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Abstract

The purpose of the study was to describe the prevalence of behavior perceived as challenging by
the nursing staff, nursing staff responses and nurses’ perceived competence, and the impact of staff
training intervention on these in 24-hour service housing for people with dementia. The aim was
to produce information that can be used to maintain the competence of the staff and to develop
care for persons with progressive memory disorders.

The study was consisting of three sub-studies. Sub study I, a systematic literature review
described previous training interventions. The data (n=13) were analyzed by content analysis. Sub
study II, in the planning of the training intervention, the prevalence of behavior perceived as
challenging by the nursing staff, the nursing staff responses and competence in the nursing of
people with dementia, as well as the needs of the nursing staff of the experimental group for the
content of the training intervention were investigated. The data (n = 106) were collected with
questionnaires and analyzed by statistical methods and content analysis. Sub study III, the quasi-
experimental training intervention assessed the effectiveness of the training intervention for
nursing staff on the prevalence of behavior perceived as challenging by the nursing staff, the
nurses' responses and perceived competence in challenging situations in the care of people with
dementia. Data (n = 127) were collected by questionnaires before the training intervention and
three and 12 months after the training intervention. The data were analyzed by statistical methods.

The literature review found that nursing staff training interventions can reduce the prevalence
of behavior perceived as challenging by the nursing staff. The nursing staff estimates that care for
persons with progressive memory disorders requires special knowledge of self-therapeutic use and
social skills. The prevalence of behavior perceived as challenging by the nursing staff decreased
statistically significantly in the experimental group after the training intervention, but no change
was observed in the control group. There were no statistically significant changes in the responses
of nursing staff in challenging situations in either group. The self-assessed competence in the
nursing performed by the work unit improved statistically significantly in the experimental group
after the training intervention, but no changes were observed in the control group.

The research information can be utilized in the development of care for persons with
progressive memory disorders and in the planning of in-service training, as well as in maintaining
the competence of nursing staff.

Keywords: challenging behavior, dementia, long-term care, training
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymi-
sen esiintyvyyttä, hoitohenkilökunnan toimintatapoja ja osaamista sekä koulutusintervention vai-
kutusta näihin muistisairaiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa. Tavoitteena oli tuot-
taa tietoa, jota voidaan käyttää henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä sekä muistisairaiden hoi-
totyön kehittämisessä.

Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta. Osatutkimuksessa I, systemaattisessa kirjalli-
suuskatsauksessa, kuvattiin aikaisempia koulutusinterventioita. Aineisto (n = 13) analysoitiin
sisällönanalyysilla. Osatutkimuksessa II selvitettiin koulutusintervention suunnittelua varten hoi-
tohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä, hoitajien toimintatapoja
ja osaamista muistisairaiden hoitotyössä sekä koeryhmän hoitohenkilökunnan tarpeita koulutus-
intervention sisällön suhteen. Aineisto (n = 106) kerättiin kyselylomakkeilla ja analysoitiin tilas-
tomenetelmin sekä sisällönanalyysilla. Osatutkimuksessa III, kvasikokeellisessa koulutusinter-
ventiossa, arvioitiin hoitohenkilökunnan koulutusintervention vaikuttavuutta hoitohenkilökun-
nan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyteen sekä hoitajien toimintatapoihin ja
osaamiseen haasteellisissa tilanteissa muistisairaiden hoitotyössä. Aineisto (n = 127) kerättiin
kyselylomakkeilla ennen koulutusinterventiota ja kolme sekä 12 kuukautta koulutusintervention
jälkeen. Aineisto analysoitiin tilastomenetelmin.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella todettiin, että hoitohenkilökunnan koulutusinterventioilla
voidaan vähentää hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä
muistisairaiden hoitotyössä. Hoitohenkilökunta arvioi, että muistisairaiden hoitotyössä vaadi-
taan erityisesti itsen terapeuttiseen käyttöön liittyvää osaamista ja sosiaalista osaamista. Hoito-
henkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyys väheni koeryhmässä tilastol-
lisesti merkitsevästi koulutusintervention jälkeen, mutta kontrolliryhmässä ei havaittu muutosta.
Hoitohenkilökunnan toimintatavoissa haasteellisissa tilanteissa ei tapahtunut tilastollisesti mer-
kitseviä muutoksia kummassakaan ryhmässä. Itsearvioitu osaaminen työyksikön toteuttamassa
hoitotyössä parani koeryhmässä tilastollisesti merkitsevästi koulutusintervention jälkeen, mutta
kontrolliryhmässä ei havaittu muutoksia.

