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Abstract

The purpose of the study was to describe elderly care staff's experiences of job satisfaction 
and working environment during the implementation of kinaesthetics. Job satisfaction 
refers to employees’ experiences of the characteristics of the work, the functioning of the work 
community, and organizational justice. The working environment is defined through its 
physical, social and symbolic characteristics. Kinaesthetic was implemented in three geriatric 
wards.

The first sub study (I) described the baseline job satisfaction of elderly care staff (N = 364) 
in a joint social and health care collaboration area comprising four municipalities prior to 
the implementation of kinaesthetics. The second sub study (II) described the changes that took 
place during the implementation of kinaesthetics in the working environment of nursing 
care as perceived by nurses (N = 15). The third sub study (III) described the changes in 
staff job satisfaction during the implementation of kinaesthetics. The material used to compare 
the different time points was collected in 2012 ((N = 336), 2014 (N = 326) and 2017 (N = 370). 
The data in the sub studies were analysed using statistical methods and qualitative content 
analysis.

During the implementation of kinaesthetics the changes were manifested in the nurse’s 
role, nursing mission and as increased meaningfulness of nursing. Job satisfaction was at a rather 
good level throughout the follow-up period. The line manager was present in everyday work 
and their actions were perceived as fair and just. The new operational model promoted a 
sense of community and setting goals. A common operational model and the support received 
from the line manager, colleagues and the person responsible for kinaesthetics promoted staff’s 
commitment to the new care practice model and work in elderly care. In change management, 
it is important to recognise the prevalent culture in the workplace and the changing operational 
environment. The new care practice model must be given sufficient time to take root, and 
necessary resources must be allocated so that the process of change can be taken forward.

The study produced new information which can be utilised by nursing leaders both 
nationally and internationally in developing the rehabilitation care practice model.

Keywords: elderly, geriatric nursing, job satisfaction, kinaesthetics, nursing 
environment, nursing management
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia 
työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana. Työtyytyväisyy-
dellä tarkoitetaan työntekijöiden kokemuksia työn piirteistä, työyhteisön toimivuudesta ja johta-
misen oikeudenmukaisuudesta. Toimintaympäristö määritellään fyysisten, sosiaalisten ja symbo-
listen ominaisuuksien kautta. Kinestetiikka otettiin käyttöön kolmella geriatrisella osastolla.

Ensimmäinen osatutkimus (I) kuvasi yhden neljän kunnan muodostaman yhteistoiminta-alu-
een vanhustenhuollon henkilöstön (N = 364) työtyytyväisyyden lähtötilannetta ennen kinestetii-
kan käyttöönottoa. Toinen osatutkimus (II) kuvasi kinestetiikan käyttöönoton aikana tapahtunei-
ta muutoksia hoitotyön toimintaympäristössä hoitajien (N = 15) kokemana. Kolmannessa osatut-
kimuksessa (III) kuvattiin, millaisia muutoksia tapahtui henkilöstön työtyytyväisyydessä kines-
tetiikan käyttöönoton aikana. Aikavertailun aineisto kerättiin vuosilta 2012 (N = 336), 2014 (N = 
326) ja 2017 (N = 370). Osatutkimusten aineistot analysoitiin tilastollisesti ja laadullisella sisäl-
lönanalyysillä.

Kinestetiikan käyttöönoton aikana muutokset näkyivät hoitajan roolissa, hoitotyön toimintai-
deologiassa ja hoitotyön merkityksellisyyden lisääntymisenä. Työtyytyväisyys oli koko seuran-
ta-ajan melko hyvällä tasolla. Lähijohtaja oli mukana arjessa ja hänen toimintansa koettiin 
oikeudenmukaiseksi. Uusi toimintamalli lisäsi yhteisöllisyyttä ja toiminnan tavoitteellisuutta. 
Yhteinen toimintamalli, lähijohtajan ja työtovereiden sekä kinestetiikasta vastavan tuki lisäsi 
sitoutumista uuteen toimintamalliin ja iäkkäiden hoitotyöhön. Muutosta johdettaessa on tärkeää 
tunnistaa työyhteisön taustalla oleva kulttuuri ja muuttuva toimintaympäristö. Uuden toiminta-
mallin juurruttamiselle on annettava aikaa, ja se on resursoitava niin, että muutosprosessia voi-
daan viedä eteenpäin.

Tutkimuksella tuotetaan uutta tietoa, jota hoitotyön johtajat voivat hyödyntää sekä kansalli-
sesti että kansainvälisesti kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittämistyössä.

Asiasanat: geriatrinen hoitotyö, hoitotyön johtaminen, hoitotyön toimintaympäristö, 
ikäihminen, kinestetiikka, työtyytyväisyys
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1 Johdanto 

Tällä hetkellä ikääntyneiden palvelut ovat yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. 

Väestö elää yhä pitempään ja etenkin Suomessa väestö ikääntyy muita maita 

nopeammin maamme ikärakenteen muutoksen vuoksi (Tilastokeskus 2019). 

Samalla kun väestö ikääntyy, kasvaa erilaisten ikäihmisten hoivapalvelujen tarve 

(Flinkman ym., 2014; Eldh, 2016; STM, 2017), mikä omalta osaltaan koettelee 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja koko kuntasektoria. Monilla 

kunnilla on jo nyt vaikeuksia saada henkilökuntaa ikääntyneiden palveluihin. Myös 

kuntien työntekijöiden ikääntyessä ja eläköityessä kunnat joutuvat yhä enemmän 

kilpailemaan työvoimasta (Clausen ym., 2014; Ervasti, 2018). Jotta ikäihmisten 

hoitotyöhön saadaan uusia työntekijöitä, tarvitaan palvelujen, työmenetelmien ja 

työtapojen kehittämistä (McGilton ym., 2013; Rokstad ym., 2016, Öhman ym., 

2017). Vanhuspalvelujen johtajat ovat avainasemassa, ja heidän tehtävänään on 

kannustaa henkilöstöä palvelutoiminnan kehittämiseen ja uusien toimintatapojen 

innovointiin (Vähäkangas, 2010; Kulmala, 2017). Lähijohtajat omalta osaltaan 

varmistavat, että uusia toimintatapoja toteutetaan ikäihmisten palveluja tarjoavissa 

toimintayksiköissä (STM, 2017).  

Kun uusia toiminta- ja työtapoja kehitetään iäkkäiden hoitotyöhön, on tärkeää, 

että samalla kiinnitetään huomiota henkilöstön työtyytyväisyyteen (Rokstad ym., 

2016). Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton hyvän ikääntymisen ja 

palvelujen parantamiseksi laadittujen laatusuositusten (STM, 2017) mukaan 

ikääntyneiden toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää toimintaa tulee lisätä ja 

samalla tätä johdettaessa tulee henkilöstön työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja 

työhön sitoutumista edistää. Laatusuositusten mukaan henkilöstön osaamista 

vahvistetaan niin, että henkilöstö kehittää osaamistaan jatkuvasti ja käyttää 

vaikuttavaksi todettuja menetelmiä työssään. 

Kuntoutumismahdollisuuksien tunnistaminen ja kuntoutuminen ovat 

haasteellisia varsinkin ympärivuorokautisessa hoidossa, koska ikäihmiset ovat 

usein monisairaita ja heillä voi olla erilaisia toimintakyvyn vajeita (Vähäkangas & 

Niemelä, 2015). Kuntoutumista edistävän toiminnan onnistumiseksi tarvitaan 

joustavaa ajattelutapaa, kuntoutumista edistäviä toimintatapoja, moniammatillista 

yhteistyötä, asiakkaiden omaa osallisuutta ja innovatiivista toimintaa (Kraft ym., 

2013; Pasanen & Vähäkangas, 2018). Sosiaali- ja terveysministeriön 

laatusuosituksissa kinestetiikka mainitaan hyvänä toimintamallina, joka lisää 

asiakkaiden omaa liikkumista ja samalla tukee henkilöstön työskentelyä (STM, 

2017). 
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Kuntoutumista edistävä hoitotyö mahdollistetaan hyvällä lähijohtamisella. 

Lähijohtajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vanhuspalvelujen johtajia, 

osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia sekä kotihoidon johtajia ja ohjaajia. He ovat 

johtamisjärjestelmässä asiakasrajapinnalla työskenteleviä johtajia. Heidän 

tehtävänä on strategioiden jalkauttaminen, käytännön toiminnan organisointi ja 

kehittäminen, henkilöstön johtaminen sekä toiminnan tulosten arviointi. (Skytt ym., 

2008; Abdelrazek ym., 2010; Vähäkangas ym., 2012.)   

Kuntoutumista edistävään toimintaan on liittynyt kansallisesti kuluneiden 

kymmenen vuoden aikana monia linjauksia ja kehittämishankkeita. Vuonna 2015 

päättynyt sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE 

2012–2015) nosti jo ikääntyneiden palvelujen keskiöksi kotihoidon, kuntoutumista 

edistävän toiminnan ja ikäihmisen aktiivisen osallistumisen hoitoonsa. 

Vanhuspalvelulaki (Finlex 2012), joka tuli voimaan vuonna 2013, antoi suunnan 

ikääntyneiden kuntoutumista edistävälle toiminnalle. Vanhuspalvelulain mukaan 

ikääntyvien palvelujen tulee edistää ikääntyneen henkilön hyvinvointia, terveyttä 

ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Laissa painotetaan lisäksi iäkkäiden 

henkilöiden elinympäristöä. Tilojen tulee olla riittävät, turvalliset, kodikkaat ja 

ikääntyneiden tarpeisiin sopivat. Ikääntyneen toimintakykyä selvitettäessä on 

otettava huomioon mm. elinympäristön esteettömyys. (STM, 2013.) Uuden 

hallitusohjelman mukaan Sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä siirretään 

perustasoon ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Hallitusohjelman mukaan 

maakuntien ja kuntien yhteistyöllä tuetaan erityisesti lasten ja nuorten lisäksi 

ikääntyneitä ja paljon palveluja tarvitsevia. (Valtioneuvosto, 2019.) Uusi 

vanhuspalvelujen lakiluonnos on parhaillaan valmistelussa. Lakiin tullaan 

kirjaamaan ikääntyneiden tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon 

henkilöstömitoitus, joka jatkossa tulisi olemaan 0,7. 

Vaikka kuntoutumista edistäviä toimintakäytäntöjä on Suomessa kehitetty 

viime vuosien aikana erilaisissa hankkeissa, ei tavoitteellista, moniammatillista 

kuntoutumista edistävää toimintaa ole vielä riittävästi (Vähäkangas & Niemelä, 

2015). Kuntoutumiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä tarvitaan enemmän tietoa. 

Työtyytyväisyyttä on sen sijaan tutkittu paljon, mutta tutkimusta iäkkäiden 

hoitotyössä työskentelevien työtyytyväisyydestä sekä kuntouttavan työmenetelmän 

vaikutuksesta henkilöstön työtyytyväisyyteen on niukalti. (Stanmore ym., 2006; 

Resnic ym., 2009b; Vähäkangas, 2010; Öhman ym., 2017.) Nämä tutkimustulokset 

antavat viitteitä siitä, että kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta parantaa 

työtyytyväisyyttä iäkkäiden hoitotyössä.  
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Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on kuvata iäkkäiden hoitotyössä 

toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä 

kinestetiikan käyttöönoton aikana. Tutkimusaihetta tarkasteltiin määrällisesti ja 

laadullisesti. Tutkimus on terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöstutkimus, 

jolla on myös yhtymäkohtia hoitotieteeseen.  
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2 Työtyytyväisyys ja kuntoutumista edistävä 
toiminta iäkkäiden hoitotyön 
toimintaympäristössä 

2.1 Tiedonhaun kuvaus 

Tutkimusalueen kartoittamiseksi tehtiin tiedonhakuja yhteistyössä Oulun 

yliopiston lääketieteellisen kirjaston informaatikon kanssa käyttäen ennalta 

määrättyjä hakukriteereitä ja -sanoja. Haussa käytettiin pääasiassa lääke- ja 

hoitotieteen tietokantoja CINALH (EBSCO) ja SCOPUS, joista saatiin 

tutkimusaiheen tarkasteluun riittävästi aineistoa. Hakusanoina aineiston 

hakemisessa käytettiin eri yhdistelmiä: job satisfaction, gerontologic nursing, 

geriatric nursing, gerontologic care, aged care, health services for the aged, elderly, 

rehabilitation nursing, kinesthetics, kinaesthetics.  

Työtyytyväisyyttä on tutkittu runsaasti, ja hakusanalla työtyytyväisyys (job 

satisfaction) löytyi pelkästään CINALH-tietokannasta vuosilta 1976–2019 

yhteensä 38 340 tulosta, joista englanninkielisiä oli yhteensä 36 283. Samasta 

tietokannasta löytyi 476 englanninkielistä hakutulosta, jotka käsittelivät 

työtyytyväisyyttä (job satisfaction) ja ikäihmisten hoitotyötä (gerontologic nursing, 

gerontologic care, health services for the aged) tai kuntoutumista edistävää 

hoitotyötä (rehabilitation nursing) ja hoitotyötä (nursing). SCOPUS-tietokannasta 

vastaava luku oli 426. Työtyytyväisyyttä ja ikäihmisten hoitotyötä koskevia 

hakutuloksia rajattiin niin, että niistä käytiin vielä tarkemmin läpi tulokset vuosilta 

2010–2019. Näistä hakutuloksista valikoitiin tämän tutkimuksen aihealueeseen 

sopivimmat ja käyttökelpoisimmat lähteet. Kuntoutumista edistävään hoitotyöhön 

(rehabilitation nursing) ja työtyytyväisyyteen (job satisfaction) liittyviä tuloksia oli 

CINALH-tietokannassa 21, joista ainoastaan kaksi oli vuosilta 2010–2019, joten 

näistä käytiin myös vanhemmat hakutulokset läpi. Kinestetiikkaan ja ikääntyneiden 

hoitotyöhön tai kuntouttavaan hoitotyöhön liittyviä hakutuloksia CINALH-

tietokannassa oli vuosilta 1997–2019 ainoastaan yhdeksän. Näistä tuloksista viisi 

liittyi ikääntyneiden hoitotyöhön. Lähes samat kinestetiikkaa koskevat tutkimukset 

löytyivät myös SCOPUS-tietokannasta. Tietokannoista CINALH ja SCOPUS 

tehdyt tietokantahaut näkyvät taulukosta 1.  

Manuaalisia hakuja tehtiin käyttäen hyväksi julkaisujen Journal of Nursing of 

Management ja Journal of Advanced Nursing sisällysluetteloja vuosilta 2010–2019. 

Tämä valinta tehtiin, koska kyseessä olevissa julkaisuissa on paljon johtamiseen ja 
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työtyytyväisyyteen liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi samoilta vuosilta on 

käyty systemaattisesti läpi kotimaiset Gerontologia-, Hoitotiede- ja Hallinnon 

tutkimus -julkaisut. Viitekehyksessä on edellä mainittujen hakujen lisäksi 

hyödynnetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), sosiaali- ja 

terveysministeriön (STM) sekä Työterveyslaitoksen (TTL) julkaisuja ja 

internetsivuja. 

Taulukko 1. Tietokantahaut CINALH- ja SCOPUS-tietokannoista. 

Tietokanta / Hakusana Tulokset Tulokset vuosilta  

2010–2019 

Valitut 

CINALH 

(MH “Job Satisfaction+”) 

(MM ”Job Satisfaction +”) 

 

 

38 340 

21 185 

  

(MH ”Job Satisfaction”) AND (MH 

“Gerontologic Nursing”) OR (MH 

“Gerontologic Care”) OR (MH “Health 

Services for the Aged”) OR (MH 

“Rehabilitation Nursing”) 

Language English 

 

476 227 20 

(MH “ Job Satisfaction” ) AND ( MH 

“ Rehabilitation Nursing”)  

 

21 2 0 

(“Kinesthetics”) OR (“Kinaesthetics”) 

AND (“Geriatric) OR (“Gerontologic”) 

OR (“Rehabilitation”) OR (“Elderly”) 

OR (“Aged”) AND (“Nursing”) 

Language English and German 

 

9 7 5 

SCOPUS 

(“Job Satisfaction”) AND (“Geriatric”) 

OR (“Gerontologic”) OR 

(“Rehabilitation”) AND (“Nursing”) 

Language English 

 

 

426 

 

139 
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(“Kinesthetics”) OR (“Kinaesthetics”) 

AND (“Geriatric”) OR (“Gerontologic”) 

OR (“Rehabilitation”) AND (“Nursing”) 

Language English and German 

19 10 4 
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2.2 Työtyytyväisyys 

Työtyytyväisyys yhdistetään läheisesti käsitteeseen työhyvinvointi ja tämän vuoksi 

sitä voidaan pitää työhyvinvoinnin sukulaiskäsitteenä. (Laine ym. 2016). 

Työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin liittyvällä tutkimuksella on yli sadan 

vuoden perinteet. Tutkimukset painottuivat aluksi stressin ja työuupumuksen 

tutkimukseen, ja tämän kaltaisia stressitutkimuksia tehtiin jo 1920-luvun 

lääketieteessä. (Manka, 2011.) Työelämän stressitutkimukseen on 1970-luvulta 

lähtien sovellettu Karasekin ja Theorellin (1990) työn vaatimukset ja 

vaikutusmahdollisuudet -mallia sekä Siegristin (1996) työn vaatimien 

ponnistelujen ja palkitsevuuden mallia (Manka, 2011; Kumpulainen, 2013). 

Vuosien kuluessa tutkimus on muuttunut työturvallisuuden ja sairauksien 

painottamisesta työyhteisön toimivuuteen ja terveyden edistämiseen (Manka, 

2011). Vastapainona stressi- ja ongelmalähtöiselle lähestymistavalle tutkijat 

alkoivat 2000-luvulla positiivisen psykologian myötä painottaa työn 

voimavaratekijöiden merkitystä (Laine ym., 2016; Lehto & Viitala, 2016). Tällöin 

nousi vallalle myös työn imun tutkiminen. Työn imun katsottiin koostuvan 

kolmesta osatekijästä: tarmokkuudesta, omistautumisesta ja työhön 

uppoutumisesta. (Hakanen, 2011.)   

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvoinnilla tarkoitetaan 

turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja 

työyhteisöt tekevät hyvin johdetuissa organisaatioissa. Lisäksi määritelmän 

mukaan työ koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä elämänhallintaa tukevaksi. 

(Anttonen ym., 2009.) Työtyytyväisyys nähdään työhyvinvointia suppeampana ja 

työhyvinvointikokemusta rakentavana osatekijänä (Laine ym., 2016). Vaikka 

työtyytyväisyyttä on tutkittu useita vuosikymmeniä, on käsite työtyytyväisyys (eng. 

job satisfaction) monimerkityksellinen (Coomber & Barriball 2007; Hayes ym., 

2010, Castaneda & Scanlan, 2014;  Lu ym., 2019) ja sillä ei ole yhtä yhteistä 

määritelmää (Zhu, 2012). Perinteisessä työtyytyväisyyden mallissa huomio 

kiinnittyy kaikkiin niihin kokemuksiin, joita yksilöllä on omasta työstään (Lu ym., 

2019). Adamsin ja Bondin (2000) mukaan työtyytyväisyydellä voidaan ymmärtää 

työntekijän asenteellista ja affektiivista käsitystä siitä, onko työntekijä tyytyväinen 

työhönsä ja sen osatekijöihin. Työtyytyväisyydellä on todettu useiden tutkimusten 

(Adams & Bond, 2000; Zhu, 2012;  Lu ym., 2019) mukaan olevan yhteyttä työhön, 

työyhteisöön, johtamiseen ja toimintaympäristöön. 

