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Abstract

The world’s population is aging and more and more nurses are facing older people at their work.
Gerontological nursing challenges nursing staff with heterogeneity in the older people, different
health care settings, and a variety of competence challenges. The purpose of this study was to
describe and explain the areas of competence in gerontological nursing, to develop and evaluate
the reliability of a new instrument GeroNursingCom and the competence in gerontological nursing
produced by UAS’s. The aim was to form an overall picture of the skills required in gerontological
nursing in order to develop and evaluate nursing education.

The study consisted from three phases including three sub-studies; I a qualitative study, II
development and evaluation of the instrument and III a quantitative cross-sectional study. The
research material of the first phase was collected and pilot-tested (n=36) in five focus group
interviews from gerontological nursing experts (n=27). In the second phase, the instrument
GeroNursingCom instrument was developed and tested, with collected quantitative data from
Finnish UAS’s (n=9) from 274 students which were used in phase III describing the gerontological
competence areas. Qualitative data were analyzed by inductive content analysis and quantitative
data by statistical methods using exploratory factor analysis, K-mean cluster analysis, non-
parametric tests and descriptive statistics.

The results of phase I identified the four competence areas of gerontological nursing; clinical
nursing competence; competence in promoting health and well-being; interaction competence;
and ethical competence. The instrument was developed in phase II based on phase I results and
includes 53 questions from 11 different factors. The phase III results showed that the self-assessed
competence in gerontological nursing of graduate nursing students is on intermediate level and in
the three profiles identified, the competence varied between intermediate and high levels. The best
competence was in the area of appreciative encounter and interaction and the worst the area of
supporting the sexuality of older people.

In conclusion, the current nursing education produces nurses with intermediate skills in
gerontological nursing, which have been positively influenced by previous education and work
experience in healthcare.

Keywords: Competence, gerontological nursing, instrument development, nursing
student, older people
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Tiivistelmä

Maailman väestö ikääntyy, ja yhä useampi sairaanhoitaja kohtaa työssään ikääntyneitä potilaita
ja asiakkaita. Gerontologinen hoitotyö haastaa hoitohenkilökuntaa ikääntyneiden heterogeeni-
syydellä, erilaisilla terveydenhuollon toimintaympäristöillä ja moninaisilla osaamisen haasteilla.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää gerontologisen hoitotyön osaamista ja
sen osa-alueita sekä ammattikorkeakoulutuksen tuottamaa gerontologisen hoitotyön osaamista.
Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva gerontologisessa hoitotyössä vaadittavasta osaamises-
ta, jotta koulutusta voidaan kehittää ja arvioida. Tutkimus koostui kolmesta vaiheesta sisältäen
kolme osatutkimusta: I laadullinen haastattelututkimus, II mittarin kehittäminen ja III määrälli-
nen poikkileikkaustutkimus.

Ensimmäisen vaiheen tutkimusaineisto kerättiin viidessä fokusryhmähaastattelussa geronto-
logisen hoitotyön asiantuntijoilta (n=27). Toisessa vaiheessa kehitettiin ja esitestattiin (n=36)
gerontologisen hoitotyön osaamista mittaava mittari GeroNursingCom, jolla kerättiin määrälli-
nen aineisto suomalaisista ammattikorkeakouluista (n=9) 274 opiskelijalta. Laadullinen aineisto
analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä ja määrällinen aineisto tilastollisin menetelmin
käyttäen eksploratiivista faktorianalyysia, K-keskiarvo ryhmittelyanalyysiä, ei-parametrisia tes-
tejä sekä kuvaavia tilastoja.

Vaiheen I tulokset osoittivat gerontologisen hoitotyön neljäksi osaamisalueeksi kliinisen hoi-
totyön osaamisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen, vuorovaikutusosaamisen
sekä eettisen osaamisen. Vaiheessa II kehitetyn mittarin sisältö perustuu vaiheen I tuloksiin ja
sisältää 53 kysymystä 11 eri kategoriasta. Vaiheen III tutkimus osoitti, että valmistumisvaiheen
sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön itsearvioitu osaaminen on kaikkiaan kes-
kitasoista, ja laadituissa kolmessa osaamisprofiilissa osaaminen vaihteli keskitason ja korkean
tason välillä. Parasta osaaminen oli arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaamisalueel-
la ja huonointa ikääntyneiden seksuaalisuuden tukemisen osaamisalueella.

Johtopäätöksenä todetaan, että tämänhetkinen sairaanhoitajakoulutus tuottaa keskitasoista
gerontologisen hoitotyön osaamista, johon on positiivisella tavalla vaikuttanut opiskelijan aiem-
pi koulutus ja työkokemus terveydenhuollossa.

Asiasanat: gerontologinen hoitotyö, ikääntyneet, mittarin kehittäminen, osaaminen,
sairaanhoitajaopiskelija
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1 Johdanto 
Maailman väestörakenne on muutoksessa elinajanodotteen kasvun ja syntyvyyden 
vähentymisen seurauksena sekä ikääntyneiden määrän lisääntyessä (Beard ym., 
2016; Yhdistyneet kansakunnat, 2019). Yli 60-vuotiaan väestön määrän odotetaan 
kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti siten, että se kasvaa vuoden 2015 määrästä, 
900 miljoonasta, lähes kahteen miljardiin vuoteen 2050 mennessä (WHO, 2018). 
Myös Suomen väestörakenne muokkautuu, kun suuret ikäluokat ikääntyvät ja 
syntyvyys ja kuolleisuus alenevat. Ennusteen mukaan vanhimmissa ikäluokissa 
iäkkäiden määrä kasvaa ja lasten sekä työikäisten määrä vähenee (Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto, 2020). Keskenään samankaltaisessa 
tilanteessa on esimerkiksi Japani, Suomi, Italia ja Espanja, joissa yli 65-vuotiaat 
muodostavat 30–40 % väestöstä seuraavien 20 vuoden aikana. On kuitenkin maita, 
kuten Vietnam, Intia, Indonesia ja suurin osa Afrikan maista, joissa ikääntyneiden 
osuuden odotetaan kasvavan vähemmän merkittävästi tulevaisuudessa 
(Yhdistyneet kansakunnat, 2019). Vuoteen 1974 saakka yli 65-vuotiaiden osuus oli 
alle 10 % koko Suomen väestöstä, kun vuonna 2019 yli 65-vuotiaita oli 22,28 % 
koko väestöstä (Tilastokeskus, 2020). Tulevaisuuden ennusteissa Suomen 
väestöstä on yli 65-vuotiaita 26,1 % vuonna 2030 ja 27,2 % vuonna 2040. Heidän 
osuutensa koko väestöstä jatkaa kasvuaan noin 1,5–2 %:n nousuvauhdilla 
kymmenen vuoden välein (Tilastokeskus, 2018). 

Iäkkäät ihmiset muodostavat tällä hetkellä suuren osan väestöstä, ja määrän 
odotetaan kasvavan tulevaisuudessa (WHO, 2018), joten gerontologinen hoitotyö 
on sairaanhoidon kasvava ala ja vaatii ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa. OECD-
maissa koulutetaan 100 000:ta asukasta kohti keskimäärin 46 sairaanhoitajaa 
vuodessa (OECD, 2017) eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (Råholm ym., 
2010; Amini ym., 2016). Ammatti tarvitsee lisää vetovoimaisuutta, sillä 
hoitohenkilökunta harkitsee alan vaihtoa (Hyytiäinen ym., 2015; Halcomb ym., 
2018; Helander ym., 2019). Työhön sitoutumista voidaan lisätä urakehityksen, 
lisäkouluttautumisen ja päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuuksilla (Aiken 
ym., 2013). Hoitotyön opintojen yleiset osaamisalueet on määritelty kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla (Eriksson ym., 2015; European Federation of Nurses 
Association, 2015; Fukada, 2018; Silén-Lipponen & Korhonen, 2020), ja ne 
sisältävät teoreettisia opintoja ja käytännön harjoittelua 3–4 opiskeluvuoden aikana 
(Råholm, ym., 2010). 

Suomessa hoitotyö perustuu terveydenhuoltoa ja sen ammattihenkilöstöä 
sitovaan lainsäädäntöön (Terveydenhuoltolaki 1326/2010; Laki terveydenhuollon 
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ammattihenkilöistä 559/1994; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992) 
sekä eettisiin ohjeisiin (Sosiaali- ja terveysministeriö, ETENE 2001). 
Gerontologista hoitotyötä ohjaa vanhuspalvelulaiksi kutsuttu laki ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(VanhPL 980/2012) sekä laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamisesta ja 
palvelujen parantamisesta (Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto, 
2020). Nämä yhdessä tukevat ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. 

Tämä tutkimus pohjautuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan (Gonczi, 1994; 
Watson ym., 2002; Cowan ym., 2005; Mruk, 2006; Garside & Nhemachena, 2013; 
Dijkman ym., 2017) hoitotyön osaamisesta edustaen hoitotieteen soveltavaa 
tutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää gerontologisen 
hoitotyön osaamista ja sen osa-alueita sekä ammattikorkeakoulutuksen tuottamaa 
osaamista osaamisprofiileittain. Tutkimus koostuu kolmesta vaiheesta, joista 
ensimmäisessä määritellään gerontologisen hoitotyön osaamisalueet 
asiantuntijoiden kuvaamana, toisessa vaiheessa kehitetään ja testataan 
gerontologisen hoitotyön osaamista mittaava mittari (GeroNursingCom) ja 
kolmannessa vaiheessa kuvataan ja selitetään sairaanhoitajaopiskelijoiden 
gerontologisen hoitotyön osaamisen tasot ja osaamisprofiilit. Tavoitteena oli 
muodostaa kokonaiskuva gerontologisen hoitotyön osaamisalueista ja tuottaa uutta 
tietoa sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamisesta 
koulutuksen kehittämiseksi. Tämä tutkimus edustaa monipuolisesti hoitotieteen 
alan paradigmaa ja tutkimuskohteita (Eriksson ym., 2016) täydentäen 
gerontologisen hoitotyön osaamisalueiden määrittelyä sekä 
sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamista antaen kuvan 
osaamis- ja koulutustarpeista nyt ja lähitulevaisuudessa. Tutkimuksen pohjalta 
voidaan suunnitella uusia tutkimusasetelmia ja rakentaa lisää tieteellistä näyttöä 
gerontologisen hoitotyön osaamisen parantamiseksi ja ikääntyneiden hyvän hoidon 
toteuttamiseksi sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat sairaanhoitajaopiskelijat, gerontologinen 
hoitotyö ja osaaminen. Sairaanhoitajaopiskelijoilla tarkoitetaan 
ammattikorkeakouluissa opiskelevia hoitotyön opiskelijoita, jotka valmistuvat 
opinnoistaan tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (AMK). Gerontologinen hoitotyö 
määritellään tässä tutkimuksessa ikääntyneiden henkilöiden parissa tehtäväksi 
hoitotyön alueeksi, jossa edistetään ja ylläpidetään ikääntyneen väestön 
kokonaisvaltaista hyvinvointia terveyden ja toimintakyvyn näkökulmista sekä 
hoidetaan sairaita ja kuolevia ikääntyviä (Sosiaali- ja terveysministeriö ETENE, 
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2008; Hoidokki, 2010; ICN, 2020; MeSH, 2020). Gerontologista hoitotyötä 
toteutetaan kaikissa ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita 
tarjoavissa yksiköissä ja organisaatioissa, kuten erikoissairaanhoidossa, 
perusterveydenhuollossa, pitkäaikaishoidossa sekä yksityisissä kodeissa. 

Osaaminen määritellään yksilön kyvyksi suorittaa työtehtäviä (engl. 
competence) (McConnell, 2001; ten Cate and Scheele, 2007;) integroiden omia 
tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita (Pijl-Zieber ym., 2014) ja osoittaen todellista 
suorituskykyä eri tilanteissa (engl. competency) (McConnell, 2001). Näistä 
muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja minäpystyvyyden (Shortridge-
Baggett, 2002) muodostama kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa käytetään 
käsitteistön yhtenäistämiseksi käsitettä osaaminen ja osaamisen sisällöistä käsitettä 
osaamisalueet. Ikääntyneiksi (engl. older people, older person) määritellään 
vanhuuseläkkeeseen oikeutetut (VanhPL 980/2012) yli 65-vuotiaat henkilöt. 
Ikäraja tosin ei ole yksiselitteinen; maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan yli 
60-vuotias on ikääntynyt tai vanhus, ja vanhimpaan ikäryhmään kuuluvat yli 80-
vuotiaat (WHO, 2019), kun Suomen Tilastokeskus käyttää ikääntyneiden rajana yli 
65-vuotiaita (Tilastokeskus, 2018). Viimeaikaisen terveydentilan kehittymisen 
seurauksena määrittelyyn on ehdotettu muutosta niin, että ikääntynyt on kuka 
tahansa yli 75-vuotias (Yasuyoshi ym., 2017). Ikääntyneet ovat laaja 
heterogeeninen ryhmä, joilla kronologinen ikä, sairaudet tai terveydentila eivät aina 
korreloi toisiinsa samalla lailla. Jotkut kokevat merkittäviä terveydellisiä 
rajoituksia jo ennen eläkeikää, toiset eivät vielä korkeassa iässäkään (Lowsky ym., 
2014) ja ovat itsenäisiä, matkustavia ja omista asioistaan huolehtivia ihmisiä 
(Rogers & Mitzner, 2017). 
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2 Sairaanhoitajan gerontologisen hoitotyön 
osaaminen 

Sairaanhoitajan gerontologisen hoitotyön osaaminen määritellään käsittelemällä 
ensin sairaanhoitajakoulutuksen rakennetta ja sairaanhoitajan yleiskompetensseja. 
Sitten kuvataan gerontologian sisältöä ja toimintaympäristöjä sekä osaamista 
hoitotyössä yleisesti ja tarkemmin gerontologisessa hoitotyössä. 

2.1 Tutkimuksen tiedonhaun kuvaus 

Käsitteiden määrittely pohjautuu informaatikon kanssa toteutettuun 
järjestelmälliseen tiedonhakuun, jonka perusteella tehtiin aikaisemmissa 
tutkimuksissa tuotetun tiedon synteesi. Tutkimusten mukaanottokriteereinä 
käytettiin gerontologista/ikääntyneiden/vanhusten hoitotyötä, hoitotyötä, 
sairaanhoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita sekä osaamista. Poissulkukriteereinä 
oli muu kuin gerontologista/ikääntyneiden/vanhusten hoitotyö, ei tutkinut 
hoitotyötä, muu ammattiryhmä kuin sairaanhoitajat tai sairaanhoitajaopiskelijat, tai 
ei tutkinut osaamista.  Tiedonhaussa käytettiin kolmea kansainvälistä tietokantaa 
(PubMed, Scopus, Cinahl) rajoittaen haku julkaisuvuosiin 2000–2020 ja englannin 
kieleen sekä yhtä kansallista tietokantaa (Medic) rajoittaen hakua samoihin 
julkaisuvuosiin 2000–2020 (taulukko 1). Kansainvälisissä tietokannoissa käytettiin 
MeSH-sanoina tai vapaina hakusanoina ”geriatric nursing” OR ”geriatric” 
OR ”gerontologic* nursing” AND ”nursing” OR ”nurs*” sekä ”professional 
competence” OR ”clinical competence” OR ”mental competency” 
OR ”competenc*” OR ”skill*” OR ”knowledge*”. Kansallisessa tietokannassa 
hakusanat olivat ”geront*” OR ” geriatr*” sekä ” kompetens*” OR ”osaamin*” 
OR ”taido*” OR ”taito*”. Laajan tiedonhaun lisäksi tehtiin tarkennetumpi haku 
lisäten edellisten hakusanojen määrittelemään hakuun ”students, nursing” 
OR ”nursing student*” OR ” student nurs*” OR ”education, nursing” OR ”nursing 
education” OR ”nurs* education*”. AND- ja OR- operaattoreiden lisäksi haussa 
käytettiin läheisyysoperaattoria (Scopus- ja EBSCO –tietokannoissa) kun haluttiin 
varmistaa, että sanat ovat samassa asiayhteydessä eli esiintyvät dokumentissa 
lähellä toisiaan. Läheisyysoperaattoriin liitettävällä luvulla määritellään, kuinka 
monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä. 

Tarkennetun tiedonhaun tulosten todettiin sisältyvän laajaan hakuun, joten 
informaatikon suosituksesta keskityttiin vain laajan tiedonhaun tarkasteluun. 
Kokonaisuudessaan laaja järjestelmällinen tiedonhaku tuotti 5340 tulosta, ja 
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kaksoisversioiden poiston jälkeen hakutulos oli 3 235 alkuperäisartikkelia. Otsikon 
perusteella tarkasteluun otettiin 431 artikkelia, ja abstraktin lukemisen perusteella 
tarkempaan tarkasteluun otettiin mukaan 53 tutkimusta, ja niitä käytettiin 
tietoperustan määrittämiseen. Tietokantojen tuottamien tutkimusten lisäksi 
teoreettisessa viitekehyksessä on käytetty muuta täydentävää kirjallisuutta, kuten 
kansainvälisiä ja kansallisia lähteitä, muun muassa EFN (European Federation of 
Nurses Association), WHO (World Health Organization), JBI (Joanna Briggs 
Institute), Finlex, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö 
sekä Hoitotyön tutkimussäätiö. 

Taulukko 1. Tiedonhaun toteuttaminen. 

Hakukone ja 

rajaukset 

Laaja haku sanoilla Haun tulos Tarkennettu haku 

sanoilla 

Haun tulos 

PubMed 

Aika:2000–2020 

kieli: englanti 

"Geriatric Nursing"[Mesh] OR 

("Geriatrics"[MeSH] OR 

gerontolog*[tw]) AND 

("Nursing"[MeSH] OR nurs*[tw]) 

“Professional 

Competence"[MeSH]) OR 

"Clinical Competence"[MeSH] 

OR "Mental 

Competency"[MeSH] OR 

competenc*[tw] OR skill*[tw] OR 

knowledge* 

1945 “Students, Nursing” 

[MeSH] OR “nursing 

student*” [tw] OR 

“student nurs*” 

“Education, Nursing” 

[MeSH] OR “nursing 

education*” [tw] 

695 

Scopus 

Aika: 2000–2020 

kieli: englanti 

(geriatric* OR gerontolog*) W/3 

nurs*) 

competenc* OR skill* OR 

knowledge* 

1616 “nursing student*” OR 

“student nurs*” OR 

“nurs* education*” 

478 

CINAHL  

Aika: 2000–2020 

kieli: englanti 

(MH "Gerontologic Nursing+") 

OR (geriatric* OR gerontolog*) 

N3 nurs*) 

(MH "Professional 

Competence+") OR (competenc* 

OR skill* OR knowledge*) 

1766 MH "Students, 

Nursing+") OR 

“nursing student*” OR 

“student nurs*” OR 

“nurs* education*” 

444 

Medic 

Aika: 2000–2020      

geront* geriatr* 

kompetens* osaamin* taido* 

taito* 

13 opiskel* 0 
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2.2 Sairaanhoitajakoulutuksen rakenne ja yleiset 
osaamisvaatimukset 

Euroopan muiden maiden tapaan suomalaiseen sairaanhoitajakoulutukseen 
vaikuttaa vuoden 1999 Bolognan julistuksella luotu Euroopan korkeakoulutusalue 
(EHEA), jonka tehtävänä on yhtenäistää Euroopan korkeakoulutusta (Euroopan 
opetusministeriö, 2010). Tämän lisäksi koulutukseen vaikuttavat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston ammattipätevyysdirektiivit 2013/55/EU ja 2005/36/EU 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EU; Euroopan komissio, 
2005), jotka määrittelevät yleissairaanhoitajan koulutuksen pituudeksi vähintään 
kolme vuotta sisältäen vähintään 4 600 opetustuntia, joka on 180 opintopistettä 
(Euroopan komissio, 2005). 

Suomessa sairaanhoitajakoulutusta tuottaa 21 ammattikorkeakoulua (Opetus- 
ja kulttuuriministeriö, 2020), ja viimeisen viiden vuoden sisällä (2015–2019) 
vuosittainen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden yhteenlaskettu määrä on ollut 
keskimäärin 4 500 opiskelijaa (Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, 2020). 
Koulutus on NQF/EQF 6 -tasoinen (Cedefop, 2016; Valtioneuvoston asetus 
tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä 120/2017) ja 
koostuu 210 opintopisteestä, johon sisältyy 180 opintopistettä kaikille samoja 
perusopintoja ja 30 opintopistettä suuntaavia tai syventäviä opintoja oppilaitoksen 
mallin ja opiskelijan mielenkiinnon mukaisesti (Valtioneuvoston asetus 
ammattikorkeakouluista 1129/2014). Näin ollen suomalainen 
sairaanhoitajakoulutus on 30 op EU-direktiivin edellytystä pidempi. EU-
vaatimusten mukaan sairaanhoitajakoulutuksen tulee sisältää teoriaopintojen 
ohella vähintään puolet, 90 op, ammattitaitoa edistävää harjoittelua, josta suurin 
osa suoritetaan kliinisenä harjoitteluna erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä 
(Opetusministeriö, 2006). Opinnot voidaan suorittaa päivä- tai monimuoto-
opetuksena joko päivittäin enimmäkseen oppilaitoksissa toteutuen tai pääasiassa 
itsenäisesti ja muutamia päiviä kuukaudessa oppilaitoksissa toteutuen (Vanhanen-
Nuutinen ym., 2012). 

