ja analysoinut aineiston (Lincoln & Cuba 

1985).  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten ja johtopäätösten siirrettävyyttä 

toisiin vastaaviin tilanteisiin tai olosuhteisiin (Lincoln & Cuba 1985). Laadullisessa 

tutkimuksessa tieto ja sen tuottaminen on periaatteessa aina kontekstisidonnaista ja 

siten tutkimuksen siirrettävyys voi olla haastava arvioida (Polit & Beck 2012). Tä-

män tutkimuksen tutkimusmenetelmät, tutkimushenkilöiden valinta, aineiston ke-

ruu ja aineiston analyysi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Tutkija 

voi antaa ehdotuksia tutkimustulosten siirrettävyydestä, mutta lukijat lopulta päät-

tävät, ovatko tulokset siirrettävissä toiseen kontekstiin. (Lincoln & Guba 1985, Po-

lit & Beck 2012). Tämä tutkimuksen ensimmäisen vaiheen laadullinen aineisto ke-

rättiin yhden sairaalan operatiivisen tulosalueen kaikilta kirurgisilta vuodeosas-

toilta (n= 9). 

Tutkimuksen vahvistettavuus liittyy tutkimuksen objektiivisuuteen, jolloin 

saadut tulokset perustuvat tutkittavien näkemyksiin eikä tutkijan omiin käsityksiin 

(Polit & Beck 2012, Elo ym. 2014), vaikka tutkijan subjektiiviset kokemukset ovat 

läsnä aineistoa analysoidessa. Tutkimuksen vahvistettavuutta lisää se, että tutki-

muksen aineiston analyysivaiheessa käytettiin vertaisarvioitsijaa. Lisäksi saadut 

tutkimustulokset saavat tukea aikaisemmista tutkimuksista, joita on esitetty tutki-

mustulosten yhteydessä (Polit & Beck 2012).  

Omaisten osallistumista potilaan haastatteluun on katsottu lisäävän tutkimuk-

sen luotettavuutta (Koskenniemi ym. 2014). Omaisilla on hyvää tuntemusta muis-

tisairaan läheisen elämästä ja omaisen läsnäolo voi rauhoittaa potilasta (Hellström 

ym. 2007, Haapala 2015). Toisaalta läheisen läsnäolo voi jopa estää muistisairaan 

potilaan omien näkemysten esilletuloa (Haapala 2015). Tässä tutkimuksessa omai-

sen läsnäolo haastattelutilanteessa ei estänyt potilaan oman kokemuksen esilletuloa. 

Tutkijalla jäi tunne, että molemmat, niin omainen kuin potilaskin, saivat kertoa va-

paasti omasta kokemuksestaan kirurgisella vuodeosastolla.  

7.3.2 Määrällisen aineiston luotettavuuden arviointi  

Tutkimuksen määrällinen aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten tehdyllä mitta-

rilla. Mittari pohjautuu tämän tutkimuksen ensimmäisen vaiheen laadulliseen ai-

neistoon, aikaisempaan tutkimustietoon sekä Saarnion ym. 2009 strukturoituun 
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mittariin. Kyselylomaketta on arvioitu sisältö- ja rakennevaliditeetin eli käsitevali-

diteetin sekä sisäisen johdonmukaisuuden osalta.  

Kyselylomakkeen sisältövaliditeettia arvioitiin sen kehittämisen eri vaiheissa. 

Kyselylomakkeen arvioi ensimmäisessä vaiheessa asiantuntijoiden muodostama 

paneeli (n=12). Asiantuntijapanelin lausuntojen pohjalta lomaketta muokattiin, 

jonka jälkeen kyselylomake (n=24) pilotoitiin yhdellä kirurgisella vuodeosastolla. 

Pilotointikyselyn jälkeen kyselylomaketta muokattiin ja otettiin käyttöön.  

Tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen sisäistä johdonmukaisuutta mitat-

tiin Cronbachin alpha-kertoimen avulla. Hoitotieteellisissä tutkimuksissa 

Cronbachin alpha-arvoja käytetään usein luotettavuuden arvioinnissa, koska se 

mittaa kyselylomakkeen sisäistä johdonmukaisuutta eli reliabiliteettia vastausten 

perusteella (Metsämuuronen 2009). Sisäinen johdonmukaisuus siis osoittaa, kuinka 

hyvin kyselylomakkeen väittämät sopivat yhteen käsitteellisesti (Conelly 2011). 

Kyselylomakkeen sisäinen johdonmukaisuus laskettiin summamuuttujista pää-

komponettianalyysin yhteydessä. Summamuuttujien Chronbach alpha-arvot vaih-

telivat välillä 0,63–0,77. Tulosta voidaan pitää hyväksyttävänä, sillä yli 0,60 olevat 

arvot kertovat hyvästä reliabilisuudesta (Burns & Grove 2009).  

Kyselylomakkeiden rakennevaliditeettia testattiin faktorianalyysillä, jonka 

avulla pyrittiin redusoimaan osioittain kyselylomakkeen väittämien sisältämää tie-

toa muodostamalla uusia pääkomponentteja (faktoreita).  