Hoitotyöntekijöiden työtyytyväisyyttä on tutkittu runsaasti ja siitä on tehty 

myös useita kirjallisuuskatsauksia (Coomber & Barriball  2007; Utriainen & 
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Kyngäs 2009; Hayes ym., 2010; Lu ym., 2012; Lu ym,. 2019). Utriainen ja Kyngäs 

(2009) toteavat hoitajan työtyytyväisyyttä käsitelevässä kirjallisuuskatsauksessaan, 

että työtyytyväisyyttä edistää korkealaatuinen asiakaslähtöinen hoitotyö ja 

kollegoiden välinen toimiva yhteistyö. Lisäksi työn organisoinnilla kuten 

johtamisella, resursseilla ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella on yhteys 

työtyytyväisyyden kokemukseen. Hayesin ym. (2010) mukaan työtyytyväisyys 

voidaan jakaa sisäisiin, yksilöiden välisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin. Sisäiset 

tekijät ovat ikä, koulutus ja kokemus. Yksilöiden väliset tekijöillä tarkoitetaan 

autonomiaa, vuorovaikutusta työntekijöiden ja potilaiden kanssa, työn vaativuutta 

sekä esimiehen tukea. Ulkopuolisiin tekijöihin kuuluu organisaation rakenne, 

palkka, työn kuormittavuus sekä mahdollisuus edetä uralla. Castanedan ja 

Scanlanin (2014) tekemän käsiteanalyysin mukaan hoitotyössä työtyytyväisyydellä 

on yhteys kolmeen tekijään, jotka ovat autonomia, ihmisten välinen vuorovaikutus 

sekä potilashoito. Lu ym. (2019) totesivat kirjallisuuskatsauksen perusteella, että 

työtyytyväisyys on läheisessä yhteydessä fyysiseen toimintaympäristöön, 

työolosuhteisiin, työhön liittyviin odotuksiin ja stressiin, rooliristiriitoihin, oman 

työn sisältöön sekä sitoutumiseen organisaatioon ja ammattiin.  

Työhön liittyvien kuormitus- ja voimavaratekijöiden keskinäisellä tasapainolla 

on yhteys työtyytyväisyyden kokemukseen. Viime vuosina työtyytyväisyyteen 

liittyvissä tutkimuksissa on yhä enemmän painotettu työn psykososiaalisia 

voimavaratekijöitä. (Manka & Manka 2016.) Työn psykososiaaliset tekijät voidaan 

jakaa työn piirteisiin sekä työn sosiaaliseen ja organisatoriseen kontekstiin liittyviin 

tekijöihin. Työn piirteisiin liittyviä tekijöitä ovat työn sisältö ja vaatimukset, 

työmäärä ja tahti, työn hallintamahdollisuudet, työaika ja työympäristö. Työn 

sosiaaliset ja organisaatioon liittyvät tekijät ovat organisaatiokulttuuri ja 

organisaation toiminta, sosiaaliset suhteet, organisaation oikeudenmukaisuus, rooli 

organisaatiossa, työuran kehitys sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen. 

(Mäkiniemi ym., 2014.)  

Useat työtyytyväisyystutkimukset iäkkäiden hoitotyössä ovat viime vuosina 

liittyneet työn psykososiaalisiin tekijöihin, kuten työn vaatimuksiin ja työn 

hallintaan (Schmitdt & Diestel, 2011; Kubicek ym., 2014; Rouxel ym., 2016; Elliott 

ym., 2017), hoitajien sitoutumiseen iäkkäiden hoitotyöhön (Karantzas ym., 2012; 

Clausen ym., 2014; Chenoweth ym., 2014; Rahnfeld ym., 2016; Radford & 

Meissner, 2017; Hämmig, 2018), johtamiseen (McGilton ym., 2013; 

Schwendimann ym., 2016; Sulander ym., 2016; Backman ym., 2018) ja 

työyhteisön toimivuuteen (Chenoweth ym., 2014; Öhman ym., 2017). Lisäksi useat 

viimeaikaiset tutkimukset ovat liittyneet työtyytyväisyyteen ja iäkkäiden 
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yksilökeskeiseen hoitotyöhön (Edvardsson ym., 2011; Wallin ym., 2012; Suhonen 

ym., 2013; Alidina ym., 2014; Eldh ym., 2016; Rokstad ym., 2016).  

Tässä väitöskirjatutkimuksessa työtyytyväisyydellä tarkoitetaan iäkkäiden 

hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työn piirteistä, työyhteisön 

toimivuudesta ja johtamisen oikeudenmukaisuudesta. (Adams & Bond, 2000, 

Castaneda & Scanlan 2014, Lu ym., 2019.)  

2.2.1 Työn piirteiden yhteys työtyytyväisyyteen  

Aikaisempien tutkimusten mukaan keskeisiä työtyytyväisyyteen yhteydessä olevia 

työn piirteitä iäkkäiden hoitotyöhön liittyvissä tutkimuksissa (Schmitch & Diestel, 

2011; Kubicek ym., 2014; Rahnfeld ym., 2016; Rouxel ym., 2016; Wendsche ym., 

2016; Elliott ym., 2017; Hämmig 2018) ovat työn hallinta, työn vaatimukset sekä 

vaikutusmahdollisuudet työhön. Työn hallinta on voimavara henkilöstön 

työtyytyväisyydelle (Elliott ym., 2017). Karasekin ja Theorellin (1990) työn 

hallinnan ja vaatimusten malli kohdistuu työn piirteisiin, ja siinä vaatimusten ja 

hallinnan tasapainosta riippuu, onko työ työtyytyväisyyttä lisäävää vai voimavaroja 

uhkaavaa. Mallissa sosiaalisen tuen katsotaan lieventävän työn vaatimuksen ja 

hallinnan terveysvaikutuksia (Backman ym., 2018). Jos työntekijät kokevat työn 

vaatimukset liian suuriksi työn hallintaan nähden, voi tämä johtaa pitkään 

jatkuessaan työuupumukseen. Kohtuuttomat työn vaatimukset ja vähäiset 

vaikutusmahdollisuudet vähentävät näin ollen henkilöstön työtyytyväisyyttä. 

(McCormack ym., 2010; Rai, 2013; Rouxel ym., 2016; Elliott ym., 2017; Hämmig, 

2018.) Toisaalta tutkimus (Elliott ym., 2017) on myös osoittanut, että myös liian 

vähäinen työn vaativuus iäkkäiden hoitotyössä vaikuttaa negatiivisesti 

työtyytyväisyyteen. 

Työtyytyväisyyttä iäkkäiden hoitotyössä voidaan edistää lisäämällä 

toimenpiteitä voimavarojen kehittämiseksi ja pitämällä työn vaatimukset 

kohtuullisina (Wallin ym., 2012; Clausen ym., 2014; Sanchez ym., 2015; Hämmig, 

2018; Yetts ym., 2018). Työntekijät, jotka kokevat hallitsevansa omaa työtään, 

jaksavat työssään paremmin, ovat motivoituneempia ja osallistuvat aktiivisemmin 

työyhteisön toimintaan ja omaa työtään koskevaan päätöksentekoon (Elliott ym., 

2017). Hyvään työn hallintaan kuuluvat työn monipuolisuus, päätösvalta ja 

osallistumismahdollisuus (Sanchez ym., 2015; Yeatts ym., 2018). Mielekäs työ, 

jossa on mahdollisuus käyttää osaamistaan ja kehittyä ammatissaan, lisää 

tutkimuksen mukaan työtyytyväisyyttä (Chenoweth ym., 2014). Iäkkäiden 

hoitotyössä henkilöstöllä on kiire, työ kuormittavaa ja työn hallinta heikkoa työn 
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vaatimuksiin nähden (Clausen ym., 2014; Elliott ym., 2017; White ym., 2019). 

Tämän vuoksi iäkkäiden hoitotyössä tulee varsinkin työn hallintaan kiinnittää 

huomiota (Schmidt & Diestel, 2013; Rouxel ym., 2016). Tämä on kuitenkin haaste 

nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Ikääntyneiden palveluissa tapahtuneet viimeaikaiset rakenteelliset muutokset 

saattavat omalta osaltaan vaikuttaa työntekijöiden kokemaan hallinnan tunteeseen 

(Saarela ym., 2019). Muutoksessa johtamiseen kohdistuu aina odotuksia, jotka 

liittyvät läsnäoloon, tukeen, tasapuoliseen kohteluun ja avoimeen 

vuorovaikutukseen. Onnistuneessa muutoksessa painottuu myönteinen ilmapiiri ja 

positiivinen johtajuus, joissa keskeistä on tunnistaa tekijöitä, joita henkilöstö 

arvostaa sekä toimia arjessa lähellä muutostilanteita. (Syväjärvi & Vakkala, 2019.) 

Työtapojen ja työn organisoinnin muutos voi toisaalta lisätä työntekijän 

kuormitusta ja toisaalta tuoda mukanaan uusia psykososiaalisia hyvinvointia 

edistäviä voimavaratekijöitä (Mäkiniemi ym., 2014). Jatkuvat ja varsinkin huonosti 

toteutetut muutokset saattavat heikentää työntekijöiden työtyytyväisyyttä (Lehto & 

Viitala, 2016). 

 Henkilökunnan saatavuus varsinkin ikääntyneiden palveluihin ja julkisen 

sektorin resurssien niukkeneminen sekä asiakkaiden hoitoisuuden muuttuminen 

lisäävät iäkkäiden hoitotyössä vaatimuksia ja kuormittavuutta. 

Henkilöstöresurssien vähyys sekä kouluttamattomien työntekijöiden käyttö ovat 

yhteydessä voimakkaampaan kokemukseen kiireestä ja stressistä (Schwendimann, 

2016). Nämä edellä mainitut tekijät saattavat vaikuttaa välillisesti toiminnan 

laatuun (Elliott ym., 2017) ja työntekijöiden luovuuteen (Lehto & Viitala, 2016). 

Useat tutkimukset (Edvardsson ym., 2011; Suhonen ym., 2013; Alidina ym., 2014; 

Clausen ym., 2014; Öhman ym., 2017) ovat osoittaneet, että työtyytyväisyys 

lisääntyy, kun työntekijöillä on mahdollisuus tarjota ikäihmisille yksilöllistä ja 

laadukasta hoitoa.  

Työn kuormittavuuden lisäksi iäkkäiden hoitotyötä on pidetty alana, jossa 

palkkaus on matala. Iäkkäiden hoitotyöhön liittyvissä tutkimuksissa (Chenoweth 

ym., 2014; Clausen ym., 2014; Öhman ym., 2017; White ym., 2019) työn 

palkitsevuus on tuotu selkeästi esille yhtenä työn piirteenä, jolla on yhteys 

työtyytyväisyyteen. Decin, Connelin ja Ryanin (1989) itsemääräytymisteorian (eng. 

self-determination theory) mukaan ihmisiä ei houkuta työssä eteenpäin ainoastaan 

ulkoisesti motivoivat tekijät, kuten palkkiot ja raha, vaan myös sisäiset tekijät, työn 

haasteellisuus ja autonomia. Teorian mukaan työn tulee olla merkityksellistä ja 

haasteellista kykyihin nähden. Martelan ym. (2018) mukaan työn merkityksellisyys 

syntyy peruskokemuksista, joista ensimmäinen on autonomia eli tunne, että yksilö 
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voi tehdä itse valittuja ja häntä kiinnostavia asioita. Toinen kokemus on 

kompetenssi eli tunne siitä, että pääsee käyttämään omaa osaamistaan ja pystyy 

oppimaan uutta. Kolmantena on yhteisöllisyys eli kokemus, että kuuluu johonkin 

yhteisöön. Viimeisenä eli neljäntenä kokemuksena tulee hyväntahtoisuus, jolla 

tarkoitetaan tunnetta, että yksilö kokee auttavansa omalla toiminnallaan muita. 

Merkityksellisyys on palkasta riippumaton työn ominaisuus ja kytkeytyy 

työtyytyväisyyteen. (Martela & Riekki, 2018; Martela ym., 2018.)  

Tutkimusten mukaan iäkkäiden hoitotyössä työskentelevät työntekijät ovat 

kokeneet työstä saadun palkkauksen (Suhonen ym., 2012; Öhman ym., 2017; 

White ym., 2019) ja arvostuksen vähäiseksi (Clausen ym., 2014; White ym. 2019). 

Toisaalta mahdollisuus kehittyä omassa ammatissaan sekä työn autonomisuus 

lisäävät tutkimuksen mukaan henkilöstön työtyytyväisyyttä iäkkäiden hoitotyössä 

(Clausen ym., 2014; Öhman ym., 2017). 

2.2.2 Työyhteisön toimivuuden yhteys työtyytyväisyyteen 

Työtyytyväisyydellä on useiden viimeaikaisten iäkkäiden hoitotyöhön liittyvien 

tutkimusten (Dackert, 2010; McGilton ym., 2013; Chenoweth ym., 2014; Öhman 

ym., 2017) mukaan yhteys työyhteisöön ja työyhteisön toimivuuteen. Toimivalla 

työyhteisöllä tarkoitetaan rakenteellista sosiaalista verkostoa, jossa työntekijöillä 

on selkeät tavoitteet ja toimintamalli (Koskiniemi, 2016; Suhonen ym. 2019). 

Turvalliseen työyhteisöön, jossa vallitsee avoin vuorovaikutus, työntekijät 

välittävät toisistaan ja auttavat sekä tukevat toisia, kehittyy yhteisöllisyyttä, joka 

ilmenee usein me-henkenä (Suhonen ym., 2019). Työelämän yhteisöllisyys 

Lampisen ym. (2013) kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostuu 

yhteisöllisyyttä selittävistä tekijöistä ja yhteisöllisyyden tunteen seurauksista. 

Yhteisöllisyyden selittäviksi tekijöiksi pelkistyivät yksilö-, yhteistyö-, 

vuorovaikutus- ja kulttuuritekijät. Yhteisöllisyyden tunteen seuraukset ilmenevät 

sitoutumisena, työtyytyväisyytenä, hyvinvointina ja työn laatuna. Yhteisöllisyys on 

prosessi, jossa yksilön ja työyhteisön tavoitteet hioutuvat yhteen, ja parhaimmillaan 

tämä näyttäytyy vastavuoroisuutena, jossa on tilaa yksilön luovuudelle ja 

innostukselle. Yhteisöllisyyden tunteen saavuttamisessa yhteiset tavoitteet ja 

tiimityö ovat merkittäviä elementtejä. (Lampinen ym., 2013.)  

Hyvään vuorovaikutukseen kuuluu ongelmista puhuminen ja rakentavan 

palautteen antaminen. Lähijohtajalta terveyden- ja vanhustenhuollossa odotetaan 

ongelmiin tarttumista, avointa päätöksentekoa ja läsnäoloa. Lähijohtajan avoin 

vuorovaikutuksellinen toiminta, jossa lähijohtaja on aidosti läsnä, ja johon 
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työntekijät voivat luottaa liittyy läheisesti positiiviseen autenttiseen johtamiseen.  

(Wong & Laschinger, 2013; Mortier ym., 2016; Alilyyani, 2018; Malila ym., 2018; 

Giardano–Mulligan & Eckardt, 2019; Shirey ym., 2019). Terveyden- ja 

vanhustenhuollon työyhteisössä yksilöiden välinen yhteistyö, vuorovaikutus ja 

siitä muodostuva yhteisöllisyys vaikuttaa työntekijöiden työtyytyväisyyteen (van 

Beek ym., 2011; Lampinen ym., 2017; Lampinen ym., 2018).  

Yhteisöllisyyden käsitteeseen liitetään usein käsite sosiaalinen pääoma 

(Lampinen ym., 2013; Suhonen ym., 2019). Oksasen (2009) mukaan sosiaalinen 

pääoma muodostuu kahdesta ulottuvuudesta, jotka ovat esimiestyön laatu 

(vertikaalisesta ulottuvuus) ja työyhteisön henki (horisontaalisesta ulottuvuus). 

Kun työtovereita autetaan ja työntekijöiden sekä työntekijöiden ja esimiehen välillä 

vallitsee luottamus, vastavuoroisuus sekä yhteiset arvot ja normit, kertyy 

työyhteisöön työskentelyn sujuvuutta ja toimivuutta edistävää sosiaalista pääomaa 

(Oksanen, 2009; Kowalski ym., 2010; Read 2013). Sosiaalinen pääoma iäkkäiden 

hoitotyössä on sekä koko työyhteisön että yksilön voimavara, joka omalta osaltaan 

lisää työntekijöiden työtyytyväisyyttä (Hsu ym., 2015, Strömgren ym., 2016).  

2.2.3 Työtyytyväisyys ja johtamisen oikeudenmukaisuus  

Ikääntyneiden palveluissa tapahtuvat muutokset, säästö- ja tehostamispaineet ja 

näin ollen resurssien pieneneminen tuovat haasteita organisaatiolle ja sen 

johtamiselle (Lehto & Viitala, 2016; Syväjärvi & Vakkala, 2019). Työntekijöiden 

työtyytyväisyyden näkökulmasta on tärkeää, että tällaisissa tilanteissa 

päätöksenteko organisaatiossa ja työntekijän kohtelu koetaan oikeudenmukaiseksi 

(Mortier ym., 2016; Syväjärvi & Vakkala, 2019). Oikeudenmukaisuuden kokemus 

syntyy organisaation toimintaympäristön, esimiesten ja työntekijöiden 

vuorovaikutuksessa (Rodwell & Munro, 2013; Mortier ym., 2016). Päätöksenteon 

oikeudenmukaisuus viittaa siihen, missä määrin päätökset tehdään 

johdonmukaisesti eli koskevatko samat säännöt kaikkia, onko työntekijällä 

mahdollisuus tulla kuulluksi itseään koskevassa päätöksenteossa, tiedotetaanko 

päätöksistä sekä seurataanko ja muutetaanko epäonnistuneita päätöksiä. Kohtelun 

oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että esimies kohtelee alaisiaan kunnioittavasti ja 

kuuntelee heidän mielipiteitään tärkeissä asioissa. (Mooman, 1991; Mortier ym., 

2016; Malila ym., 2017; Giordano-Mulligan & Eckardt, 2019.) Johtamisen 

oikeudenmukaisuudella on myös paljon yhtymäkohtia positiiviseen autenttiseen 

johtamiseen (Koskiniemi, 2016; Mortier ym., 2016; Malila ym., 2018; Syväjärvi & 

Vakkala, 2019). Autenttinen johtaja on tietoinen itsestään ja toimintansa 
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seurauksista, ja hänellä on korkeat moraaliset periaatteet, joiden mukaan hän toimii.  

(Mortier ym., 2016; Giardano-Mulligan & Eckardt, 2019).  

Terveyden- ja vanhustenhuollossa johtamisen oikeudenmukaisuudella on 

todettu olevan yhteyttä henkilöstön työtyytyväisyyteen (Terzioglu ym., 2016; 

Sulander ym., 2016; Plaku-Alakbarova ym., 2018). Tutkimuksen mukaan 

iäkkäiden hoitotyössä työskentelevien työtyytyväisyyttä voidaan parantaa 

tarjoamalla tukeva ja positiivinen työympäristö (Karantzas ym., 2012; Alidina ym., 

2014; Chenoweth ym., 2014; Clausen ym., 2014; Willemse, 2014; Rahnfeldt ym., 

2016; Schwendimann ym., 2016; Elliott ym., 2017; Öhman ym., 2017), johon 

liittyy läheisesti henkilöstön sekä lähijohtajan välinen hyvä vuorovaikutus ja 

yhteistyö (Chenoweth ym., 2014; Schwendimann ym., 2016; Öhman ym., 2017) ja 

oikeudenmukainen kohtelu (Plaku-Alakbarova ym., 2018). Kun henkilökunta 

kokee työyhteisönsä oikeudenmukaiseksi, on sillä tutkimuksen mukaan vaikutusta 

annetun hoidon laatuun sekä henkilökunnan omassa työssä jatkamiseen (Sulander 

ym., 2016; Malila ym., 2017).  

2.3 Kuntoutumista edistävä toiminta iäkkäiden hoitotyössä 

2.3.1 Kuntoutumista edistävä hoitotyö  

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan työtyytyväisyyttä kuntoutumista 

edistävän hoitotyön toimintamallin näkökulmasta. Routasalon ym. (2004) mukaan 

kuntoutumista edistävän hoitotyöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa terveydenhuollon 

ammattihenkilö edistää ikääntyneen kuntoutumista tuomalla hänen käyttöönsä 

ammatilliset tietonsa ja taitonsa. Kuntoutumista edistävä toiminta on 

terveyslähtöistä, tavoitteellista ja moniammatillista toimintaa, jonka avulla 

edistetään ikäihmisen osallistumista ja arjessa selviytymistä (Vähäkangas, 2010; 

Elo ym., 2012). Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan kuntoutumista 

edistävän työtavan tavoitteena on parantaa asiakkaiden elämänhallintaa ja tukea 

asiakkaan omia voimavaroja. Työtapa perustuu asiakkaan ja työntekijän yhteiseen 

työskentelyyn, ja työssä käytetään erilaisia selviytymistä ja elämänhallintaa 

edistäviä tai asiakkaan omatoimisuutta edistäviä työtapoja. Kuntoutumista edistävä 

toiminta nähdään myös olennaisena osana paljon apua ja tukea tarvitseville 

asiakkaille ympärivuorokautisessa palvelussa. (STM, 2017.)  