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää muistisairaiden hoitotyön kehittämisessä ja täydennys-
koulutusten suunnittelussa sekä hoitohenkilökunnan osaamisen ylläpitämisessä.

Asiasanat: haasteellinen käyttäytyminen, koulutusinterventio, muistisairaus, tehostettu
palveluasuminen
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1 Johdanto  

Maailman terveysjärjestön (World Health Organization (WHO), 2019) mukaan 

muistisairaita henkilöitä on maailmanlaajuisesti noin 50 miljoonaa ja vuosittain 

ilmoitetaan lähes 10 miljoonasta uudesta sairastuneesta. Muistisairaiden 

henkilöiden (jatkossa muistisairas) lukumäärän Euroopassa odotetaan 

kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä (Alzheimer Europe, 2020), koska 

väestön ikääntyessä heidän lukumääränsä kasvaa voimakkaasti (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos [THL], 2020). Suomessa 70 vuotta täyttäneiden määrä on 

kasvanut kolmessa vuodessa 100 000 henkilöllä (Suomen virallinen tilasto [SVT], 

2019) ja nopeasti kasvavalla vanhoista vanhimpien joukolla, yli 85-vuotiailla, 

dementia on tärkein toiminnanvajauksien ja hoidon tarpeen aiheuttaja (Jylhä ym., 

2019). Suomen väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2019 lopussa 61,4, joka on 

korkein lukema vuoden 1922 jälkeen (SVT, 2019). Vähintään joka neljäs asukas 

on 75 vuotta täyttänyt tai vanhempi valtaosassa Suomen kuntia vuonna 2030. 

Väestöllisen huoltosuhteen muutos vaikuttaa selkeästi ikäihmisten palvelujen 

tarpeeseen ja palveluiden toteuttamiseen eri maakunnissa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö [STM] ja Suomen kuntaliitto, 2020.) Suomessa on arviolta 

lähes 200 000 muistisairasta ja vuosittain sairastuu noin 14 500 henkilöä. 

Pitkäaikaishoidossa olevista kolmella neljästä on muistisairaus, ja heistä 

suurimmalla osalla tiedonkäsittely- ja toimintakyky ovat heikentyneet vakavasti. 

(Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2020; THL, 2020.) 

Kansallisen muistiohjelman (STM, 2012) mukaan etenevät muistisairaudet 

ovat merkittävä kansanterveydellinen, kansantaloudellinen sekä inhimillinen 

haaste ja yksi kansantaudeistamme (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 

2020), minkä vuoksi muistisairaiden hoitotyötä tulee kehittää (Hallikainen ym., 

2019). Muistisairauksiin liittyy useita erilaisia oireita, joista osa liittyy tiettyyn 

muistisairauden diagnoosiin ja osa lähes kaikkiin eteneviin muistisairauksiin 

(Lanctôt ym., 2017). Muistisairas pyrkii tulemaan kuulluksi olemassa olevilla 

kognitiivisilla ja psyykkisillä kyvyillään. Muuttunut käyttäytyminen ja sen 

ilmenemismuodot ovat usein hoidon kannalta sekä omaiselle että 

hoitohenkilökunnalle haasteellisempia kuin kognitiiviset muutokset. (Bielderman 

ym., 2021.) Muuttuneesta käyttäytymisestä käytetään kansallisesti ja 

kansainvälisesti nimityksiä käytösoire (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 

2020), behavioral and psychological symptoms of dementia (Cerejeira ym., 2012) 

ja haasteellinen käyttäytyminen (Kales ym., 2015; Hazelhof ym., 2014). 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytösoireista käytetään myös nimityksiä 
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behavioral disturbances ja non-cognitive symptoms (International Psychogeriatric 