Faktorianalyysin perusteella muodostettiin summamuuttujia, jotka nimettiin 

sisällöllisin perustein. Tässä aineistossa osiosummakorrelaatiot vaihtelivat välillä 

0,45–0,90, ja kommunaliteetit eli ne, kuinka suuri osuus havaittujen muuttujien 

vaihtelusta voitiin selittää faktoreiden avulla, olivat yli 0,30, joten mittaria voidaan 

pitää myös rakenteeltaan validina (Metsämuuronen 2009).  

Laskettaessa latausten muuttujien summa havaittujen muuttujien yli saadaan 

faktorin ominaisarvo (eigenvalue), jolla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin faktorit pys-

tyvät selittämään havaittujen muuttujien hajontaa. Mitä suurempi faktorin ominai-

sarvo on, sitä paremmin se selittää muuttujien hajontaa. (Metsämuuronen 2009). 

Tässä aineistossa ominaisarvot vaihtelivat välillä 1,0–3,9.  

Kyselytutkimuksen vastausprosentti jäi kohtalaisen matalaksi (38 %), joka on 

kuitenkin tyypillistä sähköisissä kyselyissä (Polit & Beck 2012). Sähköiset tiedon-

keruumenetelmät ovat lisääntyneet 2000-luvulla, mikä on aiheuttanut vastausväsy-

mystä ja vastausprosenttien voimakasta laskua (Ruskoaho ym. 2010).  



65 

7.4 Tutkimuksen merkitys 

Tämä tutkimus on hoitotieteen alaan kuuluva väitöstutkimus, jonka tarkoituksena 

on kuvata ja selittää ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyötä kirurgisella vuo-

deosastolla potilaiden, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden näkökulmasta. 

Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva ikääntyvän muistisairaan poti-

laan hoitotyöstä kirurgisella vuodeosastolla. Tutkimuksella tuotetaan uutta tietoa, 

jonka avulla voidaan kehittää ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyötä sairaa-

laympäristössä sekä antaa tietoa henkilökunnan koulutustarpeista. Tuloksia voi-

daan myös hyödyntää ikääntyvän muistisairaan potilaan sairaalahoidossa, kun tun-

nistetaan ja ennaltaehkäistään toimintakyvyn alentumiseen vaikuttavia riskiteki-

jöitä.  

Tutkimusaihe on ajankohtainen, koska ikääntyneiden muistisairaiden potilai-

den määrä on lisääntynyt vuosittain kirurgisilla vuodeosastoilla ja ilmiötä on tut-

kittu vasta varsin vähän. Tutkimustulosten mukaan kirurgisilla vuodeosastoilla 

työskentelevillä hoitajilla on tiedollisia ja taidollisia puutteita muistisairaan poti-

laan hoitotyöhön liittyen. Lisäksi kiinnostuneisuus ikääntyvän muistisairaan poti-

laan hoitotyötä kohtaan on vähäistä. Tutkimustulokset nostavat esiin kirurgisen 

vuodeosaston hoitohenkilökunnan kapea-alaisen erityisosaamisen sekä fyysisen ja 

tehtäväkeskeisen hoitotyön toimintatavat. Kirurgisen vuodeosaston hoitotyö on 

tarkkaan mitoitettu ja hoitotyön prosessit hiottu harkiten. Muistisairas potilas ei 

välttämättä kykene itsenäisesti eikä ohjattuna nopeutettuun kirurgiseen hoitopro-

sessiin. Ikääntyvän muistisairaan potilaan käytösoireet ja kognitiiviset häiriöt ai-

heuttavat vuodeosaston hoitohenkilökunnalle fyysistä ja psyykkistä uupumista.  

Tutkimustulosten mukaan kirurgisen vuodeosaston hoitohenkilökunta tarvitsee 

sekä koulutusta että toimintaohjeita liittyen muistisairaan potilaan hoitotyöhön, 

keskeisiä koulutusaiheita ovat muun muassa muistisairaan potilaan kivunhoidon 

arviointi ja äkillisen sekavuustilan tunnistaminen. Hoitohenkilökunta kaipaa toi-

mintaohjeita haastaviin potilastilanteisiin sekä rajoitteiden käyttöön liittyen. Rajoit-

teiden käyttö on tulosten mukaan vähentynyt, mutta tieto vaihtoehtoisista toimin-

tatavoista on vielä vähäistä sekä hoitajilla että lääkäreillä. Toimintaohjeet antavat 

kirurgisen vuodeosaston henkilökunnalle tukea päätöksen tekoon ja samalla vah-

vistavat muistisairaan potilaan tasalaatuisen ja yhdenmukaisen kohtelun.  