On tärkeä, että hoitajat tunnistavat sen, että heillä on merkittävä rooli 

ikäihmisten kuntoutumista edistävässä hoitotyössä (Burke & Doody, 2012; Elo ym., 
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2012; Kraft ym., 2013). Laitoksissa ja palveluasumisyksiköissä työskentelevät 

hoitajat näkevät potilaat ja asiakkaansa 24 tuntia vuorokaudessa (Elo ym., 2012). 

Kuntoutumista edistävässä hoitajan toiminnassa lähtökohtana on yhteinen 

toimintafilosofia, johon hoitaja on sitoutunut. Hoitajan tehtäviin kuuluu mm. 

opettaminen, ohjaaminen, yhdessä tekeminen, kannustaminen, auttaminen, 

motivoiminen ja tiedottaminen. Hoitajalta kuntoutumista edistävän toiminnan 

toteutuminen edellyttää asiantuntijuutta ja uskoa asiakkaan kuntoutumisen 

mahdollisuuksiin. (Vähäkangas, 2010; Vähäkangas & Niemelä, 2015.) 

Kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta mahdollistetaan lähijohtamisen 

avulla. Ympärivuorokautisen hoidon lähijohtamiseen liittyviä keskeisiä suosituksia 

ovat mm. kuntoutumista edistävän toiminnan johtaminen innovatiivisesti, 

henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja hyvien kuntoutumista edistävien 

toimintojen tunnistaminen. Lähijohtamiseen kuuluu myös toimintayksiköiden 

arjen aktiivisuutta tukevien käytäntöjen kehittäminen ja kuntoutumista edistävän 

toiminnan tulosten arviointi. Lähijohtaja huolehtii lisäksi, että asiakkaille on 

laadittu tavoitteellinen kuntoutumissuunnitelma. (Vähäkangas, 2010; Vähäkangas 

ym., 2012; Vähäkangas & Niemelä, 2015.)  

Vähäkankaan (2010) tutkimuksessa tarkasteltiin kuntoutumista edistävää 

hoitajan toimintaa, siihen liittyviä tekijöitä ja johtamista käyttäen viitekehyksenä 

mm. Res-Care-mallia (Resnic ym., 2009a), joka on kehitetty laitoshoitoon ja 

palveluasumiseen. Burke ja Doody (2011) tutkivat hoitajan näkemystä omasta 

roolistaan ikääntyneiden kuntouttamisessa. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, 

että kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta näyttää parantavan työtyytyväisyyttä, 

vähentävän henkilöstön vaihtuvuutta ja parantavan iäkkäiden hoitotyön 

vetovoimaisuutta (Stanmore ym., 2006; Resnic ym., 2009b; Vähäkangas, 2010; 

Öhman ym., 2017).  

Tässä tutkimuksessa kuntoutumista edistävä hoitotyö on tavoitteellista 

moniammatillista ja terveyslähtöistä toimintaa, jossa lähtökohtana on ikäihmisen 

toimintakyvyn parantaminen, säilyttäminen tai toimintakyvyn heikkenemisen 

hidastuminen. Terveyslähtöisyydellä tarkoitetaan voimavaralähtöisyyttä. 

Kuntoutumista edistävässä hoitotyössä hoitaja edistää ikäihmisen kuntoutusta 

tuomalla hänen käyttöönsä ammatilliset tietonsa ja taitonsa. Kuntoutumista 

edistävä hoitotyö mahdollistetaan lähijohtamisen avulla. (Routasalo, 2004; 

Vähäkangas, 2010.)   
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2.3.2 Kinestetiikka kuntoutumista edistävänä toimintamallina 

Kinestetiikka on amerikkalaisten käyttäytymistieteilijöiden Lenny Maiettan ja 

Frank Hatchin yhdessä sveitsiläisten, saksalaisten ja itävaltalaisten 

hoitotyöntekijöiden kanssa kehittämä voimavaralähtöinen toimintamalli (Hatch & 

Maietta, 2003; Betchon ym., 2011; Fringer ym., 2014). Kinestetiikka on 

kuntoutumista ja toimintakykyä edistävä toiminnan muoto, joka perustuu ihmisen 

luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen mahdollisimman hyvään 

hyödyntämiseen vuorovaikutustilanteissa. Toimintamalli mahdollistaa asiakkaan 

aktiivisen osallistumisen ja liikkumisen rajoitteista huolimatta. (Hatch & Maietta, 

2003; Betschon ym., 2011; Fringer ym., 2014; Hantikainen & Lappalainen. 2015; 

Gattinger 2017.)  

Kinestetiikka ei ole potilassiirtomenetelmä tai siirtotekniikka, vaan kyseessä 

on kokonaisvaltainen ymmärrys ihmisen toiminnoista. Toimintamallissa keskeistä 

on kommunikointi liikkeen ja koskettamisen avulla, ja sen periaatteita voidaan 

käyttää kaikissa perustoimintojen ohjaamisessa. Kinestetiikassa työskennellään 

kuuden teeman avulla, jotka ovat vuorovaikutus, toiminnallinen anatomia, ihmisen 

liikkuminen, voima, ihmisen toiminnot ja ympäristö. (Taulukko 2.)  Kinestetiikan 

avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat edistää tuen tarpeessa olevan 

henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja 

liikuntaelimistönsä terveyttä. (Hantikainen & Lappalainen, 2015; Hantikainen, 

2018.) Tavoitteena on, että kinestetiikan toimintamallia hyödynnetään 

ikääntyneiden palveluissa kaikilla toiminta-alueilla niin laitoshoidossa kuin 

kotihoidossa. Kinestetiikan avulla kuntouttaminen tapahtuu päivittäisten 

toimintojen yhteydessä. (Hantikainen & Hoivala, 2017.) Kinestetiikan avulla 

voidaan ennaltaehkäistä liikuntarajoitteita, ylläpitää toimintakykyä sekä kuntouttaa 

toimintakykyisemmäksi (Betchon ym., 2011; Hantikainen 2018). 

Kinestetiikan käytön hyödyntäminen iäkkäiden hoitotyössä vaatii 

toimintamalliin perehtymistä koulutuksessa. Suomessa kinestetiikkakoulutukset 

aloitettiin vuonna 1997. Vuoteen 2018 mennessä koulutettua henkilöstöä Suomessa 

oli yli 15 000. Koulutukset muodostuvat neljän päivän peruskursseista sekä kolmen 

päivän syventävistä kursseista. Lisäksi järjestetään tutor- sekä kouluttajakoulutusta. 

Tutorit toimivat työyhteisöissä juurruttamisen tukijoina. Koulutuksessa opitaan 

kinesteiikan perusasiat käsitteiden avulla. Tärkein oppimismenetelmä 

kinestetiikassa on kehonkokemuksen kautta oppiminen. Kursseilla korostetaan 

asiakaslähtöisyyttä mutta myös avustajan ergonomiaa. Oppimisprosessin aikana 

vahvistetaan hyvää vuorovaikutusta, voimavaralähtöistä ajattelutapaa sekä 
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luovuutta avustustilanteissa ja apuvälineiden käytössä. Koulutuksessa korostetaan 

yhdessä oppimisen tärkeyttä. Koulutuspäivien jälkeen oppimisprosessi jatkuu 

työelämässä. (Hantikainen & Hoivala, 2017; Hantikainen, 2018.)  

Taulukko 2. Kinestetiikan käsitteet ja esimerkkejä niiden merkityksestä (Hantikainen & 

Lappalainen, 2015; Hantikainen, 2018). 

Käsite Alakäsitteet ja merkitys 

Vuorovaikutus Vuorovaikutukseen sisältyy aistit, liikkeen elementit ja 

vuorovaikutusmallit. Avustustilanteissa on huomioitava, minkä aistien 

avulla avustettava pystyy kommunikoimaan. Mitä enemmän apua 

avustettava tarvitsee, sen enemmän korostuu kosketuksen ja liikkeen 

kautta tapahtuva viestintä. Luonnollisen liikkumisen mahdollistavat 

riittävä aika, tila ja voima. Tavoitteena on toimiva vuorovaikutus, joka 

huomio ja hyödyntää avustustilanteissa avustettavan omia voimavaroja. 

Toiminnallinen anatomia Toiminalliseen anatomiaan sisältyy luut ja lihakset, kehonosat ja 

liikealueet, kehon ja liikkeen hallinta. Kehon toiminnan ja anatomian 

tuntemus mahdollistaa luontaisten liikemallien mukaisen avustamisen ja 

keventää niin avustettavan kuin avustajan liikkumista ja kehoon 

aiheutuvaa rasitusta. Tavoitteena on, että avustettava pystyy itse 

olemaan mukana tilanteessa, hallitsee paremmin omaa kehoaan ja 

kokee tilanteen miellyttäväksi. 

Ihmisen liikkuminen ja voima Ihmisen liikkumiseen liittyy yhdensuuntainen ja spiraalinen liikemalli. On 

tärkeä, että avustaja tunnistaa, kumman liikemallin avulla avustettavan 

osallistuminen toimii mahdollisimman hyvin.   

Voima Voiman käsitteeseen sisältyy veto ja työntö.  Avustetavalla on oltava 

tarttumispintoja joiden avulla hän voi itse vetää ja työntää. Tavoitteena 

on, että avustettavalle annetaan mahdollisuus käyttää kehonosiaan 

vetämiseen ja työntämiseen. 

ihmisen toiminnot Ihmisen toimintoja tarkastellaan perusasentojen ja perusliikkumisen 

sekä paikalla suoritettavien toimintojen ja siirtymisen kautta. Ihmisen 

kyky liikkua asennosta toiseen sekä pysyä hyvässä asennossa on 

perusta kaikille päivittäisille toiminnoille. Tavoitteena on, että avustajat 

tietävät, miten asennoista toiseen siirtymistä voi tukea. Avustajan on 

avustustilanteissa oltava tietoinen myös omista asennoistaan ja 

painonsiirroista. 

Ympäristö Ympäristöön kuuluvat tilat, apuvälineet ja avustava henkilöstö. 

Ympäristön tulee olla sellainen, että avustettava voi käyttää omia 

voimavarojaan ja avustaja voi hyödyntää kaikkia kinestetiikan käsitteitä 

monipuolisesti. 

 



33 

Kinestetiikan käyttöönottoon liittyvää tutkimusta hoitohenkilökunnan 

näkökulmasta on niukalti. Kinestetiikkaa koskevat tutkimukset ovat liittyneet 

kinestetiikan tuomiseen hoitotyön käytäntöön (Fringer ym., 2014; Fringer ym., 

2015) sekä kinestetiikan vaikutukseen hoitajan fyysiseen kuormittavuuteen 

(Betchon ym., 2011). Tutkimuksen mukaan kinestetiikan käyttöönotto lisää 

henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä vähentää henkilökunnan kokemaa työn 

kuormittavuutta (Betchon ym., 2011; Fringer ym., 2014; Fringer ym., 2015). 

Fringerin ym. (2014) tutkimuksessa selvitettiin kinestetiikan käytön juurruttamista 

ja siihen liittyviä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Kinestetiikan käyttöönotossa 

estävinä tekijöinä oli ajan puute, motivaation hiipuminen vähitellen, vähäiset 

henkilöstöresurssit ja johtaminen. Toisaalta samassa tutkimuksessa käyttöönottoa 

edistäviä tekijöitä olivat tiimin positiivinen ilmapiiri, yhteinen kokemus 

onnistumisesta, tuki tiimin jäseniltä ja lähijohtajalta sekä halu oppia uutta. 

Gattingerin (2017) tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja evaluoida hoitajien 

kinestetiikan osaamisperustan arviointia. Kinestetiikan osaamisperusta koostuu 

tiedoista, taidoista, asenteesta ja dynaamisesta tilasta.  

2.4 Kuntoutumista edistävä toimintaympäristö iäkkäiden 

hoitotyössä 

Kuntoutumista edistävä toiminta ja kinestetiikan hyödyntäminen hoitotyön 

toimintaympäristöissä edellyttävät erilaisten ympäristötekijöiden huomioon 

ottamista. Tämän väitöskirjatutkimuksen toimintaympäristöä tarkastellaan Kimin 

(2010) typologian mukaisesti, jolloin toimintaympäristö määritellään fyysisten, 

sosiaalisten ja symbolisten ominaisuuksien kautta.  

Kinestetiikan toimintamallissa ihmisen toiminnot tapahtuvat fyysisessä 

ympäristössä, johon kuuluvat tilat, apuvälineet ja avustava henkilöstö. 

Toimintaympäristö voi sekä rajoittaa avustamista tai tukea ja antaa mahdollisuuksia 

(Hantikainen, 2018). Tutkimusten (McCormack ym., 2011; Sawamura ym., 2013; 

Nordin ym., 2017) mukaan fyysisten ympäristötekijöiden huomioiminen on 

olennaista tuettaessa ikäihmisiä aktiivisiksi päivittäisissä toiminnoissa sekä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Iäkkäiden hoitotyössä tilat olisi oltava riittävät ja 

esteettömät, mutta samalla myös viihtyisät. Fyysisen toimintaympäristön tekijät 

vaikuttavat lisäksi työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin 

(Jääskeläinen, 2013; Djukic ym., 2014). Erilaisilla apuvälineillä ja ergonomisilla 

interventioilla on pyritty vähentämään kuormitustekijöitä hoitotyön fyysisessä 

toimintaympäristössä (Fagerström, 2013).  
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Kuntoutumista edistävässä hoitotyön toiminnassa sosiaalinen ympäristö viittaa 

sosiaalisiin verkostoihin, vuorovaikutukseen, tukeen ja kontrolliin (Kim, 2010). 

Kinestetiikka korostaa vuorovaikutuksen tärkeyttä ja aitoa yhteistyötä arvostavassa 

ilmapiirissä (Pasanen & Vähäkangas, 2018). Kinestetiikan laatuyksikön 

kriteereiden mukaan yksiköissä vallitsee rauhallinen ilmapiiri ja työskentelytapa. 

Moniammatillisten työntekijöiden välillä näkyy avoimuus, yhdessä oppiminen ja 

ideoiminen. Innostunut ja motivoitunut henkilöstö haluaa kehittää itseään ja 

puhaltaa yhteiseen hiileen. (Hantikainen, 2018.)  

Kinestetiikan lähestymistavassa on paljon ulottuvuuksia, joilla on yhteys 

symboliseen ympäristöön. Symbolisia tekijöitä voidaan tarkastella ideaalisten, 

normatiivisten ja institutionaalisten elementtien avulla. Toimintaympäristön 

ideaaliset ominaisuudet koostuvat mm. ideoista, arvoista, uskomuksista ja tiedoista. 

Normatiivisia elementtejä ovat esimerkiksi säännöt, lait normit ja odotukset. 

Institutionaalisia elementtejä ovat roolit, organisaatio, instituutiot, yhteiskunta ja 

kulttuuri. (Kim, 2010.) Arvot muodostavat työyhteisössä työpaikkakulttuurin ja 

vaikuttavat työyhteisön perustehtävän toteuttamiseen (Schein, 1987). 

Organisaatiokulttuuria tutkineen Scheinin (1987) mukaan kulttuurilla tarkoitetaan 

ihmisten välistä kanssakäymistä, normeja, arvoja, perusfilosofiaa, pelisääntöjä tai 

ilmapiiriä. Näkyvimmän osan kulttuurista muodostavat ihmisten aikaansaannokset, 

joita voivat olla fyysinen ympäristö, puhuttu ja kirjoitettu kieli ja ihmisten 

käyttäytyminen. Työyhteisöjen kulttuuriin sisältyvät arvot ja normit määrittävät 

lopulta työyhteisön jäsenten ajattelua ja toimintaa. Organisaation kulttuuriset 

perusolettamukset ovat usein syvään juurtuneita itsestäänselvyyksiä. (Vrt. 

Mannermaa, 2013; Komu, 2016.) Muutokset, uudet tilanteet, tavoitteet ja tehtävät 

luovat paineita sekä tuovat kulttuurille uusia elementtejä ja muutospotentiaalia. 

Johtamisella voidaan muuttaa kulttuuria. (Schein, 1987; Schein, 2010; Jansson, 

2014; Cameron & Green, 2017.) Muutoksen johtamisessa on kuitenkin keskeistä 

tunnistaa yksikön taustalla oleva kulttuuri, sillä se voi tavalla tai toisella edistää tai 

estää uusien toimintamallien käyttöönottoa (Taylor ym., 2014a; Taylor ym., 2014b; 

Fringer ym., 2015; Gattinger, 2017).   

2.5 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista 

Kuntoutumista edistävään hoitotyöhön liittyvää tutkimusta on tehty kansallisesti ja 

kansainvälisesti melko vähän. Työtyytyväisyyttä on sen sijaan tutkittu runsaasti 

vaikkakin ikääntyneiden palveluiden alueella työtyytyväisyyteen liittyvää 

tutkimusta on edelleen melko vähän. Tässä tutkimuksessa työtyytyväisyydellä 
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tarkoitetaan työntekijöiden kokemuksia työn piirteistä, työyhteisön toimivuudesta 

ja johtamisen oikeudenmukaisuudesta. (Adams & Bond, 2000, Castaneda & 

Scanlan 2014, Lu ym., 2019.) Kuntoutumista edistävä hoitotyö on tavoitteellista 

moniammatillista ja terveyslähtöistä toimintaa, jossa lähtökohtana on ikäihmisen 

toimintakyvyn parantaminen, säilyttäminen tai toimintakyvyn heikkenemisen 

hidastuminen. Kuntoutumista edistävässä hoitotyössä hoitaja edistää ikäihmisen 

kuntoutusta tuomalla hänen käyttöönsä ammatilliset tietonsa ja taitonsa. (Routasalo 

ym., 2004; Vähäkangas, 2010.) Kuntoutumista edistävänä toimintamallina 

käytetään tässä tutkimuksessa kinestetiikkaa. Kinestetiikka on kuntoutumista ja 

toimintakykyä edistävä voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen 

luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen mahdollisimman hyvään 

hyödyntämiseen vuorovaikutustilanteissa (Hatch & Maietta, 2003; Betschon ym., 

2011; Fringer ym., 2014; Hantikainen & Lappalainen, 2015; Gattinger, 2017). 

Kuntoutumista edistävää toimintaympäristöä tarkastellaan sen fyysisten, 

sosiaalisten ja symbolisten ominaisuuksien kautta (Kim, 2010). Kuviossa 1 on 

esitetty yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. 

 

Kuvio 1. Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. 
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3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön 

kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan 

käyttöönoton aikana. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jota voidaan 

hyödyntää iäkkäiden hoitotyön toimintaympäristössä kansallisesti ja 

kansainvälisesti. Tutkimuksen eteneminen on kuvattu taulukossa 3.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millainen on henkilöstön työtyytyväisyyden lähtötilanne siirryttäessä 

kinestetiikan lähestymistapaan vanhustenhuollossa? (Osatutkimus I) 

2. Millaisia muutoksia tapahtuu työtyytyväisyydessä kinestetiikan käyttöönoton 

aikana? (Osatutkimus III) 

3. Millaisia muutoksia hoitotyön fyysisessä, sosiaalisessa ja symbolisessa 

toimintaympäristössä on tapahtunut hoitajien kokemana kinestetiikan 

käyttöönoton myötä? (Osatutkimus II) 
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Taulukko 3.  Tutkimusasetelma vaiheittain. 