Koulutuksen rakenne on suunniteltu eurooppalaisessa yhteistyössä 
osaamisperustaiseksi (European Higher Education Area [EHEA], 2018; Maas-
Garcia & ter Maten-Speksnijder, 2009; Patelarou ym., 2009; Råholm ym., 2010; 
Šimunović ym., 2010; Öhlén ym., 2011), mikä edellyttää opetuksen, sen arvioinnin 
ja osaamisen tunnistamisen perustuvan työelämässä vaadittuun osaamiseen 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016) sekä näyttöön ja hyviin käytäntöihin 
(TervHL 1326/2010). Osaamistavoitteisiin perustuvat ammattikorkeakoulujen 
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opetussuunnitelmat suunnitellaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan 
lain (Ammattihenkilölaki 559/1994) ja asetuksen (564/1994), EU-direktiivien 
(Neuvoston direktiivi 77/453/ETY; Euroopan komissio, 2005; European 
Commission/EACEA/Eurydice, 2020) sekä kansallisen sairaanhoitajakoulutuksen 
osaamisvaatimukset täyttäviksi (Eriksson ym., 2015). Ammattikorkeakoulut ovat 
itsenäisiä yksiköitä, jotka määrittelevät itse opetussuunnitelmansa suositusten 
mukaisesti (Ammattikorkeakoululaki 932/2014). 

Osaamisvaatimukset on määritelty kansainvälisellä (European Federation of 
Nurses Association, 2015; Fukada, 2018) ja kansallisella tasolla (Eriksson ym., 
2015; Silén-Lipponen & Korhonen, 2020). Suomalaisen 
ammattikorkeakoulutuksen sairaanhoitajien osaamisvaatimuksia päivitettiin 
yleSHarviointi-hankkeessa, ja ne kasvoivat Silén-Lipposen & Korhosen (2020) 
mukaan aiemmasta yhdeksästä kolmeentoista vuonna 2020. 

Sairaanhoitajien osaamisvaatimukset: 

– Asiantuntijuus ja eettisyys 
– Asiakaslähtöisyys 
– Kommunikointi ja moniammatillisuus 
– Terveyden edistäminen 
– Johtaminen ja työntekijyysosaaminen 
– Informaatioteknologia ja kirjaaminen 
– Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen 
– Kliininen hoitotyö 
– Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko 
– Yrittäjyys ja kehittäminen 
– Laadun varmistus 
– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 
– Potilas ja asiakasturvallisuus 

Yrittäjyys ja kehittäminen, informaatioteknologia ja kirjaaminen sekä 
kommunikointi ja moniammatillisuus saivat omat uudet alueensa, ja 
laadunvarmistus ja potilas- ja asiakasturvallisuus erosivat kahdeksi omaksi 
alueekseen. 

Ammattikorkeakoulut voivat itse laatia opetussuunnitelmansa ja päättää, 
minkä verran gerontologista hoitotyötä opetussuunnitelma sisältää. Nykyisellään, 
vuosina 2019–2020 opiskelunsa aloittaneiden opiskelijoiden, opintojaksojen 
laajuus vaihtelee eri ammattikorkeakouluissa 3–15 opintopisteen välillä (taulukko 
2). Taulukkoon on listattu opintojaksoja, joiden kuvauksessa on mainittu 
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gerontologinen hoitotyö, vanhusten hoitotyö tai ikääntyneiden hoitotyö suomeksi 
tai englanniksi. 

Taulukko 2. Gerontologisen hoitotyön opintojen laajuus ammattikorkeakouluittain v. 
2019–2020. 

Ammattikorkeakoulu, opintojakson nimi Opintojen laajuus 

Centria ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö 

 

4 op 

Diakonia- ammattikorkeakoulu 

Vanhusten hoitotyö 

Vanhusten lääkehoito ja -laskenta 

Palliatiivinen ja saattohoito 

 

4 op 

2 op 

3 op 

Hämeen ammattikorkeakoulu 

Aikuisten ja ikääntyneiden hoitotyö 

 

15 op 

Högskolan på Åland 

Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd 

 

7,5 op 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö 

 

3 op 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö 

 

5 op 

Kajaanin ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito 

 

7 op 

Karelia-ammattikorkeakoulu 

Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito 

 

5 op 

LAB-ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito 

 

5 op 

Lapin ammattikorkeakoulu 

Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 

 

10 op 

Laurea-ammattikorkeakoulu  

Participation and well-being at different life stages 

 

10 op 

Metropolia ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö 

 

5 op 

Oulun ammattikorkeakoulu 

Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö 

 

5 op 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito 

Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito, lääkelaskenta 

 

5,99 op 

0,01 op 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö 

 

5 op 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö 

 

3 op 

Tampereen ammattikorkeakoulu  
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Ammattikorkeakoulu, opintojakson nimi Opintojen laajuus 

Gerontologinen hoitotyö 4 op 

Turun ammattikorkeakoulu 

Vastaanotto, avohoito ja ikääntyneen voimavaraistava hoitotyö 

 

4 op 

Vaasan ammattikorkeakoulu 

Gerontologinen hoitotyö 

Palliatiivinen hoitotyö 

Eri ikäisten terveydenhoito 

 

3 op 

2 op 

4 op 

Yrkeshögskolan Arcada  

Home care and outpatient care 

 

5 op 

Yrkeshögskolan Novia 

Gerontology and geriatrics 

 

3 op 

2.3 Gerontologinen hoitotyö 

Gerontologisen hoitotyön määrittelystä on käyty runsasta keskustelua jo 1990-
luvulta lähtien (Reed & Clarke, 1999; Nolan, 1998; Cheah & Moon, 1993), ja sen 
on todettu syntyneen geriatrisen lääketieteen yhteyteen (Nolan, 1998). Amerikan 
sairaanhoitajaliitto (American Nurses Association, ANA) on määritellyt 
gerontologisen hoitotyön näyttöön perustuvaksi hoitotyön erikoisalaksi, joka 
keskittyy ikääntymisprosessiin, terveyden suojeluun ja edistämiseen (Bickford, 
2018; Mezey ym., 2010) sekä sairaiden ja kuolevien hoitamiseen (Sosiaali- ja 
terveysministeriö ETENE, 2008; Hoidokki 2010; ICN, 2020; MeSH, 2020) ja joka 
vaatii potilas- ja perhekeskeistä osaamista (Bahrami ym., 2019). Suomalaisessa 
gerontologisen hoitotyön osaamisperustassa yhdistyy geriatrian, gerontologian ja 
hoitotieteen osaaminen. Se on iäkkään ihmisen terveydellisen ja toimintakykyisen 
hyvinvoinnin saavuttamiseen ja ylläpitämiseen pyrkivä erikoisala. Gerontologia 
koostuu ympäristögerontologian, kasvatusgerontologian, psykogerontologian, 
kulttuurigerontologian, terveysgerontologian, sosiaaligerontologian, 
etnogerontologian, poliittisen gerontologian, talousgerontologian sekä geriatrian 
tutkimusaloista (Voutilainen ym., 2009; Heikkinen & Rantanen, 2008) (kuvio 1). 
Geriatria on lääketieteen ala, joka tutkii iäkkäiden ihmisten sairauksia (Heikkinen, 
2013) ja lääketieteellistä hoitoa (Merriam-Webster Dictionary, 2020a). 
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Kuvio 1. Gerontologisen hoitotyön tietoperusta (mukaillen Voutilaisen ym., 2009 mallia). 

Gerontologisen hoitotyön kompetensseja käsitellään kirjallisuudessa (Bickford, 
2018; Fukada, 2018; Dijkman ym., 2017; WHO, 2003; McConnell, 2001), 
ikääntyneiden hoitotyön etiikassa (Suhonen ym., 2010), geriatrisen hoitotyön 
koulutuksessa (Koh, 2012; Edelstein, 2011) sekä Suomen kansallisissa hoitotyön 
osaamista koskevissa säännöksissä (Silén-Lipponen & Korhonen, 2020; Eriksson 
ym., 2015). Yhteisöllisessä vanhustenhoidossa (Bing-Jonsson ym., 2016) ja hoiva- 
ja hoitokodeissa (Kiljunen ym., 2016) tarvittava osaaminen on myös määritelty. 
Sairaanhoitajan gerontologisen hoitotyön osaamisen määritelmä on näkyvillä vasta 
Erikssonin ym. (2015) laatimissa osaamiskuvauksissa. Edellisissä, vuosina 2001 ja 
2006 tuotetuissa sairaanhoitajan osaamiskuvauksissa gerontologisen hoitotyön 
osaamisvaatimuksia ei ole käsitelty (Opetusministeriö, 2006; Opetusministeriö, 
2001). 

Vuonna 2015 Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeessa (Eriksson 
ym., 2015) tuotetuissa osaamiskuvauksissa todetaan, että sairaanhoitajan tulee 
osata tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
saavuttamista ja säilyttämistä. Eriksson ym. (2015) mukaan opetuksen tulisi 
sisältää: 

– ihmisen ikääntymiseen liittyviä muutoksia 
– tietoa muistisairauksista 
– toimintakyvyn ja voimavarojen arviointia 
– keskustelua iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuudesta hoidossa 

Edellisiä kansallisia osaamiskuvauksia on täydennetty vuonna 2020 
yleSHarviointi-hankkeessa ja ne määrittelevät gerontologisen hoitotyöhön liittyvät 
osaamisvaatimukset seuraavasti (taulukko 3). Näiden lisäksi mainitaan 
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palliatiivisen hoidon tai saattohoidon tarpeen tunnistaminen, elämän loppuvaiheen 
hoitosuunnitelman tekeminen sekä oireenmukaisen ja inhimillisen palliatiivisen ja 
saattohoidon toteuttaminen (Silén-Lipponen & Korhonen, 2020). 

Taulukko 3. Gerontologisen hoitotyön osaamisvaatimukset vuonna 2020 (Silén-
Lipponen & Korhonen, 2020). 

Osaamisvaatimus Sisällöt 

Osaa soveltaa tietojaan ihmisen 

ikääntymiseen liittyvistä muutoksista 

toteuttaessaan hoitotyötä.  

- vanhusten hoito ja geriatria 

- ikääntymiseen liittyvät muutokset 

 

Hallitsee iäkkään ihmisen terveyden, 

toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin 

ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön 

menetelmiä.  

- toimintakyky ja voimavarojen arviointi 

- toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät  

- geroteknologia 

Osaa soveltaa tietojaan muistisairauksista, 

muistisairaiden hoidosta ja palveluista 

toteuttaessaan muistisairaan ihmisen 

hoitotyötä.  

- muistisairaudet 

- muistisairaiden hoito 

 

Tutkimusten mukaan gerontologisessa hoitotyössä tarvitaan lisäksi pedagogisia 
taitoja, johtajuus- ja kehitysosaamista sekä näyttöön perustuvia käytännön taitoja, 
kuten hoitamista, potilaan tarkkailua, palliatiivista hoitoa ja haavanhoitoa (Kiljunen 
ym., 2018; Bing-Jonsson ym., 2016). Vuonna 2020 tuotetut kansalliset 
osaamisvaatimukset rakentuvat aiempien kehityshankkeiden (Kangasniemi ym., 
2018; Eriksson ym., 2015) tuottamiin tietoihin sekä kansallisiin hoitosuosituksiin, 
kuten Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, STM, Palliatiivinen hoito ja 
saattohoito: Käypä hoito -suositus (Silén-Lipponen & Korhonen, 2020) ja 
kansainvälisiin osaamisvaatimuksiin (Euroopan komissio, 2005; European 
Federation of Nurses Association, 2015). 

2.4 Osaaminen hoitotyössä 

Osaaminen eli kompetenssi (engl. competence) on monimutkainen ja laaja tietojen, 
taitojen, asenteiden ja minäpystyvyyden muodostama kokonaisuus. Osaamista 
käytetään työtehtävien toteuttamiseen (Bromley, 2000; Manley & Garbett, 2000; 
Kang, ym., 2013; Mulder, 2014), kehittymiseen, joka viittaa kykyyn hankkia uutta 
tietoa ja taitoja (Nolan, 1998; Manley & Garbett, 2000; McConnell, 2001) sekä 
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arvioimiseen, jossa sopivat tiedot, taidot, arvot ja asenteet integroidaan käytäntöön 
(Gonczi, 1994). Osaaminen käsittää myös suorituskykyisyyttä eri tilanteissa (engl. 
competency) (McConnell, 2001). Hoitotyössä osaaminen on totuttu 
määrittelemään usein tietoina ja/tai taitoina (Garside & Nhemachena, 2013; Valloze, 
2009; Axley, 2008; Scott Tilley, 2008), josta sairaanhoitajan osaaminen on 
tarkemmin ilmaistuna toiminnallista riittävyyttä ja kykyä integroida tietoa, taitoja, 
asenteita ja arvoja (Meretoja ym., 2004). 

Osaamista voidaan kuvata kolmesta eri näkökulmasta: behavioristisesta, 
yleisestä ja kokonaisvaltaisesta (Garside & Nhemachena, 2013; Cowan ym., 2005; 
Watson ym., 2002; Gonczi, 1994). Australian sairaanhoitajien ja kätilöiden liitto 
(ANMAC) määrittelee osaamisen tehokasta ammatillista suorituskykyä tukevaksi 
yhdistelmäksi tietoja, taitoja, asenteita, arvoja ja kykyjä (ANMAC, 2006, s. 14). 
Amerikan sairaanhoitajaliitto (ANA) kuvaa sen olevan odotettua suorittamisen 
tasoa, jossa integroidaan tiedot, taidot, kyvyt ja arviointiosaaminen (American 
Nurses Association, 2010). Englannin sairaanhoitaja- ja kätilöneuvosto jakaa 
osaamisen neljään laajempaan luokkaan sisältäen ammatilliset arvot, viestintä- ja 
ihmissuhdetaidot, hoitotyön käytännön, päätöksenteon ja johtajuuden sekä 
johtamis- ja ryhmätyötaidot (The Nursing and Midwifery Council NMC, 2010). 
Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen (2008) mukaan tiedoilla 
tarkoitetaan oppimalla omaksuttuja asioita, taidot ovat kykyjä soveltaa tietoja ja 
käyttää tietotaitoa tehtävien suorittamiseen ja pätevyys on todistettua kykyä käyttää 
tietoja, taitoja ja valmiuksia omassa kehityksessä. Euroopan tutkintojen 
viitekehyksessä (EQF) tiedot voivat olla teoria- ja/tai faktatietoja, taidot ovat 
kognitiivisia tai käytäntöön liittyviä ominaisuuksia ja pätevyys on vastuuta ja 
itsenäisyyttä. 

Hoitotyön osaamista on määritelty Bennerin (1982) noviisista ekspertiksi -
mallin myötä myös useiden muiden tutkijoiden toimesta (Garside & Nhemachena, 
2013; Axley, 2008; Scott Tilley, 2008; Cowan ym., 2005). Osaamista pidetään 
monimutkaisena tiedon integrointina, jossa perustiedot, kliininen kyvykkyys, 
suorituskyky ja asenne integroituvat holistisesti hoitotilanteeseen (Fukada, 2018; 
Benner, 1982) ja joka sisältää teknisiä ja käytännön taitoja, ihmissuhdetaitoja sekä 
kykyä työskennellä turvallisesti näytön ja asiantuntemuksen perusteella 
esimerkiksi lääkitysprosessissa (Karttunen ym., 2019). Sairaanhoitajan osaamisen 
kehittyminen tapahtuu portaittain noviisista edistyneen, aloittelijan, pätevän ja 
taitavan kautta asiantuntijaksi (Benner, 1982). Sairaanhoitajan työssä osaaminen 
koostuu tiedoista, taidoista, asenteista, minäpystyvyydestä sekä kehittymisen ja 
arviointiosaamisen kokonaisuudesta. Siinä tieto on informaatiota ja tietoisuutta 
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(Merriam-Webster Dictionary, 2020b) sekä asioiden ymmärtämistä (Zeleny, 2005), 
jotka edellyttävät alakohtaista tietopohjaa (Mulder, 2014; Camelo & Angerami, 
2013). Taitoja käytetään hoitamisen toteuttamiseen, pohjautuen yksilön tietoihin, 
taitoihin ja kokemukseen (Hakkarainen & Paavola, 2008), mikä kehittää 
ammattilaisen hiljaista tietoa (Sipilä, 2011). Osaamiseen liittyvät asenteet ovat 
suotuisaa tai epäsuotuisaa suhtautumista kohteeseen, kuten asiaan, ihmiseen tai 
ajattelutapaan (Dijkman ym., 2017), ja ne pohjautuvat yksilöllisiin kokemuksiin 
asiasta vaikuttaen yksilön ratkaisuihin ja valintoihin (Hitt ym., 2009). Osaamiseen 
liittyvä minäpystyvyys on itsetunnon, itsevarmuuden ja itsearvostuksen lähikäsite 
ja kuvaa yksilön käsitystä yleisestä pystyvyydestään ja arvostaan (Mruk, 2006) ja 
on konteksti- ja tilannesidonnaista (Resnick, 2008). Osaamisen kehittymisen ja 
arvioinnin osa-alueita tarvitaan silloin, kun hankitaan uusia, esimerkiksi 
alakohtaisia, tietoja (McConnell, 2001; Manley & Garbett, 2000) ja arvioidaan 
niiden sopivuutta käytännön ympäristöön (Gonczi, 1994). 

Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden yleinen osaaminen kuvataan 
ammatillisiin standardeihin, potilasturvallisuuteen ja hoitotyön laatuun liittyvänä 
osaamisena (Kajander-Unkuri, 2015). Osaamisen kuvataan olevan vaatimatonta 
juuri valmistumisen jälkeen ensimmäiset kaksi vuotta, mutta vahvistumista 
tapahtuu kolmannen vuoden aikana (Numminen ym., 2017). 
Sairaanhoitajaopiskelijat voivat itse arvioida hoitotyön osaamisensa hyväksi, 
vaikka heidän ohjaajansa arvioivat sen huonommaksi (Kajander-Unkuri ym., 2014; 
Ross, 2006). Itsearviointi on tärkeä osa arviointiprosessia, ja sitä pidetään 
luotettavana työkaluna oman osaamisen arvioinnissa (Ganni ym., 2017), vaikka 
itsearvioinnin luotettavuus ei aina olekaan selvää (Helminen ym., 2016) ja 
opiskelijat saattavat yliarvioida oman osaamisensa (Cole, 2009). Vaikka 
opiskelijoilla on myönteinen (Salin ym., 2020) tai kohtalaisen myönteinen 
(Rathnayake ym., 2016) asenne ikääntyneisiin, he eivät yleensä pidä vanhusten 
hoitotyötä mielenkiintoisena erikoistumisalueena (Hunt ym., 2020), ja motivaatio 
gerontologisen hoitotyön uralle on korkeintaan kohtuullinen (Cheng ym., 2015) tai 
keskitasoa hieman korkeampi (Chai, 2019). Koska opiskelijoiden halu työskennellä 
ikääntyneiden parissa on rajallinen (Chi ym. 2016; Jang ym., 2018), on tarve kuvata 
gerontologisen hoitotyön osa-alueet ja selvittää opiskelijoiden osaamista ja 
motivaatiota, jotta voidaan tarjota kattavaa ja korkealaatuista koulutusta, joka takaa 
kaikille opiskelijoille hyvät perustaidot gerontologisessa hoidossa. 
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2.5 Osaaminen gerontologisessa hoitotyössä 

Gerontologisessa hoitotyössä tulee tuntea ikääntymisen heterogeenisyys ja erilaiset 
terveydenhuollon toimintaympäristöt sekä tunnistaa moninaiset osaamisen haasteet. 
Ikääntymisen myötä terveysongelmat usein lisääntyvät (World Health Organization, 
2018), ja sairastuessaan ikääntyneet kohtaavat sairaanhoitajia erilaisissa 
olosuhteissa, kuten antamassa ohjausta, hoitoa tai tukea (Nazarko, 2017). 
Kohtaamiset toteutuvat erilaisissa hoitoympäristöissä, kuten sairaaloissa, 
terveyskeskuksissa ja hoitokodeissa suoraan tai mobiilipalvelujen välityksellä.  

Ikääntymisen myötä sairaudet ja toimintahäiriöt lisääntyvät ja suurin osa 
muutoksista, esimerkiksi keuhkosairaudet, muistihäiriöt ja liikalihavuus (Hong ym., 
2015), ovat luonteeltaan kroonisia ja vaativat pitkäaikaista hoitoa, ja usein 
ikääntyneet kokevat useita kroonisia sairauksia samanaikaisesti (World Health 
Organization, 2017). Monien sairauksien lisäksi ikääntyneet potilaat voivat olla 
hauraita monilääkityksen ja kognitiivisten toimintahäiriöiden takia (Bing-Jonsson 
ym., 2016). Sairaanhoitajilta odotetaan monipuolista osaamista ja riittävää 
ymmärrystä vastata ikääntyneiden tarpeisiin (Kotila ym., 2020). Heidän tulee kyetä 
tukemaan ikääntyneiden merkityksellistä elämää (Meaning in Life) (Hupkens ym., 
2020) ja terveellistä ikääntymistä (Healthy Aging) muun muassa ravitsemuksen 
(Shlisky ym., 2017) ja liikkumisen näkökulmista (Cartee ym., 2016) sekä 
edistämään aktiivista ikääntymistä (Active ageing), jotta optimoidaan terveyden, 
osallistumisen ja turvallisuuden mahdollisuuksia elämänlaadun parantamiseksi 
(World Health Organization, 2002). 