Tutkimustulokset nostavat esiin akuuttivuodeosaston hoitoprosessin keskeiset 

kehittämiskohteet. Kehittämistyöhön kannattaa osallistaa henkilökunnan lisäksi 

myös muistisairaat potilaat ja heidän omaisensa, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä 
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tiedon lähteitä. Muistisairaat potilaat tulee asettaa palveluidensa suunnittelemisen 

ja arvioinnin keskipisteiksi.  

Tutkimus antaa myös tietoa tämän hetkisestä lisä- ja täydennyskoulutus tar-

peista. Muistisairaat potilaat ovat kasvava potilas ja asiakas- ja asukasryhmä kai-

kissa sosiaali- ja terveysalan palvelupisteissä. Tuloksia voidaan myös hyödyntää 

sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opetussuunnitelmia laadittaessa. Tarve geron-

tologiselle perus-, lisä- ja täydennyskoulutukselle on ilmeinen. Kirurgisilla vuode-

osastoilla työskentelevät lähi-, perus- ja sairaanhoitajat eivät ole välttämättä eri-

koistuneet kirurgiseen hoitotyöhön vaan osastoilla työskentelee esimerkiksi tervey-

denhoitajia, kätilöitä ja psykiatrisia sairaanhoitajia, joka on vuodeosaston rikkaus. 

Tulokset osoittavat, että tällä hetkellä työelämässä olevien hoitajien hoitotyön pe-

ruskoulutukseen laadittu opetussuunnitelma ei ole kyennyt ennakoimaan ikäänty-

vien potilaiden määrän kasvua erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä.  

Yhteiskunnallisesti tutkimus on merkittävä, sillä keskustelu ikäihmisten laitos- 

ja kotihoidosta ovat keskeisessä asemassa yleisessä keskustelussa. Tutkimuksen tu-

lokset osoittavat, että ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyö ja potilaan asema 

akuuttivuodeosastolla vaatii myös toimenpiteitä. Näyttöön perustuva toimintaohje 

muistisairaan potilaan toimintakyvyn alentumiseen vaikuttavien riskitekijöiden 

tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä sairaalan vuodeosastolla toisi mittavia sääs-

töjä. Tutkimuksen merkitystä lisää se, että se nostaa esiin useita hoitotieteen näkö-

kulmasta merkittäviä kehittämisen kohteita, joissa keskiössä ovat hoitotieteen kes-

keiset käsitteet: ihminen, ympäristö, terveys ja hoitotyön toiminnot. 
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8 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 

1. Hoitohenkilökunta toi esille, ettei heillä ollut tarvittavaa tieto-taitoa ikäänty-

neen muistisairaan potilaan hoitotyöhön liittyen. Vain neljä prosenttia hoita-

jista oli osallistunut muistisairaan potilaan hoitotyöhön liittyvään täydennys-

koulutukseen viimeisen vuoden aikana. Koulutuksella on kuitenkin keskeinen 

merkitys, sillä koulutukseen osallistuneet hoitajat arvioivat oman osaamisensa 

paremmaksi kuin muut. Ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyöhön liitty-

vää perus-, jatko- ja lisäkoulutusta tulisi lisätä. 

2. Hoitajat kokivat henkilökohtaista epäonnistumista tilanteissa, joissa yhteistyö 

muistisairaan potilaan kanssa ei onnistunut. Vastaavissa tilanteissa lääkäri pe-

rusteli potilaan yhteistyökyvyttömyyttä potilaan muistisairauden kautta. Hoi-

tohenkilökunnan puutteelliset tiedot muistisairaudesta aiheuttivat hoitajalle 

henkilökohtaista uupumista työssään. Vuodeosaston hoitohenkilökunta koki 

ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitamisen fyysisesti ja psyykkisesti ras-

kaaksi. Hoitohenkilökunnan olisi hyvä tunnistaa muistisairauteen liittyvät kes-

keiset oireet, kuten käytösoireet, joiden tiedetään voimistuvan sairaalaympä-

ristössä.  

3. Rajoitteiden käyttö kirurgisilla vuodeosastoilla on vähentynyt, mutta rajoittei-

den käyttö perustuu edelleen yksittäisen hoitajan tilannearvioon rajoitteiden 

tarpeellisuudesta. Rajoitteiden käyttämiselle ikääntyvillä potilailla tulisi laatia 

sekä yksikkö- että organisaatiotasolla selkeät toimintaohjeet. 

4. Vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttö rajoitteiden sijasta on kirjavaa. Selkei-

den toimintaohjeiden puuttuessa yksittäinen hoitaja on tilanteessa, jossa hän 

joko käyttää omaa luovuuttaan tai mahdollisesti päätyy fyysisten tai kemialli-

sen rajoitteiden käyttöön. Vaihtoehtoisten toimintatapojen käytöstä ikäänty-

villä muistisairailla potilailla täytyisi laatia sekä yksikkö- että organisaatiota-

solla selkeät toimintaohjeet Toimintaohje takaa potilaille yhtenäisen hoidon 

laadun. 