Tutkimuksen vaihe I  osatutkimus II osatutkimus   III osatutkimus 

    

    

Tutkimuksen 

tarkoitus 

Kuvata vanhustenhuollon 

henkilöstön 

työtyytyväisyyden 

lähtötilannetta ennen 

kinestetiikan käyttöönottoa 

Kuvata muutoksia 

hoitotyön fyysisessä, 

sosiaalisessa ja 

symbolisessa 

toimintaympäristössä 

kinestetiikan 

käyttöönoton jälkeen 

hoitajien kokemana  

 

Kuvata, millaisia muutoksia 

työtyytyväisyydessä 

tapahtuu kinestetiikan 

käyttöönoton aikana 

Aineiston keruu Kyselytutkimus Teemahaastattelu Kyselytutkimukset 

 

Aineisto Vanhustenhuollon 

henkilöstö (N = 364)* 

Geriatrian osastojen 

hoitohenkilöstö (N = 15) 

Vanhustenhuollon 

henkilöstö 2012 (N = 336)*, 

2014 (N = 326) ja 2017 (N = 

370) 

 

Analyysimenetelmät Tilastolliset perus- ja 

monimuuttujamenetelmät 

Laadullinen sisällön 

analyysi 

Tilastolliset perus- ja 

monimuuttujamenetelmät 

 

 

Aineiston keruun 

ajankohta 

2012 2015 2012, 2014 ja 2017 

 

 

Osajulkaisut I II III 

*Osatutkimuksen I aineistossa mukana 3 geriatrian osastoa ja osastutkimuksessa III 2 geriatrian osastoa.  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tutkimus on kolmivaiheinen, jossa käytettiin kvantitatiivista työtyytyväisyyteen 

liittyvää seuranta-aineistoa sekä kerättiin laadullinen aineisto. Tutkimuksesta 

tehtiin ymmärrettävä kuvaamalla ilmiötä (Polit & Beck, 2017). Tutkimuskohteena 

oli yksi organisaatio, ja tutkimuksessa sovellettiin tapaustutkimukselle tyypillistä 

lähestymistapaa (Stake, 1995; Yin, 2003; Polit & Beck, 2017). (Taulukko 3.) 

4.2 Tutkimuksen kohteena sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhteistoiminta-alue  

Tutkimuksen tarkastelun kohteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-

alue. Yhteistoiminta-alue kattaa neljä kuntaa, joiden terveydenhuolto, 

vanhustenhuolto sekä sosiaalihuolto on yhdistetty vuonna 2010 osana kunta- ja 

palvelurakenneuudistusta (Finlex, 2007). Palvelurakenteiden muutokset avaavat 

mahdollisuuksia ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittämiselle 

sekä asiakaslähtöisen ja osallistavan toimintakulttuurin luomiselle. Tämän 

väitöskirjatutkimuksen kohteena oleva yhteistoiminta-alueen vanhustenhuolto 

koostuu kotihoidosta, palveluasumisesta ja vanhainkodeista sekä lähtötilanteessa 

kolmesta geriatrian osastosta. Sosiaalihuollon lain (Finlex, 2014) mukaan 

kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvien 

kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Palveluasumista lain 

mukaan järjestetään henkilölle, joka tarvitsee soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja 

huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilölle, jolla hoidon ja 

huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Sosiaalihuollon laitospalvelulla 

tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa 

antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Lain mukaan palvelut on järjestettävä 

palvelutarpeen arvioinnin mukaan, ja kun tarve on jatkuvaa tai toistuvaa, palveluja 

on järjestettävä siten, että tavoitteena on asiakkaan itsenäinen selviytyminen. 

(Finlex, 2014.) 

Vuoden 2012 syksyllä edellä mainitun yhteistoiminta-alueen 

vanhustenhuollossa aloitettiin kehittämishanke, johon tämä tutkimus liittyy. 

Kehittämishankkeen aikana kinestetiikka otettiin käyttöön kolmella eri geriatrisella 

osastolla. Hankkeen tavoitteena oli vanhuspalvelujen johtajuuden ja 
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kuntouttamista edistävän toiminnan kehittäminen. Kehittämishankkeen 

innoittajina toimivat asiantuntijat, jotka olivat jo aikaisemmin olleet mukana 

ikäihmisten hoitoon liittyvissä tutkimushankkeissa. Asiantuntijat toimivat myös 

johtavissa tehtävissä samassa organisaatiossa. Kehittämishankkeen tavoitteena oli 

kuntouttamista edistävien toimintamallien käyttöönotto yhteistoiminta-alueen 

vanhustenhuollossa.  

Kinestetiikan käyttöönotto kolmella geriatrisella osastolla perustui Kotterin 

(1996) malliin, jota on käytetty runsaasti terveydenhuollossa erilaisissa 

muutosprosesseissa (Baloh ym., 2017). Kotterin (1996) malli on vaiheittain etenevä 

8-portainen muutosjohtamisen malli. Vaiheet 1–3 ovat prosessin valmisteluvaiheita, 

joissa luodaan oikea ilmapiiri muutokselle. Vaiheissa 4–6 tavoitteena on saada koko 

henkilöstö mukaan muutokseen, ja vaiheet 7–8 ovat muutoksen toteuttamista ja 

ylläpitoa.  

Tässä tutkimuksessa kinestetiikan käyttöönotto eteni vaiheittain. 

Ensimmäisessä (1.) vaiheessa asiantuntijat kyseenalaistivat senhetkisen 

toimintatavan ja olivat yksimielisiä siitä, että iäkkäiden hoitotyöhön tarvitaan 

enemmän kuntouttavaa työotetta. Toisessa (2.) vaiheessa koottiin muutokseen 

sitoutuneista asiantuntijoista ryhmä, jossa oli monipuolinen edustus. Vastuu 

muutoksen läpiviemisestä oli lähijohtajalla, joten suunnittelun aikaisessa vaiheessa 

otettiin mukaan lisäksi yksiköiden lähijohtajat. Ylin johto oli myös näkyvästi 

mukana suunnittelussa. Ylemmän johdon näkyvyys ja läsnäolo muutoksessa on 

tärkeää, sillä se omalta osaltaan vahvistaa luottamusta muutosta kohtaan (Hewitt-

Taylor, 2013; Syväjärvi & Pietiläinen, 2016). Onnistuneen muutoksen tavoittelussa 

painottuu myönteinen ilmapiiri ja positiivinen johtajuus, jossa johtaja on lähellä 

työntekijöiden muutostilannetta (Syväjärvi & Vakkala, 2019). Kolmannessa (3.) 

vaiheessa luotiin muutokselle yhteinen visio kuntoutumista edistävästä toiminnasta 

(Porras & Silvers 1991). Geriatrisille osastoille valittiin kinestetiikka 

kuntoutumista edistäväksi toimintamalliksi. Neljännessä (4.) vaiheessa muutos 

aikataulutettiin koulutuksen osalta, ja vuoden 2013 aikana geriatristen osastojen 

koko henkilökunta kävi kinestetiikan peruskoulutuksen. Koulutus sisälsi neljä 

lähiopetuspäivää, jotka oli jaettu kahdeksi kahden päivän koulutukseksi, sekä 

harjoittelujaksot omissa työyhteisöissä.  Viidenteen (5.) vaiheeseen kuului tien 

näyttäminen eli kinestetiikan asiantuntija organisaation ulkopuolelta kävi 

rohkaisemassa työntekijöitä käyttämään uutta toimintamallia. Kuudennessa (6.) 

vaiheessa oli tärkeää, että muutoksesta saadaan mahdollisimman pian muutama 

näkyvä onnistuminen. Tämä omalta osaltaan toteutui, kun yksikössä käytiin läpi 

yksittäisiä tapauksia. Viimeisissä (7. ja 8.) vaiheessa tavoitteena oli toimintamallin 
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juurruttaminen ja muuttunut toimintakäytäntö (Kotter, 1996; Cameron & Green, 

2015; Burke, 2018).  

Tämän väitöskirjatutkimuksen kohteena olevasta tulosalueesta käytetään sen 

virallista nimitystä vanhustenhuollon tulosalue. Nykyään vanhustenhuolto ja 

vanhus käsiteitä käytetään yhä harvemmin ja kansallisesti on enemmän siirrytty 

käyttämään käsitteitä ikääntyneiden palvelut ja ikäihmiset tai iäkkäät henkilöt. 

Tämän vuoksi myös tässä väitöskirjassa käytetään käsitteitä ikääntyneiden palvelut 

ja iäkkäiden hoitotyö sekä ikäihminen. Vanhuspalvelulain (Finlex 2012) mukaan 

ikääntyneellä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa henkilöä. 

Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, 

psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt ikään liittyvien syiden 

vuoksi.  

Lähtötilanteessa kinestetiikan käyttöön ottaneita geriatrisia osastoja oli kolme 

ja kullakin osastolla oli 30-35 potilaspaikkaa. Henkilökuntaa oli keskimäärin 23–

25 osastoa kohden ja määrä vaihteli potilaspaikkojen määrän mukaan. Lisäksi 

osastoilla oli sekä vakinaisia että määräaikaisia sijaisia. Kehittämisen kohteena 

olevilla geriatrian osastoilla oli potilaita, joiden oli tarkoitus palata kotihoitoon, 

sekä potilaita, jotka odottivat paikkaa palveluasumiseen. Lisäksi osastoilla oli 

pitkäaikaisessa sekä intervallihoidossa olevia potilaita. Tutkimuksen kohteena 

olevassa vanhustenhuollossa on toteutettu viimeisten kuluneiden vuosien aikana 

määrätietoista rakennemuutosta. Painopiste on siirretty laitosasumisesta kotona 

asumiseen. Rakenteellisten muutosten myötä geriatrian osastojen potilaspaikat 

vähenivät. Vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa yksi geriatrian osastoista lakkautettiin, 

joten jäljellä oli kaksi osastoa ja potilaspaikkoja yhteensä siinä vaiheessa oli jäljellä 

55. Geriatrian osastot olivat ennen yhteistoiminta-aluetta terveyskeskuksen 

vuodeosastoja. Osastojen siirtyessä yhteistoiminta-alueelle ja vanhustenhuollon 

tulosalueelle muutettiin osastojen nimi. Tämän tutkimuksen loppuvaiheessa 

geriatrian osastot siirrettiin takaisin terveydenhuollon tulosalueelle ja nimi 

muutettiin jälleen yleislääketieteen vuodeosastoiksi. Hoidettavat potilaat olivat 

kuitenkin jatkossakin iäkkäitä ja hoidettavuudeltaan samankaltaisia kuin 

tutkimuksen alussa. Osastoista käytetään tässä väitöskirjatutkimuksessa nimitystä 

geriatrian osastot. Geriatriset osastot sijaitsivat kahdessa eri kunnassa.  
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4.3 Tutkimuksen määrälliset aineistot (osatutkimukset I ja III) 

4.3.1 Kohderyhmä 

Osatutkimusten I ja III kohderyhmänä olivat yhteistoiminta-alueen kotihoidon, 

palveluasumisen, vanhainkotien ja geriatristen osastojen henkilöstö. 

Työterveyslaitoksen tekemään Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukseen 

vastasi koko yhteistoiminta-alueen henkilöstöstä 72 prosenttia (N = 1 041) vuonna 

2012 ja 74 prosenttia (N = 994) vuonna 2014 sekä 76 prosenttia  (N = 996) vuonna 

2017. Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön kyselytutkimus kuuluu 

Työterveyslaitoksen kuntasektorin seurantatutkimukseen, johon on osallistunut 10 

kunnan (Kunta10-tutkimus) ja kuuden sairaanhoitopiirin henkilöstöä.  

Osatutkimukseen I otettiin mukaan kyseisen yhteistoiminta-alueen 

vanhustenhuollon työntekijöiden vastaukset (N = 364) vuodelta 2012. Tutkimuksen 

tavoitteena oli kuvata vanhustenhuollon henkilöstön työtyytyväisyyden 

lähtötilannetta ennen kuntoutumista edistävän toimintamallin käyttöönottoa. 

Osatutkimukseen III otettiin mukaan vuosien 2012 (N = 336), 2014 (N = 326) ja 

2017 (N = 370) vanhustenhuollon työntekijöiden vastaukset lukuun ottamatta yhtä 

geriatrista osastoa, joka lakkautettiin tarkastelun aikana. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli kuvata työtyytyväisyydessä tapahtuneita muutoksia kinestetiikan 

käyttöönoton aikana. 

4.3.2 Käytetyt mittarit (osatutkimus I ja III) 

Osatutkimuksien I ja III analyyseihin valittiin kolme Työterveyslaitoksen 

Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen neljästä kysymyssarjasta. 

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa kerätään tieteellisesti testatuilla ja luotettavilla 

mittareilla tietoa työstä, työssä tapahtuneista muutoksista ja sekä työelämän 

vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin (Oksanen ym., 2012). Osatutkimuksiin I 

ja III valittiin kysymyssarjat, jotka selvittävät henkilöstön kokemuksia työn 

piirteistä, työyhteisön toimivuudesta sekä johtamisen oikeudenmukaisuudesta. 

(Liite 1.) 

Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksessa työn 

piirteitä mitattiin työn vaatimuksia ja työn hallintaa mittaavalla Job Content 

Questionnaire -kyselyllä. Kysely on muokattu ja lyhennetty versio alkuperäisestä 

Job Demands/Control -kyselystä (Karasek ym., 1998). Mallin mukaan työ on 

kuormittavaa silloin, kun työn vaatimukset ovat suuret ja työntekijällä ei ole 
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vaikutusmahdollisuuksia. Työhön panostamista ja työn palkitsevuutta mitattiin 

Siegristin kehittämällä ponnisteluiden ja palkkioiden mallin (Effort Reward 

Imbalance -malli) mittarilla. Mallin mukaan työntekijä kokee työstressiä silloin, 

kun hän sijoittaa työhönsä paljon mutta saa siitä vastineeksi vähän (Siegrist ym., 

1996.) Osatutkimuksessa I mitattiin lisäksi työn kuormittavuutta neljällä 

kysymyksellä. Molemmissa tutkimuksissa mitattiin omassa työssä tapahtuneiden 

muutosten suuruutta ja laatua. (Taulukko 4.) 

Henkilöstön kokemuksia työyhteisön toimivuudesta mitattiin 

Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksessa Andersonin ja 

Westin (1998) kehittämällä Team Climate Inventory (TCI) -mittarilla. Kyselystä 

käytettiin kysymyssarjoja, jotka selvittivät auttamista ja huomaavaisuutta 

työyhteisössä, työyhteisön innovatiivisuutta, tavoitteellisuutta ja kehittämistä. 

Työyhteisön sosiaalista pääomaa mittarilla selviteltiin työntekijöiden ja esimiesten 

välistä luottamusta, vastavuoroisuutta, jaettuja arvoja ja normeja sekä 

työntekijöiden välistä yhteistyöstä (Oksanen, 2009). (Taulukko 4.) 

Lisäksi Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksessa 

käytettiin Moormanin (1991) kehittämää päätöksenteon ja kohtelun 

oikeudenmukaisuuden mittaria. Mittarissa selvitetään organisaation 

menettelytapoja ja päätöksenteon oikeudenmukaisuutta sekä esimiehen toimintaa 

eli kohtelun oikeudenmukaisuutta. Muutosten suuruutta (1–7) ja muutosten laatua 

(-3–+3) arvioitiin 7-portaisella Likert-asteikolla. Muissa mittareissa käytettiin 5-

portaista Likert-asteikkoa (1–5). Kysymykset olivat käännetty siten, että suurempi 

arvo tarkoittaa enemmän mitattua ominaisuutta. Taustamuuttujina olivat ikä, 

sukupuoli, palvelussuhteen luonne (vakinainen tai määräaikainen työntekijä), 

palvelussuhteen kesto vuosina ja ammattiasema. (Taulukko 4.) 

4.3.3 Määrällisen aineiston analyysi (osatutkimus I ja III) 

Osatutkimusten I ja III aineistot analysoitiin tilastollisesti SAS-tilasto-ohjelmalla 

(versio 9.2). Taustamuuttujista ammattiasema jaettiin kahteen ryhmään. 

Koulutuksen perusteella ylempään ammattiasemaan kuului muun muassa 

sairaanhoitajia, osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia ja vanhainkotien ja 

palveluasumisen lähijohtajia. Toiseen ryhmään koulutuksen perusteella kuului 

perus- ja lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia sekä hoitoapulaisia. 

Taustamuuttujien, väittämien ja summamuuttujien kuvailu tehtiin frekvenssien, 

keskiarvon ja keskihajonnan avulla. Yksiköiden välisiä eroja kategorisissa 

muuttujissa tutkittiin χ2-testillä ja jatkuvissa muuttujissa yksisuuntaisella 
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varianssianalyysilla (ANOVA). Keskiarvojen parittaisissa vertailuissa käytettiin 

Tukeyn testiä. (Karjalainen, 2015; Polit & Beck, 2017.) Vuosien 2012 ja 2014 sekä 

2017 pääanalyysit tehtiin lisäksi käyttämällä toistettujen mittausten lineaarista 

regressioanalyysiä GEE-estimoinnin (Generalized Estimating Equations) avulla. 

Estimoinnissa tehdään päätelmiä perusjoukon ominaisuuksista otoksesta saatujen 

tietojen perusteella. Otoksesta laskettujen suureiden arvot ovat vastaavien 

perusjoukkoa kuvaavien suureiden arvioita eli estimaatteja. (Karjalainen, 2015.) 

Malleilla testattiin ajan ja ryhmän päävaikutuksia ja näiden muuttujien 

vuorovaikutusta työtyytyväisyyteen geriatrian osastoilla, kotihoidossa, 

palveluasumisyksiköissä ja vanhainkodeissa vuosina 2012, 2014 ja 2017. 

Taulukko 4. Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksessa 

käytetyt mittarit. 

Työtyytyväisyyden osa-

alueet 

Mittarit Väittämien 

määrä 

Lähteet 

Työn piirteet Työn vaatimukset 

Työn hallinta 

 

3 

9 

Karasek ym., 1998 

 Työhön panostaminen 

Työn palkitsevuus 

 

1 

3 

Siegrist ym., 1996 

 Työn kuormittavuus 

Muutosten suuruus 

Muutosten laatu 

4 

1 

1 

 

    

Työyhteisön toimivuus Auttaminen ja huomaavaisuus 

Innovatiivisuus 

Tavoitteellisuus 

Kehittäminen 

 

4 

3 

4 

3 

Andersson & West, 1998 

 

 

 

  

 Sosiaalinen pääoma 

 

8 Oksanen, 1990 

Johtamisen 

oikeudenmukaisuus 

Kohtelun oikeudenmukaisuus 

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 

6 

7 

Moorman, 1991 
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4.4 Laadullinen aineisto (osatutkimus II) 

4.4.1 Kohderyhmä ja aineiston keruu 

Osatutkimuksen II aineisto kerättiin kolmelta geriatrian osastolta 

harkinnanvaraisesti. Geriatrian osastojen lähijohtajat pyysivät tiedonantajiksi 

hoitajia, jotka olivat työskennelleet samalla osastolla vuodesta 2012 alkaen ja jotka 

olivat käyneet kinestetiikan peruskoulutuksen vuonna 2013. Peruskoulutukseen 

osallistui yhteensä 80 hoitajaa geriatrisilta osastoilta. Heistä edellä mainittujen 

valintakriteerien perusteella tutkimukseen tuli mukaan yhteensä 16 hoitajaa 

kolmelta eri osastolta. Valintahetkellä osastoilla oli yhteensä 87 vakinaista 

toimenhaltijaa.   

Osatutkimuksessa II kuvattiin ikääntyvien hoitotyössä toimivien hoitajien 

kokemuksia kinestetiikan käyttöönototon tuottamista muutoksista hoitotyön 

toimintaympäristössä. Tutkimuksen laadullisen aineiston keruulla haluttiin 

syventää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä eli kuntoutumista edistävän 

toimintamallin käyttöönotosta henkilöstön näkökulmasta (Polit & Beck, 2017).  

Haastattelut toteutettiin vuoden 2015 touko-kesäkuussa teemahaastatteluina. 

(Liite 2.) Tutkija toimi itse haastattelijana. Haastatteluteemat noudattelivat Kimin 

(2010) ympäristöön liittyvää luokittelua, ja ne olivat sosiaalisen ympäristön 

ominaisuudet (vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet, tuki, luottamus, uusien ideoiden 

kehittäminen), fyysisen ympäristön ominaisuudet (osaston tilat ja työvälineet) sekä 

symbolinen ympäristö (hoitotyön arvot, toimintatapa ja -kulttuuri, hoitajien ja 

potilaan roolit, rooliodotukset ja hoitotyön arvostus). Haastateltavissa oli sekä 

suomen- että ruotsinkielisiä lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Haastattelut toteutettiin 

hoitajien äidinkielen mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Organisaatio on 

kaksikielinen, joten haastattelija hallitsi molemmat kielet. Haastattelujen kesto 

vaihteli 45 ja 60 minuutin välillä. 