Sairaanhoitajien tulisi hallita hoitotyön toteuttaminen monipuolisesti (Kiljunen 
ym., 2016) sekä tuntea viimeisimmät hoitotyön suositukset ja alan tutkimukset 
liittyen esimerkiksi lääkehoitoon (Karttunen, 2019), ravitsemukseen (World Health 
Organization, 2020a) tai toimintakykyyn (World Health Organization, 2020b; 
Paterson & Warburton, 2010). Elämän loppuvaiheen hoidossa tarvitaan 
monipuolista osaamista (Hökkä ym., 2020) oireista, kuoleman lähestymisen 
merkeistä ja hoidoista eri-ikäisten ikääntyneiden kohdalla (Steindal ym., 2013). 
Heitä kohdataan eri yksiköissä, kuten pitkäaikaishoidossa (Nasu ym., 2020; Dwyer 
ym. 2011) tai tehohoidossa (McRee & Reed, 2016). Vuorovaikutuksen 
näkökulmista osaaminen on arvostusta (Anderberg ym., 2007), kohtaamisia 
(Holopainen ym., 2019; Westin & Danielson, 2006) sekä muistelua (Gallagher & 
Carey, 2012; Moss ym., 2002). Lääkehoidon osalta sairaanhoitajilla tulisi olla tietoa 
lääkehoidosta (Sino ym., 2013), lääkehoidon tarpeen arvioinnista (Halifax ym., 
2018; Molony ym., 2005; Clark ym., 2004; Cowan ym., 2003; Herr ym., 2003; 
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Katsma & Souza, 2000), lääkkeiden oton eri vaihtoehdoista (Sefidani ym., 2020), 
monilääkityksestä (Marques ym., 2018; Nguyen ym., 2006), kivun hoidosta 
(Crowe ym., 2017; Sheria ym., 2017; Furjanic ym., 2016; Burns & McIlfatrick, 
2015a; Burns & McIlfatrick, 2015b; Takai ym., 2015; Tse ym., 2014; Swafford ym., 
2014; Brown ym., 2005; Sloman ym., 2001; Weiner & Hanlon, 2001) sekä 
lääkkeettömistä hoitomuodoista (Tse ym., 2014; Shin & Kolanowski, 2010). 
Ohjatessaan ikääntynyttä sairaanhoitajalla tulisi olla itsehoitoa tukevaa 
(Gholamnejad ym., 2018) ja ennaltaehkäisevää osaamista (Yamada ym., 2011). 
Ravitsemushoidon näkökulmasta sairaanhoitajilla tulee olla osaamista 
terveellisestä ravitsemuksesta (Neno & Neno, 2006) ja ravitsemustilan arvioinnista 
(Boaz ym., 2013) sekä kykyä tunnistaa vajaaravitsemusta (Bauer ym., 2015) ja 
erilaisia ravitsemustarpeita (Beattie ym., 2014; Murphy & Holmes, 2014; Wylie & 
Nebauer, 2011). Eettinen osaaminen on eräs hoitotyön kulmakivistä, ja hoitajan 
onkin osattava ehkäistä (Solum ym., 2008) ja selvitellä siihen liittyviä haasteita 
(Kim ym., 2020), hoitaa muistisairaita eettisesti (Daly & McCarthy, 2014) sekä 
tunnistaa fyysistä rajoittamista (Goethals ym., 2013) tai kemiallista rajoittamista 
(Hughes, 2008). Seksuaalisuuden kohtaaminen on eettistä ja moraalista (Cook ym., 
2017; Everett, 2008) ja vaatii sairaanhoitajalta tietoa ikääntyneen seksuaalisuudesta 
(Evangelista ym., 2019; Garrett & Lawton, 2019) sekä ikääntyvistä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöistä (Zanetos & Skipper, 2020; Caceres, 2019; Caceres & 
Frank, 2016; MacGabhann, 2015; Van Sluytman & Torres, 2014). 

2.6 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista 

Sairaanhoitajan tutkinto antaa pätevyyden toimia monipuolisissa hoitotyön 
asiantuntijan tehtävissä sekä kehittää alaansa ja ammattitaitoaan. Suomessa 
sairaanhoitajakoulutukseen sisältyy 180 op kaikille yhteisiä perusopintoja ja 30 op 
syventäviä opintoja oman mielenkiinnon mukaiselle alalle perehtyen. Täten 
sairaanhoitajiksi valmistutaan keskimäärin 3,5 vuodessa ja syvennytään yhteen 
hoitotyön alueeseen hieman lähemmin. 

Monipuolisen gerontologisen hoitotyön osaamisen saavuttamiseksi opintojen 
tulee käsitellä laaja-alaisesti ikääntymistä ja sen erilaisia ilmiöitä. Tällä hetkellä 
suomalaisissa ammattikorkeakouluissa gerontologisen hoitotyön opintojen 
laajuudessa on suurta vaihtelua 3 ja 15 opintopisteen välillä. Tässä tutkimuksessa 
gerontologisen hoitotyön osaaminen määritellään ikääntymistä ja 
ikääntymismuutoksia, yleisimpiä sairauksia ja niiden hoitoa, vuorovaikutusta sekä 
terveyden edistämisen toimia kuvaavaksi kokonaisuudeksi, jota toteutetaan 
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eettisesti korkeatasoisesti. Gerontologisen hoitotyön osaamisalueita on määritelty 
(Silén-Lipponen & Korhonen, 2020; Eriksson ym., 2015) aikaisempaan tietoon 
perustuen, mutta yleisestä gerontologisen hoitotyön osaamisesta ei ole 
tutkimustietoa. Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamista ei 
ole aikaisemmin tutkittu Suomessa eikä kansainvälisesti. 
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3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja 
tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää gerontologisen hoitotyön 
osaamista ja sen osa-alueita sekä ammattikorkeakoulutuksen tuottamaa 
gerontologisen hoitotyön osaamista. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva 
gerontologisessa hoitotyössä vaadittavasta osaamisesta, jotta koulutusta voidaan 
kehittää ja arvioida. Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta (osajulkaisut I – 
III). 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia ovat gerontologisen hoitotyön osaamisalueet gerontologisen 
hoitotyön asiantuntijoiden kuvaamana? (osajulkaisu I) 

2. Millaisia ovat gerontologisen hoitotyön osaamista arvioivan mittarin 
mittausominaisuudet? (osajulkaisu II) 

a) Millainen on mittarin face- ja sisältövaliditeetti? 
b) Millainen on mittarin rakennevaliditeetti? 
c) Millainen on mittarin yhtenäisyys? 

3. Minkä tasoista on valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden 
gerontologisen hoitotyön itsearvioitu osaaminen? (osajulkaisu III) 

a) Millaisiin profiileihin osaaminen jakautuu? 
b) Mitkä tekijät selittävät osaamisen tasoja? 
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4 Tutkimusasetelma ja -menetelmät 
Tutkimuskysymyksiin vastattiin kolmivaiheisella tutkimuksella 
monimenetelmällistä lähestymistapaa käyttäen (Wallace ym., 2012; Creswell & 
Plano Clark, 2011; Onwuegbuzie ym., 2010; Doyle ym., 2009). Tutkimuksen 
ensimmäisessä vaiheessa laadullisella tutkimuksella kuvattiin gerontologisen 
hoitotyön osaamisalueet asiantuntijahaastatteluihin perustuen ja tuotettiin 
mittarissa käytettävät käsitteet (Fetters ym., 2013). Toisessa vaiheessa kehitettiin 
gerontologisen hoitotyön osaamista mittaava mittari ja testattiin sen 
mittausominaisuuksia. Kolmannessa vaiheessa määrällisellä 
poikkileikkaustutkimuksella kuvattiin ja selitettiin valmistumisvaiheessa olevien 
sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamisen tasot ja profiilit. 
Tutkimuksen eteneminen vaiheittain on kuvattu taulukossa 4. 

Taulukko 4. Tutkimuksen eteneminen vaiheittain. 

Tutkimusasetelma  Vaihe I Vaihe II  Vaihe III  

Tutkimuksen tarkoitus  Kuvata gerontologisen 

hoitotyön 

osaamisalueet  

Kehittää ja testata 

gerontologisen hoitotyön 

osaamisen mittari  

Kuvata ja selittää 

valmistumisvaiheessa 

olevien 

sairaanhoitajaopiskelijoid

en gerontologisen 

hoitotyön osaamisen 

tasot ja profiilit  

Aineiston keruu  

   

Fokusryhmähaastattelut  Sähköinen Webropol-

kysely  

Sähköinen Webropol-

kysely  

Aineisto  Perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon 

sairaanhoitajat (n = 11), 

geriatrit (n = 3), 

gerontologisen hoitotyön 

opettajat (n = 3)  

Asiantuntijapaneeli (n = 9), 

sairaanhoitajaopiskelijat (n 

= 36) (esitestaus)   

Valmistumisvaiheessa 

olevat 

sairaanhoitajaopiskelijat 

(n = 273)  

Analyysi-menetelmät  Induktiivinen sisällön 

analyysi  

Sisältövaliditeetti (CVI), 

kysymysten väliset 

korrelaatiokertoimet, 

Cronbachin alpha  

Khiin neliötesti, Kruskal-

Wallisin ja Mann 

Whitneyn testit, K-

keskiarvo 

Aineistonkeruun 

ajankohta  

Syyskuu 2017  Helmikuu–huhtikuu 2019  Toukokuu–marraskuu 

2019  

Osajulkaisu  I  II  III  
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4.1 Vaihe 1: Gerontologisen hoitotyön osaamisalueet (osajulkaisu 
I) 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin puolistrukturoidut 
fokusryhmähaastattelut, joiden perusteella muodostettiin gerontologisen hoitotyön 
osaamisalueet. 

4.1.1 Kohderyhmä 

Ensimmäisen vaiheen haastattelujen tiedonantajia olivat erään sairaanhoitopiirin 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon sairaanhoitajat ja geriatrit sekä 
ammattikorkeakoulujen gerontologisen hoitotyön opettajat. Tiedonantajiksi 
koottiin heterogeeninen ryhmä eri ammattiryhmistä ja eri organisaatioista, jotta 
muodostuisi mahdollisimman monipuolinen ja rikas aineisto (Krueger & Casey, 
2015) gerontologisen hoitotyön ja hoitotyössä tarvittavan geriatrisen osaamisen 
kokonaisuudesta. Asiantuntijoiden (n = 27) aineisto kerättiin sairaanhoitajilta 
yliopistollisen sairaalan osastoilta (n = 9), kaupunginsairaalan osastoilta (n = 8) ja 
hoivaosastolta (n = 4). Geriatrien aineisto kerättiin yhden kaupungin yliopistollisen 
sairaalan ja kaupunginsairaalan lääkäreiltä (n = 3). Gerontologisen hoitotyön 
opettajien aineisto kerättiin kahdesta ammattikorkeakoulusta (n = 3).  Tutkimuksen 
tarkoituksen saavuttamiseksi suurin osa tiedonantajista oli sairaanhoitajia. 

Tutkimuksen tiedonantajat valittiin tarkoituksenmukaisella otannalla (Polit & 
Beck, 2017) ja lumipallo-otannalla (Naderifar ym., 2017) haastattelujen 
ajankohdan aikana töissä olevista henkilöistä. Osallistujien rekrytoinnissa 
käytettiin tarkoituksenmukaista ja lumipallo-otantaa sen varmistamiseksi, että 
saavutettaisiin riittävä määrä erityisalueella työskenteleviä henkilöitä. Hoitajien ja 
opettajien valinnassa käytettiin yhteyshenkilöiden asiantuntemusta 
asiaankuuluvien haastateltavien tunnistamisessa. Geriatrit valittiin tutkijan 
tunteman geriatrin avulla lumipallo-otannalla, jossa geriatri ehdotti toisen 
tuntemansa geriatrin ja tämä ehdotti kolmannen. Sisäänottokriteerit olivat 1) 
kokemus gerontologisten potilaiden hoitamisesta tai 2) kokemus gerontologisen 
hoitotyön opettamisesta hoitotyön opiskelijoille ja 3) halu osallistua tähän 
tutkimukseen. Tarkoituksenmukaisen otannan suorittivat yhteyshenkilöt, joita 
olivat tutkimusylihoitaja yliopistosairaalan osalta, yksiköiden palvelupäälliköt 
perusterveydenhuollossa ja hoivaosastoilla sekä koulutusvastaavat 
ammattikorkeakouluissa. Otannan tekotavasta tiedotettiin organisaatiota 
tutkimuslupien hakemisen yhteydessä. 
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4.1.2 Aineistonkeruu 

Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla fokusryhmähaastatteluilla, joita käytetään 
pyrittäessä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä (Polit & Beck, 2012) ja kannustamaan 
haastateltavia ilmaisemaan näkökulmansa ja kokemuksensa aiheesta 
mahdollisimman laajasti (Doody ym., 2013) käyttäen huolellisesti suunniteltuja ja 
kohdennettuja kysymyksiä (Krueger & Casey, 2015). Haastattelussa aihepiirit 
olivat kaikille samat, mutta niiden sisällä voitiin joustavasti edetä haastateltavien 
ehdoilla, jotta ryhmäläisten mielipiteet ja kokemukset tulivat monipuolisesti esiin 
ja muodostuisi yhteinen mielipide asiasta. 

Aineistonkeruussa käytetty teemahaastattelurunko laadittiin yhdellä ERVA-
alueella sijaitsevien neljän ammattikorkeakoulun gerontologisen hoitotyön 
opetussuunnitelmien sisällöistä ja Tohmolan (2015) pro gradu -tutkielman tulosten 
perusteella. Haastatteluteemojen laatimiseksi opetussuunnitelmista tarkasteltiin 
ammattikorkeakoulun opintoja näillä sisäänottokriteereillä: 1) Opintojakso liittyy 
gerontologiseen/ikääntyneen/vanhusten hoitotyön teoriaan tai 2) Opintojakso 
liittyy gerontologiseen/ikääntyneen/vanhusten hoitotyön ohjattuun harjoitteluun. 
Kyseisiä opintojaksoja olivat muun muassa gerontologinen hoitotyö, kotihoidon 
harjoittelu, vanhusten hoitotyö, ikääntyneen hoitotyön perusteet, ikääntyneen 
hoitotyö ja geriatria, ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen sekä gerontologisen 
hoitotyön ja kotisairaanhoidon harjoittelu. Laajuudeltaan opintojaksot olivat 2–10 
opintopistettä. Opetussuunnitelmien sisältöihin tutustuttiin lukemalla ne useaan 
kertaan läpi, ja niiden sisällöt taulukoitiin ja analysoitiin induktiivisella 
sisällönanalyysillä (liite 1). Analyysistä muodostui kolme pääluokkaa, jotka olivat 
1) ikääntyneen terveys ja toimintakyky, 2) gerontologinen osaaminen sekä 3) 
potilaan ja omaisen ohjaus sekä moniammatillinen yhteistyö. 

Opetussuunnitelma-analyysin ja aiemman tutkimuksen tietoperustan tuloksista 
haettiin vahvistusta toisilleen (Fetters ym., 2013) ja muodostettiin 
fokusryhmähaastattelujen teemat 1) iäkkäiden terveys ja toimintakyky, 2) 
teoreettinen tieto gerontologisesta tai geriatrisesta hoitotyöstä, 3) potilaan ja 
sukulaisten ohjaus, moniammatillinen yhteistyö ja hoitotyön toteutus sekä 4) 
hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet. Haastattelurunko esitestattiin gerontologisen 
hoitotyön asiantuntijoilla (n = 4), joista kaksi oli hoitotyön opettajaa ja kaksi 
ikääntyneiden hoitotyössä työskentelevää sairaanhoitajaa. Heitä pyydettiin 
kommentoimaan haastattelun teemoja ja rakennetta sekä arvioimaan haastatteluun 
mahdollisesti kuluvaa aikaa.   Esitestauksen kommenttien perusteella sanamuotoja 
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tarkennettiin ja teemoihin lisättiin seksuaalisuus, minkä jälkeen haastattelurunkoon 
pyydettiin kommentit kahdelta asiantuntijalta sekä tutkimusryhmältä. 

Teemahaastattelurunko: 
Ikääntyneen terveys ja toimintakyky 

– Ikääntyvä ihminen 
– terveyden ja toimintakyvyn edistäminen  
– ikääntyminen ja ympäristö (liikunta) 
– toimintakyvyn arviointi ja kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelu (hoidon 

tarpeen arviointi) 
– ikääntyneen ravitsemus 
– ikääntyneen mielenterveys (masentuneisuus, harhaisuus) 
– seksuaalisuus ikääntyneillä ja sen kohtaaminen 

Gerontologisen hoitotyön teoreettinen osaaminen 

– gerontologinen hoitotyö (ikääntymismuutokset, gerontologiset sairaudet, 
preventio ja kuntoutus) 

– ikääntyneiden hoidon erityispiirteet 
– ikääntyneen lääkehoito 
– palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito 
– oman osaamisen ja hoitotyön kehittäminen 

Potilaan ja omaisen ohjaus sekä moniammatillinen yhteistyö ja hoitotyön 
toteuttaminen 

– ikääntyneen ja omaisen ohjaus ja tuki 
– hoitotyössä kohdattavat haasteelliset tilanteet 
– moniammatillinen yhteistyö erilaisissa palvelujärjestelmissä 
– ikääntyvän kotona asumisen tukeminen 
– käytännön hoitotyö 
– teknologian hyödyntäminen hoitotyössä (apuvälineet) 
– teknologia kotona asumisen tukemiseksi (informaatioteknologia, sähköiset 

palvelut) 

Hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet 

– ikääntyvän arvokas kohtelu  
– gerontologisen hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet 
– hoitotyön päätöksiä ohjaavat arvot (hoitajan) 
– ikääntyneiden hoitotyön arvostus (yhteiskunnan) 
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Haastattelujen lukumäärä (n = 5) perustui fokusryhmähaastattelulle suositeltuun 
henkilömäärään, joka on 5–6 henkilöä (Krueger & Casey, 2015; Dilshad & Latif, 
2013). Haastattelut toteutettiin lokakuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana 
sairaanhoitajien ja geriatrien (n = 24) organisaatioissa (n = 3), ja opettajat (n = 3) 
saapuivat paikalle eri yksiköihin kutsun perusteella. Jokaiseen ryhmähaastatteluun 
osallistui 5–6 osallistujaa kahdesta, kolmesta ammatillisesta ryhmästä 
(sairaanhoitaja ja opettaja tai sairaanhoitaja, opettaja ja geriatri), ja kukin 
haastattelu kesti kaksi tuntia. Haastattelujen käytännön järjestelyissä avusti kunkin 
organisaation yhteyshenkilö, joka valitsi ja varasi haastatteluun sopivan tilan ja 
kutsui osallistujat paikalle. Haastattelut nauhoitettiin digitaalisesti kahdella 
nauhurilla. 

4.1.3 Analyysi 

Haastattelujen litteroinneissa eli aukikirjoituksissa kiinnitettiin huomiota vain 
sanallisiin ilmauksiin jättäen taustaäänet ja äänenpainot huomioimatta keskittyen 
vain asiasisältöön. Litteroitua aineistoa tuli yhteensä 112 sivua rivivälillä 1,5 ja 
fontilla 10. Haastattelujen aukikirjoitukset analysoitiin induktiivisen 
sisällönanalyysin avulla (Elo & Kyngäs, 2008; Thomas & Harden, 2008). 
Ensimmäisessä vaiheessa aineisto luettiin läpi useita kertoja ja haettiin vastauksia 
tälle osatutkimukselle asetettuun tutkimuskysymykseen (Elo & Kyngäs, 2008). 
Toisessa vaiheessa aineisto teemoiteltiin tiivistettyihin merkitysyksiköihin (n = 
221). Merkitykselliset yksiköt luokiteltiin edelleen 95 alaluokkaan, 35 yläluokkaan 
ja 15 pääluokkaan (liite 2). Kolmannessa vaiheessa pääluokat ryhmiteltiin 
tutkimusryhmän yhteisen keskustelun perusteella neljään teemaan, jotka edustavat 
gerontologisen hoitotyön kannalta keskeisiä osaamisalueita (kuvio 2). 

4.2 Vaihe 2: Mittarin kehittäminen ja luotettavuuden testaaminen 
(osajulkaisu II) 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kehitettiin gerontologisen hoitotyön osaamista 
mittaava GeroNursingCom-mittari ja testattiin mittarin luotettavuutta neljässä eri 
vaiheessa DeVellisin (2017) mittarin kehittämisen kahdeksaa vaihetta mukaillen 
(taulukko 5).  
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Taulukko 5. Mittarin kehittämisen vaiheet. 

Työn 

toteutus 

Ensimmäinen vaihe Toinen vaihe Kolmas vaihe Neljäs vaihe 

Vaiheen 

toiminnot 

Mittarin teoreettisen 

taustan 

muodostaminen 

Face- ja 

sisältövaliditeetin 

arviointi 

Rakennevaliditeetin 

arviointi 

Mittarin 

yhtenäisyyden 

arviointi 

Vaiheen 

aineisto 

Kirjallisuus 

OPS-analyysit (n = 4) 

Viisi fokusryhmä- 

haastattelua (n = 27) 

Kaksi asiantuntijapa-

neelikierrosta (n = 9) 

Pilotointi (n = 36) 

Kyselyaineisto n = 267 

 

Kyselyaineisto n = 

267 

 

Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin mittauksen kohde, muodostettiin mittarin 
teoreettinen tausta ja laadittiin väittämät. Väittämät muodostuivat tutkimuksen I-
vaiheen alustavan analyysin perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa 85:n 
gerontologista hoitotyötä koskevan väittämän lisäksi laadittiin kysymyksiä 
demografisista taustatiedoista, opintomenestyksestä, opiskelumotivaatiosta ja 
aikaisemmasta gerontologisen hoitotyön kokemuksesta. Toisessa vaiheessa 
mittarin face- ja sisältövaliditeettia arvioitiin kahdessa asiantuntijapaneelissa sekä 
pilot-aineistolla. Näiden vaiheiden jälkeen mittarista poistettiin kaksi kysymystä ja 
kahdeksaa kysymyksenasettelua muokattiin, jolloin saatiin 83 väittämää 
(osajulkaisu II). Kolmannessa ja neljännessä vaiheessa mittarin 
rakennevaliditeettia ja yhtenäisyyttä testattiin varsinaisella tutkimusaineistolla, 
joka kerättiin Webropol-kyselytyökalulla (osajulkaisut II ja III). Mittarin 
kehittämistä edelsi olemassa olevien mittareiden kartoitus (DeVellis, 2017). Uuden 
mittarin luomiseen päädyttiin, sillä vastaavaa mittaria ei ollut saatavilla. Mittari 
suunniteltiin mittaamaan yleistä gerontologisessa hoitotyössä tarvittavaa osaamista, 
jotta se olisi käytettävissä monipuolisesti, eikä sitä rajattu tiettyyn ympäristöön, 
koska gerontologisen hoitotyön osaamista mittaavia mittareita on olemassa eri 
konteksteista (Kiljunen, 2019; Bing-Jonsson ym., 2014).  Mittarin suunnittelu, 
toteutus ja raportointi noudattelivat COSMIN-ohjeistusta (Mokkink ym., 2010) 
mittarin pätevyys-, toistettavuus- ja muutosherkkyysominaisuuksien 
tarkastelemiseksi (De Vet ym., 2011). Mittarin kehittämisessä noudatettiin 
huolellisuutta, sillä tiedettiin, että tutkimuksen luotettavuus ja vakaus ovat 
riippuvaisia aineistonkeruun laadusta (Pittman & Bakas, 2010). 
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4.2.1 Mittarin väittämien muodostaminen 

Väittämät muodostettiin tutkijaryhmän kesken tutkimuksen ensimmäisessä 
vaiheessa tuotetuista alustavan analyysin tuloksista. Väittämien muodostamisen 
jälkeen asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan 85 muuttujan asiaankuuluvuus ja 
selkeys nelipisteisen Likert-asteikon avulla: täysin asiaankuuluva – asiaankuuluva, 
mutta tarvitsee pieniä muutoksia – asiaankuuluva, mutta tarvitsee paljon muutoksia 
– asiaankuulumaton, tulee poistaa ja hyvin selkeä – selkeä, mutta tarvitsee pieniä 
muutoksia – melko selkeä, mutta tarvitsee paljon muutoksia – hyvin epäselvä, tulee 
poistaa (Polit & Beck, 2007). Asiantuntijoita kehotettiin lisäämään kommentteja ja 
mahdollisia uusia ehdotuksia, jos heidän mielestään tietyt asiaankuuluvat kohdat 
puuttuivat.  Kun kaikki asiantuntijat olivat arvioineet kohteet, laskettiin sisällön 
validiteetti -indeksi (CVI) kullekin muuttujalle (I-CVI), ja mittarille laskettiin CVI-
keskiarvo (S-CVI / Ave) jakamalla korkeimpien pisteiden (joko pisteet 3 tai 4) 
saaneiden muuttujien yhteenlaskettu summa muuttujien kokonaismäärällä. 

Ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen laskettu S-CVI/Ave osoitti 
hyväksyttävää asiaankuuluvuutta (0,86) ja selkeyttä (0,90). Mittarin 
parantamiseksi tarkasteltiin väittämiä, jotka olivat saaneet matalammat pisteet, ts. 
I-CVI 0,63–0,78, ja niitä muokattiin edelleen (8 muuttujaa) tai poistettiin kokonaan 
(2 muuttujaa). Toisen arviointikierroksen jälkeen S-CVI/Ave-arvot olivat 0,99 
asiaankuuluvuudessa ja 0,98 selkeydessä, ja mittari sisälsi 83 muuttujaa. Toisen 
arviointikierroksen jälkeen yhtään muuttujaa ei ollut poistettu mutta kolmea kohtaa 
oli muokattu. 

Arviointikierrosten jälkeen 83 väittämää sisältävän mittarin ymmärrettävyys ja 
verkkokyselyn toimivuus testattiin 36:lla hoitotyön opiskelijalla Webropol (V3.0) 
-verkkokyselyn avulla.  Mittarin arviointi toteutettiin kunkin kysymyksen perään 
lisätyillä kysymyksillä, joilla vastaajat voivat kertoa esimerkiksi kyselystä 
puuttuvia asioita tai olivatko kysymykset ymmärrettäviä. Pilot-tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että kyselylomakkeella oli riittävä rakenne ja hyväksyttävä 
väittämien määrä ja vastaamiseen kului aikaa keskimäärin 15–20 minuuttia, joten 
mitään kohtia ei muokattu opiskelijoiden arvioiden perusteella. Pilot-aineistoa ei 
sisällytetty varsinaiseen tutkimusaineistoon. 

4.2.2 Kohderyhmä 

Mittarin kehittämiseen ja arviointiin osallistuivat asiantuntijapaneeli ja pilot-
tutkimukseen vastanneet sairaanhoitajaopiskelijat. Asiantuntijapaneeliin kuului 
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yhdeksän gerontologisen hoitotyön ammattilaista opetuksen, hoitotyön ja 
tutkimuksen alueilta, ja pilot-tutkimukseen osallistuneet opiskelijat (n = 36) 
valikoituivat yhden tutkimukseen osallistuvan ammattikorkeakoulun aikaisemman 
vuosikurssin sairaanhoitajaopiskelijaryhmästä. 

Rakennevaliditeettia ja mittarin yhtenäisyyttä arvioitiin tiedonkeruun 
ajankohtana valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden (N = 799) 
aineistolla (n = 267), joka kerättiin yhdeksästä tutkimukseen osallistuneesta, 
maantieteellisesti ympäri Suomea valitusta suomalaisesta ammattikorkeakoulusta. 
Vastausprosentti oli yhteensä 34 %. Sairaanhoitajaopiskelijoiden 
sisäänottokriteerinä oli, että ikääntyneen/gerontologisen/vanhusten hoitotyön 
opintojakso oli suoritettu. Oppilaitokset valittiin maantieteellisesti 
mahdollisimman laajasti ja tavoiteltiin kattavaa edustusta Suomesta pohjoisesta 
etelään ja idästä länteen. Riittävä otoskoko määritettiin etukäteen siten, että 
laskettiin vähintään viisi osallistujaa mittarin kysymystä kohti, joka on 
vähimmäiskoko mittarin rakennevaliditeetin luotettavaan arviointiin (DeVellis, 
2017). 

4.2.3 Aineistonkeruu 

Tutkimusaineisto kerättiin Webropol 3.0 -kyselytyökalulla kevään ja syksyn 2019 
aikana. Mittari laadittiin sähköiseen muotoon, koska verkkokyselyn etuna 
perinteiseen postikyselyyn verrattuna ovat nopeus, helppous, 
ympäristöystävällisyys sekä taloudellisuus (Heikkilä ym., 2008). Kaikilla 
perusjoukkoon kuuluvilla opiskelijoilla oli mahdollisuus käyttää oppilaitoksessa 
tietokonetta ja internetiä tai vaihtoehtoisesti vastata kyselyyn omilla 
älypuhelimillaan. Verkkokyselyn etuna on tutkimusaineiston tallentuminen 
verkkoalustalle, josta sitä voi analysoida, mutta haittana voi olla matala 
vastausprosentti (Polit & Beck, 2012; Heikkilä ym., 2008).  Aineistonkeruussa 
käytetyssä gerontologisen hoitotyön osaamisen mittarissa oli 12 
taustatietokysymystä sekä 83 kysymystä 16:lta eri osa-alueelta, joita mitattiin 
neliportaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä – 4 = täysin samaa mieltä). 
Neliportainen asteikko valittiin, jotta vastaukset osoittaisivat tarkasti osaamista 
(Lozano ym., 2008). Pilotoinnissa todetun arvion mukaan kyselyyn vastaaminen 
kesti 15–20 minuuttia. 

Aineisto kerättiin ammattikorkeakoulujen osoittamalle yhteyshenkilölle 
lähetetyllä kyselyn linkillä, jonka ohessa toimitettiin ohje kyselyn toteuttamiseen 
ja saatekirje opiskelijoille. Kyselyihin vastaamiseen suositeltiin varaamaan oma 
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aikansa oppitunnin yhteyteen. Yhteyshenkilöt kokosivat opiskelijaryhmän koolle 
ja antoivat kyselyn linkin yhteisesti tai lähettivät linkin opiskelijaryhmän 
sähköposteihin tai käyttivät molempia toteutustapoja. Tästä esimerkkinä 
toteutustapa, jossa osa ryhmän opiskelijoista sai kyselyn linkin kokoontumisessa ja 
poissaolijat sähköpostilla. Muistutusviesti lähetettiin sähköpostin välityksellä 
yhden viikon kuluttua kyselyn lähettämisestä. Viidessä oppilaitoksessa yhdeksästä 
opiskelijat vastasivat kyselyyn yhteisessä kokoontumisessa. Toteutustapojen 
eroavaisuudet johtuivat ammattikorkeakoulujen toimintakäytänteistä. Yhdessä 
tapauksessa tutkija kävi paikan päällä oppilaitoksessa tiedottamassa tutkimuksesta 
yhteyshenkilön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

4.2.4 Analyysi 

Aineisto analysoitiin käyttäen IBM SPSS -ohjelmistoa (V.25; IBM Corporation, 
Armonk, NY), ja toteuttajina olivat tutkija, tutkimusryhmä ja Oulun yliopiston 
tilastotieteilijä. Mittarin testauksessa arvioitiin sisällöllistä ja rakenteellista 
validiteettia sekä sisäistä johdonmukaisuutta, ja tilastollisesti merkitseväksi rajaksi 
asetettiin p < 0,05 (Polit & Beck, 2012). Face- ja sisältövaliditeettia arvioitiin 
kahdessa asiantuntijapaneelissa ja mittarin pilotoinnilla. Arvioinnit etenivät 
asiantuntijapaneelissa kahdessa vaiheessa Lynnin (1986) ehdottamalla tavalla, ja se 
todennettiin sisällön oikeellisuusindeksillä asettaen CVI:n (Content Validity Index) 
raja-arvoksi suositeltu 0,90 (Polit & Beck, 2007). Pilot-aineistonkeruun sanallisilla 
kommenteilla mittari todettiin helpoksi käyttää ja väittämät ymmärrettäviksi, eikä 
muutosehdotuksia tullut esille. 

Mittarin rakennevaliditeetti testattiin sairaanhoitajaopiskelijoilta kerätyllä 
aineistolla (n = 267). Testauksen alussa tarkastettiin Kaiser-Meyer-Olkin-testillä 
(KMO) (0,929) ja Bartlettin sväärisyystestillä (8545,475; df = 1378; p < 0,001), 
että matriisi sopii faktorianalyysiin ja että aineisto on riittävän suuri suhteessa 
muuttujien lukumäärään. Tulosten tulkintaan valmistavassa analyysissä käytettiin 
pääkomponenttianalyysiä (PCA) muuttujien välisten korrelaatioiden 
tunnistamiseksi. PCA-raja-arvoksi muuttujien lataukselle asetettiin < 0,400. PCA:n 
perusteella poistettiin yhteensä seitsemän ristiin latautunutta muuttujaa, minkä 
seurauksena mittari sisälsi yhteensä 76 väittämää 12 faktorissa. 
Pääkomponenttianalyysin jälkeen mittari testattiin eksploratiivisella 
faktorianalyysillä (EFA), pääakselifaktoroinnilla ja Promax-rotaatiolla. EFA-
tulokset johtivat 23:n ristiin latautuvan ja matalasti latautuvan (< 0,400) kappaleen 
poistamiseen. Väittämien alhaisten faktorilatausten vuoksi testattiin useita erilaisia 
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malleja sekä korrelaation raja-arvolla < 0,300 että < 0,400, ja parhaimmaksi 
malliksi osoittautui < 0,400 raja-arvolla testattu 11 faktorin malli, joka selittää 
66,15 % muuttujien varianssista ja sisältää 53 väittämää. Muuttujien lukumäärän 
määrittämiseksi asetettiin raja-arvo 0,400 tarkkuuden parantamiseksi (DeVellis, 
2017) ja Kaiserin (Kaiser, 1960) ominaisarvosäännöksi (eigenvalue) 1,0, joka 
edustaa kunkin muuttujan keräämää tietoa (DeVellis, 2017; Munro, 2005). 

Tämän jälkeen aineistosta tarkasteltiin puuttuvien arvojen olemassaoloa ja 
mekanismia käyttämällä komentoja Missing at Random (MAR), Missing 
Completely At Random (MCAR) ja Missing Not at Random (MNAR). 
Monimuuttujien poikkeamia (N = 7) havainnoitiin Mahalanobiksen etäisyyden ja 
Mardian kurtoosilaskelmien avulla asettamalla raja-arvoksi p-arvo < 0,001. Tähän 
perustuen seitsemän osallistujan vastaus poistettiin, ja mittarin validoinnissa 
käytettiin 267 opiskelijan aineistoa. Mittarin sisäistä johdonmukaisuutta mitattiin 
Cronbachin alphalla. Uuden, vasta kehitetyn mittarin tulisi osoittaa alpha-arvoja ≥ 
0,70 ja arvoa ≥ 0,80 pidetään parempana luotettavuuden indikaattorina (DeVon 
ym., 2007). 

4.3 Vaihe 3: Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön 
osaamisprofiilit (osajulkaisu III) 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa etsittiin vastausta valmistumisvaiheessa 
olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamiseen ja 
muodostettiin opiskelijoiden osaamisprofiilit. Sairaanhoitajien gerontologisen 
hoitotyön osaamisprofiilien kuvailemisessa ja selittämisessä käytettiin samaa 
aineistoa kuin testattaessa gerontologisen hoitotyön osaamisen mittarin 
luotettavuutta, joten kohderyhmän tiedot ja aineistonkeruu on kuvattu edellisessä 
luvussa (luku 4.2). 

4.3.1 Analyysi 

Aineisto analysoitiin käyttäen IBM SPSS -ohjelmistoa (V.25; IBM Corporation, 
Armonk, NY). Koko aineistosta tarkasteltiin sairaanhoitajaopiskelijoiden 
osaamista keskiarvoina ja keskihajontoina, joilla saatiin kokonaiskäsitys vastaajien 
osaamisesta. Tämän lisäksi vastaajat ryhmiteltiin K-keskiarvoryhmittelyanalyysin 
(K-means clustering algorithm) avulla kolmeen opiskelijaprofiiliin yleisen säännön 
mukaan, jossa klusteriryhmät eivät saisi olla pienempiä kuin 5 % koko otoksesta. 
Optimaalisen klusterikokoonpanon löytämiseksi testattiin useita 
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klusterivaihtoehtoja. Profiilien vertailu tehtiin kuvaavilla tilastoilla, kuten 
frekvensseinä, prosentteina ja keskihajontana. 

Luokiteltujen taustamuuttujien, kokonaiskompetenssin ja klustereiden välinen 
riippuvuus analysoitiin Khiin neliön, Kruskal-Wallisin ja Mann Whitneyn testeillä 
sekä varianssianalyysillä. Kaikkien havaittujen profiilien välisiä eroja pidettiin 
tilastollisesti merkitsevinä, kun p-arvo oli < 0,05 (Munro, 2005). Tilastollisen 
merkitsevyyden tarkastelussa tehtiin Bonferroni-korjaus sen arvioimiseksi, 
erosivatko ryhmät tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Opiskelijat luokiteltiin 
opiskelijaprofiileihin osaamisen mukaan, joka oli määritelty matalaksi (< 2,49), 
keskitasoiseksi (2,5–3,49) ja korkeaksi (> 3,5) jakaumien vinouden perusteella. 
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5 Tulokset 

5.1 Gerontologisen hoitotyön osaamisalueet asiantuntijoiden 
kuvaamana 

Analyysiin perustuen tunnistettiin neljä gerontologisessa hoitotyössä keskeistä 
osaamisaluetta: kliinisen hoitotyön osaaminen, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen sekä eettinen osaaminen (kuvio 
2). 

Kuvio 2. Gerontologisen hoitotyön osaamisalueet osa-alueittain (osajulkaisu I). 
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5.1.1 Kliinisen hoitotyön osaaminen 

Kliinisen hoitotyön osaaminen sisältää ikääntymismuutokset ja geriatriset sairaudet, 
ikääntyneiden lääkehoidon, ikääntyneiden ravitsemuksen, ikääntyneiden 
mielenterveyden sekä elämän loppuvaiheen hoidon (kuvio 3). 
Ikääntymismuutoksiin ja geriatrisiin sairauksiin liittyviä osa-alueita ovat ikään 
liittyvien fysiologisten muutosten tunnistaminen, ikääntyneillä esiintyvien 
sairauksien hoitaminen ja elämänlaatuun vaikuttavien tekijöiden huomioiminen. 
Ikään liittyvät fysiologiset muutokset koostuvat fyysisistä ikääntymismuutoksista, 
kuten kehon muutoksista, fyysisen kunnon heikkenemisestä, lihasmassan 
vähenemiseen ja toipumisreserviin liittyvistä muutoksista sekä muistissa 
tapahtuvista muutoksista, kuten oppimiseen liittyvistä muutoksista.  Ikääntymiseen 
liittyvien aistien heikkenemisen huomioimiseen liittyy aistien, kuten näön ja 
kuulon, heikkenemisen tunnistaminen sekä ruokailun muutosten, kuten ruokahalun 
ja janon tunteen muutosten tunnistaminen. Tyypillisten sairauksien hoitaminen 
koostuu ikääntyneille tyypillisten sairauksien tunnistamisesta, (kuten monien 
sairauksien esiintyvyys ja HRO), muistisairauksien, esim. Alzheimerin taudin, 
tunnistamisesta sekä tyypillisten oireiden tunnistamisesta, sairauksien oireiden 
varhaisesta tunnistamisesta, oireisiin reagoimisesta ja ensioireiden tiedoista. 
Muutosten ja sairauksien tunnistamisen lisäksi hyvä iäkkäiden hoidon 
toteuttaminen edellyttää ikääntyneiden potilaiden arkeen ja yleiseen elämänlaatuun 
eniten vaikuttavien näkökohtien tunnistamista. Käytännössä tämä tarkoittaa 
toimintakyvyn muutosten, kuten toimintakyvyn säilymisen ja heikkenemisen 
tunnistamista (syömisen, unen ja eritystoiminnan muutokset ja muutoksiin 
sopeutuminen) sekä näiden yksilöllistä huomioimista. Se on osaamista arjesta 
selviytymisessä tukevien kompensaatiotoimintojen, kuten kuntouttavan hoitotyön 
merkityksen ja selviytymisen tunnistamista. Se on erilaisten tilanteiden seurausten 
tunnistamisen osaamista. Näitä ovat erilaiset reaktiot, kuten esimerkiksi 
stressireaktiot leikkauksesta toipumisen pitkittymiseen, reaktiot muuttuviin 
tilanteisiin, kuten päivärytmin muutoksiin tai ravinnottomuuden vaikutukset. 
Siihen liittyy myös osaamista yksilöllisen ja merkityksellisen elämän, kuten 
elämänlaadun ja harrastusten merkityksen sekä ikääntymisen erilaisuuden 
tunnistamiseen sekä ikääntyneiden ryhmän heterogeenisyyden tiedostamiseen. 

Terveys on sitä, että pystyy elämään sellaista elämää, että se on mielekästä ja 
semmoista henkisesti rikasta. Se ei tarkoita sitä, etteikö ihmisellä voi olla 
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sairauksia, vaan että hän voi selviytyä niistä joko yksin tai tuettuna. 
(haastattelu 2, haastateltava 6) 

Iäkkäiden potilaiden lääkehoidossa sairaanhoitajilla tulee olla vankka teoreettinen 
tietämys lääkityksestä sekä lääkehoidon toteuttamista ja annostusta koskevat taidot. 

On silloin tällöin hyvä tarkistaa, pystyykö henkilö ottamaan näitä lääkkeitä. 
Pureskeleeko tabletteja vai puolittaako tabletteja, joita ei pidä puolittaa? Yksi 
[lääkitysmuoto], josta tulee haastava iäkkäiden potilaiden kohdalla, on 
astmasumutteet. (haastattelu 4, haastateltava 2) 

Ikääntyneiden lääkehoidon teoreettista perusosaamista on tunnistaa ikääntymisen 
vaikutukset lääkehoitoon ja omata perustiedot yleisistä ikääntyneiden käyttämistä 
lääkkeistä. Hyvän teoreettisen tietämyksen pohjalta sairaanhoitajan tulee osata 
tarkkailla jatkuvasti lääkityksen vaikutuksia potilaissa, esimerkiksi, kokevatko he 
haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia käyttämistään lääkkeistä. Sairaanhoitajilla 
on myös oltava osaamista poikkeustilanteiden, kuten väärinkäytön, tunnistamiseen. 
Tarvitaan osaamista lääkitysopastuksen antamiseen, mikä on käytännössä ohjausta, 
lääkkeenottotekniikan varmistamista ja lääkkeettömien keinojen tunnistamista. 
Käytännössä sairaanhoitajien tulisi osata tarkistaa lääkkeen oikeellisuus sen 
tarpeellisuuden ja lääkelistan ajantasaisuuden osalta sekä hallita lääkehoidon 
kokonaisuus käytännön toteuttamisen ja monilääkityksen hallinnan näkökulmista. 

Sairaanhoitajalta odotettava ikääntyneiden ravitsemuksen osaaminen kattaa 
osa-alueet suositusten mukaisen ravitsemuksen merkityksen tunnistamisesta 
riittävän energiansaannin ja avun tarpeen huomioimiseen sekä miellyttävän 
ruokailutilanteen järjestämiseen. Käytännön työssä se on teoreettista osaamista: 
ravitsemuksen aiheuttamien sairauksien ja niiden vaikutusten tunnistamista 
ikääntyneen hyvinvointiin sekä ikääntyneelle terveellisen ruuan kokonaisuuden ja 
energiantarpeen tietämistä. Sairaanhoitajan tulee tietää hyvälaatuisen ruuan, 
vitamiinien ja proteiinien merkitys sekä riittävän energiansaannin tärkeys ja 
toteuttamisen perusteet. Käytännön työssä se on esimerkiksi riittävän monien 
ateriakertojen tarjoamista sekä mahdollisten lisäravinteiden tarpeen arvioimista ja 
niiden antamisen toteuttamista. Ikääntyneen ravitsemuksen osaamiseen kuuluu 
myös ruokailuun liittyvän toimintakyvyn muutosten tunnistaminen sekä 
ravitsemusohjauksen toteuttamisen ja ateriapalvelun tarpeen tunnistaminen. 
Käytännössä se on kaikkea arviointia, jota sairaanhoitaja voi ikääntyneen 
ravitsemukseen liittyen tehdä ruokailutilanteen toimintakyvyn tarkkailusta 
tarjottujen aterioiden riittävyyden arviointiin. Teoreettisen tiedon täydennykseksi 



54 

hoitajan tulee osata tukea ruokailutilannetta myös esteettisesti miellyttävän ja 
toimivan ruokailutilanteen järjestämiseksi tunnistaen positiivisen ruokahetken ja 
ruokamieltymysten merkityksen kokonaishyvinvointiin. 