5. Tulosten mukaan hoitohenkilökunta keskittyi rutiininomaisesti muistisairaan 

potilaan fyysisen vaivan hoitamiseen. Hoitohenkilökunnan täytyy huomioida, 

tunnistaa ja vastata ikääntyvän muistisairaan potilaan yksilöllisiin niin fyysi-

siin, psyykkisin, sosiaalisiin kuin hengellisiin tarpeisiin. 

6. Potilaan omainen on merkittävässä roolissa muistisairaan potilaan hoidon eri 

vaiheissa. Omainen toimi muun muassa tiedonantajana, puolestapuhujanaja ja 
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turvan tuojana. Muistisairaan potilaan omaiset tulisi ottaa mukaan ikääntyvän 

muistisairaan potilaan hoitoprosessiin heti alkuvaiheessa. 

7. Vuodeosaston hoitohenkilökunnan hoitokäytännöt hoidettaessa ikääntyvää 

muistisairasta potilasta ovat hyvin kirjavat. Jokainen hoitaja voi itse määritellä, 

millä tavalla esimerkiksi ohjaa tai reagoi muistisairaan potilaan haastavaan 

käyttäytymiseen. Käytännön hoitotyö vaatisi toimintaohjeita sekä hoitosuosi-

tuksia, jotta muistisairaan potilaan hoitotyö olisi tasalaatuista ja yhdenvertaista 

kaikille potilaille. 

8. Muistisairaan potilaan sairaalahoitoon liittyviä riskitekijöitä on tutkittu paljon. 

Tutkitusta tiedosta huolimatta tietoa ei osata hyödyntää akuuttivuodeosastolla. 

Muistisairaan potilaan hoitotyön tueksi tarvittaisiin näyttöön perustuvia hoito-

suosituksia. Suositusten avulla voidaan parantaa muistisairaan potilaan hoidon 

laatua ja lisätä henkilökunnan valmiuksia. 
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9 Jatkotutkimusaiheet 

1. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty yhden erityisvastuualueen kirurgisilta 

vuodeosastoilta. Tätä tutkimusta varten kehitettyä mittaria tulisi hyödyntää ja 

kerätä aineisto valtakunnallisesti kaikista alue-, keskus- ja yliopistollisista sai-

raaloista. Valtakunnallisesta aineistosta voidaan tehdä alueellisia vertailuja 

ja/tai vertailla esimerkiksi yliopistollisten sairaaloiden vuodeosastojen hoito-

käytäntöjä.  

2. Tässä tutkimuksessa käytettyä mittaria voidaan hyödyntää myös muiden eri-

koisalojen akuuttihoidon vuodeosastoilla. Saatuja tuloksia voidaan vertailla eri 

erikoisalojen kesken. Tulosten pohjalta saadaan tietoa, mitä eroa ja samalai-

suutta eri erikoisalojen hoitohenkilökunnan toimintavoissa on.  

3. Jatkossa tulisi tehdä havainnointitutkimus sairaalaympäristön merkityksestä 

ikääntyvän muistisairaan potilaan käytösoireiden esiintyvyyteen. Tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuuden sairaalaa rakentaessa.  

4. Koulutusintervention vaikuttavuuden arvioinnin tutkiminen on tärkeää. Jat-

kossa tulisi järjestää koulutusinterventio kirurgisen vuodeosaston henkilökun-

nalle muistisairauteen liittyvistä käytösoireista ja haastavaan käyttäytymiseen 

liittyvistä toimintamalleista. Koulutusintervention tarkoituksena olisi lisätä 

hoitohenkilökunnan tietoutta ja valmiuksia. Koulutuksen jälkeen tehdään ky-

selytutkimus koulutuksen vaikuttavuudesta koulutukseen osallistuneille.  
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Liite 1 Saatekirje 

OULU X.X.2015 

HYVÄ VASTAANOTTAJA  

 

Tämä sähköposti sisältää linkin hoitohenkilökunnalle suunnattuun kyse-

lyyn ”Ikääntyvä muistisairas potilas kirurgisella vuodeosastolla”. Kysely on osa 

väitöskirjatyötäni. Kyselylomakkeella on tarkoituksena on selvittää miten ikäänty-

vän muistisairaan potilaan erityispiirteet huomioidaan kirurgisella vuodeosastolla.  

 

Osallistumisesi on ensiarvoisen tärkeää. Osallistuminen merkitsee oheisen kysely-

lomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Lomakkeen voi välillä keskeyttää ja jatkaa 

kun siihen löytyy taas aikaa. Kyselylomakkeen täyttämiseen kuluu aikaa noin 10 

minuuttia.   Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa. Antamasi vas-

taukset käsitellään nimettöminä ja ehdottaman luottamuksellisesti. Kenenkään vas-

taajan tiedot eivät paljastu tuloksissa. Kyselyn linkki on avoinna Sinulle X.X.2015 

saakka.  

 

Kyselylomakkeen kysymykset ja väittämät perustuvat tekemiini haastatteluihin 

(hoitohenkilökunta, lääkärit, potilaat ja omaiset) sekä aikaisempaan kirjallisuuteen. 