Ensimmäinen nauhoitettu haastattelu toimi esitestauksena, jonka avulla 

arvioitiin haastatteluteemojen toimivuus (Polit & Beck, 2017). Koska 

haastatteluteemoihin ei tullut muutoksia, otettiin myös tämä pilottihaastattelu 

mukaan tutkimukseen. Haastatteluaineistosta jouduttiin poistamaan yksi 

haastattelu teknisten ongelmien vuoksi, joten lopullisessa aineistossa oli yhteensä 

15 haastattelua.  
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4.4.2 Laadullisen aineiston analyysi (osatutkimus II) 

Osatutkimus II analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä 

(Elo & Kyngäs, 2008; Elo ym., 2014). Laadullinen sisällönanalyysi valittiin, koska 

aiheesta ei ollut aikaisempaa tutkittua tietoa. Laadullisella sisällönanalyysillä 

pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä muodossa oleva käsitteellinen 

kuvaus. Analyysiprosessia ohjasi tutkimuskysymys, johon haettiin vastausta 

(Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 2008). Analyysi tapahtui siten, että 

haastattelija kuunteli haastattelunauhat useampaan kertaan saadakseen 

kokonaiskuvan aineistosta. Tämän jälkeen haastattelu kirjoitettiin auki sanatarkasti 

(Polit & Beck, 2017). Analyysiyksiköiksi valittiin lause tai lauseenosa. 

Analyysiprosessin seuraavassa vaiheessa aineisto pelkistettiin. Pelkistettyjä 

ilmaisuja vertailtiin keskenään ja samankaltaiset ilmaisut kerättiin samaan ryhmään 

ja niistä muodostettiin alakategorioita, jotka nimettiin sisältöjen mukaan. 

Alakategorioita ryhmiteltiin niin, että samasisältöiset alakategoriat yhdistettiin ja 

siitä muodostettiin pääkategoria. (Elo & Kyngäs, 2008; Elo ym., 2014.) 

Pääkategoriat ryhmiteltiin lopuksi niitä yhdistäviin kategorioihin, joita oli yhteensä 

viisi. Fyysisen ympäristön yhdistäväksi kategoriaksi muodostui: kuntoutumista 

edistävän toiminnan mahdollistaminen. Sosiaalisen ympäristön kategoriaksi 

muodostui: toimiva työyhteisö. Symbolisen ympäristön kategorioiksi 

muodostuivat: muutokset hoitotyön toimintaideologiassa, hoitotyön 

merkityksellisyyden lisääntyminen ja hoitajan sitoutuminen kinestetiikan 

käyttöönottoon. Taulukossa 5 on esimerkki kategorioiden ja yläkategorioiden 

muodostumisesta. 
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Taulukko 5. Esimerkki kategorioiden ja yläkategorian muodostamisesta. 

Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria Yhdistäväkategoria 

    

Hoitajat pohtivat  

ja ideoivat löytääkseen 

parhaan menetelmän 

potilaan liikkumisen 

avustamisessa 

 

Annetaan vinkkejä toisille 

kinestetiikan käytöstä 

Laaditaan ohjeita ja  

esimerkkejä 

kinestetiikasta 

Erilaisia menetelmiä 

kokeillaan 

Näytetään esimerkkiä 

 

Innostuneita uudesta 

menetelmästä 

Innostuneita 

työmenetelmästä ja 

toivoivat lisäkoulutusta 

Hoitajat kokivat 

onnistumisen tunnetta 

 

Potilaan kuntoutuminen 

tuotti onnistumisen iloa 

Hoitajat tyytyväisiä 

työmenetelmään ja pitivät 

sitä kiinnostavana 

Toivoivat enemmän 

aikaa käytännön 

harjoitteluun 

Ideointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laaditaan ohjeita 

 

Näytetään esimerkkiä ja 

annetaan vinkkejä 

 

 

 

 

 

 

Innostuneisuus uudesta 

työmenetelmästä 

 

 

Onnistumisen tunne 

 

 

 

Tyytyväisyys 

työmenetelmään 

 

 

 

 

 

 

Innovatiivisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innostunut ilmapiiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimiva työyhteisö 

 

 

 

 

 

4.5 Eettiset lähtökohdat 

Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksella on sekä 

Työterveyslaitoksen eettisen työryhmän että Helsinki-Uusimaan sairaanhoitopiirin 

eettisen toimikunnan hyväksyntä (Oksanen, 2012). Tätä väitöskirjatutkimusta 

varten tutkimuslupa saatiin myös kohdeorganisaatiolta. Koska tutkimuksessa 
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kohteena oli henkilökunta, ei tutkimuslain (Finlex, 1999) mukaan tutkimuseettistä 

lausuntoa tarvittu (ETENE).  

Vuoden 2012, 2014 ja 2017 hyvinvointikyselyt tehtiin Työterveyslaitoksen 

toimesta. Kysely lähetettiin sekä sähköisenä että paperiversiona. Paperiversioon 

vastanneet lähettivät kyselylomakkeen suoraan Työterveyslaitokselle suljetussa 

kirjekuoressa. Kyselytutkimuksen saatekirjeessä annettiin osallistujille tietoa 

tutkimuksesta, tutkimuksen tarkoituksesta, anonymiteetin turvaamisesta ja 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Laadullista aineistoa kerätessä 

haastattelututkimukseen osallistujat saivat tietoa tutkimuksesta sekä saatekirjeessä 

että suullisesti haastattelutilaisuudessa. Haastatteluun osallistujat antoivat 

kirjallisen tietoon perustuvan luvan osallistumisesta, ja tutkittavalla oli 

mahdollisuus keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen missä tahansa tutkimuksen 

vaiheessa syytä ilmoittamatta. (Polit & Beck, 2017.)  

Tutkimuksen analysoimisessa ja raportoinnissa noudatettiin hyvää tieteellistä 

käytäntöä (Polit & Beck, 2017). Tutkimuksen anonymiteetti turvattiin siten, että 

tutkimustulokset esitettiin totuudenmukaisesti ja niin, että yksittäisten vastaajien 

mielipiteet eivät olleet tunnistettavissa (Henkilötietolaki, 523/1999, joka kumottu 

Tietosuojalailla 5.12.2018/1050).  

Laadullinen tutkimusaineisto on henkilötunnusten osalta tunnisteeton. 

Laadullista aineistoa pääsee käyttämään ainoastaan tutkija itse, ja tutkija säilyttää 

allekirjoitettuja lomakkeita ja nauhoituksia erikseen omissa lukituissa kaapeissa. 

Tutkimusaineisto säilytetään 10 vuotta ja hävitetään tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan periaatteiden mukaisesti. Hyvinvointikyselyjen alkuperäinen 

aineisto tunnisteineen säilytetään Työterveyslaitoksella, ja siihen ei tutkijalla ole 

missään vaiheessa ollut pääsyä. (TENK 3/2019.) Kaikissa tutkimuksen vaiheissa 

on noudatettu tutkimuseettisiä periaatteita ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU 2016/679) tietosuojasta sekä Euroopan unionin uutta tietosuoja-

asetusta (GDPR), joka astui voimaan 25.5.2018.  
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5 Tulokset 

5.1 Työtyytyväisyys iäkkäiden hoitotyössä (osajulkaisut I ja III) 

5.1.1 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 

Ensimmäisen osatutkimuksen kyselyyn vastasi ennen kinestetiikan käyttöönottoa 

neljän kunnan yhteistoiminta-alueella 72 prosenttia (n = 181) palveluasumisen ja 

vanhainkotien henkilöstöstä, 52 prosenttia (n = 101) kotihoidon ja 72 prosenttia (n 

= 82) kolmen geriatrian osastojen henkilöstöstä. Vastaajien keski-ikä oli 46,9 vuotta. 

Geriatrian osastoilla palvelusuhteen kesto oli 15,4 vuotta, kotihoidossa 14,3 vuotta 

ja palveluasumisessa ja vanhainkodeissa 12,8 vuotta. Vastaajien ammattiasema 

jaettiin kahteen ryhmään eli ensimmäisessä ryhmässä oli sairaanhoitajia (n = 60) 

sekä osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia ja asumisyksikön johtajia (n = 11). 

Toisessa ryhmässä vastaajina oli perus- ja lähihoitajia (n = 190), kotihoitajia ja 

kotiavustajia (n = 51) sekä sairaala- ja hoitoapulaisia (n = 34). Vastaajista geriatrian 

osastoilla oli suhteessa enemmän sairaanhoitajia ja osastonhoitajia tai 

apulaisosastonhoitajia. (Osajulkaisu I, Taulukko 1.) 

Kolmanteen osastutkimukseen otettiin mukaan yhteistoiminta-alueen vuonna 

2012 (N = 336), vuonna 2014 (N = 326) ja vuonna 2017 (N = 370) kyselyyn 

vastanneet työntekijät kotihoidosta, palveluasumisesta, vanhainkodeista ja 

kahdelta geriatrisella osastolta. Koska yksi geriatrinen osasto lakkautettiin vuonna 

2016, jätettiin sen osaston vastaukset aikavertailussa kaikilta vuosilta tarkastelun 

ulkopuolelle. (Osajulkaisu III, taulukko 3.) Viimeisen vuoden 2017 kyselyyn 

vastasi kotihoidosta 69 prosenttia (n = 136), palveluasumisesta ja vanhainkodeista 

70 prosenttia (n = 182) sekä kahdelta geriatriselta osastolta 85 prosenttia (n = 52) 

työntekijöistä. Vastaajista ensimmäiseen ammattiryhmään (sairaanhoitajat, 

osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat, asumisyksiköiden johtajat) kuului 

kotihoidossa 15 prosenttia (n = 21), palveluasumisessa ja vanhainkodeissa 20 

prosenttia (n = 37) ja geriatrisilla osastoilla 39 prosenttia (n = 20) työntekijöistä. 

(Osajulkaisu III, Taulukko 2.)     
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5.1.2 Työtyytyväisyys tutkimuksen lähtötilanteessa ja kinestetiikan 

käyttöönoton aikana 

Työn piirteet  

Lähtötilanteessa vuonna 2012 työntekijöiden kokemus työn hallinnasta (ka 3,84) 

oli voimakkaampi kotihoidossa kuin geriatrian osastoilla (ka 3,53) ja 

palveluasumisyksiköissä ja vanhainkodeissa (ka 3,62). Ero oli tilastollisesti 

merkitsevä (p < 0,001). Geriatrian osastoilla työskentelevät kokivat työn 

vaativammaksi (ka 3,92) kuin kotihoidossa (ka 3,4) ja palveluasumisessa ja 

vanhainkodeissa (ka 3,62). Ero oli työn vaativuudessa tilastollisesti merkitsevä (p 

< 0,001). Työ oli myös kuormittavinta (ka 4,0) geriatrisilla osastoilla verrattuna 

muihin vertailuryhmiin, ja ero oli myös kuormittavuuden osalta tilastollisesti 

merkitsevä (p < 0,001). Työn palkitsevuudessa ja työhön panostamisessa eivät erot 

olleet vertailuryhmissä merkitseviä. Kotihoidossa (ka 5,66) ja geriatrian osastoilla 

(ka 5,32) muutokset koettiin suuremmiksi kuin palveluasumisessa ja 

vanhainkodeissa (ka 4,35). (Osajulkaisu I, Taulukko2.) 

Aikavertailussa ei työn piirteiden osalta havaittu ryhmien välillä tilastollisesti 

merkitseviä eroja. Työn vaatimukset (p < 0,001) ja työhön panostaminen (p < 0,01) 

lisääntyivät aikavertailuissa kaikissa ryhmissä kun taas työn hallinta (p> 0,001) ja 

työn palkitsevuus (p < 0,0001) väheni. (Osajulkaisu III, Taulukko 3.) Vuoden 2017 

tuloksissa kotihoidon henkilöstö koki edelleen hallitsevansa työn paremmin (ka 

3,69) kuin geriatrian (ka 3,47), palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstö (ka 

3,52). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01). Työhön panostettiin yhtä paljon 

kaikissa vertailuryhmissä (ka 4,25 -4,38). Työn palkitsevuudessa ei ollut eroa 

geriatrian osastojen (ka 2,49), kotihoidon (ka 2,73) ja palveluasumisyksiköiden ja 

vanhainkotien (ka 2,61) välillä. Palveluasumisessa ja vanhainkodeissa muutokset 

koettiin vähäisemmiksi (ka 4,75) kuin kotihoidossa (ka 5,94) ja geriatrian osastoilla 

(ka 5,33). Tulos oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001) Muutokset koettiin hieman 

negatiivisiksi koko vanhustenhuollossa. (Osajulkaisu III, Taulukko 4.) 

Työyhteisön toimivuus  

Lähtötilanteessa vuonna 2012 toisten auttaminen ja huomaavaisuus toteutuivat 

vanhustenhuollossa kaikissa ryhmissä hyvin (ka 3,91 -3,96). 

Palveluasumisyksiköissä ja vanhainkodeissa työskentelevät tunsivat työnsä 

tavoitteet paremmin kuin työntekijät geriatrian osastoilla (p < 0,01).  Geriatrian 
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osastojen henkilöstö kehitti työtänsä vähemmän (ka 3,2) kuin henkilöstö 

kotihoidossa (ka 3,49) ja palveluasumisessa sekä vanhainkodeissa (ka 3,41).  Tulos 

oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01). Sosiaalinen pääoma oli suuri koko 

vanhustenhuollossa. (Osajulkaisu I, Taulukko 2.) 

Toisten auttaminen ja huomaavaisuus toteutuivat vanhustenhuollossa myös 

koko seuranta-ajan hyvin. Innovatiivisuus lisääntyi geriatrian osastoilla 

ensimmäisen (ka 3,2) ja viimeisen (ka 3,6) mittauksen välillä (p < 0,01). 

(Osajulkaisu III, Taulukko 3.) Vuoden 2017 tuloksissa geriatrian työntekijät olivat 

innovatiivisempia (p < 0,05) kuin työntekijät kotihoidossa ja palveluasumisessa ja 

vanhainkodeissa. Toiminnan kehittämisessä ei vuoden 2017 tulosten perusteella 

ollut merkitsevää eroa geriatrian osastojen, kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden 

sekä vanhainkotien välillä. Sosiaalinen pääoma oli edelleen suuri koko 

vanhustenhuollossa (ka 3,75–4,02). (Osajulkaisu III, Taulukko 4.)  

Johtamisen oikeudenmukaisuus  

Vuoden 2012 tulosten mukaan johtamisen oikeudenmukaisuus oli koko 

vanhustenhuollon tulosalueella hyvällä tasolla. Päätöksenteon 

oikeudenmukaisuudessa ei tilastollista ollut eroa eri toimintayksiköiden välillä. 

Kohtelu esimiehen taholta koettiin geriatrian osastoilla (ka 4,01) ja kotihoidossa 

(ka 3,74) sekä palveluasumisessa ja vanhainkodeissa (ka 3,90) oikeudenmukaiseksi. 

(Osajulkaisu I, Taulukko 2.) 

Verrattaessa geriatrian osastoilla tapahtuneita muutoksia muihin 

vanhushuollon yksiköihin, havaittiin tilastollisesti merkitsevä vuorovaikutus ajan 

ja ryhmän välillä kohtelun oikeudenmukaisuudessa. (p < 0,001). Vastaavanlaista 

muutosta ei havaittu päätöksenteon oikeudenmukaisuudessa. (Osajulkaisu III, 

Taulukko 3.) Vuoden 2017 vertailussa geriatrian osaston henkilöstö oli 

tyytyväisempiä kohtelun oikeudenmukaisuuteen (ka 4,26) kuin kotihoidon (ka 3,58) 

sekä palveluasumisyksiköiden ja vanhainkotien henkilöstö (ka 3,84). Ero oli 

tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). Vastaavasti päätöksenteon 

oikeudenmukaisuus koettiin heikommaksi geriatrian osastoilla (ka 2,75) kuin 

kotihoidossa (ka 3,20) sekä palveluasumisessa ja vanhainkodeissa (ka 3,11). Ero 

oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01). (Osajulkaisu III, Taulukko 4.)  
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5.2 Kinestetiikan käyttöönoton aikana tapahtuneet muutokset 

iäkkään hoitotyön toimintaympäristössä (osajulkaisu II)  

Kinestetiikan käyttöönoton aikana tapahtuneet muutokset liittyivät fyysiseen, 

sosiaaliseen ja symboliseen toimintaympäristöön. Fyysisessä toimintaympäristössä 

muutokset liittyivät kuntoutumista edistävän toiminnan mahdollistamiseen ja 

sosiaalisessa toimintaympäristössä työyhteisön toimivuuteen. Muutokset 

symbolisessa toimintaympäristössä olivat tapahtuneet hoitotyön 

toimintaideologiassa, hoitotyön merkityksellisyydessä ja hoitajan sitoutumisessa 

kinestetiikan käyttöönottoon. 

5.2.1 Muutokset fyysisessä toimintaympäristössä 

Kuntoutumista edistävän toiminnan mahdollistaminen 

Kinestetiikan käyttöönoton aikana nousi esille toimintaympäristöön liittyviä 

tekijöitä, jotka vaikeuttivat kinestetiikan käyttöönottoa. Haastateltavat pitivät 

potilashuoneita ahtaina. Potilaita oli ajoittain ylipaikoilla, ja huone saattoi olla 

täynnä erilaisia apuvälineitä. Osasta väliaikaisista tiloista puuttui kunnon 

päivänvalo ja WC saattoi sijaita käytävän toisessa päässä. Hoitajat tunnistivat 

kuitenkin puutteellisissa tiloissa myös vahvuuksia. Kinestetiikkaa käyttäessään 

hoitajat pystyivät vaikuttamaan fyysiseen toimintaympäristöön siten, että 

toimintamallin käyttö oli mahdollista. Kaikkia osaston tiloja hyödynnettiin 

aikaisempaa paremmin. Apuvälineitä käytettiin tarkoituksenmukaisemmin ja 

hoitotilanteissa hyödynnettiin myös uusia apuvälineitä. Hoitajat käyttivät 

kattonostureita aikaisempaa vähemmän.  

Kanske man har tidigare tänkt, att man skall använda liften. Ja där har man 

kommit framåt, ja, det var den tiden men nu har vi kommit bort från det då 

rehab har kommit…(H5)  

Hoitajat kuvasivat työn kuormittavuuden vähentyneen. Omiin työasentoihin ja 

liikkumiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Osalla liikunta- ja tukielinten 

vaivat olivat uuden menetelmän käytön myötä vähentyneet.  

...jag tycker, att jag har haft tidigare problem med nacken men nu har jag inte 

haft någonting, Kan det vara någonting med det här sättet att arbeta? (H6) 
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5.2.2 Muutokset sosiaalisessa toimintaympäristössä 

Toimiva työyhteisö 

Kinestetiikan käyttöönoton muutokset sosiaalisessa ympäristössä liittyivät 

työyhteisön toimivuuteen. Muutokset työyhteisön toimivuudessa ilmenivät 

ilmapiirissä, josta tuli kannustava, tukeva, innovatiivinen ja innostava. 

Vuorovaikutus työyhteisöissä oli avointa. Muutos näkyi myös siinä, että hoitajilla 

oli nyt yhteinen toimintamalli, ja lähijohtaja toimi muutoksen mahdollistaja. 

Uuden menetelmän käyttöönotossa hoitajat saivat tukea ja kannustusta omalta 

työyhteisöltään. Parhaiten tukea saatiin uudesta menetelmästä innostuneilta 

hoitajilta. Erittäin tärkeänä koettiin kinestetiikasta vastaavien tuki. Tuki ja 

kannustus omalta osaltaan edistivät kinestetiikan käyttöönottoa. Positiivista 

palautetta saatiin potilailta, omaisilta, työtovereilta ja lähijohtajalta. 

Kyllä tukeva ilmapiiri osastolta on auttanut käyttöönotossa. (H1) 

Vuorovaikutus oli avointa ja se omalta osaltaan edisti uuden menetelmän 

käyttöönottoa. Lisääntynyttä innovatiivisuutta ja innostuneisuutta kuvasi se, että 

hoitajat kokeilivat erilaisia menetelmiä potilaan avustamisessa. Yhteisissä 

palavereissa ja osastotunneilla jaettiin aikaista enemmän tietoa, mieleen 

palautettiin ja käytiin läpi uuteen toimintamalliin liittyviä teemoja. 

...ja vi tycker, att allihopa är positiva för den här metoden. (H6) 

Kinestetiikan käyttöönoton myötä hoitajat kokivat, että heillä oli yhteinen 

toimintamalli. Se oli muuttanut hoitajien asennetta ja ajattelutapaa. Potilaiden 

kuntoutumisen ja edistymisen näkeminen tuotti hoitajille onnistumisen iloa. 