Aterioita pitäisi olla tarpeeksi päivässä. Ei vain yksi hyvä, laadukas pääruoka, 
vaan myös aamiainen, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. 
(haastattelu 4, haastateltava 2) 

Iäkkäiden mielenterveyden huomioivat sairaanhoitajat seuraavat potilaidensa 
mielenterveyttä ja tarjoavat tarvittaessa asianmukaisia mielenterveyspalveluja. 
Sairaanhoitajien tulisi muistaa mielekkään elämäntarkoituksen merkitys myös 
ikääntyneen henkilön kohdalla ja tarkkailla yksinäisyyden ja masentuneisuuden 
oireita sekä tiedostaa elämän tarkoituksen merkityksellisyys. 

Huolestuttavaa on, että ikäihmisten yksinäisyys lisääntyy. Paljon on yksin 
asuvia. (haastattelu 3, haastateltava 4) 

On tärkeää tietää ikääntyneiden psykiatrisen hoidon käytänteitä ja huomioida 
psyykkistä hyvinvointia myös sairaalaympäristössä virikkeellisyyden ja 
ympäristön tai sairauden aiheuttaman ahdistumisen näkökulmista. 
Mielenterveyden osatekijät tulee huomioida henkilökohtaisina tuntemuksina ja 
voimavaroina sekä osata ottaa ne puheeksi potilaalle sopivalla tavalla.  

Elämän loppuvaiheessa hoitamisen toteuttamiseen kuuluu kuolemaa 
lähestyvän tai kuolevan potilaan hoitaminen ja kyky kohdata potilas ja hänen 
perheensä. Käytännössä hoitamisen osaamiseen sisältyy oireenmukaisen hoidon 
hallinta ja hyvät kivunhoidon taidot sekä kuoleman lähellä oleviin potilaisiin 
liittyvä hoitotaito, tarkemmin sanottuna saattohoito, hoitotahdon toteuttaminen 
sekä elvytyksestä pidättäytyminen. 

Käsitellään se, mitä siinä [saattohoidossa]on mahdollisesti tiedossa ja 
tiedostetaan myös, että se [kuolema] voi tapahtua viikossa, se voi tapahtua 
päivässä, tunneissa siitä, kun saattohoitopäätös on tehty. (haastattelu 4, 
haastateltava 6) 

Elämän loppuvaiheen hoidossa työskentelevien sairaanhoitajien tulisi osata 
tunnistaa elämän loppumisen lähestyminen ja tarjota potilaille rauhallinen 
ympäristö. Kyky kuolevien potilaiden ja heidän läheistensä kohtaamiseen sisältää 
huomioinnin ja keskustelun taitoja, kuten lämpimän ilmapiirin tarjoamista, potilaan 
ja hänen perheensä huomioimista, hoidosta keskustelemista ja herkkyyttä olla 
potilaan lähellä. 
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Kuvio 3. Kliinisen hoitotyön osaamisen osa-alueet. 
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5.1.2 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaaminen 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sisältyy osa-alueet terveyden edistäminen, 
toimintakyvyn arviointi, turvallisen ympäristön huomioiminen ja teknologian 
hyödyntäminen (kuvio 4). 

Onnistunut terveyden edistäminen edellyttää hoitajalta taitoja, jotka liittyvät 
kotona selviytymisen tukemiseen ja omatoimisuuden tukemiseen. Se on 
turvallisten kotiolosuhteiden tarjoamista, ennaltaehkäisevien toimien ja neuvonnan 
tarpeen tunnistamista sekä monipuolisten palveluiden tuntemista. Käytännössä 
nämä toimet ovat esimerkiksi potilaan tukiverkoston luomista, ennaltaehkäisevien 
käyntien hyötyjen tuntemista ja henkisen tuen tarpeen tunnistamista. 
Sairaanhoitajien tulisi myös osata tukea ikääntyneiden omatoimisuutta ja 
kokonaisvaltaista hyvinvointia, eli heidän tulisi tunnistaa, milloin ikääntyneen 
potilaan omatoimisuutta on edistettävä ja toisaalta ymmärrettävä, milloin 
rajoittavat toimet ovat tarpeen ja millaisia ovat liikkumisen ja kulttuuritoiminnan 
myönteiset vaikutukset. 

Yritämme tukea itsenäisyyttä ajattelematta potilaan ikää. Jos henkilö pystyy 
tekemään jotain, meidän tulisi tukea häntä tässä toiminnassa. (haastattelu 5, 
haastateltava 6) 

Sairaanhoitajilla, joilla on osaamista toimintakyvyn arvioinnista, on tietoa 
standardoiduista suorituskyvyn mittauksista ja kotona selviytymisen arvioinnista. 
Käytännössä se on toimintakyvyn jatkuvaa arviointia päivittäisten toimien ohessa 
ja moniammatillisesti, taitoa arvioida erilaisilla mittareilla esimerkiksi ravitsemusta, 
alkoholin ja lääkkeiden käyttöä sekä tunnistaa digitekniikan hyötyjä. 

Ihan päivittäisissä toimissa arviointia ja havainnointia. (haastattelu 2, 
haastateltava 2) 

Jotta sairaanhoitaja pystyy arvioimaan iäkkään potilaan kotona selviytymistä, on 
hänen kyettävä suunnittelemaan potilaan itsenäistä selviytymistä, mikä sisältää 
ennalta ehkäisevien terveystarkastusten aikatauluttamista ja tulevaisuuden 
suunnittelua. Sairaanhoitajan tulee myös tunnistaa kotiin järjestettäviä palveluita 
kuten kotihoidon tarjoamia palveluja ja oman kunnan järjestämiä palveluja. 
Sairaanhoitajilla on oltava laajaa osaamista palveluiden arvioinnista potilaan 
kotiutustilanteessa, kuten asiakaslähtöistä palveluiden tunnistamista, hoidon 
suunnittelua ja palvelutarpeen arviointia. 
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Sairaanhoitajilla tulee olla osaamista turvallisen ympäristön huomioimisesta. 
Heidän tulisi pystyä tunnistamaan turvallinen ympäristö ja arvioida apuvälineitä 
sekä osata antaa neuvoja turvallisen ympäristön valintaan. Turvallisen ympäristön 
arviointi sisältää huomiot, millaisia liikkumismahdollisuuksia potilaan ympärillä 
on ja minkä tyyppistä apua potilaat mahdollisesti tarvitsevat voidakseen suoriutua 
kotiarjesta. Lisäksi sairaanhoitajien tulisi osata järjestää tilanteita mielekkäisiin 
kokemuksiin, kuten tapahtumat, ja tunnistaa helppokäyttöisten vaatteiden tuomat 
mahdollisuudet arkiseen toimintaan. Lisäksi tulisi olla osaamista viihtyisän 
ympäristön suunnitteluun ja luomiseen kodikkaan ilmapiirin ja henkilökohtaisten 
tavaroiden myötä sekä kykyä tunnistaa tilanteeseen sopiva asuinympäristö 
esimerkiksi muistisairaalle tai syrjässä asuvalle ikääntyneelle. 

Meidän pitäisi pystyä luomaan sitä kodikkuutta, eikä liian laitosmaiseksi 
laiteta. (haastattelu 3, haastateltava 2) 

Sairaanhoitajien tulee osata hyödyntää teknologiaa käyttämällä parasta mahdollista 
tekniikkaa tukeakseen omaa työtään ja varmistaakseen potilasturvallisuutta. 
Käytännössä tähän liittyy teknisten välineiden, kuten kipupumppujen ja erilaisten 
viestintätekniikoiden, kuten etäyhteydenpidon, käyttö. Näiden lisäksi 
sairaanhoitajien tulisi osata käyttää apuvälineitä hoitotyön apuna eli tietää, miten 
lisälaitteita, esimerkiksi robotiikkaa ja turvalaitteita, käytetään hoidon ja 
turvallisuuden tukena. 
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Kuvio 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen osa-alueet. 

5.1.3 Vuorovaikutusosaaminen 

Vuorovaikutusosaaminen koostuu ikääntyneiden arvokkaasta kohtaamisesta, 
moniammatillisesta yhteistyöstä ja ohjausosaamisesta (kuvio 5). Ikääntyvän 
arvokas kohtaaminen sisältää taitoja, jotka liittyvät yksilölliseen kohtaamiseen, 
huomioimiseen ja kommunikointiin. Yksilöllisen kohtaamisen aikana 
sairaanhoitajan tulisi huomioida rauhallisuus ja tunnistaa yksilöllisen kohtaamisen 
merkitys sekä varmistaa, että potilas on ymmärtänyt keskustellun asian. 
Yksilöllisyyden huomioiva osaaja puolestaan tunnistaa kunkin ikääntyneen 
yksilöllisyyden ja toteuttaa asiakaslähtöistä lähestymistapaa. Kunnioittava 
keskustelu ikääntyneiden potilaiden kanssa toteutuu arvostavalla ja selkeällä 
puheella ja potilaan kokemusten arvostamisella. 
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Kun me tavataan ikääntyviä ihmisiä, me tavataan aikuisia ihmisiä ja heidät 
kohdataan sinällään vertaisena, että ei vähätellä eikä lässytetä. Puhutaan 
nätisti ja kauniisti. (haastattelu 4, haastateltava 2) 

Moniammatillinen yhteistyö gerontologisessa hoitotyössä tulee esiin hoidon, 
kotiutuksen ja kuntoutuksen järjestämisen osaamisena. Käytännössä hoidon 
järjestämisen osaaminen on yhteistyön hallitsemista eri ammattiryhmien ja 
erikoisalojen välillä. Onnistuneeseen kotiutukseen sairaanhoitajalta tarvitaan 
taitoja kotiuttamisprosessista, kotona pärjäämisen edellytysten järjestämistä sekä 
yhteistyöosaamista kotihoidosta vastaavien hoitajien ja potilaan omaisten kanssa. 
Kuntoutuksen järjestämisessä ja sen toteuttamisessa sairaanhoitajan tulee osata 
tehdä yhteistyötä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien kanssa. 

Just tänä aamuna paritkin aamupesut tein fysioterapeutin kanssa. (haastattelu 
5, haastateltava 6) 

Ohjausosaamisen hallitsemiseksi sairaanhoitajan tulee osata toteuttaa 
potilaslähtöistä ja ymmärrettävää ohjausta potilaalle ja omaisille sekä hoitotyön 
opiskelijoille. Näin toteutettu ohjaus on selkeää ja ymmärrettävää sekä 
omatoimisuuteen tukevaa, mikä käytännössä edellyttää ohjaajalta potilaan 
tarpeiden tunnistamista, riittävän ajan käyttämistä ja selkeän ohjaustyylin 
hallitsemista. Selkeässä ohjauksessa puhutaan suoraan potilaalle ja tarvittaessa 
toteutetaan ohjausta pidemmällä aikavälillä ja erilaisin menetelmin. 

Tarvitaan aikaa selittää [potilaalle] ja kysyä, ovatko he ymmärtäneet ohjeet ja 
miten he voivat toteuttaa ne kotona. Noina hetkinä ihminen voi kuitenkin 
vastaanottaa, ymmärtää ja muistaa vain rajoitetun määrän tietoa. (haastattelu 
5, haastateltava 4) 

Omaisten ja opiskelijoiden onnistunut ohjausosaaminen toteutuu silloin, kun 
hoitaja tunnistaa omaisten tarpeita sekä hallitsee omaisten ohjaamisen ja heille 
tiedottamisen. Opiskelijoiden hyvä ohjaus on opiskelijoiden ohjausta käytännön 
työhön sekä hyvän ikääntyvien hoitamisen asenteen välittämistä. 
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Kuvio 5. Vuorovaikutusosaamisen osa-alueet. 

5.1.4 Eettinen osaaminen 

Tämä osaamisalue käsittää eettisen päätöksenteon osaamisen, ikääntyneiden 
seksuaalisuuden tukemisen sekä reflektiiviset ja analyyttiset taidot (kuvio 6). 

Eettisen päätöksenteon osaaminen sisältää potilaiden ja omaisten odotuksiin 
vastaamista erilaisissa tilanteissa, kuten potilaan ollessa tyytymätön hoitoonsa, tai 
perheen odotusten tunnistamista oikein. Eettisesti osaavat sairaanhoitajat pystyvät 
myös hallitsemaan erilaisia organisaatioista johtuvia jännitteitä, kuten erilaisista 
toimintamalleista ja kotiutustilanteista johtuvia monipuolisia tilanteita. 
Käytännössä sairaanhoitajien olisi hyvä tietää oman ja muiden terveydenhuollon 
yksiköiden toimintamallit. Iäkkäiden potilaiden kanssa työskentelevien 
sairaanhoitajien on lisäksi pystyttävä kohtaamaan hoitoon liittyvät eettiset 
ristiriidat ja aggressiiviset potilaat. Käytännössä tämä tarkoittaa eettisten 
konfliktien ja erilaisten hyväksikäyttötilanteiden tunnistamista, kuten 
hyväksikäyttö tai potilaan heitteillejättö. Siihen kuuluu myös osaamista siitä, miten 
käsitellä aggressiivisia tai väkivaltaisia potilaita. 

Omaiset saattavat olettaa, että sairaalassa potilaana olevan vointi paranee 
nopeasti, ja on vaikeaa hyväksyä voinnin huononemista. (haastattelu 5, 
haastateltava 6) 

Sairaanhoitajien on myös oltava valmiita tukemaan ikääntyneiden potilaiden 
seksuaalisuutta seksuaalisuuden ilmenemisen tunnistamisen ja seksuaalisen 
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toiminnan huomioimisen näkökulmista. Tähän osaamiseen sisältyy 
seksuaalisuuden erilaisten muotojen ymmärtäminen, sukupuolisuuden 
tunnistaminen iäkkäiden potilaiden keskuudessa ja seksuaalisten tilanteiden 
tunnistaminen. Erilaisia seksuaalisuuden muotoja ymmärtävä hoitaja erottaa 
seksuaalisuuden ilmenemisen muodot ja sen kokemisen tavat, joita ikääntyneellä 
ovat usein hellyyden, läheisyyden ja kosketuksen ilmeneminen ja kokeminen 
jokaiselle omalla yksilöllisellä tavallaan. Sukupuolisuuden tunnistaminen on 
sukupuolisuuden tiedostamista, kuten esimerkiksi mieheyttä, naiseutta ja 
tulevaisuudessa muun sukupuolisuutta ja sitä, miten siihen suhtaudutaan, onko se 
luonnollinen asia vai tabu.  

Se taitaa olla tabu, siitä ei puhuta tai oteta puheeksi heidän kanssaan. 
(haastattelu 2, haastateltava 5).  

Seksuaaliset tilanteet puolestaan voivat olla seksuaalisen tyydytyksen tarpeen 
tunnistamista, yliseksuaalisuutta tai hoitajaan kohdistuvaa seksuaalista häirintää. 
Tämän tunnistamiseen tulisi olla avoimuutta, herkkätunteisuutta ja ymmärrystä. 

Reflektiivisiin ja analyyttisiin taitoihin kuuluvat jatkuvan oppimisen 
toteuttamisen osaaminen ja alan kehittymisen tarpeen selittämisen osaaminen. 
Omaa osaamista tulee arvostaa ja osata siirtää tietoansa myös muille. 
Terveydenhuoltoalan jatkuva kehittyminen on tärkeää ymmärtää, jotta voi 
tunnistaa uuden oppimisen tarpeen ja ylläpitää omaa osaamistaan. Osaava hoitaja 
voi soveltaa erilaisia toimintatapoja tunnistaen oman osaamisen ylläpitämisen 
keinoja ja erilaisia tapoja samaan lopputulokseen pääsemiseksi. Sairaanhoitajien 
on kyettävä tunnistamaan omat taitonsa gerontologisessa hoitotyössä sekä 
kartoittamaan uutta tietoa. Tähän liittyy uuden oppimisen tarpeen tunnistaminen ja 
tietolähteiden arvioimisen osaaminen.  

On tärkeää, että olisi sellaista jatkuvaa hoitotyön kehittämistä ja [oman] 
osaamisen ylläpitämistä. (haastattelu 2, haastateltava 2) 
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Kuvio 6. Eettisen osaamisen osa-alueet. 

5.2 Gerontologisen hoitotyön osaamista arvioiva 
GeroNursingCom-mittari 

Tutkimuksessa tuotettu GeroNursingCom-mittari (liite 3) muodostuu 11 faktorista 
ja sisältää 53 gerontologista hoitotyötä mittaavaa kysymystä sekä 12 
taustatietokysymystä. Opintojakson numero kysyttiin monivalintakysymyksenä 
(1–5) sen sijaan, että tieto olisi kerätty opintorekisteristä. Parhaimmaksi malliksi 
osoittautunut 11 faktorin malli selittää 66,1% muuttujien varianssista. Arvostava 
kohtaaminen ja vuorovaikutus selitti 35,0 % kokonaisvarianssista, ikääntyneiden 
lääkehoidon toteuttaminen 5,6 %, ikääntyneiden ravitsemuksen toteuttaminen 
4,2 %, ikääntyneiden turvallisen elinympäristön huomioiminen 3,7 %, 
ikääntyneiden toimintakykyisyyden tukeminen 3,4 %, elämän loppuvaiheen hoito 
3,0 %, oman osaamisen kehittäminen 2,5 %, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin 
tukeminen 2,4 %, ikääntyneiden seksuaalisuuden tukeminen 2,3 %, ikääntyneiden 
omahoidon tukeminen 2,1 % ja haasteellisiin tilanteisiin vastaaminen 1,9 %. 
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Gerontologisen hoitotyön osaamisen (GeroNursingCom) mittarin reliabiliteettia 
tarkasteltiin faktorien aplhakertoimen avulla, ja Cronbachin alpha varioi välillä 
0,75–0,89 (taulukko 6). 

Taulukko 6. Mittarin reliabiliteetin Cronbachin alphat. 

Faktori Väittämien 

lukumäärä 

Kumulatiivinen % 

varianssista 

Cronbachin alpha 

1. Arvostava kohtaaminen ja 

vuorovaikutus 

7 35 0,83 

2. Ikääntyneiden lääkehoidon 

toteuttaminen 

5 5,6 0,89 

3. Ikääntyneiden ravitsemuksen 

toteuttaminen 

6 4,2 0,89 

4. Ikääntyneiden turvallisen elinympäristön 

huomioiminen 

5 3,7 0,84 

5. Ikääntyneiden toimintakykyisyyden 

tukeminen 

9 3,4 0,86 

6. Elämän loppuvaiheen hoito 4 3,0 0,83 

7. Oman osaamisen kehittäminen 4 2,5 0,79 

8. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin 

tukeminen 

4 2,4 0,88 

9. Ikääntyneiden seksuaalisuuden 

tukeminen 

3 2,3 0,81 

10. Ikääntyneiden omahoidon tukeminen 3 2,1 0,75 

11. Haasteellisiin tilanteisiin vastaaminen 3 1,9 0,83 

5.3 Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön 
osaaminen 

Suurin osa (86 %) kaikista 273 osallistujasta oli naisia (taulukko 7). Osallistujat 
olivat 21–57-vuotiaita, ja 43 % suoritti hoitotyön opintojen neljättä opiskeluvuotta. 
Koulutustaustaltaan 32 % (n = 88) osallistujista oli lähihoitajia, 44 % (n = 120) 
lukiosta valmistuneita ja 24 %:lla (n = 65) oli muu ammatillinen tausta esimerkiksi 
kauneus-, ravintola-, tai sosiaalialalta. Vastaajista selvällä enemmistöllä (65 %) oli 
aikaisempaa kokemusta terveydenhuollosta, joka oli tilastollisesti merkitsevä tekijä 
opiskelijoiden aiemman koulutuksen ohella (p < 0,05). Profiileissa A ja B yli 50 
prosentilla opiskelijoista oli taustalla lukiotutkinto, kun taas profiilissa C yli 50 
prosentilla opiskelijoista aikaisempana koulutuksena oli lähihoitajan tutkinto. 
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Taulukko 7. Opiskelijoiden taustatiedot profiileissa (n = 273) (osajulkaisu III). 

Taustatieto-ominaisuudet Kaikki, % 

(n = 273) 

Profiili A, n (%) 

(n = 63) 

Profiili B, n (%)  

(n = 125) 

Profiili C, n (%) 

(n = 85)  

p-arvo 

Syntymävuosi, (SD) 1986 1989 (7,69) 1990 (7,30) 1988 (7,64) 0,369 ᵇ 

Sukupuoli 

Nainen 

Mies 

Muu  

 

85,7 % 

14,3 % 

0,0 %  

 

51 (81,0) 

12 (19,0) 

0 

 

105 (84,0) 

20 (16,0) 

0 

 

78 (91,8) 

7 (8,20) 

0 

0,135 ªª 

 

Koulutus 

lähihoitaja-tutkinto 

lukio 

muu ammatti 

  

32,2 %  

44,0 %  

23,8 %  

 

10 (15,9) 

33 (52,4) 

20 (31,7) 

 

34 (27,2) 

66 (52,8) 

25 (20,0) 

 

44 (51,8) 

21 (24,7) 

20 (23,5) 

< 0,001 

ªª 

     

Aikaisempaa 

työkokemusta 

terveydenhuollossa 

kyllä 

ei 

 

 

65,3 %  

34,7 %  

 

 

38 (60,3) 

25 (39,7) 

 

 

75 (60,0) 

50 (40,0) 

 

 

65 (76,5) 

20 (23,5) 

0,032 ªª 

 

Opiskeluvuosi  

2. 

3. 

4. 

5. 