Kyselylomake on käynyt lausuntokierroksella asiantuntijapanelissa ja esitestattu 

yhdellä kirurgisella vuodeosastolla (n=17).  

 

Jos Sinulla on jotain kysyttävää tutkimukseeni tai kyselylomakkeeseen liittyen voit 

ottaa minuun suoraa yhteyttä joko soittamalla tai sähköpostilla. Tutkimukseni oh-

jaajina toimivat TtT, dosentti Satu Elo sekä TtT, lehtori Reetta Saarnio. Seuranta-

ryhmässä toimivat dosentti, osastonylilääkäri Juha Saarnio ja THT, professori Helvi 

Kyngäs. 

 

Kiitos  

Yst.terv.  

 

Nina Hynninen, terveystieteiden tohtori opiskelija, Oulun yliopisto, Terveystietei-

den laitos 

 

Yhteystiedot: nina.hynninen@student.oulu.fi, puh. 040 747 76XX 
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Liite 2 Kyselylomake 

 

Ikääntyvä muistisairas potilas kirurgisella vuodeosastolla 1.2 

Ikääntyvällä muistisairaalla potilaalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 65 vuotiasta tai sitä vanhempaa potilasta, jolla on 
diagnosoituna jokin muistisairaus.

VASTAUSOHJE: Ole hyvä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin joko valitsemalla tilannettasi parhaiten kuvaava 
vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun tilaan. 

1. Ikäsi vuosina *




2. Sukupuolesi *

 Nainen

 Mies

3. Ammatillinen koulutuksesi *

 Sairaanhoitaja, AMK

 Erikoissairaanhoitaja

 Sairaanhoitaja

 Lähihoitaja

 Perushoitaja

 Muu, mikä

4. Työkokemuksesi terveydenhuoltoalalla vuosina *

Merkitsi työkokemuksesi täysinä vuosina




2 merkkiä jäljellä

5. Työkokemuksesi kirurgisella vuodeosastolla vuosina (mukaan lasketaan kaikki kokemuksesi eri 
vuodeosastoilla/yksiköissä, joissa hoidettavat kirurgisia vuodeosasto potilaita) *

Merkitsi työkokemuksesi täysinä vuosina




2 merkkiä jäljellä

6. Vuodeosasto, jolla työskentelet sijaitsee *

 Yliopistollisessa sairaalassa

 Keskussairaalassa
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 Aluesairaalassa

7. Työsuhteesi laatu *

 Vakituinen

 Määräaikainen

 Muu, mikä

8. Vaatiiko ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitaminen mielestäsi erityisosaamista hoitajalta? *


Kyllä,

millaista

 Ei

 En osaa sanoa

9. Millaiseksi arvioit oman osaamisesi ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitamisessa? *

 Osaamiseni on erittäin hyvä

 Osaamiseni on hyvä

 Osaamiseni on tyydyttävä

 Osaamiseni on huono

 Osaamiseni on erittäin huono

10. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana muistisairaan potilaan hoitotyöhön liittyvään 
täydennyskoulutukseen? *


Kyllä,

millaiseen

 En

11. Millaista täydennyskoulutusta toivoisit saavasi ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitotyöhön liittyen? 




12. Kuinka usein osastollasi hoidetaan ikääntyvää muistisairasta potilasta ? *

 Päivittäin

 2-3 kertaa viikossa

 Kerran viikossa

 Joka toinen viikko

 Kuukausittain

 Harvemmin kuin kuukausittain

13. Kuinka usein osastosi hoitohenkilökunnalla on etukäteen tietoa ikääntyvän potilaan muistisairaudesta? *
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 Erittäin usein

 Usein

 Joskus

 Harvoin

 Ei koskaan

14. Osastollesi tulevan kirurgisen potilaan muistisairaus tulee esille *

Voit valita useamman vaihtoehdon

 Luen lähetteestä

 Luen potilastietojärjestelmästä potilaan taustatiedoista

 Kuulen potilasraportilla

 Käy ilmi potilaan käyttäytymisestä vuoroni aikana

 Potilaan omainen ilmoittaa

 Jollakin muulla tavalla, miten

15. Tieto potilaan muistisairaudesta vaikuttaa potilaan vuode-/ huonepaikan järjestelyihin *

 Erittäin usein

 Usein

 Joskus

 Harvoin

 Ei koskaan

16. Ovatko osastosi fyysiset tilat mielestäsi soveltuvat ikääntyvälle muistisairaalle potilaalle? *

 Kyllä


Ei,

koska

 En osaa sanoa

17. Millainen on muistisairaan potilaan omaisen rooli osastollasi? *

Valitse jokaisen väittämän kohdalta kokemustasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

Ei
koskaan

Omainen osallistuu aktiivisesti hoidon 
suunnitteluun     

Omainen on mukana hoitoon liittyvässä 
päätöksenteossa     

Omainen käy osastolla päivittäin     

Omainen on apuna potilaan hoitamisessa     

Omaisen läsnäolo rauhoittaa potilasta     

Omainen soittaa osastolle päivittäin     

Omainen toimii potilaan puolestapuhujana     

Omainen pyrkii mahdollistamaan potilaan 
kotiuttamisen sairaalasta     
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Omainen ole ei yhteydessä vuodeosaston 
henkilökuntaan     