Hoitajat pitivät työmenetelmää kiinnostavana ja olivat siihen tyytyväisiä ja 

toivoivat lisää koulutusta. Hoitajat harjoittelivat ja pohtivat yhdessä erilaisia 

menetelmiä potilaan avustamisessa. Siirtotilanteissa oli kinestetiikkaa käytettäessä 

aikaista helpompaa huomauttaa toiselle, jos tämä palasi vanhoihin rutiineihin 

potilasta avustaessa. Toisten ohjaamisessa paras vaihtoehto oli kuitenkin esimerkin 

näyttäminen. Potilaan avustamisessa hoitajat miettivät nyt enemmän sitä, mikä oli 

potilaan kannalta paras vaihtoehto.  

...vi tycker att allihopa stöder varandra. Har vi problem, hur vi ska flytta någon 

patient, då funderar vi det tillsammans. (H 6) 
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Lähijohtajan tuki ja kannustaminen auttoivat hoitajia uuden menetelmän 

käyttöönotossa. Lähijohtaja suunnitteli yhteiset osastotunnit ja kinestetiikkaan 

liittyvät viikkoteemat. Lähijohtaja kannusti ja muistutti hoitajia menetelmän 

käytöstä. Hän mahdollisti kinestetiikasta vastaavalle yhteisten palaverien pitämisen 

toisten osastojen kanssa. Lähijohtaja toimi työyhteisössä muutoksen 

mahdollistajana. 

Meillä muistutetaan, osastonhoitaja muistuttaa, meidän tulee pitää yllä taitoa 

mitä on opetettu kerran koko henkilöstölle ja se on nähty hyödylliseksi. (H15)  

5.2.3 Muutokset symbolisessa toimintaympäristössä 

Muutokset hoitotyön toimintaideologiassa 

Kinestetiikan käyttöönotto oli muuttanut hoitajien tapaa tehdä työtä. Tämä 

puolestaan ilmeni muuttuneena hoitotyön toimintaideologina, jota kuvasi 

omahoitajuus, hoitajan kuntouttava työote ja hoidon tavoitteellisuus. 

Omahoitajuudessa nousivat yhteisiksi arvoiksi vastuullisuus ja yksilöllisyys. 

Hoitajat työskentelivät yksin ja ottivat näin ollen enemmän vastuuta potilaista. 

Näin työskennellessään hoitajat saivat myös paremman kontaktin ja 

vuorovaikutuksen potilaaseen. Toimintakulttuuri ja -rutiinit olivat muuttuneet 

kuntouttaviksi. Kinestetiikka oli myös rauhoittanut työilmapiiriä, ja hoitajat 

uskoivat potilaan kuntoutumiseen.  

…det har blivit mera rehabiliterande, ingen ligger som förr då de låg veckovis 

i sängen. Dom är mycket mera uppe, om de inte klarar av att vara uppe så 

sitter de på sängkanten, vi har faktiskt det tankesättet att patienter inte ska 

ligga i sängen att alla har möjlighet att kunna stiga upp och kan stå på bena 

och ja, det har ändrats, absolut. (H 12) 

...på något sätt tycker jag, att vi har litet mera tid nu, nu får vi i lugn och ro 

göra vårt arbete. (H14)  

…on se muuttunut, onko sitten tehty ennen väärin? mutta nyt enemmän 

potilaskeskeistä…turhanpäiset rutiinit hävinnyt. Kinestetiikka on parantanut 

hoidon laatua…arvot ovat muuttuneet, kuten turvallisuus, yksilöllisyys, laatu. 

(H1) 
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Perinteinen näkemys hoitajan roolista hoitotyössä kinestetiikan käyttöönoton 

aikana oli muuttunut. Hoitajien toiminta oli yhä enemmän kuntoutumista edistävää 

ja rakentui potilaan tukemista ja ohjaamisesta päivittäisissä toiminnoissa. Hoitajat 

aktivoivat myös potilaita liikkumaan. Liikuntatuokioiden pitäminen ei ollut 

perinteistä hoitotyötä, mihin oli totuttu. Pitämiensä liikuntatuokioiden jälkeen 

hoitajat kertoivat, että he olivat tyytyväisiä ja kokivat onnistuneensa.  

Joka aamu pidetään ryhmäjumppa. Hoitajille positiivinen kokemus ja silloin 

on onnensa kukkuloilla, kun on selvinnyt, nuoretkin on nähnyt, että on 

muutakin kuin vaipan vaihtoa. (H1) 

Hoitosuunnitelmien laatiminen ja niiden jatkuva päivittäminen kuvasivat hoidon 

tavoitteellisuutta. Kinestetiikan myötä kirjaamisessa oli tapahtunut edistymistä. 

Kirjaaminen tapahtui nykyisin potilaan näkökulmasta, kun se aikaisemmin oli 

tapahtunut hoitajan näkökulmasta. Uusien kinestetiikan käyttöä tukevien 

lomakkeiden kehittämiseen ja käyttämiseen toivottiin ohjausta. Kirjaaminen vei 

monen hoitajan mielestä varsinaisesta potilashoidosta liian paljon aikaa.  

Kirjaaminen tapahtuu toisesta näkökulmasta, mitä potilas on tehnyt eikä mitä 

hoitaja on tehnyt. (H1) 

Kinestetiikan käyttöönoton myötä rooliodotuksissa oli tapahtunut muutos. Työtä 

tehtiin tiimeissä, ja hoitajalla oli kuntouttava rooli. Yhteistyö lähihoitajien ja 

sairaanhoitajien välillä toimi hyvin. Fysioterapeutit toimivat tarvittaessa 

asiantuntijoina.  

Sjukskötare och närvårdare har samma roller, när de jobbar på avdelningen. 

Jag tycker att det är ganska jämt. (H 12) 

... ja vi försöker tänka att vi inte ska hjälpa dem så att de blir hjälplösa ...(H 5) 

Hoitotyön merkityksellisyys vanhustenhuollossa  

Kinestetiikan käyttöönotto nosti esille hoitotyön merkityksellisyyden, jota 

kuvattiin iäkkäiden hoitotyön arvostuksena ja työn palkitsevuutena. Hoitajat saivat 

paljon arvostusta työlleen potilailta, työtovereilta ja omaisilta. Hoitajat arvostivat 

saamaansa kinestetiikkakoulutusta ja tiesivät sen tulleen ylemmän johdon 

esittämänä. Hoitajat toivoivat, että yhteiskunnan taholta iäkkäiden hoitotyöhön 

panostettaisiin ja sitä arvostettaisiin samalla tavalla kuin erikoissairaanhoitoa. He 

kaipasivat lisäksi nykyistä enemmän arvostusta sekä palautetta ylemmältä johdolta. 



56 

Arvostuksena ja työn palkitsevuutena riitti usein kiitos johdolta. Hoitajat toivoivat 

myös, että henkilöstöresurssit riittäisivät uuden menetelmän ylläpitämiseen. Jotkut 

haastateltavista mainitsivat toivovansa nykyistä parempaa palkkaa.  

Meillä on niin ihania potilaita, että sieltä tulee kiitosta meidän potilailta, että 

kun osaa olla läsnä, niin sieltä tulee sitä kiitosta. (H 15) 

...nog får vi lika mycket material, på det sättet tycker jag, men nog är vi lägre 

ner i värdering än sjukhuset. (H 16) 

... ja vi får känslan att vi slösar och vi har otroligt viktigt arbete... (H 12) 

Hoitajan sitoutuminen kinestetiikan käyttöönottoon 

Kinestetiikan käyttöönottoon sitoutumista haastateltavat kuvasivat työhön ja 

uuteen menetelmään sitoutumisella. Lisäksi he kuvasivat tekijöitä, jotka olivat 

esteenä uuden menetelmän käyttöönotossa. Kinestetiikan käyttöönotto ei aluksi 

kaikille ollut itsestään selvää. Osa hoitajista otti sen innostuneesti vastaan kun taas 

toiset olivat varautuneempia. Vähitellen yhä useampi hoitajista omaksui uuden 

työmenetelmän. 

Litet svårigheter i början, kändes ganska jobbigt, det svängde upp och ner våra 

gamla rutiner och värderingar, så kände vi i början, men nu har vi kommit över, 

vi har lättare att ta förändringar. (H3) 

Hoitajat pelkäsivät, että uuden menetelmän käyttöönotto lisää entistä enemmän 

hoitajien työtaakkaa. Monen mielestä kinestetiikan käyttöönotto tuli väärään 

aikaan, koska osastoilla oli tapahtunut muita suuria muutoksia, kuten organisaation 

palvelurakenteiden uudistus ja osastojen kunnostaminen. Osa hoitajista oli sitä 

mieltä, että he olivat saaneet etukäteen liian vähän tietoa kuntoutumista edistävästä 

toimintamallista. Suuret muutokset kinestetiikan käyttöönoton aikana ja kiire sekä 

se, että potilaita oli ylipaikoilla, saattoivat hoitajien mukaan vaikuttaa siihen, että 

helposti palattiin vanhoihin rutiineihin. 

Jag tror man var rädd för förändringar, vi hade renovering, vi hade mycket, 

ännu mera förändringar och arbetsbelastningen var redan hög, många trodde 

att det blir ännu högre arbetsbelastning…. (H12) 

Koulutus lisäsi sitoutumista uuden menetelmän käyttöönotossa. Hoitajat olivat 

tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Hoitajat uskoivat, että kinestetiikan käyttö 

jatkuu kuntouttavana työmenetelmänä, ja osa heistä toivoi syventävää koulutusta. 
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Suurin osa haastateltavista toi esille, että he viihtyivät nykyisessä työssään. Hoitajat 

pitivät tärkeänä kinestetiikasta vastaavien tukea, ja he uskoivat, että kinestetiikan 

käyttö kuntouttavana menetelmänä tulee jatkumaan osastoilla.  

Jos katsoo taaksepäin kokonaisuutena, niin kyllä se on vaikuttanut 

työhyvinvointiin...(H13) 

…niin kyllä se on hyödyttänyt meitä ja potilaita. (H13) 

5.3 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tutkimuksen lähtötilanteen tulosten perusteella tutkimuksen kohteena olevan 

yhteistoiminta-alueen vanhustenhuollon työyhteisöt olivat kohtuullisen tyytyväisiä 

työn piirteisiin, työyhteisön toimivuuteen ja johtamisen oikeudenmukaisuuteen.  

Geriatrian osastojen henkilöstö koki kuitenkin työn vaativammaksi ja 

kuormittavammaksi kuin työntekijät vanhustenhuollon muissa toimintayksiköissä. 

Palveluasumisessa ja vanhainkodeissa työskentelevät työntekijät tunsivat työnsä 

tavoitteet parhaiten ja kehittivät työtänsä enemmän kuin työntekijät geriatrian 

osastoilla. Kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisuudessa ei ollut eroa eri 

toimintayksiköiden välillä.  

Aikavertailussa työtyytyväisyys pysyi yleisesti kaikissa vanhustenhuollon 

toimintayksiköissä varsin hyvällä tasolla. Viimeisen mittauksen perusteella 

henkilöstö oli kinestetiikan käyttöönottaneilla geriatrian osastoilla tyytyväisempää 

lähijohtajan kohtelun oikeudenmukaisuuteen kuin henkilöstö kotihoidossa ja 

palveluasumisessa sekä vanhainkodeissa. Päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen ei 

geriatrian osastojen henkilöstö ollut yhtä tyytyväisiä kuin henkilöstö muissa 

vanhustenhuollon vertailuryhmissä. Työntekijät geriatrian osastoilla olivat 

innovatiivisia ja kehittivät työtänsä yhtä paljon kuin työntekijät muissa 

vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Sosiaalinen pääoma oli koko 

vanhustenhuollossa hyvin korkealla tasolla koko seuranta-ajan.   

Tutkimuksen laadullisen aineiston perusteella kinestetiikan käyttöönoton 

aikana geriatrian osastoilla muutokset fyysisessä ympäristössä liittyivät 

kuntoutumista edistävän toiminnan mahdollistamiseen. Sosiaalisessa 

toimintaympäristössä kinestetiikan käyttöönotto vaikutti työyhteisön toimivuuteen. 

Symbolisessa toimintaympäristössä kinestetiikan käyttöönoton muutokset näkyivät 

hoitotyön toimintaideologiassa ja hoitotyön merkityksellisyyden lisääntymisenä 

vanhustenhuollossa. Lisäksi kinestetiikan käyttöönotossa oli tunnistettavissa 

kinestetiikan käyttöönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä. Edistävillä ja estävillä 
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tekijöillä oli osaltaan vaikutusta työhön ja kinestetiikan käyttöönottoon 

sitoutumiseen. Kuviossa 2 on yhteenveto iäkkäiden hoitotyössä toimivan 

henkilöstön kokemuksista kinestetiikan käyttöönoton aikana tapahtuneista 

muutoksista työtyytyväisyydessä ja toimintaympäristössä.  

 

Kuvio 2. Yhteenveto tutkimustuloksista. 
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6 Pohdinta 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

6.1.1 Kuntoutumista edistävän toiminnan mahdollistaminen ja työn 

piirteet 

Tutkimuksen lähtötilanteessa tutkimustulokset työn piirteiden osalta osoittivat, että 

työ koko vanhustenhuollossa ja etenkin geriatrian osastoilla koettiin kuormittavaksi 

ja vaativaksi. Tutkimustulokset työn kuormittavuuden ja vaativuuden osalta olivat 

linjassa muiden iäkkäiden hoitotyöhön liittyvien tutkimustulosten kanssa (Clausen 

ym., 2014; Fringer ym., 2015). Kun työ on vaativaa ja kuormittavaa, on työn 

voimavaroihin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Vastapainona työn 

kuormittavuudelle ja vaativuudelle oli työn hallinta lähtötilanteessa melko hyvällä 

tasolla koko vanhustenhuollossa. Työn hallinta on yksi tärkeimmistä 

työtyytyväisyyttä lisäävistä voimavaroista. (Elliott ym., 2017.) Lehdon ja Viitalan 

(2016) tutkimuksen mukaan liian suuret työn vaatimukset ja vähäinen 

vaikutusmahdollisuus omalta osaltaan heikentävät työn laatua ja työntekijöiden 

luovuutta.  

Kinestetiikan käyttöön ottaneilla osastoilla henkilöstö koki työn 

kuormittavuuden vähentyneen uuden kuntoutumista edistävän toimintamallin 

aikana. Potilaita avustaessaan hoitajat kiinnittivät enemmän huomiota omaan 

liikkumiseensa, ja näin ollen tämä vähensi hoitajan työn kuormittavuutta. Työn 

kuormittavuudesta tutkimustulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien 

kinestetiikkaan liittyvien tutkimustulosten kanssa (Betchon ym., 2011; Fringer ym., 

2015). Aikavertailussa työn vaativuus kuitenkin lisääntyi ja työn hallinta väheni 

koko vanhustenhuollossa. Tulokseen työn vaativuudesta saattoi vaikuttaa yhden 

osaston sulkeminen ja ajoittainen potilasmäärän lisääntyminen muissa 

vanhustenhuollon yksiköissä. Resurssien ollessa oikeassa suhteessa potilasmäärään 

ja tiloihin nähden hoitajat työskentelivät geriatrian osastoilla rauhallisemmin, mikä 

osaltaan saattoi lisätä henkilökunnan työtyytyväisyyttä. 

Hoitajat kuvasivat fyysistä toimintaympäristöä kinestetiikan käyttöönoton 

jälkeen kuntoutumista edistävän toiminnan näkökulmasta. Kuntoutumista edistävä 

toiminta mahdollistettiin käyttämällä hyödyksi olemassa olevia ajoittain 

epäkäytännöllisiä ja ahtaitakin tiloja. Hoitotilanteissa apuvälineitä käytettiin 

tarkoituksenmukaisemmin. Hyvän ikääntymisen ja palvelujen parantamiseksi 
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laadittujen laatusuositusten mukaan toimitilojen tulisi olla riittäviä, rakenteellisesti 

toimivia ja turvallisia hoitohenkilökunnan työnteon kannalta (STM, 2017). 

Toimintaympäristö joko tukee tai rajoittaa avustamista sekä avustettavan omaa 

osallistumista. Potilaan ja avustajan toimintoja voidaan helpottaa muuttamalla 

toimintaympäristöä liikkumista tukevaksi. (Hantikainen, 2018.) Iäkkäiden 

hoitotyössä fyysinen toimintaympäristö on useimmiten suunniteltu perinteisen 

vuodepotilaan hoidon näkökulmasta, ja ympäristön muuttaminen jälkikäteen 

nykypäivän tarpeisiin, kuten esimerkiksi kuntoutumista edistävälle toiminnalle, ei 

käytännössä ole yksinkertaista (vrt. Sawamura ym., 2013). Tutkimustulokset ovat 

yhteneväisiä Vähäkankaan (2010) ja Jääskeläisen (2013) tutkimustulosten kanssa, 

joissa vanhuspalvelujen henkilöstö koki työtilat sekä epäkäytännöllisiksi että 

ahtaiksi, ja tämä omalta osaltaan vaikeutti toiminnan sujumista. Myös näissä edellä 

manituissa tutkimuksissa tuli esille, että hoitajat paransivat mahdollisuuksien 

mukaan tilojen käytännöllisyyttä kehittämisprosessin aikana. Fyysisen 

toimintaympäristön toimivuudella on aikaisemman tutkimuksen mukaan todettu 

olevan yhteys henkilöstön työtyytyväisyyteen (Jääskeläinen, 2013; Djukic ym., 

2014).  

6.1.2 Työyhteisön toimivuus  

Tutkimuksen lähtötilanteessa palveluasumisen ja vanhainkotien henkilökunta tunsi 

työnsä tavoitteet parhaiten ja kehitti työtänsä enemmän kuin geriatrian osaston 

työntekijät. Tutkimuksen kohteena olevassa vanhustenhuollossa oli paljon 

sosiaalista pääomaa. Tämä omalta osaltaan saattoi edesauttaa uuden menetelmän 

käyttöönottoa geriatrian osastoilla.   Aikaisemman tutkimuksen (Lehto & Viitala, 

2016) mukaan työtyytyväisyys on organisaation toiminnalle merkityksellistä, sillä 

hyvinvoiva henkilöstö kykenee viemään vaikeitakin muutoksia onnistuneesti läpi. 

Sosiaalisessa toimintaympäristössä muutos näkyi kinestetiikan käyttöön 

ottaneilla osastoilla työyhteisössä ja työyhteisön toimivuudessa sekä johtamisessa. 

Ilmapiiri työyhteisöissä oli kannustava, tukeva ja innostava. Innovatiivista ja 

innostunutta ilmapiiriä kuvasi se, että hoitajat kokeilivat aikaisempaa enemmän 

erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä potilaiden avustamisessa. Yhdessä pohtiminen, 

reflektointi sekä työtovereiden ohjaaminen ja neuvominen kuvasivat työyhteisössä 

yhteenkuuluvuutta ja avointa vuorovaikutusta. Määrällisten tutkimustulosten 

perusteella innovatiivisuus näytti lisääntyvän kinestetiikan käyttöönoton jälkeen 

geriatrian osastoilla. Tulosten perusteella toisten auttaminen ja tukeminen olivat 

koko tutkimushankkeen ajan hyvällä tasolla. Useat tutkimukset (van Beek ym., 
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2011; Li ym., 2013; Chenoweth ym., 2014; Öhman ym., 2017; Plaku-Alakbarova 

ym., 2018) ovat osoittaneet, että työntekijöiden välinen hyvä vuorovaikutus ja 

toisten auttaminen ja tukeminen lisäävät hoitajien työtyytyväisyyttä 

vanhustenhuollossa. Tutkimustulokset työyhteisön yhteisöllisyyden osalta ovat 

lisäksi yhteneväisiä aikaisempien kinestetiikkaan liittyvien tutkimusten kanssa, 

joissa kinestetiikan käyttö lisäsi vuorovaikutusta, yhdessä oppimista ja tiimien 

välistä yhteistyötä (Fringer ym., 2014; Fringer ym., 2015). Yhteisöllisyyden 

kokemuksella on todettu olevan suuri merkitys työtyytyväisyydelle sosiaali- ja 

terveydenhuollossa (Lampinen ym., 2015; Lampinen ym., 2017).  

Tutkimustulosten mukaan kinestetiikan käyttöönotto lisäsi työyhteisöissä työn 

kehittämistä ja tavoitteellisuutta. Hoitajat saivat onnistumisen tunnetta 

kehittämisestä, ideoinnista ja yhdessä oppimisesta. Työn tulosten näkeminen tuotti 

hoitajille työn iloa, ja suurin osa hoitajista oli tyytyväisiä uuteen työmenetelmään. 