  

20,9 % 

35,9 %  

42,5 %  

 0,7 %  

 

12 (19,0) 

19 (30,2) 

32 (50,8) 

0 (0) 

 

31 (24,8) 

43 (34,4) 

51 (40,8) 

0 (0) 

 

14 (16,5) 

36 (42,4) 

33 (38,8) 

2 (2,4) 

0,211ªª 

 

Opiskelumuoto 

Päiväopiskelu 

Monimuoto-opiskelu 

 

60,8 %  

39,2 %  

 

44 (69,8) 

19 (30,2) 

 

77 (61,6) 

48 (38,4) 

 

45 (52,9) 

40 (47,1) 

0,111ªª 

Motivaatio opiskella 

gerontologista hoitotyötä 

hyvin paljon 

paljon 

vähän 

hyvin vähän 

  

 

8,8 %  

38,8 %  

44,7 %  

 7,7 %  

 

 

1 (1,6) 

22 (34,9)  

34 (54,0) 

6 (9,5)  

 

 

9 (7,2) 

44 (35,2)  

61 (48,8) 

11 (8,8) 

 

 

14 (16,5) 

40 (47,1)  

27 (31,8) 

 4 (4,7)  

0,06 ªª 

 

Tarpeeksi gerontologisen 

hoitotyön opiskelua 

kyllä 

 

 

53,5 % 

 

 

40 (63) 

 

 

66 (52,8) 

 

 

40 (47,1) 

0,663 ªª 
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Taustatieto-ominaisuudet Kaikki, % 

(n = 273) 

Profiili A, n (%) 

(n = 63) 

Profiili B, n (%)  

(n = 125) 

Profiili C, n (%) 

(n = 85)  

p-arvo 

Arvosana gerontologisen 

hoitotyön opintojaksosta, 

numerona  

2 

3 

4 

5 

 

 

 

7,0 %  

34,4 %  

42,1 %  

16.5 %  

  

 

 

8 (12,7) 

24 (38,1) 

22 (34,9) 

9 (14,3)  

 

 

 

5 (4) 

44 (35,2) 

54 (43,2) 

22 (17,6)  

 

 

 

6 (7,1) 

26 (30,6) 

39 (45,9)  

14 (16,5)  

0,363 ªª 

 

 

Syventävät opinnot  

akuuttihoitotyö tai 

vastaava 

gerontologinen hoitotyö tai 

vastaava 

lasten, nuorten ja perheen 

hoitotyö tai vastaava 

mielenterveys ja 

päihdehoitotyö tai 

vastaava 

perioperatiivinen hoitotyö 

tai vastaava 

sisätautien hoitotyö tai 

vastaava 

tehohoitotyö tai vastaava 

palliatiivinen hoitotyö tai 

vastaava 

kirurginen hoitotyö tai 

vastaava 

joku muu, kuten aikuisten 

hoitotyö, akuutti-

sisätautien / intensiivinen / 

perioperatiivinen 

Ei suuntaavia opintoja  

  

12,1 % 

  

1,5 % 

 

6,6 % 

 

21,2 % 

  

 

11,0 % 

  

7,0 % 

 

11,7 % 

 0,7 % 

 

1,5 % 

  

 

 

13,0 % 

 

13,7 % 

 

8 (12,7) 

 

1 (1,6) 

 

4 (6,3) 

 

12 (19,0) 

 

 

10 (15,9) 

 

3 (4,8) 

 

5 (7,9) 

0 (0,0) 

 

1 (1,6) 

 

 

 

19 (30,2) 

 

12 (9,6) 

 

3 (2,4) 

 

9 (7,2) 

 

24 (19,2) 

 

 

15 (12,0) 

 

10 (8,0) 

 

12 (9,6) 

0 (0,0) 

 

2 (1,6) 

 

 

 

38 (30,4) 

 

13 (15,3) 

 

0 (0,0) 

 

5 (5,9) 

 

22 (25,9) 

 

 

5 (5,9) 

 

6 (7,1) 

 

15 (17,6) 

2 (2,4) 

 

1 (1,2) 

 

 

 

16 (18,8) 

0,328 ªª 

ªª Chi-Square 

ᵇ one-way ANOVA 

p < 0,05 (merkitty lihavoituna) 
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5.3.1 Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön 
itsearvioitu osaaminen 

Opiskelijoiden osaamista tarkasteltiin faktoreittain (n = 11) matalan (< 2,49), 
keskitasoisen (2,5–3,49) ja korkean (> 3,5) osaamistason mukaan (taulukko 8). 
Itsearviointien perusteella opiskelijat arvioivat osaamisensa korkeaksi (> 3,5) 
ainoastaan yhdellä, arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaamisalueella 
(3,51), ja muilla alueilla osaaminen oli keskitasoista. Kaikista heikointa osaaminen 
oli ikääntyneiden seksuaalisuuden tukemisen osaamisalueella (2,60). 

Taulukko 8. Opiskelijoiden itsearvioitu osaaminen. 

Osaamisalueet keskiarvo (SD) p-arvo 

1. Arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaaminen 3,51 (0,39) < 0,001 
2. Ikääntyneiden lääkityksen toteuttamisen osaaminen 3,22 (0,53) < 0,001 
3. Ikääntyneiden ravitsemuksen toteuttamisen osaaminen 3,26 (0,51) < 0,001 
4. Ikääntyneiden turvallisen elinympäristön huomioimisen osaaminen 3,28 (0,52) < 0,001 
5. Ikääntyneiden toimintakykyisyyden tukemisen osaaminen 3,39 (0,42) < 0,001 
6. Elämän loppuvaiheen hoidon toteuttamisen osaaminen 2,99 (0,66) < 0,001 
7. Oman osaamisen kehittämisen osaaminen 3,42 (0,47) < 0,001 
8. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukemisen osaaminen 3,33 (0,52) < 0,001 
9. Ikääntyneiden seksuaalisuuden tukemisen osaaminen 2,60 (0,65) < 0,001 

10. Ikääntyneiden omahoidon ohjaamisen osaaminen 2,83 (0,59) < 0,001 
11. Haasteellisiin tilanteisiin vastaamisen osaaminen 3,32 (0,52) < 0,001 
Likert asteikko 1–4 (1 = täysin eri mieltä; 2 = osittain eri mieltä; 3 = osittain samaa mieltä; 4 = täysin 

samaa mieltä) 

Profiilien osaaminen selitetään matalalla tasolla < 2,49, keskitasolla 2,50–3,49 ja korkealla tasolla >3,50. 

Merkitsevä p-arvo (< 0.05) merkitty lihavoituna. 

5.3.2 Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön 
osaamisprofiilit 

Tuloksista tunnistettiin kolme opiskelijaprofiilia, jotka luokiteltiin A-, B- ja C-
profiileiksi ja nimettiin matalan keskitason- (A), keskitason- (B) ja korkean tason 
osaamisen profiileiksi (C). Otoksesta 23,1 % kuului profiiliin A, 45,5 % profiiliin 
B ja 31,1 % profiiliin C. Profiilien välisessä tarkastelussa todettiin gerontologisen 
hoitotyön itsearvioidun osaamisen keskiarvon vaihtelevan keskitasosta korkeaan, 
matalan (< 2,49), keskitasoisen (2,5–3,49) ja korkean (> 3,5) välillä. Profiilin A 
keskiarvo oli 2,72 (SD 0,40), profiilin B keskiarvo 3,11 (SD 0,40) ja profiilin C 
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keskiarvo 3,63 (SD 0,37) p-arvon ollessa < 0,001. Kaikissa profiileissa osaaminen 
vaihteli tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo < 0,001). Kaikilla opiskelijoilla paras 
osaamisalue oli arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaamisalueella 
(profiili A: 3,11; profiili B: 3,50; profiili C: 3,83), ja heikoin osaaminen oli 
ikääntyneiden seksuaalisuuden tukemisessa (profiili A: 2,16; profiili B: 2,42; 
profiili C: 3,20). Osaamisalueita ja profiilien osaamisen jakautumista tarkastellaan 
oheisessa taulukossa (taulukko 9). 

Taulukko 9. Opiskelijaprofiilien osaamisalueet (osajulkaisu III). 

Osaamisalueet Osaamistasot p-arvo  
  Profiili A 

Matalan 

keskitason 

osaaminen 

Profiili B 

Keskitason 

osaaminen 

Profiili C 

Korkean 

tason 

osaaminen 

  

  

1. Arvostavan kohtaamisen ja 

vuorovaikutuksen osaaminen 

3,11 (0,35) 3,50 (0,31) 3,83 (0,20) < 0,001  

2. Oman osaamisen kehittämisen 

osaaminen 

3,00 (0,41) 3,40 (0,41) 3,77 (0,30) < 0,001  

3. Ikääntyneiden toimintakykyisyyden 

tukemisen osaaminen 

2,91 (0,26) 3,26 (0,32) 3,73 (0,25) < 0,001  

4. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin 

tukemisen osaaminen 

2,85 (0,39) 3,23 (0.41) 3.83 (0,29) < 0,001  

5. Haasteellisiin tilanteisiin vastaamisen 

osaaminen 

2,84 (0,38) 3,25 (0,40) 3,78 (0,36) < 0,001  

6. Ikääntyneiden turvallisen elinympäristön 

huomioimisen osaaminen 

2,82 (0,43) 3,19 (0,39) 3,76 (0,35) < 0,001  

7. Ikääntyneiden ravitsemuksen 

toteuttamisen osaaminen 

2,72 (0,34) 3,21 (0,36) 3,72 (0,36) < 0,001  

8. Ikääntyneiden lääkityksen toteuttamisen 

osaaminen 

2,68 (0,36) 3,15 (0,36) 3,73 (0,34) < 0,001  

9. Elämän loppuvaiheen hoidon 

toteuttamisen osaaminen 

2,46 (0,58) 2,93 (0,54) 3,40 (0,57) < 0,001  

10. Ikääntyneiden omahoidon ohjaamisen 

osaaminen 

2,37 (0,51) 2,77 (0,41) 3,28 (0,57) < 0,001  

11. Ikääntyneiden seksuaalisuuden 

tukemisen osaaminen 

2,16 (0,44) 2,42 (0,51) 3,20 (0.54) < 0,001  

Profiilin keskiarvo 2,72 (0,40) 3,11 (0,40) 3,63 (0,37)   
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Likert asteikko 1–4 (1 = täysin eri mieltä; 2 = osittain eri mieltä; 3 = osittain samaa mieltä; 4 = täysin 

samaa mieltä) 

Profiilien osaaminen selitetään matalalla tasolla < 2,49, keskitasolla 2,50–3,49 ja korkealla tasolla > 3,50. 

Merkitsevä p-arvo (< 0.05) merkitty lihavoituna. 

Tarkemmassa tarkastelussa todettiin, että profiilin A opiskelijoilla oli matalin 
itsearvioitu osaamisen taso kaikilla osaamisalueilla verrattuna profiileihin B ja C. 
Profiili A:han kuului 23 % vastanneista. Tällä profiililla ei ollut lainkaan korkean 
osaamisen tason osaamista, sen sijaan osaaminen vaihteli keskitason ja matalan 
tason välillä. A-profiilin opiskelijoista 49 %:n arvosanat olivat 4–5, ja 63 % arvioi 
koulutuksessa olevan riittävästi gerontologisen hoitotyön opintoja, mutta 
suurimmalla osalla opiskelijoista oli matalampi motivaatio opiskella gerontologista 
hoitotyötä (64 %). Noin 70 % A-profiilin opiskelijoista suoritti opintojaan 
päiväopintoina. 

Koko aineistosta profiiliin B kuului 46 %. He arvioivat taitojaan kaikille 
kolmelle tasolle: korkealle, keskitasolle ja matalalle tasolle keskiarvojen ollessa 
välillä 3,50–2,42. Profiilin B opiskelijat olivat toiseksi parhaita menestyen 
opinnoissaan pääosin (61 %) arvosanoilla 4 tai 5. Yli puolet (53 %) ryhmästä arvioi, 
että heillä oli tarpeeksi opintoja gerontologisesta hoitotyöstä, ja 58 % ilmoitti 
motivaation olevan matalalla opiskella gerontologista hoitotyötä. 

Profiili C edusti 31:tä prosenttia aineistosta. He arvioivat osaamisensa 
korkealle tai keskitasolle kaikilla alueilla keskiarvojen ollessa 3,83–3,20. 
Opiskelijat menestyivät pääosin (63 %) opinnoissa arvosanoilla 4 tai 5, ja melkein 
puolet (47 %) profiilin opiskelijoista oli sitä mieltä, että heillä oli tarpeeksi opintoja 
gerontologisesta hoitotyöstä. Tässä profiilissa C opiskelijoista yli 50 prosentilla oli 
aikaisempi ammatillinen pätevyys, 77 prosentilla oli aikaisempaa työkokemusta 
terveydenhuollon alalla ja 64 prosentilla oli korkea motivaatio opiskella 
gerontologista hoitotyötä 

5.4 Yhteenveto tuloksista 

Tutkimuksen tuloksina muodostettiin gerontologisen hoitotyön osaamisalueet 
(kuvio 7), kehitettiin ja testattiin gerontologisen hoitotyön osaamista mittaava 
GeroNursingCom-mittari (liite 3) sekä selvitettiin sairaanhoitajaopiskelijoiden 
gerontologisen hoitotyön osaamista ja osaamisprofiilit (kuvio 7). Gerontologisen 
hoitotyön osaaminen koostuu neljästä osaamisalueesta: kliinisen hoitotyön 
osaaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaaminen, 



69 

vuorovaikutusosaaminen ja eettinen osaaminen. Tutkimuksessa kehitetty 
GeroNursingCom-mittari on ajankohtainen ja luotettava mittausväline 
sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamisen mittaamiseen. 
Mittauksen tuloksena selvitettiin valmistumisvaiheessa olevien 
sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamista ja tarkasteltiin 
tarkemmin vastaajia kolmessa osaamisprofiilissa. 
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Kuvio 7. Tutkimuksen keskeiset tulokset. 
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6 Pohdinta 

6.1 Tulosten tarkastelua tutkimuskysymyksittäin 

6.1.1 Gerontologisen hoitotyön osaamisalueet 

Ikääntyvä väestömme haastaa hoitotyön asiantuntijat monipuoliseen 
gerontologiseen hoitotyön osaamiseen, ja sairaanhoitajilla tuleekin olla 
monipuolista osaamista kohdatessaan ikääntyviä terveydenhuollon asiakkaita ja 
potilaita erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Tämä tutkimus tuotti 
osaamisvaatimukset gerontologiseen hoitotyöhön, ja tuloksissa voidaan todeta 
samankaltaisuuksia nykyisten kansallisten osaamisvaatimusten kanssa (Silén-
Lipponen & Korhonen, 2020) ikääntymismuutosten, toimintakyvyn ja 
voimavarojen arvioinnin, geroteknologian sekä muistisairauksien ja elämän 
loppuvaiheen hoidon kohdilla. Kuitenkaan nykyiset osaamisvaatimukset eivät 
ottaneet kantaa ikääntyneiden kontekstissa arvokkaaseen kohtaamiseen, 
moniammatilliseen yhteistyöhön, ohjausosaamiseen, ympäristön huomioimiseen, 
lääkehoidon ja ravitsemuksen toteuttamiseen, mielenterveyden huomioimiseen, 
haasteellisiin tilanteisiin vastaamiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja 
ikääntyneiden seksuaalisuuden huomioimiseen. Niiltä osin tämä tutkimus 
täydentää olemassa olevia suosituksia osaamisvaatimuksista. 

Tämä tutkimus osoittaa, että sairaanhoitajan osaamiseen kuuluu 
kokonaisvaltainen gerontologisen hoitotyön toteuttaminen, joka sisältää kliinisiä 
taitoja, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen taitoja, vuorovaikutusosaamista ja 
eettistä osaamista. Kliinistä osaamista tarvitaan ikääntyneiden jokapäiväisen 
elämän ymmärtämiseen. On tärkeää tunnistaa normaalit ikääntymismuutokset ja 
osata tukea terveitä ikääntyneitä (Amella, 2004) sekä toteuttaa ja seurata heidän 
ravitsemustaan (Beattie ym., 2014). Tämän lisäksi tulee tietää ikääntyneillä 
tyypillisesti esiintyvistä sairauksista ja niiden hoidosta, esimerkkinä HRO, 
muistisairaudet ja useat sisätaudit (Jaul & Barron, 2017). Sairauksien hoidon ja 
lääkehoidon ohella sairaanhoitajalla tulee olla laajaa osaamista lääkehoidosta 
niiden vaikutusten, sivuvaikutusten ja monilääkityksen osalta ajankohtaisen 
lääkehoidon toteuttajana ja ohjaajana (Karttunen, 2019). Tulokset tukevat myös 
aikaisempia tutkimuksia palliatiivisen (Vu ym., 2019) ja elämän loppuvaiheen 
hoidon (Nasu ym., 2019) osaamisen vaatimuksista. 
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Sairauksien hoitamisen lisäksi ikääntyneiden parissa työskentelevän 
sairaanhoitajan osaamiseen kuuluu terveyden edistäminen (Kelley & Abraham, 
2007) ja itsenäisen ja toimintakykyisen elämän tukeminen. Toimintakykyä tulee 
tämän vuoksi osata havainnoida ja mitata (Imaginário ym., 2020), jotta itsenäinen 
ja osallistuva ikääntyminen voi toteutua. Turvallisen ympäristön ja hoidon 
yhteensovittamisessa sairaanhoitajan tulee hallita erilaista teknologiaa käyttäjän ja 
ohjaajan roolissa. Sairaanhoitajien tulee tiedostaa ohjausosaamisen merkitys, kun 
ohjausta tapahtuu usein päivittäisissä tilanteissa. Ikääntyneiden kanssa erityisesti 
korostuu ennemmin yksilö-, kuin ryhmäohjaus (Hill & Brettle, 2006) ja ohjauksen 
ymmärtämistä tarkkaillaan esimerkiksi kuulo- ja näkövaikeuksien tai muiden 
ohjauksen perillemenoa vaikeuttavien muutosten vuoksi. Ikääntyneiden parissa 
työskennellessään sairaanhoitajien tulee osata toteuttaa oirehoitoa, kuten 
lääkehoitoa (Karttunen, 2019) ja tarjota psykososiaalista tukea kokonaisvaltaisesti 
myös perheelle (Sullivan ym., 2015) ja tukea heidän mielen hyvinvointiaan. 
Sairaanhoitaja työskentelee gerontologisessa hoitotyössä monien eri 
ammattilaisten kanssa esimerkiksi kuntouttavan hoitotyön toteuttamisessa ja 
toimintakyvyn arvioinnissa. Lähellä työskentelevien ammattilaisten osaaminen 
sekä oman asuinpaikan palvelujärjestelmät ja toimintamallit tulee tunnistaa 
kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi. 

Arvokas kohtelu ja kohtaaminen ovat perusperiaatteita ikääntyneiden hoidossa 
(Holopainen ym., 2019) ja sairaanhoitajan tulee toteuttaa eettisesti korkealaatuista 
hoitoa kaikissa tilanteissa. Eettisen hoidon periaatteiden tunteminen ja valmiudet 
kohdata esimerkiksi aggressiivinen potilas (Lim & Poon, 2016) auttavat 
haasteellisia tilanteita kohdatessa. Eettistä osaamista on pitää omasta 
osaamisestaan huolta ja kohdella tasa-arvoisesti kaikkia ikääntyneitä riippumatta 
esimerkiksi sairauksista, sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta sekä tunnistaa ja 
tukea erilaista seksuaalista suuntautumista (Caceres & Frank, 2016). 

6.1.2 Gerontologisen hoitotyön osaamista arvioivan mittarin 
mittausominaisuudet 

Tässä tutkimuksessa laadittu GeroNursingCom-mittari vastaa siihen yleistä 
gerontologisen hoitotyön osaamista mittaavien mittarien tarpeeseen, joka todettiin 
olemassa olevia gerontologista osaamista mittaavia mittareita tarkasteltaessa 
(Kiljunen, 2019; Bing-Jonsson ym., 2016). GeroNursingCom-mittaria voidaan 
käyttää erilaisissa hoitotyön ympäristöissä huomioon ottaen mittarin kehittämisen 
taustalla oleviin fokusryhmähaastatteluihin osallistuneiden tiedonantajien 
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monipuolinen tausta erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, 
laitoshoidosta, kotisairaanhoidosta sekä koulutuksesta. Tässä tutkimuksessa 
toteutetun luotettavuuden tarkastelun perusteella mittari osoittautui sisällön, 
rakenteen ja yhtenäisyyden validiteettien tarkastelussa päteväksi. Tarkempaa 
tarkastelua suositellaan laajemman otoksen, sairaanhoitajavastaajien sekä 
kansainvälisen validoinnin osalta. 

Opiskelijoiden itsearvioidun osaamisen oikeellisuutta on syytä tarkastella, sillä 
mittarin kehittämisen taustalla oli gerontologisen hoitotyön asiantuntijoita ja 
syvällisempää osaamista kuin vastavalmistuneen sairaanhoitajan osaaminen on. 
Tässä tutkimuksessa sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat oman osaamisensa pääosin 
keskitasoiseksi tai korkeaksi, mitä on syytä kriittisesti arvioida, sillä 
sairaanhoitajaopiskelijoiden on todettu arvioivan oman kliinisen osaamisensa 
paremmaksi kuin ulkopuolinen arvioija olisi saattanut sen arvioida (Strickland ym., 
2017; Kajander-Unkuri ym., 2016; Kajander-Unkuri ym., 2014) ja saattavat 
arvioida oman osaamisensa opettajan tekemää arvioita korkeammaksi (Ross, 2006). 
Mittarin kehittämisessä noudatettiin oikeellisuutta ja tarkkaavaisuutta, mutta 
tulosten luotettavuutta olisi parantanut se, että samassa yhteydessä olisi tarkasteltu 
opiskelijoiden arvosanoja rekisteritiedoista. Näin olisi saatu tieto, vastaako itse 
tehty arviointi ja muistinvaraisen opintojakson numeron kertominen opettajan 
arviointia. 