Omainen käyttäytyy hoitohenkilökuntaa kohtaan 
hyökkäävästi     

18. Millainen on toimintatapasi ohjatessasi ikääntyvää muistisairasta potilasta? *

Valitse jokaisen väittämän kohdalta toimintatapaasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

En
koskaan

Ennen ohjauksen aloitusta paneudun potilaan 
taustatietoihin     

Huomioin ennen ohjaustilannetta potilaan 
vireystilan     

Annan potilaan omaiselle mahdollisuuden 
osallistua potilasohjaukseen     

Ohjatessani potilasta varaan itselleni aikaa 
ohjaamiselle     

Huomioin potilaan ohjaustilanteessa oman 
puheeni selkeyden     

Annan potilaalle kirjallista ohjausta     

Annan potilaalle suullista ohjausta     

Hyödynnän potilaan ohjauksessa demonstraatiota
demonstraatiota (näyttämällä opettamista)     

Potilaan muistisairaus ei vaikuta 
ohjaustilanteeseen     

Muistisairaan potilaan ohjaaminen turhauttaa, 
koska potilas ei muista     

Ohjatessani potilasta huomion, että fyysinen tila 
on rauhallinen     

Ohjatessani potilasta varaan erillisen tilan 
ohjaukselle     

Kirjaan antamani potilasohjauksen 
potilasasiakirjaan     

19. Vaatiiko ikääntyvän muistisairaan potilaan kivun arviointi mielestäsi erityisosaamista hoitajalta? *

 Kyllä

 Ei

 En osaa sanoa

20. Millainen on toimintatapasi muistisairaan potilaan kivun arvioinnissa ja hoitamisessa? *

Valitse jokaisen väittämän kohdalta toimintatapaasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

En
koskaan
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Kysyn potilaalta onko hänellä kipuja     

Kysyn potilaan omaiselta arviota potilaan kivusta     

Pyydän toista hoitajaa potilaan kivun arvioinnin 
avuksi     

Arvioin potilaan kipua havainnoimalla hänen 
käyttäytymisensä muutoksia     

Arvioin potilaan kipua havainnoimalla hänen 
kasvojensa ilmeitä     

Arvioin potilaan kipua havainnoimalla hänen 
kehonsa eleitä     

Arvioin potilaan kipua havainnoimalla hänen 
ääneensä voimakkuutta     

Arvioin potilaan kipua havainnoimalla hänen ihonsa
ihonsa kosteutta ja väriä     

Arvioin potilaan kipua havainnoimalla hänen 
kosketusarkuuttaan     

Arvioin potilaan kipua mittaamalla hänen 
vitaalielintoimintojaan (pulssi, verenpaine, 
hengitystiheys)

    

Arvioin potilaan kipua kivunarviointimittarilla 
(VAS/VRS/PAINAD)     

Arvioin potilaan kipua havainnoimalla hänen uni-
valverytmiä     

Annan säännöllisesti kipulääkettä lääkärin ohjeen 
mukaan     

Kirjaan kivunarvioinnin potilasasiakirjaan     

Jokin muu tapa, mikä     

21. Kuinka usein hoitamillasi muistisairailla potilailla esiintyy seuraavanlaista haastellista käyttäytymistä? 

Valitse jokaisen väittämän kohdalta kokemustasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

Ei
koskaan

Levottomuus ja rauhattomuus *     

Äkillinen sekavuus *     

Ulosteilla sotkeminen *     

Liikkuminen toisten potilaiden huoneissa *     

Muiden potilaiden häiritseminen *     

Jatkuva huutaminen/kirkuminen *     

Kielellinen aggressiivisuus (esim. nimittely, 
uhkailu) *     

Toistuva kyseleminen ja pyyteleminen *     
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Epäluuloisuus *     

Fyysinen aggressiivisuus (esim. lyöminen, 
pureminen, potkiminen) *     

Hoitotoimenpiteiden vastustaminen *     

Poikkeava seksuaalinen käyttäytyminen *     

Itsensä vahingoittaminen (esim. itsensä 
hakkaaminen, pureminen, raapiminen, nyppiminen)
*

    

Uni-valverytmin häiriö *     

Passiivisuus *     

Ohjeiden seuraamattomuus *     

Sylkeminen *     

Muuta, mitä     

22. Miten toimit, kun muistisairas kirurginen potilas käyttäytyy haasteellisesti? 

Valitse jokaisen väittämän kohdalta kokemustasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