Yhdessä oppimisen ja kehittämisen osalta tutkimustulokset vahvistavat 

aikaisemman kinestetiikkaan liittyvän tutkimuksen tuloksia (Fringer ym., 2015). 

Tavoitteellisuutta kuvasi tarkempien hoitosuunnitelmien laatiminen. Toisaalta, 

vaikka hoitajat toivat esille hoitotyön dokumentoinnin ja hoitosuunnitelmien 

parantuneen, olivat he sitä mieltä, että dokumentaatiolle pitäisi olla enemmän aikaa 

ja sitä pitää edelleen kehittää etenkin kuntoutumista edistävän toiminnan 

näkökulmasta. Hoitotyön dokumentaation osalta tutkimustulos oli yhteneväinen 

aikaisempien tutkimustulosten (White ym., 2019) kanssa. 

6.1.3 Kokemukset johtamisesta 

Vanhustenhuollon henkilöstö oli tutkimuksen lähtötilanteessa tyytyväisiä kohtelun 

ja organisaation päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen eikä geriatrian osastojen, 

kotihoidon eikä palveluasumisen ja vanhainkotien tuloksissa ollut merkittävää eroa. 

Lähijohtajan taholta kohtelun oikeudenmukaisuus pitää sisällään mm. tiedon 

jakamisen, alaisten mielipiteiden kuuntelemisen, ystävällisen, kunnioittavan 

kohtelun sekä lähijohtajan oikeudenmukaisen päätöksenteon.  

Tutkimustulosten mukaan geriatrian osastojen henkilöstön tyytyväisyys 

lähijohtajan kohtelun oikeudenmukaisuuteen oli viimeisen mittauksen perusteella 

merkittävästi parempi kuin kotihoidossa sekä palveluasumisessa ja 

vanhainkodeissa. Aikaisemman tutkimuksen (Vähäkangas, 2010) mukaan 

lähijohtajat ovat itse kokeneet toimivansa oikeudenmukaisesti yksiköissä, joissa 

toiminta oli kuntoutumista edistävää. Tutkimuksen (Elliott ym., 2017) mukaan 

henkilöstö iäkkäiden hoitotyössä odottaa lähijohtajalta reilua ja oikeudenmukaista 
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kohtelua. Lähijohtajan taholta oikeudenmukaisella kohtelulla voidaan parantaa 

työntekijöiden työtyytyväisyyttä (Bernerth ym., 2016).  

Tämän tutkimuksen tulokset antavat lisäksi näyttöä siitä, että lähijohtaja on 

merkittävässä asemassa muutosten läpiviemisessä. Kinestetiikan 

käyttöönottaneilla osastoilla lähijohtaja toimi muutoksen mahdollistajana. 

Lähijohtaja kannusti ja tuki sekä muistutti henkilöstöä uuden toimintamallin 

käyttöönotosta. Lähijohtajan tehtävänä on olla mukana arjessa ja kuljettaa 

työntekijät yhdessä suunnitellen ja kannustamalla uusiin toimintatapoihin. 

Lähijohtajan toiminnassa näkyi kaiken kaikkiaan piirteitä, joita voi verrata jopa 

positiiviseen, autenttiseen johtamistyyliin (Mortier ym., 2016; Syväjärvi & Vakkala, 

2019). Myös aikaisempien tutkimusten (Vähäkangas, 2010; Fagerström, 2013; 

Fringer ym., 2014; Fringer ym., 2015) mukaan lähijohtajan rooli on merkittävä 

uusien kuntotumista edistävien toimintamallien toteuttamisessa.  

Tutkimustulosten mukaan geriatrian osastojen henkilökunta ei ollut yhtä 

tyytyväinen organisaation päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen kuin 

henkilökunta kotihoidossa ja palveluasumisessa sekä vanhainkodeissa. 

Organisaation oikeudenmukaiseen päätöksentekoon liittyy läheisesti 

työntekijöiden oikeus sanoa mielipiteensä itseään koskevissa asioissa. Aluksi 

kaikki hoitajat eivät myöskään suhtautuneet kinestetiikan käyttöönottoon 

myönteisesti, vaan he kokivat, että koulutus tuli väärään aikaan ja ylimmän johdon 

päätöksellä. Seuranta-aikana organisaatiossa tapahtui muita suuria rakenteellisia 

muutoksia, jotka koettelivat varsinkin kotihoitoa ja geriatrisia osastoja. Osa 

muutoksista liittyi tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntamallin 

uudistuksen valmisteluun. Kotihoidon ja geriatristen osastojen henkilöstö koki 

muutokset suuremmiksi kuin palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstö. 

Muutoksia ei myöskään koettu yhtä positiivisiksi kuin tutkimuksen lähtötilanteessa. 

Päällekkäiset muutokset yhteistoiminta-alueella saattoivat omalta osaltaan 

vaikuttaa henkilökunnan kokemuksiin organisaation päätöksenteon 

oikeudenmukaisuudesta. Myös Saarelan ym. (2019) tutkimuksessa tuli esille 

henkilökunnan negatiivinen suhtautuminen sosiaali- ja 

terveydenhuoltouudistukseen. Työntekijät tarvitsevat muutostilanteissa 

kohdennettua tietoa itse muutoksesta sekä mahdollisuutta olla mukana muutoksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa (vrt. Saarela ym., 2019). 
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6.1.4 Muutokset hoitotyön toimintaideologiassa 

Keskeisistä symboliseen toimintaympäristöön liittyvistä tutkimustuloksista ilmeni, 

että osaston toimintaideologia muuttui kinestetiikan käyttöönoton jälkeen. 

Osastojen tunnuspiirteissä korostui kuntoutumista edistävä toimintakulttuuri. 

Toimintaideologiaksi nousi omahoitajuus ja hoitajan kuntouttava työote. Hoitajalla 

oli kuntouttava rooli, ja hoitajan toiminta oli muuttunut hoitajakeskeisestä 

enemmän yksilö- ja asiakaskeskeiseksi. Samalla kun yksilöllisyyden tukeminen 

lisääntyi, ottivat hoitajat yhä enemmän vastuuta potilaista. Kuntouttaminen 

tapahtui päivittäisten toimien yhteydessä. Hoitajilla oli usko potilaan 

kuntoutumiseen, ja he kokivat myös saavansa työstään onnistumisen tunnetta. 

Edellä mainitut tulokset vahvistavat aikaisempia kinestetiikkaan liittyviä 

tutkimustuloksia (Fringer ym., 2014; Fringer ym., 2015). Lisäksi aikaisempien 

tutkimustulosten mukaan hoitajan yksilöllinen ja asiakaskeskeinen hoito iäkkäiden 

hoitotyössä (Edvardsson ym., 2011; Suhonen ym., 2012; Wallin ym., 2012; 

Willmense ym., 2014; Rokstad ym. 2016; Öhman ym., 2017) vaikuttaa 

myönteisesti hoitohenkilöstön työtyytyväisyyteen.  

6.1.5 Hoitotyön merkityksellisyyden lisääntyminen 

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tuli uutena tuloksena esille työn 

merkityksellisyyden lisääntyminen kinestetiikan käyttöönoton aikana. Hoitajat 

kertoivat, että he saivat positiivista palautetta potilailta ja työtovereilta sekä 

lähijohtajalta. He toivoivat, että yhteiskunnassa panostettaisiin ikääntyneiden 

palveluihin nykyistä enemmän. Hoitajat olivat tyytyväisiä siihen, että olivat saaneet 

osallistua kinestetiikan peruskoulutukseen, ja he toivoivat saavansa jatkossa 

tarpeeksi resursseja toimintamallin juurruttamiseen. Aikaisemman tutkimuksen 

mukaan positiivisen palautteen saaminen potilailta ja asiakkailta (Öhman ym., 

2017) sekä organisaation taholta saatu arvostus lisää ikäihmisten parissa 

työskentelevien työtyytyväisyyttä (Chenoweth ym., 2014; Öhman ym., 2017). 

Tutkimusten mukaan hoitajien mahdollisuus käyttää ammatillisia taitoja sekä 

kehittyä omassa ammatissaan vaikuttaa myönteisesti työtyytyväisyyteen ja 

iäkkäiden hoitotyöhön sitoutumiseen (Clausen ym., 2014; Öhman ym., 2017). 

Aikavertailussa tyytyväisyys työn palkitsevuuteen heikkeni seurannan aikana koko 

vanhustenhuollossa. Tähän osaltaan saattoi vaikuttaa valtakunnan tasolla vuosille 

2017–2019 sovittu kilpailukykysopimus, joka koetteli kovasti juuri julkisen alan 

työntekijöiden palkkoja. 
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Kinestetiikka toimintamallina näyttää tarjoavan monia kokemuksia, jotka 

synnyttävät tunteen työn merkityksellisyydestä. Työn merkityksellisyyden osalta 

tämän väitöskirjan tutkimustuloksissa on paljon yhtymäkohtia Martelan ym. (2018) 

tutkimuksen kanssa. Työn merkityksellisyyden on todettu lisäksi olevan palkasta 

riippumaton työn ominaisuus, joka kytkeytyy työtyytyväisyyteen. (Martela & 

Riekki, 2018; Martela ym., 2018.)  

6.1.6 Sitoutuminen työhön ja kinestetiikan käyttöönottoon sekä 

uusien toimintatapojen juurruttaminen 

Hoitajat viihtyivät nykyisessä työssään ja olivat sitoutuneita työskentelemään 

iäkkäiden hoitotyössä. Toimiva työyhteisö ja se, että kaikki saivat saman 

peruskoulutuksen, olivat tutkimustulosten mukaan kinestetiikan käyttöönottoa 

edistäviä tekijöitä. Kinestetiikan käyttöönoton onnistumisen kannalta 

kinestetiikasta vastaavien, lähijohtajan ja työtovereiden kannustus ja tuki nähtiin 

tärkeäksi. Tutkimustulosten perusteella käyttöönottoa estäviä tekijöitä olivat mm. 

osastoilla tapahtuvat muut suuret muutokset, kiire ja se, että potilaita oli ylipaikoilla. 

Nämä edellä mainitut estävät tekijät vaikuttivat siihen, että palataan helposti 

vanhoihin työrutiineihin. Tutkimustulokset ovat yhteneväisiä Fringerin ym. (2014) 

tutkimuksen kanssa, jossa hoitohenkilökunta suhtautui kinestetiikkaan 

myönteisesti, mutta sen käyttöönotto ja ylläpitäminen vaati aikaa, energiaa sekä 

jatkuvaa motivaation ylläpitämistä.  

Johtaessaan muutosta omassa toimintayksikössään lähijohtajan on tärkeää 

tunnistaa muutosta edistäviä ja estäviä tekijöitä. Sosiaali- ja terveysministeriön 

hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi laadituissa 

laatusuosituksissa painotetaan johtamista, jossa toimitaan henkilöstön 

työtyytyväisyyden, sitoutumisen, motivaation ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Tämän lisäksi suositusten mukaisesti henkilöstön osaaminen varmistetaan niin, että 

henkilöstö kehittää osaamistaan ja käyttää vaikuttaviksi osoitettuja menetelmiä 

työssään. (STM, 2017.) 

Toimintamallin muuttaminen kuntoutumista edistäväksi 

ympärivuorokautisessa hoidossa on systemaattista ja tavoitteellista työtä. 

Kinestetiikan käyttöönotto voidaan nähdä vaiheittaisena muutosprosessina, jossa 

juurruttaminen vie oman aikansa (Kotter, 1996). Työntekijän täytyy muuttaa 

toimintamalliaan työssään, jotta työyksikkö voisi muuttua kuntoutumista 

edistäväksi. Kun muutoksia itse työtilanteissa tapahtuu, välittyvät muutokset 

ajatusmallien kautta toimintaan ja sitä kautta organisaation suoritukseen. (Vrt. 
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Porras & Silvers, 1991.) Tässä tutkimuksessa kinestetiikan käyttöönotto eteni 

ensimmäisellä tasolla uusien asioiden oppimisella ja uudenlaisten taitojen 

omaksumisella. Tutkimustulosten perusteella muutokset näkyivät henkilöstön 

asenteissa, ajattelussa ja toimintatavoissa. Tämän väitöskirjatutkimuksen 

loppuvaiheessa organisaatiossa ja etenkin ikääntyneiden palveluissa alkoi tapahtua 

rakenteellisia muutoksia. (Vrt. Porras & Silvers, 1991; Burke 2018.) Yhden osaston 

sulkemisen myötä ja näin ollen potilaspaikkojen vähentyessä on jäljellä olevien 

osastojen johdolla ja henkilöstöllä yhä suurempi paine panostaa kuntoutumista 

edistävään toimintaan.  

Osastoilla, jotka käyttivät kinestetiikkaa, tuli tämän väitöskirjatutkimuksen 

tulosten perusteella fyysisessä, sosiaalisessa sekä symbolisessa 

toimintaympäristössä esille monia työtyytyväisyyttä lisääviä tunnuspiirteitä. Nämä 

tekijät liittyivät kuntoutumista edistävän toiminnan mahdollistamiseen, työn 

piirteisiin, työyhteisön toimivuuteen, johtamiseen, toimintaideologiaan ja työn 

merkityksellisyyteen. Uuden toimintamallin ja -kulttuurin ylläpitäminen vaatii 

kuitenkin jatkuvaa esilläoloa, ohjausta, linjassa pitämistä, motivoimista, tukemista 

ja muistuttamista. Tässä tehtävässä keskeinen rooli on lähijohtajilla. Tämän 

väitöskirjan tutkimustulokset antavat uutta tietoa kinestetiikan ja kuntoutumista 

edistävän toimintamallin käyttöönotosta henkilöstön näkökulmasta iäkkäiden 

hoitotyössä. Tutkimustulokset vahvistavat myös aikaisempia kinestetiikkaan 

(Betschon ym., 2011; Fringer ym., 2014; Fringer ym., 2015) sekä kuntoutumista 

edistävään toimintaan (Stanmore ym., 2006; Resnic ym., 2009b; Vähäkangas, 2010; 

Burke & Doody, 2012) liittyviä tutkimustuloksia.  

6.2 Tutkimustulosten luotettavuus 

6.2.1 Määrällisen tutkimuksen luotettavuus 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan validiteetin ja reliabiliteetin 

näkökulmasta. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tieto kerättiin Työterveyslaitoksen 

työhyvinvointi-kyselyyn liittyvillä mittareilla, joita on tieteellisesti laajasti käytetty 

ja validoitu (Oksanen ym., 2012). Mittariin on saatavilla vertailutietoa Kunta 10 -

tutkimuksesta sekä Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksesta 

(Työterveyslaitos, 2019). Tutkimuksessa käytettävä kyselylomake vaikuttaa 

tutkimuksen luotettavuuteen (Heikkilä, 2014; Polit & Beck, 2017; Karjalainen, 

2018). Mittarin tulee mitata oikeita asioita, ja niiden tulee kattaa koko 
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tutkimusongelma (Heikkilä, 2014). Varsinaisen Työterveyslaitoksen 

hyvinvointitutkimuksen aineiston tietojen syöttö ja analyysi tapahtui 

Työterveyslaitoksen toimesta. Tätä väitöskirjatutkimusta varten tutkija pyysi 

Työterveyslaitoksen tilastotieteilijältä aika- ja ryhmävertailuun liittyviä tilastollisia 

lisäajoja. Tämän lisäaineiston analyysin tutkija teki yhteistyössä 

Työterveyslaitoksen tutkijan ja tilastotieteilijän kanssa. Analyysiin valittiin 

työhyvinvointia mittaavasta mittarista vain osiot, jotka parhaiten kuvaavat 

kuntoutumista edistävän osaston tunnuspiirteitä, jotka ovat Vähänkankaan 

tutkimuksen (2010) mukaan mm. toimiva työyhteisö, oikeudenmukainen 

johtaminen ja toimintaympäristö.  Tutkimuksen mittaria ei ollut enää siinä 

vaiheessa mahdollista täydentää. Avoimet kysymykset muutoksesta olisivat voineet 

antaa tarkemman kuvauksen henkilökunnan kokemista muutoksista ja niiden 

laadusta. Tarkasteluun olisi lisäksi ollut hyvä ottaa mukaan Hackmanin ja 

Oldmanin (1975) kysymyssarja työn merkityksellisyydestä.  

Ulkoisesti validissa tutkimuksessa tutkimusotos edustaa perusjoukkoa ja 

tutkimustulokset on siirrettävissä ja yleistettävissä. Validin tutkimuksen 

toteutumista edesauttavat perusjoukon tarkka määrittely, edustavan otoksen 

saaminen sekä korkea vastausprosentti (Heikkilä 2014). Kyselytutkimuksen 

vastausprosentit organisaatiossa olivat kaikkina vuosina yli 70 prosenttia ja näin 

ollen hyvällä tasolla. Kyselytutkimuksesta käytettiin nimeä ”Sairaalahenkilöstön 

hyvinvointitutkimus”, joten se saattoi ainakin alussa vaikuttaa vastausprosenttiin. 

Geriatrian osastoilla työskenteli enemmän sairaanhoitajia, ja tämä saattoi osaltaan 

vaikuttaa tuloksiin. Vastaajat eri toimintayksiköissä eivät eronneet iän, 

sukupuolijakauman tai palvelusuhteen luonteen tai keston suhteen, joten eri 

toimintayksiköiden aineistoja voidaan pitää vertailukelpoisina. Vuoden 2012 

jälkeen geriatrian osastoilla tapahtui suuria rakenteellisia muutoksia, jotka omalta 

osaltaan saattoivat vaikuttaa negatiivisesti tuloksiin. Yksi osasto suljettiin vuoden 

2016 alussa, ja tutkimuksen luotettavuuden vuoksi osajulkaisun III aineistosta 

jäivät tämän osaston tulokset pois kaikilta vuosilta. Näin ollen geriatrian osastojen 

vastaajien määrä väheni noin yhdellä kolmasosalla verrattuna ensimmäiseen 

julkaisuun. Tämä osaltaan saattoi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen 

luotettavuuteen liittyy lisäksi arkistointi. Tutkimuksen määrällinen aineisto on 

arkistoitu Työterveyslaitoksella, ja sitä ei tutkijalla ollut mahdollista saada omaan 

käyttöön ja päästä itse näin ollen tarkastamaan.  
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6.2.2 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan seuraavilla 

kriteereillä: uskottavuus (engl, credibility), vahvistettavuus (engl. confirmability) 

ja siirrettävyys (engl. transferability) (Lincoln & Guba, 1985; Polit & Beck, 2017). 

Tutkimuksen uskottavuus liittyy tutkimustulosten todenmukaisuuteen. 

Uskottavuutta lisää se, että tutkija valitsee parhaat mahdolliset tiedonantajat sekä 

sopivimman aineistonkeruumenetelmän (Lincoln & Guba, 1985; Elo ym., 2014; 

Polit & Beck, 2017). Uskottavuutta pyrittiin lisäämään sillä, että osastonhoitajat 

valitsivat haastateltaviksi hoitajia, jotka olivat työskennelleet samalla osastolla 

vuodesta 2012 ja osallistuneet kinestetiikan peruskoulutukseen, Tiedonantajat 

valittiin monipuolisesti kolmelta eri osastolta. Lisäksi uskottavuutta lisäsi se, että 

tutkija teki itse haastattelun ja aineiston analyysin. Haastatteluvaiheessa ei 

henkilöstön tiedossa vielä ollut tiedossa yhden osaton lakkauttaminen, mikä omalta 

osaltaan ei vaikuttanut tutkimustuloksiin.  

Tutkimuksen vahvistettavuudella viitaa objektivisuuteen eli perustuvatko 

tulokset tutkittavien näkemyksiin eikä tutkijan omiin käsityksiin (Elo ym., 2014; 

Polit & Beck, 2017). Tutkimuksessa tehdyt tulkinnat ovat aina tutkijasta lähtöisin, 

joten subjektiivisuutta ei voi täysin sulkea pois. Tutkija itse työskenteli samassa 

organisaatiossa mutta ei samoilla osastoilla tai samoissa tehtävissä. Tutkija on 

aikaisemmin työskennellyt hoitotyössä, joten tutkittavassa ympäristössä tapahtuva 

hoitotyö oli ilmiönä tutkijalle tuttu. Tämä voi omalta osaltaan joko lisätä tai 

vähentää uskottavuutta. Haastateltavien samankaltainen näkemys sekä tulosten 

yhtenevyys aikaisempiin tutkimuksiin lisää tutkimuksen vahvistettavuutta. 