6.1.3 Valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden 
gerontologisen hoitotyön osaamisen tasot ja profiilit 

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten valmistumisvaiheessa olevien 
sairaanhoitajaopiskelijoiden itsearvioitua gerontologisen hoitotyön osaamista, ja 
heidän itsearviointiensa perusteella muodostettiin kolme opiskelijan 
osaamisprofiilia. Suurin osa osallistujista arvioi oman osaamisensa keskitasoiseksi 
tai korkeaksi, mutta C-profiilin opiskelijat arvioivat omaavansa korkeimman 
osaamisen gerontologisessa hoitotyössä. Opiskelijoiden syntymävuodella, 
sukupuolella ja gerontologisen hoitotyön opintojakson arvosanalla ei ollut 
vaikutusta heidän itsearviointiinsa. Merkittävimmät gerontologisen hoitotyön 
osaamiseen vaikuttavat tekijät olivat opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja 
aikaisempi terveydenhuollon työkokemus. Kokemukset vanhempien ihmisten 
kanssa toimimisesta lisäävät sairaanhoitajaopiskelijoiden tietämystä ja kykyä 
työskennellä ikääntyneiden kanssa, mikä mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti 
heidän asenteisiin ja kiinnostukseen gerontologista hoitotyötä kohtaan (Swanlund 
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& Kujath, 2012). Niillä opiskelijoilla, joilla on aikaisempaa kokemusta hoitotyöstä, 
voi olla kehittynyt oma näkökulma ikääntyneiden hoitoon, ja opiskellessaan 
gerontologista hoitoa he voivat heijastaa ja integroida oppimaansa olemassa 
olevaan henkilökohtaiseen tietopohjaan, mikä kasvattaa ikääntyneiden hoidon 
osaamista (Rejeh ym., 2011). Heillä voi olla myös jonkin verran kokemusta 
työskentelystä vanhusten kanssa, mikä voi vahvistaa heidän kiinnostustaan alaan 
(Koskinen, ym., 2012) ja vaikuttaa heidän osaamiseensa gerontologisessa 
hoitotyössä. Profiiliin C kuuluvat opiskelijat, joista suurimmalla osalla oli aiempi 
hoitotyön tutkinto, olivat motivoituneimpia opiskelemaan gerontologista 
hoitotyötä. Kiinnostus alaa kohtaan tai luottamus ammattitaidon kysyntään 
tulevaisuudessa ovat voineet olla opiskelemaan kannustavia tekijöitä. 

Korkeimmat osaamisen tasot olivat arvokkaassa kohtaamisessa ja 
vuorovaikutuksessa, oman osaamisen kehittämisessä sekä toimintakyvyn ja 
hyvinvoinnin tukemisessa. Kohtaaminen ja vuorovaikutus voivat olla asioita, joita 
opiskelijat ovat harjoitelleet laajasti opiskelujen ajan niin käytännön harjoittelussa 
(Liljedahl ym., 2016) kuin potilaiden kohtaamisessa (Hammar ym., 2017) sekä eri 
kulttuurienkin kohtaamisissa (Jirwe ym., 2010), ja opiskelijat saattavat kokea nämä 
osa-alueet yleisestikin vahvoiksi. Oman osaamisen kehittäminen on vahvaa kenties 
siksi, että opiskelijat ovat loppuvaiheessa opintojaan, ja omaa osaamista on tullut 
kehitettyä viimeisten parin, kolmen vuoden ajan, jolloin siitä on tullut osa 
senhetkistä identiteettiä. Myös toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen olivat 
vahvoja osaamisalueita, mikä voi heijastella terveydenhuollon 
toimintakykypainotteista ajattelua sairauskeskeisen sijaan (Merkur ym., 2013). 
Matalin osaamisen taso oli ikääntyneiden seksuaalisuuden tukemisen osa-alueella, 
jossa kaikilla kolmella profiililla oli vain heikko tai keskitasoinen osaaminen. 
Seksuaalisuuden tukeminen vaatii huomattavaa kokemusta ja tietoa kulttuurisista 
ja seksuaalisista eroista (Sinković & Towler, 2018), ja tämä on mahdollisesti jäänyt 
koulutuksessa vähäiselle käsittelylle. Toiseksi matalimmat pisteet olivat 
ikääntyneen omahoidon ohjauksessa, josta kaikkien kolmen profiilin opiskelijoilla 
oli vain vähän tai keskitason osaamista. Ohjauksen toteuttaminen on tärkeä osa 
sairaanhoitajien päivittäistä työtä, ja se vaatii potilaan historian, 
elämänkokemuksen ja persoonallisuuden huomioimista (Backman & Hentinen, 
2001), mikä näyttäytyy erityisen tärkeänä silloin, kun toteutetaan ohjausta 
digitaalisten ratkaisujen ja erilaisten mobiilipalvelujen kautta (Robert, 2019). 
Kolmanneksi matalimmat pisteet olivat elämän loppuvaiheen hoidossa, jossa 
kaikki kolme profiilia arvioivat osaamisensa alhaiseksi tai keskitasoiseksi. Elämän 
loppuvaiheen hoidossa tarvitaan monipuolista osaamista, kun sairaanhoitajien on 
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esimerkiksi osattava tehdä suunnitelmia potilaan elämässä jäljellä olevalle ajalle 
(Bryant ym., 2018), toimia erilaisissa ympäristöissä (Nasu ym., 2019) ja vastata 
potilaan henkisiin tarpeisiin (O'Brien ym., 2019). 

Profiili A:n opiskelijat hyötyisivät gerontologisen hoitotyön motivaation 
vahvistamisesta esimerkiksi siten, että heille tarjottaisiin positiivisia kokemuksia 
sekä itsenäisten että apua tarvitsevien ikääntyneiden kanssa. Kokemus voisi antaa 
kyseisille opiskelijoille laajemman käsityksen terveestä ikääntymisestä ja elämän 
loppuvaiheesta sekä ikääntyneillä esiintyvistä sairauksista. Se olisi erityisen 
hyödyllistä tälle opiskelijaryhmälle, koska he ovat aloittaneet usein hoitotyön 
opiskelun heti lukion päättymisen jälkeen ja aloittavat aiheen opiskelun vähäisillä 
taustatiedoilla. Profiili B:n opiskelijoiden motivaatiota tulisi kehittää erilaisin 
opiskelutavoin ja sisällöin vahvistaen heikoimpia osaamisalueita, koska tämä 
ryhmä kokee itse opiskelemisen helpoksi. Profiili C:n opiskelijoille sopisi sellainen 
koulutuksen muoto, joka motivoisi heitä oppimaan lisää gerontologisesta 
hoitotyöstä. Tämä voisi toteutua esimerkiksi tarjoamalla mielenkiintoisia 
valinnaisia tai suuntaavia opintoja, koska heillä on tarvittavat taidot opiskella 
hoitotyötä lisää ja syvällisemmin. Klusteroinnilla voidaan jakaa opiskelijat 
samankaltaisuuksiensa perusteella (Pasina ym., 2019) ja hoitotyön opettajat voivat 
käyttää menetelmää pedagogisten järjestelyjen taustalla. Opetuksen sisällöstä 
riippuen voi olla hyödyllistä ryhmäyttää eri taustoilla olevat opiskelijat yhteen, 
jolloin erilaisia vahvuuksia omaavat opiskelijat voisivat tukea ja motivoida toisiaan 
tai vastaavasti pitää eri taustaiset opiskelijat omissa ryhmissään ja tukea heidän 
oppimistarpeitaan keskitetysti. Näin opiskelijat voivat tunnistaa omat 
osaamistarpeensa ja heitä voitaisiin auttaa keskittymään yksilölliseen 
oppimispolkuun. 

Gerontologisen hoitotyön opetuksen tulisikin olla monimenetelmällistä ja 
kattavaa, ja ikääntyneiden henkilöiden integroiminen opetuksen suunnitteluun ja 
toteutukseen voisi olla kiinnostusta ja motivaatiota lisäävä tekijä (Koskinen ym., 
2015). Tämän tutkimuksen menestyneimmät ja motivoituneimmat opiskelijat 
olivat suorittaneet aikaisemman hoitotyön koulutuksen ja omasivat aikaisempaa 
työkokemusta terveydenhuollosta, mikä viittaa siihen, että opetuksen pitäisi olla 
teoreettisen monipuolisuuden lisäksi myös hyvin käytännöllistä sisältäen 
tosielämän tarinoita tai ikääntyneitä opettajina (Koskinen ym., 2016). Koulutuksen 
tulisi olla myös kestoltaan riittävän pitkää. 

Kuten aiemmin on todettu, opiskelijoiden motivaatio gerontologista hoitotyötä 
kohtaan oli vaihtelevaa. Opettajat voisivat osaltaan vaikuttaa tähän innovatiivisella 
opetussuunnitelmalla ja aktivoimalla opiskelijoiden motivaatiota gerontologista 
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hoitotyötä kohtaan (Chai ym., 2019). Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, 
että opettajat tarvitsevat useita taitoja, ja heidän on inspiroitava opiskelijoita 
opetuksensa kautta (Garbrah ym., 2020; Neville ym., 2014; Koskinen ym., 2012). 
Gerontologisen hoitotyön opetus tulisi nähdä sosiokonstruktivistisena 
oppimisprosessina, jossa sosiaaliset prosessit ohjaavat oppimista (Danish & 
Gresalfi, 2018) ja erilaisen taustan omaavat opiskelijat täydentävät toisiaan.  
Opettajilta edellytetään laajaa osaamista gerontologisesta hoitotyöstä kliinisen 
hoitotyön ja pedagogisen opetuksen näkökulmista sekä positiivista asennetta 
ikääntyneisiin (Garbrah ym., 2017). Opettajilla on keskeinen rooli arvioitaessa 
opiskelijoiden taitoja oppimisprosessin aikana (Järvelä ym., 2013), ja muodollisen 
ja epämuodollisen ohjaamisen avulla mahdollistetaan oppiminen 
vuorovaikutuksessa eri-ikäisten opiskelijoiden kanssa ryhmädynamiikkaan ja 
yhteistyöhön perustuvan ohjauksen avulla (Danish & Gresalfi, 2018; Stahl, 2013). 

6.2 Tutkimuksen eettisyys ja tietosuoja 

Tutkimuksen toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja oikeanlaisia resursseja. 
On tärkeää tunnistaa eettiset periaatteet, kuten tutkimuksen sosiaalinen ja 
tieteellinen merkitys, reilu tutkittavien valinta ja heidän kunnioittamisensa sekä 
toimia tutkijana niiden mukaisesti (Emanuel ym., 2014). Hyvää tieteellistä 
käytäntöä ja tutkimuseettisiä ohjeita (ALL European Academies, 2017; 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012; Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan 
eettinen neuvottelukunta ETENE, 2006) on noudatettu tämän tutkimuksen kaikissa 
vaiheissa. Henkilötietoja on käsitelty asianmukaisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU 2016/679) ja tietosuojalain (2018/1050) mukaisesti. 
Tutkimus on toteutettu vastuullisen tutkimuksen eettisten standardien mukaisesti 
(Finnish National Board of Research Integrity, 2012). Tutkimukselle saatiin 
tutkimusluvat kaikista osallistuneista organisaatioista. Eettisen ennakkoarvioinnin 
mukaan tutkittaville ei aiheutettu vaaraa tai henkistä haittaa, joten eettisen 
toimikunnan lupaa ei ollut tarpeen hakea (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
julkaisuja 3/2019).  

Haastattelututkimuksessa tutkija keräsi aineiston itse viiden eri organisaation 
jäseneltä. Osallistujille tiedotettiin kirjallisesti, että tutkimukseen osallistuminen on 
vapaaehtoista, tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja anonymiteetti suojataan. 
Henkilötiedoista kerättiin vain tutkimuksen kannalta tarvittava tieto Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) mukaisesti. Osallistujat saivat 
tiedot tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja tavoitteista, mahdollisuudesta keskeyttää 
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tutkimus halutessaan sekä tutkijan yhteystiedot mahdollista myöhempää 
yhteydenottotarvetta varten. Jokainen haastatteluihin osallistuja antoi tietoisen 
suostumuksensa osallistumiseen ja vahvisti ymmärtävänsä tutkimuksen tiedot 
omalla allekirjoituksellaan. Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin sähköisesti 
yhteyshenkilöiden avustuksella. Näin tutkimusryhmän tietoon ei tullut tutkittavien 
henkilötietoja eikä yhteystietoja. Taustatietoina kerätyt tiedot eivät ole sellaisia, että 
niistä voisi tunnistaa yksittäisen vastaajan. Kyselyn alussa oli tietoisen 
suostumuksen ilmaiseva kysymys, joka oli asetettu kyselylomakkeelle pakolliseksi 
vastata. Kunkin organisaation yhteyshenkilölle välitettiin ohje aineistonkeruusta, 
Webropol-linkki sekä saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tiedot osallistumisen 
vapaaehtoisuudesta, luottamuksellisuudesta ja anonymiteetista. Näillä toimilla 
parannettiin tutkimukseen osallistuneiden tietoista suostumusta ja osoitettiin 
heidän kunnioittamistaan (Emanuel ym., 2014). 

Tutkimuksen aineistoja käsiteltiin huolellisesti ja kunnioittavasti ja vain 
tutkimusryhmän kesken. Sähköisessä muodossa oleva aineisto säilytettiin 
salasanalla suojatussa tietokoneen tiedostossa ja suostumuslomakkeet ja litteroitu 
aineisto lukollisessa kaapissa, ja hävitetään Oulun yliopiston tietoaineistoa 
koskevien ohjeiden mukaisesti. Aineiston analyysin toteutuksessa noudatettiin 
tarkkuutta niin, että tulokset ovat totuudenmukaisia ja pohjautuvat täysin 
vastauksiin. Tutkimusaineisto on analysoitu nimettömänä, jotta osallistujia ei voida 
tunnistaa. Kaikki tutkimusprosessin vaiheet on esitetty rehellisesti ja avoimesti 
siten, että ne ovat toistettavissa toisen tutkijan toimesta. Tutkimus toteutettiin hyvää 
tieteellistä toimintatapaa noudattaen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012) ja 
lähdemerkinnät on tehty asianmukaisesti muiden tutkijoiden työtä kunnioittaen 
(Polit & Beck, 2012). 

Tieteellisen tutkimuksen eettisten perusteiden mukaisesti tutkimuksen 
toteuttamista on tarkasteltu yhteiskunnallisesta, tieteellisestä ja yksilöllisestä 
näkökulmasta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). Tutkimuksen aihe on 
yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti merkittävä (Emanuel ym., 2014), koska se auttaa 
kehittämään gerontologisen hoitotyön opetusta ja osaamista ja tuo sellaista uutta 
tietoa, jota sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamisesta ei 
ollut aiemmin saatavilla. Tutkija oli tietoinen omasta roolistaan ja pyrki 
suhtautumaan tutkimukseen objektiivisesti jokaisessa tutkimuksen vaiheessa 
(Emanuel ym., 2014). Yhteenveto-osassa olevista osajulkaisuista on pyydetty 
kustantamoiden julkaisulupa. Koko tutkimusprosessin ajan tutkimuksen tarkoitus 
on tuotu ilmi tutkittaville, rahoittajille ja tiedeyhteisölle. Tutkimus vastaa sitä, mitä 
rahoittajat ovat tukeneet ja rahoittajien tiedot on tuotu asianmukaisesti esille. 
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6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tämän tutkimuksen vahvuutena on useamman menetelmän ja näkökulman 
käyttäminen tiedonkeruussa sekä oman GeroNursingCom-mittarin kehittäminen ja 
testaaminen. Tutkimuksen kaikissa kolmessa osatutkimuksessa hyödynnettiin 
valmiita suunnittelun, toteutuksen, analysoinnin ja raportoinnin standardeja (SRQR, 
COSMIN ja STROBE) luotettavan lopputuloksen varmistamiseksi. Tutkimusten 
luotettavuus raportoidaan kunkin osatutkimuksen kohdalta, jotta voidaan 
kriittisesti arvioida valittujen luotettavuuskriteerien soveltuvuutta. Tutkimuksen 
tieteellisen tarkkuuden lisäksi käsitellään myös tulosten yleistettävyyttä ja 
pohditaan niiden merkitystä sairaanhoitajakoulutukselle. 

6.3.1 Haastattelututkimuksen luotettavuus 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa aineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla, 
joiden suunnittelussa, toteutuksessa analyysivaiheessa ja raportoinnissa sovellettiin 
SRQR-standardeja (O’Brien ym., 2014). Luotettavuuden kriteeristönä käytettiin 
Lincoln & Guban (1985) uskottavuuden, luotettavuuden, vahvistettavuuden ja 
siirrettävyyden sekä autenttisuuden (Guba & Lincoln, 1994) kriteereitä. 
Uskottavuutta ja luotettavuutta varmistettiin selkeällä ja totuudenmukaisella 
havaintojen kuvauksella ja tutkimuksen kulun raportoinnilla, kuten 
alkuperäisilmausten esille tuomisella. Vahvistettavuutta tuettiin tutkimusryhmän 
jäsenten välisillä keskusteluilla tutkimuksen edetessä ja analyysien yhteisellä 
läpikäymisellä. Tutkimuksen siirrettävyyttä vahvistettiin tutkimuksen vaiheiden 
mahdollisimman tarkalla raportoinnilla, jotta käytetyt toimet olisivat siirrettävissä 
toiseen kontekstiin. Autenttisuus pyrittiin varmistamaan tarkalla ja rehellisellä 
raportoinnilla, jotta lukijalle tulee selkeä käsitys tutkimuksen vaiheista (Elo ym., 
2014). 

Menetelmävalintaan vaikutti aiheen vähäinen aiempi tutkimus ja tarve kerätä 
syvällistä, osallistujien välisestä keskustelusta syntyvää tietoa (Doody ym., 2013). 
Haastatteluteemat muodostettiin aiempaan kirjallisuuteen sekä 
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmiin pohjautuen, ja ne esitestattiin ennen 
haastatteluita gerontologisen hoitotyön asiantuntijoilla. Haastattelut järjestettiin 
neutraaleissa paikoissa, joihin haastateltavilla oli helppo päästä työpäivänsä aikana 
(Polit & Beck, 2012), ja niiden järjestämisestä vastasivat tutkimuksen ulkopuoliset, 
tiedonantajien organisaatioiden nimeämät yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt oli 
ohjeistettu valitsemaan kokeneita sairaanhoitajia, joilla on vähintään kahden 
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vuoden työkokemus ikääntyneiden hoidosta sekä sellaisia opettajia, joilla on 
riittävää kokemusta gerontologisen hoitotyön opetuksesta. Geriatrien lumipallo-
otannassa käytettiin samaa periaatetta, ja valituiksi tuli kokeneita lääkäreitä. 

Haastatteluaineisto litteroitiin tutkijan ja litterointipalvelun avulla, minkä 
jälkeen aineistoa käsiteltiin niin, että henkilöitä ei voi tunnistaa vastausten 
perusteella. Näin tiedonantajien, haastattelujen ja taustatekijöiden tietojen 
aiheuttama mahdollinen puolueellisuus saatiin minimoitua. Aineiston analyysi 
tehtiin yleisten sisällönanalyysin ohjeiden mukaisesti (Elo ym., 2014; Elo & 
Kyngäs, 2008), ja analyysiä vahvistettiin tutkimusryhmän yhteisillä tulkinnoilla 
analysoinnin eri vaiheissa. Viimeistelyvaiheessa analyysiä tiivistettiin niin, että 
viidestä osaamisalueesta muodostettiin neljä. Osatutkimuksen kulku on raportoitu 
huolellisesti luotettavuuden parantamiseksi (Elo ym., 2014). Yleistettävyyden 
varmistamiseksi on tärkeää testata jatkossa havaintoja suuremmalla ryhmällä ja eri 
kulttuureilla, jotta niitä voidaan yleistää muihin ympäristöihin. 

6.3.2 Mittarin luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kehitettiin gerontologisen hoitotyön osaamista 
mittaava mittari ja arvioitiin sen luotettavuutta. 

Luotettavuuden arvioinnissa huomioitiin validiteetin ja reliabiliteetin 
näkökulmat. Validi mittari mittaa sitä, mitä sen on tarkoitettukin mittaavan (Polit 
& Beck, 2012; De Vet ym., 2011), ja reliaabelius kuvaa tulosten pysyvyyttä ja 
kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Polit & Beck, 2012; Kankkunen & 
Vehviläinen-Julkunen, 2010; DeVon ym., 2007). Validiteettia tarkasteltiin 
käsitteiden operationalisoinnin, mittarin sisällön ja muotoilun sekä mittarin 
asteikon ja tarkkuuden näkökulmista. Reliaabeliuden arvioinnin kohteena olivat 
otoskoon ja laadun arviointi, vastausprosentti, vastauksista saatujen tietojen 
käsittely ja mittarin kyky mitata tutkittavaa ilmiötä. 

Sisällön validiteettia tarkasteltiin asiantuntija-arvioinnilla ja 
asiantuntijapaneelilla (De Vet ym., 2011), mikä liittää mittarin kehittämisprosessiin 
objektiivisen näkökulman parantaen sen luotettavuutta (Rubio ym., 2003). 
Asiantuntija-arviointi suoritettiin Lynnin (1986) suosittelemassa kahdessa 
vaiheessa keräämällä ensin asiantuntijoiden kommentit sitä tarkoitusta varten 
laaditulla lomakkeella ja laskemalla sitten niistä johdonmukaisuusindeksit. 
Asiantuntijapaneeli valittiin jäsenten asiantuntemuksen perusteella (De Vet ym., 
2011), ja he edustivat sairaanhoitoa, koulutusta ja kehittämistä. Ensimmäisen ja 
toisen arviointikierroksen jälkeen laskettiin johdonmukaisuusindeksi 
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väittämäkohtaisesti (I-CVI) ja mittarikohtaisesti (S-CVI/Ave). Indeksit osoittivat 
mittarin olevan erinomainen asianmukaisuuden (0,99) ja selkeyden (0,98) 
näkökulmista. Tämän jälkeen facevaliditeetti arvioitiin mittarin pilotoinnilla. 
Pilotointi suoritettiin GeroNursingCom-mittarin käytön, kysymysten ja niiden 
merkitysten ymmärtämisen, ohjeiden riittävyyden sekä mahdollisten teknisten 
haasteiden selvittämiseksi (Sue & Ritter, 2007). Pilotointi ei johtanut muokkauksiin, 
joten sen perusteella arvioitiin kysymysten olleen selkeitä ja käytettäviä. Mittarin 
rakenteellista validiteettia testattiin otoksella sairaanhoitajaopiskelijoita (n = 267), 
ja tuloksista suoritettiin pääkomponenttianalyysi (PCA) ja eksploratiivinen 
faktorianalyysi (EFA). Tutkimusaineisto kerättiin suomalaisilta 
sairaanhoitajaopiskelijoilta, joten luotettavuuden arviointi on pätevä 
sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen mittaamisen näkökulmasta. 