Association [IPA], 2015; National Institute for Health and Care Excellence 

[NICE], 2018; Vataja & Koponen, 2015). Käyttäytymisen muutokset voivat 

ilmetä levottomuutena, vaelteluna, toisto-oireina, ahdistuneisuutena ja huuteluna 

(Feast ym., 2016; Kales ym., 2015). Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema 

käyttäytyminen muistisairauksissa on erittäin yleistä (IPA, 2015), ja sitä esiintyy 

eri muistisairauksissa jossakin vaiheessa 90 prosentilla sairastuneista (Selbæk 

ym., 2013). 70–80 prosentilla pitkäaikaishoidon asukkaista on vähintään yksi 

käytösoire (Numminen ym., 2011). Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä 

hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema muistisairaan henkilön 

käyttäytyminen. Käyttäytymistä ei nähdä sairauden oireena, vaan muistisairaan 

keinona viestittää jotain hoitohenkilökunnalle (Tuomikoski ym., 2018) ja 

ilmauksena joko fyysisistä tai psyykkisistä tyydyttämättömistä tarpeista (Moniz-

Cook & James, 2017). Tutkimuksessa käytetään tätä käsitettä myös sen vuoksi, 

että se oli kyselylomakkeessa käsitteellisenä taustana. Tutkimuksessa käytetään 

käsitettä hoitokoti, koska Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

(Kainuun sote) käyttää sitä. Se viittaa hoitokoteihin, joissa henkilökunta on pai-

kalla ympärivuorokautisesti. Hoitokodeissa on useampi erillinen osasto, joista 

käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä työyksikkö. 

Maailman terveysjärjestön (WHO, 2019) mukaan yksi ensisijaisista 

tavoitteista muistisairaiden hoitotyössä on havaita ja käsitellä haasteellisia 

tilanteita, mutta myös muistisairaan persoonallisuuden säilyttäminen on tärkeää 

(Kitwood, 1997). Muistisairaiden hoitotyö vaatii erityisosaamista, kuten 

muistisairauksiin liittyvien emotionaalisten, kognitiivisten ja toiminnallisten 

muutosten tuntemusta, ja siksi hoitohenkilökunnan asianmukainen koulutus on 

tärkeä osa hoitotyötä (Testad ym., 2010). Tässä tutkimuksessa 

koulutusintervention teoreettisena viitekehyksenä oli ihmiskeskeinen 

muistisairaiden hoitotyö (Edvardsson, ym., 2008; Griffiths ym., 2019; Kitwood, 

1997), jossa korostetaan vuorovaikutuksen, aidon kohtaamisen, muistisairaan 

elämänhistorian ja yksilöllisten tarpeiden merkitystä. Näyttöön ja vankkaan 

asiantuntemukseen perustuvilla hoitotyön käytännöillä vähennetään muistisairaan 

käyttäytymisen muutosten ilmaantumista ja niiden aiheuttamia haasteellisia 

tilanteita (Hallikainen ym., 2019). Tässä tutkimuksessa osaaminen määritellään 

monitahoiseksi yhdistelmäksi tietoa, taitoa, arvoja ja asenteita (Cowan ym., 

2005). 

Puutteet hoitohenkilön asianmukaisessa koulutuksessa ovat edelleen 

kansainvälinen huolenaihe, ja ne heikentävät muistisairaiden hoitotyötä (Surr ym., 
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2017). Ikääntyneiden hoitotyön käytännöissä on todettu olevan perusteetonta 

vaihtelua ja näyttöön perustuvat hyvät käytännöt eivät kaikilta osin toteudu 

(Saarnio & Tuomikoski, 2019). Hoitohenkilökunnan koulutusinterventioita on 

kehitettävä edelleen hoitajien osaamisen vahvistamiseksi ihmiskeskeisessä 

hoitotyössä (person-centred care) sekä työtyytyväisyyden ja hoidon laadun 

parantamiseksi (Pakkonen ym., 2021). Tutkimustietoa siitä, kuinka 

muistisairaiden hoitotyössä voidaan parhaiten toteuttaa näyttöön perustuvia 

käytäntöjä, on vain vähän (Lourida ym., 2017). 