En
koskaan

Vien hänet omaan huoneeseen *     

Kysyn, mikä hänellä on hätänä *     

En tee mitään *     

Suhtaudun huumorilla *     

Tarkistan hoitosuunnitelmasta potilaan taustan ja 
mahdolliset ohjeet *     

Käytän fyysistä voimaa tilanteen rauhoittamiseksi
*     

Kestän tilanteen, koska potilaalla on oikeus olla 
vihainen ja suuttua *     

En ole kuulevinani, näkevinäni tai huomaavinani 
mitään *     

Järjestän potilaalle toimintaa esim. laitan 
television päälle potilashuoneessa *     

Komennan potilasta *     

Annan aikaani potilaalle; keskustelen, kosketan, 
olen lähellä *     

Annan rauhoittavaa lääkettä *     

Toimit jollakin muulla 
tavalla, miten     

23. Millainen vaikutus muistisairaan potilaan haasteellisella käyttäytymisellä on mielestäsi toisiin potilaisiin? *
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 Erittäin suuri vaikutus

 Suuri vaikutus

 Kohtalainen vaikutus

 Vähäinen vaikutus


Erittäin vähäinen 
vaikutus

 Ei lainkaan vaikutusta

24. Kuinka usein sinun kokemuksesi mukaan seuraavat tilanteet johtavat muistisairaan potilaan fyysiseen 
rajoittamiseen?

Valitse jokaisen väittämän kohdalta kokemustasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

Ei
koskaan

Potilas ei pysty kävelemään, mutta ei muista sitä *     

Muistisairas potilas häiritsee muita potilaita *     

Potilas ei pysty itsenäisesti syömään, 
peseytymään jne. *     

Potilas on levoton *     

Potilas menee toisten potilaiden huoneisiin *     

Potilas rikkoo tavaroita *     

Potilas on vaaraksi itselleen esim. kaatuu *     

Potilas on sekava *     

Potilas on aggressiivinen *     

Potilas sotkee ulosteilla *     

Potilas koskettelee leikattua aluetta *     

Potilas koskettelee seurantalaiteita, happiviiksiä, 
katetria yms. *     

Pelkäät potilaalle sattuvan jotain sillä aikaa, kun 
työskentelet muissa potilashuoneissa *     

Jokin muu syy, mikä     

25. Kuinka usein seuraavia fyysisen ja epäsuoran rajoittamisen muotoja osastollasi käytetään muistisairaan potilaan 
hoitotyössä?

Valitse jokaisen väittämän kohdalta kokemustasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

Ei
koskaan

Potilas laitetaan istumaan tavalliseen tuoliin ja 
kiinnitetään hänet vyöllä *     

Potilas laitetaan istumaan pyörätuoliin ja 
kiinnitetään hänet vyöllä *     

Potilaalla käytetään lepositeitä vuoteessa *     

Potilaan sängyn koko laidat nostetaan ylös 
molemmin puolin *     
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Potilaalla käytetään magneettivyötä *     

Potilaan toiminnan/liikkumisen rajoittamiseen 
käytetään fyysistä voimaa *     

Potilaan kutsuun ei vastata, kun hän haluaa apua 
liikkumiseen *     

Potilaalta otetaan pois liikkumisen apuväline *     

Jokin muu, mikä     

26. Onko osastollasi kirjalliset ohjeet fyysisten rajotteiden käytölle? *

 Kyllä

 Ei

 En osaa sanoa

27. Kuka tekee osastollasi päätöksen muistisairaan potilaan fyyisestä rajoittamisesta? *

Voit valita useamman vaihtoehdon

 Hoitotilanteessa oleva hoitaja

 Osastonhoitaja

 Lääkäri

 Omahoitaja

 Joku muu, kuka

28. Kuinka usein osastollasi käytetään fyysisiä rajotteita hoidettaessa muistisairaita potilaita? *

 Päivittäin

 2-3 kertaa viikossa

 Kerran viikossa

 Joka toinen viikko

 Kuukausittain

 Harvemmin kuin kuukausittain

 Ei koskaan

29. Kuinka usein käytät seuraavia toimintapoja fyysisen rajoittamisen sijasta? *

Valitse jokaisen väittämän kohdalta toimintaasi lähinnä kuvaava vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

En
koskaan

Yritän selvittää miksi potilas on aggressiivinen ja 
levoton     

Yritän järjestää fyysisen hoitoympäristön 
turvallisemmaksi     

Olen lähellä potilasta; kosketan häntä, puhun 
potilaalle ja kuuntelen häntä     

Kestän potilaan haasteellisen käyttäytymisen     

Neuvottelen työtovereitteni kanssa toimintatavoista
toimintatavoista     
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Neuvottelen potilaan omaisten kanssa 
toimintatavoista     

Toimin potilaan tahdon mukaan, esim. jos potilas ei 
ei halua mennä suihkuun, hänen ei tarvitse     

Annan potilaalle rauhoittavaa lääkettä     

Annan potilaalle kipulääkettä     

Yritän saada potilaan huomion kiinnittymään 
johonkin muuhun asiaan     

Pyrin järjestämään potilaalle asiantuntijan 
konsultaation     

Pyrin järjestämään potilaalle vierihoitajan     

Jokin muu toimintatapa, 
mikä     

30. Mitkä ammattiryhmät osallistuvat osastollasi muistisairaan potilaan hoitoprosessiin? 

Valise jokaisen väittämän kohdalta kokemustasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin usein Usein Joskus Harvoin Ei koskaan