Haastatteluissa saavutettiin aineiston saturaatio eli tutkija ei enää viimeisiltä 

haastateltavilta saanut uutta tietoa tutkimusongelman kannalta. Laadullisen sisällön 

analyysissa käytettiin organisaation ulkopuolelta toista luokittelijaa, joka arvioi 

luokitusta ja luokituksen loogisuutta. Raportissa suorien lainausten käyttöä 

pidetään luotettavuuden kannalta keskeisinä (Polit & Beck, 2017). Analyysin kulku 

pyrittiin raportoinnissa kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. 

Tutkimuksen siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten ja johtopäätösten 

siirrettävyyttä vastaavanlaisiin tilanteisiin (Lincoln & Guba, 1985; Granheim & 

Lundman, 2004). Siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu siitä, miten samanlainen 

tutkittava ympäristö on. Siirrettävyyttä heikentää se, että aineisto on kerätty vain 

yhdestä organisaatiosta. Siirrettävyyttä voitaisiin lisätä keräämällä aineistoa 

useammasta organisaatiosta. Haasteena tälle kuitenkin on, että tutkimushankkeen 

koulutuksineen pitäisi olla samankaltainen. Tutkimustuloksissa tehdyt tulkinnat 
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saivat vahvistusta aikaisemmista tutkimuksista, joten tutkimustuloksia voidaan 

hyödyntää kinestetiikan ja uusien toimintamallien käyttöönotossa. 

Tutkimusprosessi tutkimuskohteineen ja tiedonkeruineen on kuvattu tarkasti, jotta 

lukija voi tehdä päätöksensä tulosten siirrettävyydestä (Granheim & Lundman, 

2004).  

6.3 Tutkimuksen vaikuttavuus 

Tutkimus on ajankohtainen ja merkittävä, koska ikäihmisten määrä lisääntyy ja 

samalla ikääntyneiden palveluissa työntekijöiden ja resurssien määrä vähenee. 

Huolimatta aiheen ajankohtaisuudesta on kuntoutumista edistävää hoitotyötä 

iäkkäiden hoitotyössä tutkittu niukalti sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  

Tämän väitöskirjatutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutumista 

edistävän hoitotyön kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Tutkimus tuottaa uutta 

seurantatietoa työtyytyväisyydestä iäkkäiden hoitotyössä. Lisäksi tulokset antavat 

tietoa siitä, mitä muutoksia kuntoutumista edistävän toimintamallin käyttöönoton 

aikana tapahtuu hoitajan toimintaympäristössä. Tutkimuksen tulosten perusteella 

iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön työtyytyväisyyteen ja 

toimintaympäristöön voidaan vaikuttaa tuomalla käyttöön uusia toimintamalleja. 

Tutkimustuloksia voidaan lisäksi hyödyntää hoitotyön koulutuksessa. Tutkimus 

lisää opiskelijoiden ja hoitajien ymmärrystä kuntoutumista edistävästä toiminnasta 

ja sen merkityksestä iäkkäiden hoitotyössä. Yhteinen koulutus ja toimintamalli 

lisäävät yhteisöllisyyttä ja työhön sitoutumista. Hoitotyön johtamisen alueella 

tutkimus tuo esille lähijohtajan tärkeän roolin uusien toimintamallien ja 

työmenetelmien käyttöönotossa ja niiden juurruttamisessa. Lisäksi 

tutkimustulokset vahvistavat samalla jo olemassa olevaa tietoa kinestetiikasta ja 

kuntoutumista edistävän toiminnan vaikutuksesta työtyytyväisyyteen ja 

toimintaympäristöön.  

Tämän tutkimushankkeen jälkeen kiinnostus kinestetiikkaa kohtaan on 

kyseessä olevalla yhteistoiminta-alueella lisääntynyt ja suurin osa palveluasumisen 

ja vanhainkotien henkilöstöstä on jo käynyt peruskoulutuksen. Syksyllä 2019 

aloitettiin kotihoidon henkilöstölle kohdistettu kinestetiikan peruskoulutus. 

Väitöskirjatutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa oman organisaation ja 

suunnitteilla olevan hyvinvointikuntayhtymän lisäksi myös kansallisesti ja 

kansainvälisesti kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittämis- ja 

tutkimushankkeissa.  
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6.4  Jatkotutkimushaasteet 

Jatkotutkimuksissa olisi tarpeen tarkemmin tutkia laajemmalla aineistolla 

hoitohenkilökunnan ja lähijohtajien näkökulmasta sitä, miten kinestetiikan 

juurruttamisessa on onnistuttu. Lisäksi olisi tärkeää saada tietoa siitä, onko 

toimintakulttuurissa todellisuudessa tapahtunut pidemmällä aikavälillä muutosta. 

Kuntoutumista edistävän toiminnan kehittäminen edellyttää systemaattista 

seurantaa ja arviointia. Tämän vuoksi jatkossa olisi tärkeää kehittää ja ottaa 

käyttöön kuntoutumista edistävää toimintaa kuvaavia mittareita iäkkäiden 

hoitotyössä sekä asiakkaan että henkilökunnan näkökulmasta. Jatkotutkimuksissa 

olisi hyvä selvittää kinestetiikan käyttöönoton vaikuttavuutta esimerkiksi 

mittaamalla muutoksia ikäihmisten hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä.  

Ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistamista korostetaan sekä 

kansallisissa että kuntien strategioissa. Jatkossa olisi myös tarkoituksenmukaista 

tutkia ympärivuorokautisen kuntoutumista edistävän toiminnan lisäksi kotona 

tapahtuvaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä. Pohjoismaissa puhutaan ns. 

arkikuntoutuksesta, jolla tarkoitetaan ikääntyneiden omassa kodissa ja sen 

ympäristössä tapahtuvaa asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka tähtää ikääntyneen 

omatoimisuuteen ja itsenäisyyden säilymiseen. Olisi tärkeää selvittää kinestetiikan 

käyttöä kotikuntoutuksen (arkikuntoutus) toimintamallina sekä kotihoidon 

henkilökunnan että asiakkaan näkökulmasta.  

6.5 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset:  

1. Kinestetiikkaa käyttäessään hoitaja näkee tärkeänä oman roolinsa 

kuntoutumista edistävässä toiminnassa. Kinestetiikan käyttöönotolla voidaan 

vaikuttaa yksikön toimintakulttuuriin ja rutiineihin iäkkäiden hoitotyössä. 

Potilaita tai asiakkaita hoidetaan enemmän yksilö- tai asiakaskeskeisesti 

hyödyntäen päivittäisissä hoito- ja avustamistoiminnoissa potilaan tai 

asiakkaan omia voimavaroja, tilanteeseen sopivia apuvälineitä sekä olemassa 

olevia tiloja. Työn tulosten näkeminen tuottaa hoitajille onnistumisen tunnetta 

ja tyytyväisyyttä työhön. 

2. Kinestetiikka kuntoutumista edistävänä toimintana lisää hoidon 

tavoitteellisuutta. Hoitosuunnitelmia tehdään enemmän potilaan tai asiakkaan 
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näkökulmasta. Dokumentaatiota ja hoitosuunnitelmia varsinkin kuntoutumista 

edistävän toiminnan näkökulmasta tulee edelleen kehittää. 

3. Kinestetiikka toimintamallina lisää yhteisöllisyyttä eli työyhteisön avointa 

vuorovaikutusta, reflektointia, yhdessä tekemistä, innostavaa ja innovatiivista 

ilmapiiriä.  

4. Hoitajien kokemus työn merkityksellisyydestä lisääntyy kinestetiikan 

käyttöönoton myötä. Hoitajalla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti ja 

käyttää omaa osaamistaan sekä oppia uutta. Hoitaja kokee auttavansa omalla 

toiminnallaan asiakkaita tai potilaita ja saa siitä onnistumisen tunnetta. Nämä 

edellä mainitut elementit liittyvät työn merkityksellisyyteen. Muutosta 

vietäessä läpi on henkilöstön työtyytyväisyyden näkökulmasta tärkeää, että 

työntekijät saavat iäkkäiden hoitotyössä positiivista palautetta ja arvostusta 

myös yhteiskunnan ja ylemmän johdon taholta.  

5. Uuden toimintamallin käyttöönotossa lähijohtajan rooli on keskeinen. 

Lähijohtajan toiminnassa on positiivisen johtamisen piirteitä. Hän on mukana 

arjessa vieden uutta toimintamallia eteenpäin koordinoiden ja ohjaten, 

kannustaen, tukien ja muistuttamalla. Hän kohtelee työntekijöitä 

kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Lähijohtajalla on näin toimiessaan 

positiivinen vaikutus henkilöstön työtyytyväisyyteen.  

6. Sitoutumista uuden toimintamallin käyttöönottoon lisää yhteinen koulutus, 

yhdessä oppiminen ja yhteinen toimintamalli. Lähijohtajan, työntekijöiden ja 

kinestetiikasta vastaavien tuki käyttöönoton ja koko prosessin onnistumisen 

kannalta on tärkeä. Uusien toimintamallien käyttöönotto iäkkäiden hoitotyössä 

lisää hoitajien työtyytyväisyyttä ja sitoutumista iäkkäiden hoitotyöhön ja täten 

lisää myös iäkkäiden hoitotyön vetovoimaisuutta.  

7. Muutosta johdettaessa on tärkeää tunnistaa työyhteisön taustalla oleva 

kulttuuri ja muuttuva toimintaympäristö. Muut päällekkäiset suuret muutokset 

saattavat vaikuttaa siten, että palataan helposti vanhoihin rutiineihin. Uuden 

toimintamallin juurruttamiselle on annettava aikaa ja se on resursoitava niin, 

että muutosprosessia voidaan viedä eteenpäin.  
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Liitteet  

Liite 1. Kyselylomakkeen kysymyssarjat 
Liite 2. Teemahaastattelun teemat 

 

 

LIITE 1 KYSELYLOMAKKEEN KYSYMYSSARJAT 

 

TYÖ 

 

Työn vaatimukset  

 

Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa. 

Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää. 

Minulla ei ole tarpeeksi aikaa saada työtäni tehdyksi. 

 

Vastausasteikko on 1 = täysin samaa mieltä, 2 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei 

samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä. Asteikko on 

käännetty niin, että mitä suurempi arvo, sitä enemmän työpaineita.  

 

Työn hallinta ja vaikutusmahdollisuudet 

 

Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni. 

Minulla on paljon sanavaltaa töihini. 

Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni (käännetty). 

Työni edellyttää minulta luovuutta. 

Työhöni kuuluu paljon samanlaisina toistuvia tehtäviä (käännetty). 

Työni vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja. 

Työni vaatii, että opin uusia asioita. 

Työssäni saan tehdä paljon erilaisia asioita. 

Minulla on mahdollisuus kehittää minulle ominaisia kykyjäni. 

 

Vastausasteikko on 1 = täysin samaa mieltä, 2 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei 

samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä. Asteikko on 

käännetty niin, että mitä suurempi arvo, sitä parempi työn hallinta.  
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Työhön panostaminen 

 

Kuinka paljon koet panostavasi kykyjäsi ja voimiasi työhön? 

 

Vastausasteikko on viisiportainen, jossa 1 = hyvin paljon, 2 = paljon, 3 = ei vähän 

eikä paljon, 4 = vähän, 5 = hyvin vähän. Asteikko on käännetty niin, että mitä 

suurempi keskiarvo, sitä enemmän panostaa työhön.  

 

Työn palkitsevuus 

 

Kuinka paljon koet saavasi vastinetta työstäsi 

 tuloina, työsuhde-etuina yms.? 

 tunnustuksena ja arvostuksena? 

 henkilökohtaisena tyydytyksenä? 

Vastausasteikko on viisiportainen, jossa 1= hyvin paljon, 2= paljon, 3= ei vähän 

eikä paljon, 4= vähän, 5= hyvin vähän. Asteikko on käännetty niin, että mitä 

suurempi keskiarvo, sitä parempi työn palkitsevuus. 

 

Työn kuormittavuus 

 

Työn kuormittavuutta mitattiin kysymyssarjalla, jossa kysyttiin, kuinka usein 

vastaajaa ovat häirinneet, huolestuttaneet tai rasittaneet töissä viimeisen 6 

kuukauden aikana seuraavat seikat: 

 jatkuva kiire ja tekemättömien töiden paine 

 liian vähän aikaa työn tekemiseen kunnolla 

 henkilöstön määrällinen riittämättömyys 

 ruuhkat. 

 

Vastausasteikko on viisiportainen, jossa 1= erittäin harvoin tai ei koskaan, 2= 

melko harvoin, 3= silloin tällöin, 4= melko usein, 5= erittäin usein tai jatkuvasti. 

Asteikolla suurempi arvo kuvastaa suurempaa työn kuorittavuutta.  

 

TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUS  

 

Työyhteisön toimivuutta mitattiin neljällä eri väittämä- tai kysymyssarjalla: 

 

Auttaminen ja huomaavaisuus (kysymyssarja 1) 



83 

 

Pidämme toisiamme ajan tasalla työasioissa. 

Tietoa todella pyritään jakamaan työyhteisön sisällä. 

Asenteemme on: ”Toimimme yhdessä”. 

Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty. 

 

Innovatiivisuus (kysymyssarja 2) 

 

Työyhteisön jäsenet etsivät kaiken aikaa uusia tapoja tarkastella työn ongelmia. 

Työyhteisössä käytetään aikaa uusien ideoiden kehittelyyn. 

Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita. 

 

Tavoitteellisuus (kysymyssarja 3) 

 

Uskotko, että työyksikön jäsennet täysin ymmärtävät työyksikön tavoitteet?  

Kannatatko työyksikkösi tavoitteita? 

Uskotko, että työyksikkösi tavoitteet on saavutettavissa? 

Uskotko tavoitteiden olevan hyödyllisiä? 

 

Kehittäminen (kysymyssarja 4) 

 

Onko työyksikkönne jäsenillä valmiutta asettaa kyseenalaiseksi työyksikkönne 

tekemän työn perusteita? 

Kiinnitättekö huomiotanne toimintanne heikkoihin kohtiin parantaaksenne 

työskentelyänne? 

Ottavatko työyksikkönne jäsenet työssään huomioon muiden esittämät 

parannusehdotukset päästääkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen? 

 

Vastausvaihtoehdot kysymyssarjoissa 1 ja 2 ovat: 1 = täysin samaa mieltä, 2 = 

jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin eri mieltä, 5 

= täysin eri mieltä. 

 

Vastausvaihtoehto kysymyssarjoissa 3 ja 4 on viisiportainen, jossa 1 = erittäin 

paljon, 2 = melko paljon, 3 = jossain määrin, 4 = melko vähän, 5 = erittäin vähän. 
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Mitä suurempi keskiarvo, sitä enemmän työyksikössä on toisten auttamista ja 

huomaavaisuutta, sitä parempi innovatiivisuus, työn tavoitteellisuus ja 

kehittäminen.  

 

Sosiaalinen pääoma 

 

Pidämme toisia ajan tasalla työasioissa. 

Asenteemme on: ”Toimimme yhdessä”. 

Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty. 

Työyksikön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita. 

Ottavatko työyksikön jäsenet työssään huomioon muiden esittämät 

parannusehdotukset päästääkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen? 

Esimiehemme kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti. 

Esimiehemme kunnioittaa työntekijän oikeuksia. 

Esimieheemme voi luottaa. 

 

Vastausvaihtoehdot kysymyssarjoissa 1 ja 2 ovat 1 = täysin samaa mieltä, 2 = 

jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin eri mieltä, 5 

= täysin eri mieltä. 

 

JOHTAMINEN 

 

Kohtelun oikeudenmukaisuutta 

mitattiin seuraavilla väittämillä: 

 

Esimiehemme kuuntelee alaistensa mielipiteitä tärkeissä asioissa 

Esimiehen henkilökohtaiset mieltymykset eivät vaikuta häiritsevästi hänen 

päätöksiinsä 

Esimiehemme tiedottaa riittävän ajoissa tehdyistä päätöksistä ja niiden 

vaikutuksista 

Esimiehemme kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti 

Esimiehemme kunnioittaa työntekijän oikeuksia 

Esimieheemme voi luottaa 

 

Vastausvaihtoehdot kysymyssarjoissa 1 ja 2 ovat: 1= täysin samaa mieltä, 2 = 

jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin eri mieltä, 5 
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= täysin eri mieltä. Asteikko on käännetty niin, että mitä suurempi keskiarvo, sitä 

enemmän koetaan oikeudenmukaiseksi. 

 

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 

Vastaajien arvioita päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta organisaatiossa mitattiin 

seuraavien väittämien avulla:  

 

Päätökset tehdään oikean tiedon perusteella. 

Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään koskevissa asioissa. 

Kaikki asianosaiset ovat edustettuina päätöksiä tehdessä. 

Tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia (säännöt ovat samat kaikille samat). 

Epäonnistuneet päätökset voidaan purkaa tai niitä voidaan muuttaa. 

Päätöksen vaikutuksia seurataan ja niistä tiedotetaan. 

Päätöksen perusteista saa halutessaan lisätietoa. 

 

Vastausvaihtoehdot kysymyssarjoissa 1 ja 2 ovat: 1 = täysin samaa mieltä, 2 = 

jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin eri mieltä, 5 

= täysin eri mieltä. Asteikko on käännetty niin, että suurempi arvo kuvastaa 

myönteisempää arviota päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta.  

 

 

MUUTOKSET TYÖSSÄ 

 

Työssä tapahtuneita muutoksia kysyttiin kahdella eri kysymyksellä 

 

Kun ajattelet kaikkia niitä muutoksia, joita työssäsi on tapahtunut kuluneen 12 

kuukauden aikana, miten luonnehtisit tilannetta omalta kannaltasi? 

 

1) Muutokset ovat pieniä ja vähämerkityksellisiä. – 7) Muutokset ovat olleet 

suuria ja merkityksellisiä. 

2) Muutokset ovat olleet enimmäkseen myönteisiä. – 7) Muutokset ovat 

olleet enimmäkseen kielteisiä. 

Muutosten suuruus -kysymyksestä tulokset esitetään niin, että mitä suurempi 

keskiarvo, sitä suurempia muutokset ovat olleet. Muutoksen laatua mittaavasta 

kysymyksestä tulos esitetään keskiarvolukuna muutettuna asteikolle: -3 = 

muutokset ovat olleet enimmäkseen kielteisiä, +3 = muutokset ovat olleet 

enimmäkseen myönteisiä. 
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LIITE 2 

 
TEEMAHAASTATTELU  
 
Ikä 
Mistä asti olet työskennellyt kyseessä olevalla osastolla? 
 
Millaisia muutoksia ympäristössä on tapahtunut kinestetiikan käyttöönoton myötä? 
 
Sosiaalinen ympäristö 
 
Miten sosiaalinen ympäristö on vaikuttanut kinestetiikan käyttöönottoon? 
(tukenut/edistänyt kinestetiikan käyttöönottoa)?  
 
Millaisia muutoksia sosiaalisessa ympäristössä on tapahtunut kinestetiikan 
käyttöönoton myötä? 
 
Miten muutokset sosiaalisessa ympäristössä ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin? 
 
Vuorovaikutus ja suhteet työntekijöiden välillä 
Sosiaaliset verkostot 
Informaation kulku 
Tuki ja luottamus työyhteisössä?  
Uusien ideoiden kehittely 
Miten parannatte työskentelyä työyksikössänne? 
 
Fyysinen ympäristö 
 
Miten fyysinen ympäristö on vaikuttanut kinestetiikan käyttöönottoon 
(tukenut/edistänyt kinestetiikan toimintamallin käyttöönottoa)? 
 
Millaisia muutoksia fyysinen ympäristössä on tapahtunut kinestetiikan käyttöönoton 
myötä? 
 
Miten mahdolliset muutokset fyysisessä ympäristössä ovat vaikuttaneet 
työhyvinvointiin? 
Tilat 
Työvälineet 
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Symbolinen ympäristö  
 
Miten symbolinen ympäristö on vaikuttanut kinestetiikan käyttöönottoon 
(tukenut/edistänyt kinestetiikan toimintamallin käyttöönottoa)? 
Millaisia muutoksia symbolisessa ympäristössä (esimerkiksi arvoissa, 
toimintatavoissa, kulttuurissa, rooleissa, rooliodotuksissa, kunnioituksessa jne.) on 
tapahtunut kinestetiikan käyttöönoton myötä? 
 
Miten muutokset symbolisessa ympäristössä ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin? 
 
Arvot 
Toimintatavat 
Kulttuuri 
Roolit 
Rooliodotukset 
Kunnioitus   
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