Reliabiliteettia arvioitiin Cronbachin alpha-arvolla, jota tutkittiin sillä 
periaatteella, että arvot 0,70–0,79 ovat hyviä uudelle mittarille, arvot 0,80–0,89 
ovat hyviä vakiintuneelle mittarille ja 0,90 tai sitä suuremmat arvot ovat hyviä 
kliinisesti luotettaville työkaluille (DeVon ym., 2007). GeroNursingCom-mittari 
pystyi selittämään 66,15 % havaitusta kokonaisvarianssista (eigenvalue), ja sen 
sisäistä johdonmukaisuutta voidaan pitää erinomaisena (0,96) Cronbachin alpha-
arvolla ilmaistuna vaihteluvälin ollessa faktoreittain 0,75–0,89. Vahvimpia olivat 
lääkehoidon ja ravitsemuksen sekä mielen hyvinvoinnin faktorit ja heikoimpia 
omahoidon ohjaamisen ja oman osaamisen kehittämisen faktorit. 

Tulosten yleistettävyyden kannalta ja kulttuurien välisen validiteetin 
selvittämiseksi tulisi kerätä aineistoa eri osallistujilta, suuremmalla otoskoolla sekä 
kansainvälisesti (Devane, ym., 2004), ja sairaanhoitajien gerontologisen hoitotyön 
osaamisen tutkimiseksi mittari tulee validoida sairaanhoitajilla. 

6.3.3 Kyselytutkimuksen luotettavuusi 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamista tarkasteltiin 
poikkileikkaustutkimuksella yhdeksässä suomalaisessa ammattikorkeakoulussa 
opiskelevilta opiskelijoilta. Tutkimus suunniteltiin, toteutettiin ja raportoitiin 
STROBE-tarkistuslistaa käyttäen (von Elm ym., 2007), mikä vahvistaa 
tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimukseen vastaajat valittiin tutkimuskriteerien 
mukaisesti aineistonkeruun ajankohtana opiskelevista opiskelijoista, jotka 
opiskelevat tietyissä koulutusorganisaatioissa, jolloin vastaajat eivät olleet 
tutkimuksessa mukana sattumalta (Polit & Beck, 2012). Yhteyshenkilöille 
neuvottiin opiskelijoiden kelpoisuuskriteerit, joiden perusteella he kutsuisivat 
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opiskelijat koolle ja välittäisivät kyselyn linkin. Vastausprosentiksi saatiin 34 %. 
Suunniteltu aineistonkeruu ei onnistunut kaikissa ammattikorkeakouluissa 
oppilaitosten käytänteiden vuoksi, ja matalimmat vastausprosentit saatiin 
sellaisella aineistokeruulla, jossa vastauslinkki ja saatekirje lähetettiin opiskelijoille 
sähköpostin välityksellä. Vaikka yhteyshenkilö lähetti uusintakutsun tutkimukseen, 
vastauksia ei siitä huolimatta tullut. Tämä voi johtua siitä, että opiskelijoille tulee 
sähköpostitse paljon pyyntöjä osallistua tutkimuksiin, eikä niihin ole aikaa tai 
kiinnostusta ottaa osaa. Toisaalta opiskelijoiden osaamisen arvioinnit perustuvat 
itsearviointiin, ja tutkimukseen ovat mahdollisesti osallistuneet sellaiset, joilla 
osaamista on, ja ne ovat jättäneet vastaamatta, joilla osaaminen olisi vähäisempää. 
Arvosanan kysymisen luotettavuutta heikentää se, että se on saatu selville 
opiskelijoilta muistinvaraisesti eikä esimerkiksi rekisteritiedoista. 

Sähköisesti kerätyssä aineistossa ei ollut puuttuvia arvoja, sillä kaikki 
kysymykset oli asetettu pakollisiksi vastata. Kyselyyn pystyi vastaamaan 
tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Vaikka sähköiseen kyselyyn voi liittyä 
haasteita (Sue & Ritter, 2007), tässä tutkimuksessa niitä ei tutkijalle raportoitu. 
Tämä parantaa osaltaan tutkimuksen laatua. Taustakysymyksiä lukuun ottamatta 
kysymyksiin vastattiin suurimmalta osin Likert-asteikolla 1–4, joista 1 
tarkoittaa ”täysin eri mieltä”, 2 ”eri mieltä”, 3 ”samaa mieltä” ja 4 ”täysin samaa 
mieltä”. Vaihtoehtoa ”en tiedä” ei käytetty, koska tässä tutkimuksessa mitattiin 
osaamista eikä neutraaliin vastaukseen haluttu antaa vaihtoehtoa. Kaikista 
vastauksista vain yksi vastaus piti hylätä sen poikkeavuuden vuoksi, sillä siihen oli 
valittu yksipuolisesti ääripään vastausvaihtoehdot. Tämä herätti epäilyn siitä, että 
vastaaja ei ole ymmärtänyt kysymyksiä tai halunnut vastata kyselyyn. Yhdessä 
oppilaitoksessa tutkija oli itse paikan päällä esittelemässä tutkimusta ja oli mukana 
aineistonkeruun hetkellä. Tämä mahdollisuus tarjottiin kaikille mukaan kutsutuille 
oppilaitoksille, mutta muut eivät kokeneet tarvitsevansa sitä. Etäisyyksien päässä 
oleviin oppilaitoksiin olisi oltu yhteydessä etänä esimerkiksi Skypen tai Teamsin 
välityksellä. 

Aineistonkeruussa käytettiin GeroNursingCom-mittaria, joka oli kehitetty 
tutkimuksen edellisessä vaiheessa ja todettu validiteetiltaan hyväksi. Aineisto 
siirrettiin Webropol-ohjelmasta suoraan SPSS-ohjelmaan, mikä vähensi 
inhimillisiä virheitä. Aineiston käsittelyssä hyödynnettiin Oulun yliopiston 
tilastotieteilijöiden osaamista, mikä vahvistaa tutkimuksen tulosten luotettavuutta. 
Aineistolle tehtiin ensin faktorianalyyseja SPSS-ohjelmalla ja saatiin muodostettua 
11 faktoria. Tämän jälkeen vastaajat jaettiin profiileihin klusterianalyysin avulla 
osaamisen tarkempaa tarkastelua varten. Tulokset tarjoavat kansallisen ja 
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maantieteellisesti monipuolisen näkökulman aiheeseen. Tuloksia ei kuitenkaan voi 
yleistää koskemaan koko valmistuvaa sairaanhoitajajoukkoa, sillä sitä rajoittaa 
otoksen koko. Tulosten yleistämiseksi ja muissa kulttuureissa sovellettavaksi 
tarvitaan empiirisistä tutkimusta. 

6.4 Jatkotutkimushaasteet 

– Koulutuksen toteuttaminen osaamisalueisiin perustuen ja sen vaikutusten 
selvittäminen gerontologisen hoitotyön osaamiseen. 

– Opiskelijaprofiilien mukaisen koulutuksen toteuttaminen ja sen yhteys 
osaamisen kehittymiseen. 

– Gerontologisen hoitotyön opetuksen kehittämisen vaikutusten arviointi 
opiskelijan ja opettajan näkökulmista  

– Sairaanhoitajien gerontologisen hoitotyön osaamisen arviointi ikääntyneiden 
arvioimana.  

– GeroNursingCom-mittarin validointi kansainvälisesti. 
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7 Johtopäätökset ja suositukset tulosten 
toteutuksesta käytännössä 

Tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset: 

– Valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden itsearvioitu 
gerontologisen hoitotyön osaaminen on keskitasoista. 

– Aikaisempi terveysalan koulutus ja työkokemus ovat merkittävät tekijät 
soveltavassa osaamisessa. 

– Hyvä opiskelumotivaatio mahdollistaa paremman gerontologisen hoitotyön 
osaamisen verrattuna matalaan opiskelumotivaatioon. 

– Opiskelijoiden motivointiin gerontologista hoitotyötä kohtaan tulee kiinnittää 
huomiota. 

– Gerontologisessa hoitotyössä tarvitaan laaja-alaista osaamista.  
– Ikääntyneiden seksuaalisuuden tukeminen, omahoidon ohjaaminen sekä 

elämän loppuvaiheen hoito olivat heikoimpia osaamisen osa-alueita 
gerontologisessa hoitotyössä. 

– Gerontologisen hoitotyön osaamisen mittarin rakennevaliditeetin ja sisäisen 
johdonmukaisuuden voidaan todeta olevan hyvät. 

Tulosten perusteella esitettävät suositukset: 

– Opetuksen yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan yhtenäinen 
gerontologisen hoitotyön opetussuunnitelmasuositus kansallisesti.  

– Opetussuunnitelmiin tulisi sisällyttää riittävän laaja gerontologisen hoitotyön 
opintopistemäärä osaamisalueiden läpikäymiseksi. 

– Opetukseen tulisi lisätä ikääntyneiden kontekstiin soveltuvaa kliinistä 
opetuksesta ravitsemuksesta, lääkehoidosta ja elämän loppuvaiheen hoidosta. 

– Opetukseen tulisi lisätä ikääntyneiden seksuaalisuuden tukemisen ja 
tunnistamisen keinojen opetusta. 

– Kliinisen harjoitteluympäristön merkitys tulisi tunnistaa ja varmistaa 
ikääntyneiden hoitotyön harjoittelupaikkoihin riittävä ohjausosaaminen 
onnistuneen ja perusteellisen sairaanhoitajan tehtäviin syventymisen 
toteutumiseksi. 

– Gerontologisen hoitotyön opettajien osaaminen tulisi varmistaa opettajien 
osaamisen järjestelmällisellä kehittämisellä esimerkiksi erikoistumisopintojen 
avulla. Käytännön hoitotyössä oleville sairaanhoitajille tulisi järjestää 
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gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutusta jatkuvan oppimisen 
takaamiseksi. 
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Liitteet  

Liite 1. Opetussuunnitelma-analyysin kulku yhden yläluokan osalta 

 

Alkuperäisilmaus 

opetussuunnitelmassa 

Pelkistys  Alaluokka  Yläluokka  Kuuluu 

Pääluokkaan 

Opiskelija osaa kuvata 

ikääntyneen asiakkaan 

yksilöllisyyden. 

Ikääntyneen yksilöllisyys 

 

Ikääntyneen 

yksilöllisyyden 

arvostaminen 

Ikääntyvä 

ihminen  

 

Ikääntyneiden 

terveys ja 

toimintakyky 

Osaa toimia arvokkaan 

elämän turvaamiseksi. 

Arvokkaan elämän 

turvaaminen 

   

Arvostaa ikääntyvän 

ihmisen ja hänen 

elämänhistoriansa 

ainutkertaisuutta. 

Ikääntyneen ja hänen 

elämänhistorian 

ainutkertaisuuden 

arvostaminen 

   

Arvioi toimintaansa 

suhteessa asiakkaan 

ainutkertaiseen 

elämänhistoriaan, 

hoidolliseen 

vuorovaikutukseen ja 

vallitsevaan 

lainsäädäntöön. 

Arvioi toimintaansa 

suhteessa 

elämänhistoriaan, 

vuorovaikutukseen ja 

lainsäädäntöön. 

 

   

Opiskelija osaa 

analysoida 

elämänvaiheen ja 

ikääntymisen 

vaikutuksia 

ikääntyneen 

hyvinvoinnille. 

Elämänvaiheen ja 

ikääntymisen 

vaikutukset ikääntyneen 

hyvinvoinnille 

 

   

Ymmärtää 

elämänkulkua 

monitieteellisistä 

lähtökohdista. 

Monitieteellinen 

ikääntymisen 

elämänkulun 

ymmärtäminen 
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Alkuperäisilmaus 

opetussuunnitelmassa 

Pelkistys  Alaluokka  Yläluokka  Kuuluu 

Pääluokkaan 

Osaa tukea ikääntyvän 

hyvinvoinnin, 

terveyden ja 

toimintakyvyn 

saavuttamista ja 

säilyttämistä. 

Ikääntyvän terveyden ja 

hyvinvoinnin 

saavuttaminen ja 

säilyttäminen 

   

Osaa kuvata / tuntee 

ikääntymiseen liittyvät 

ilmiöt ja tyypilliset 

terveysmuutokset. 

Ikääntymiseen liittyvät 

ilmiöt ja tyypilliset 

terveysmuutokset 

 

Ikääntymiseen 

liittyvät 

erityispiirteet 

  

Opiskelija tietää 

gerontologisen 

hoitotyön käsitteen, 

tavoitteet ja 

toimintaympäristön.  

Gerontologisen 

hoitotyön käsite, 

tavoitteet ja 

toimintaympäristö 

 

   

Opiskelija tietää 

iäkkään ihmisen 

erityispiirteet. 

Iäkkään ihmisen 

erityispiirteet 

 

   

Ymmärtää 

ikääntymismuutosten 

merkityksen ihmisen 

terveydelle ja 

toimintakyvylle. 

Ikääntymismuutosten 

merkitys terveydelle ja 

hyvinvoinnille 

 

   

Osaa tunnistaa ja 

kohdata potilaan ja 

läheisten henkisiä, 

eksistentiaalisia ja 

hengellisiä tarpeita. 

Eksistentiaalisten ja 

hengellisten tarpeiden 

tunnistaminen 

 

Hengellisten 

tarpeiden 

tunnistaminen 

  

Osaa hyödyntää 

sielunhoidollisia 

auttamismenetelmiä.  

Sielunhoidolliset 

auttamismenetelmät 
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Alkuperäisilmaus 

opetussuunnitelmassa 

Pelkistys  Alaluokka  Yläluokka  Kuuluu 

Pääluokkaan 
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Liite 2. Sisällön analyysin kulku 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty 

ilmaus 

Alaluokka Yläluokka Kuuluu 

pääluokkaan: 

Terveyden 

edistämisen 

näkökulmasta 

Terveyden 

edistämisen 

näkökulma 

Omahoidon 

tukemisen 

hallitseminen 

Osaamista 

potilaan 

omahoidon 

ohjaamiseen 

Osaa ohjata 

potilaslähtöisesti ja 

ymmärrettävästi 

Omahoidon kautta Omahoidon 

kautta 

   

Netin kautta pystyy 

sitten 

tarkastelemaan 

omaa tilannetta 

Netin kautta 

oman tilanteen 

tarkastelu 

Oman 

terveyden 

seurannan 

ohjaamisen 

hallitseminen 

  

Kanta-arkisto Kanta-arkiston 

käyttö 

   

Ohjataan 

apuvälineiden 

käyttöä 

Ohjataan 

apuvälineiden 

käyttöä 

Omahoidon 

ohjaamisen 

hallitseminen 

  

Ohjataan Klexanen 

pistoja 

Ohjataan 

Klexanen 

pistämistä 

   

Ohjataan inhaloitavia Ohjataan 

inhaloitavien 

lääkkeiden ottoa 
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Liite 3. GeroNursingCom-mittari 

 

Faktori Väittämä 

1) ARVOSTAVA KOHTAAMINEN JA VUOROVAIKUTUS 1. Osaan ottaa toiminnassani huomioon 

ikääntyneiden elämänhistoriaa.  

 2. Osaan kommunikoida ikääntyneiden 

kanssa arvostavasti. 

 3. Osaan toimia yhteistyössä muiden 

ammattilaisten kanssa ikääntyneiden 

hoidossa. 

 4. Ymmärrän eri ammattiryhmien 

merkityksen ikääntyneiden hoidossa. 

 5. Osaan varata riittävästi aikaa 

ikääntyneiden ohjaukseen. 

 6. Osaan huomioida ikääntyneiden oman 

tahdon ilmauksen hoitoon ja arkisiin 

valintoihin liittyen.   

 7. Osaan toteuttaa ikääntyneiden ohjausta 

selkeillä ohjeilla. 

2) IKÄÄNTYNEIDEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN 8. Osaan arvioida lääkkeiden vaikutuksia 

ikääntyneillä.   

 9. Osaan tunnistaa lääkkeiden 

haittavaikutuksia ikääntyneillä.  

 10. Hallitsen perustiedot ikääntyneiden 

yleisimpien sairauksien lääkehoidosta.  

 11. Osaan huomioida ikääntymisen 

vaikutukset lääkehoidon toteutuksessa.  

 12. Osaan arvioida ikääntyneiden 

lääkehoidon toteutumista.  
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Faktori Väittämä 

3) IKÄÄNTYNEIDEN RAVITSEMUKSEN 

TOTEUTTAMINEN 

13. Osaan toteuttaa ravitsemusohjausta 

ikääntyneille. 

 14. Osaan arvioida ravitsemuksen 

merkitystä ikääntyneiden sairauksien 

hoidossa. 

 15. Osaan tunnistaa ikääntyneiden 

vajaaravitsemuksen. 

 16. Tiedän ikääntymisen vaikutukset 

ravitsemukseen.  

 17. Osaan tukea ikääntyneiden 

toimintakykyä ruokailutilanteessa. 

 18. Osaan toteuttaa ikääntyneiden 

yksilöllisten tarpeiden mukaista 

ravitsemusta. 

4) IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISEN ELINYMPÄRISTÖN 

HUOMIOIMINEN 

19. Osaan neuvoa ikääntynyttä turvalliseen 

kotiympäristöön vaikuttavista tekijöistä. 

 20. Osaan järjestää ikääntyneille 

liikkumiseen sopivan turvallisen ympäristön. 

 21. Osaan ohjata ikääntynyttä turvallisten 

kenkien valinnassa. 

 22. Osaan arvioida ikääntyneiden 

apuvälineiden tarpeen. 

 23. Tunnistan kodikkaan asuinympäristön 

merkityksen ikääntyneille. 

5) IKÄÄNTYNEIDEN TOIMINAKYKYISYYDEN 

TUKEMINEN 

24. Osaan tunnistaa ikääntymiseen liittyviä 

toimintakyvyn muutoksia. 

 25. Osaan tukea ikääntyvää aistitoimintojen 

heikentyessä. 
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Faktori Väittämä 

 26. Osaan tunnistaa ikääntyneiden reaktioita 

muuttuviin tilanteisiin (esim. Vanhenemiseen 

ja elämänmuutoksiin). 

 27. Osaan tunnistaa muistisairauden oireita. 

 28. Osaan huomioida ikääntymisen 

yksilöllisyyden.  

 29. Osaan tunnistaa eri syistä esiintyvän 

sekavuuden ikääntyneillä (esim. 

Leikkauksen jälkeen, infektiosta johtuva). 

 30. Osaan tukea ikääntyneiden selviytymistä 

arjessa. 

 31. Tiedän, miten tukea ikääntyneiden 

elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. 

 32. Osaan toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä. 

6) ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITO 33. Osaan toteuttaa saattohoitoa 

laitosympäristössä yhteistyössä 

moniammatillisen työryhmän kanssa. 

 34. Osaan järjestää rauhallisen ympäristön 

saattohoidon ajalle. 

 35. Osaan arvioida lähestyvän kuoleman 

merkit. 

 36. Osaan toteuttaa saattohoitoa 

kotiympäristössä yhteistyössä 

moniammatillisen työryhmän kanssa. 

7) OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 37. Osaan arvioida gerontologisessa 

hoitotyössä käyttämäni tiedon 

luotettavuutta.  

 38. Osaan arvioida oman osaamiseni 

kehittämistarpeet gerontologisessa 

hoitotyössä. 
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Faktori Väittämä 

 39. Tunnistan terveydenhuoltoalan 

kehittymisen seuraukset ikääntyvien hoitoon 

ja palveluihin.  

 40. Arvostan gerontologista hoitotyötä ja 

siihen liittyvää laaja-alaista osaamista. 

8) IKÄÄNTYNEIDEN MIELEN HYVINVOINNIN 

TUKEMINEN 

41. Osaan tunnistaa masentuneisuuden 

oireita ikääntyneillä. 

 42. Osaan tunnistaa ahdistuksen oireita 

ikääntyneillä. 

 43. Osaan tunnistaa yksinäisyyden 

kokemuksia ikääntyneillä. 

 44. Osaan tukea ikääntyneiden mielen 

hyvinvointia. 

9) IKÄÄNTYNEIDEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN 45. Osaan huomioida ikääntyneiden 

seksuaalisia tarpeita.  

 46. Tunnistan sairauksien tai lääkkeiden 

vaikutukset ikääntyneiden seksuaalisuuteen. 

 47. Osaan kohdata ikääntyneen henkilön 

toisiin asiakkaisiin tai henkilökuntaan 

kohdistuvan seksuaalisen häirinnän. 

10) IKÄÄNTYNEIDEN OMAHOIDON OHJAAMINEN   48. Osaan ohjata ikääntynyttä sähköisten 

tietojärjestelmien kautta tapahtuvaan oman 

terveyden seurantaan. 

 49. Osaan ohjata ikääntynyttä sairauksien 

omahoitoon.  

 50. Osaan ohjata ikääntynyttä erilaisin 

ohjausmenetelmin (esim. Ohjausmateriaalin 

ja puhetta korvaavien 

kommunikointimahdollisuuksien käyttö).  
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Faktori Väittämä 

11) HAASTEELLISIIN TILANTEISIIN VASTAAMINEN 51. Osaan huomioida läheisten odotuksia 

ikääntyneen hoidosta. 

 52. Osaan kohdata ikääntyneiden hoitoon 

tyytymättömyyden. 

 53. Osaan toimia ammatillisesti 

haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa 

ikääntyneen asiakkaan/läheisen kanssa. 
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