Sosiaalityöntekijä *     

Toimintaterapeutti *     

Fysioterapeutti *     

Ravitsemusterapeutti *     

Psykiatri *     

Geriatri *     

Muistihoitaja *     

Vartija *     

Muu, mikä     

31. Miten muistisairaan potilaan kotiuttaminen/jatkohoitoon siirtyminen on järjestty osastollanne? *

Valitse jokaisen väittämän kohdalta kokemustasi lähinnä oleva vaihtoehto

Erittäin
usein Usein Joskus Harvoin

Ei
koskaan

Potilas voi viipyä vuodeosastolla niin kauan kuin 
hänen toipumisen kannalta on tarpeen     

Kotiuttamisen suunnittelu aloitetaan heti potilaan 
saavuttua osastolle     

Jatkohoitoon siirtymisen suunnittelu aloitetaan heti 
heti potilaan saavuttua osastolle     

Potilas siirtyy osastolta omaan kotiinsa     

Vuodeosaston hoitaja on yhteydessä sairaalan 
sosiaalityöntekijään kotiavun järjestämistä varten     
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Vuodeosaston hoitaja on yhteydessä 
kotisairaanhoitoon/ kotihoitoon potilaan kotihoidon 
järjestämistä varten

    

Ennen potilaan kotiutusta/ jatkohoitoon siirtymistä 
potilaan hoidon kokonaistilanne arvioidaan     

Potilaan kotiuttamisen yhteydessä järjestetään 
kotiuttamisneuvottelu, johon osallistuvat potilaan 
ja omaisen lisäksi vuodeosaston hoitaja ja lääkäri.

    

Potilaan muistisairauteen liittyvät asiat jätetään 
hoidettavaksi avoterveydenhuoltoon     

Potilas siirtyy jatkohoitoon terveyskeskukseen/ 
aluesairaalaan tms. laitokseen     

Potilaan kotiuttamisesta ilmoitetaan potilaan 
omaiselle     

Potilaan jatkohoitoon siirtymisestä ilmoitetaan 
potilaan omaiselle     

32. Miten Sinä kehittäisit ikääntyvän muistisairaan potilaan hoitoa kirurgisella vuodeosastolla? 

Seuraavaan kysymykseen vastaaminen on vapaaehtoista. Toivon, että Sinulla olisi vielä hetki aikaa tähän viimeiseen 
kysymykseen.




KeskeytäKeskeytä

(Sivu 1 / 1)
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Liite 3 Tiedote potilaalle ja hänen omaiselleen 

Hyvä potilas/ omainen  
 

Tutkimukseni tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva ikääntyvän muis-

tisairaan leikkauspotilaan hoitamisesta kirurgisella vuodeosastolla. Tutkimuksessa 

selvitetään mitkä ovat muistisairaan potilaan vuodeosasto hoitoon liittyvät erityis-

piirteet ja miten nämä erityispiirteet otetaan huomioon. Tutkimus on väitöskirjatyö, 

jonka teen Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella.  
 

Tutkimukseni kohteena ovat kirurgiseen toimenpiteeseen tulevat ikääntyvät muis-

tisairaat potilaat. Tässä tutkimuksessa ikääntyneellä käsitetään 65 vuotta täyttäneet 

ja sitä vanhemmat henkilöt.  Tässä tutkimuksessa potilaan omaiseksi katsotaan hen-

kilö, joka on sukulaissuhteessa potilaaseen. Omainen on usein perheenjäsen kuten 

puoliso, lapset ja sisarukset.  
 

Tutkimukseni ensimmäisessä vaiheessa haastattelen potilaita, omaisia sekä hoito-

henkilökuntaa ja lääkäreitä, jotka työskentelevät kirurgisella vuodeosastolla. Pyy-

dänkin saada haastatella Teitä sairaalassa olo aikananne. Haastattelun kesto on noin 

1–2 tuntia, haastattelut myös nauhoitetaan.  Haastatteluaineisto ja muut tiedot kä-

sitellään niin, ettei Teidän henkilöllisyytenne paljastu tutkimusraporteissa. Teillä on 

mahdollisuus saada lisätietoa tutkimuksesta minulta. Tutkimukseen osallistuminen 

on vapaaehtoista ja voitte kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää sen ilman että se 

vaikuttaisi Teidän hoitoonne.   
 

Mikäli suostutte osallistumaan tutkimukseeni, otan Teihin yhteyttä sopiakseni haas-

tatteluajankohdan. 
 

Ystävällisin terveisin 
 

TtM Nina Hynninen 

Ukkostie 6  

90420 Oulu  

040–747 XXX  
 

Tutkimuksesta vastaava 

THT Arja Isola  

PL 5000 

90014 Oulun yliopisto 
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