 Muistibarometrin (Tommola ym., 2021) mukaan Suomessa sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisten koulutuksessa, niin perus- kuin 

täydennyskoulutuksessa, tulisi kiinnittää huomiota etenkin käytösoireiden 

kohtaamiseen ja hoitoon, kuntoutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseen 

sekä psyykkiseen tukemiseen. Kaiken kaikkiaan yhä edelleen puuttuu kiistaton, 

vahva näyttö siitä, millaisia lääkkeettömiä hoitotyön menetelmiä 

hoitohenkilökunta voi käyttää hoitaessaan iäkkäitä henkilöitä haasteellisissa 

tilanteissa (Legere ym., 2018). Hotus-hoitosuositus (2019) tuo esille, että 

hoitohenkilökunnan tulisi ylläpitää muistisairauksiin, muistisairaiden 

erityispiirteisiin ja muistisairaan päivittäistoiminnoista suoriutumista tukeviin 

lääkkeettömiin menetelmiin liittyvää osaamistaan. Tämän vuoksi tarvitaan 

tutkimusta ikääntyneiden hoitotyöhön kehitettyjen interventioiden 

vaikuttavuudesta (Korhonen ym., 2015; Saarnio ym., 2011). 

Tämä tutkimus on vuoden mittainen kvasikokeellinen seuranta- ja 

interventiotutkimus, joka raportoidaan kolmessa osajulkaisussa ja yhteenveto-

osassa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata koulutusintervention vaikutusta 

hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyteen sekä 

hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja osaamiseen haasteellisissa tilanteissa 

muistisairaiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa. Tutkimuksen 

tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää muistisairaiden tehostetun 

palveluasumisen henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä sekä muistisairaiden 

hoitotyön kehittämisessä. 
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2 Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema 
muistisairaan henkilön käyttäytyminen 
tehostetussa palveluasumisessa  

2.1 Etenevät muistisairaudet 

Muistisairaudet heikentävät sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn osa-alueita, 

kuten kielellisiä toimintoja (afasia), näönvaraista hahmottamista (agnosia) ja 

toiminnanohjausta (apraksia). Toiminnanohjauksen heikentyminen vaikeuttaa 

pukeutumista ja motoristen liikesarjojen suorittamista. (Erkinjuntti ym., 2015.) 

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja, heikentävät laaja-alaisesti 

toimintakykyä ja edetessään johtavat dementiaoireyhtymään. Dementia ei ole 

erillinen sairaus, vaan oireyhtymä, johon liittyy muistihäiriöiden lisäksi yksi tai 

useampi muu oire. Oireita voivat olla kielelliset häiriöt, kätevyyden ja 

monimutkaisten älyllisten toimintojen heikkeneminen sekä tunnistamisen 

vaikeutuminen (Chertkow ym., 2013.) Dementiassa tiedonkäsittelyn 

heikentyminen johtuu elimellisestä syystä. Dementiaan johtavia muistisairauksia 

kutsutaan nykyään eteneviksi muistisairauksiksi. (Erkinjuntti ym., 2015.) 

Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti (AT), 

aivoverenkiertosairauden (AVH) muistisairaus (suurten aivoverisuonten tauti, 

pienten aivoverisuonten tauti, tiedonkäsittelyn kannalta kriittiset infarktit), Lewyn 

kappale -tauti (LKT), Parkinsonin taudin muistisairaus (PT-muistisairaus) sekä 

otsaohimolohkorappeumat (otsalohkodementia, etenevä sujumaton afasia ja 

semanttinen dementia) (Erkinjuntti ym., 2015; Muistisairaudet: Käypä hoito -

suositus, 2020). Alzheimerin tautia sairastavien osuus kaikista etenevää 

muistisairautta sairastavista on 70 prosenttia. AT:n esiintyvyys kasvaa iän myötä. 

Sairaus alkaa muistioireella ja etenee tyypillisesti tiettyjen vaiheiden kautta. 

Muistipainotteinen tyyppi AT:n yleisimpänä tyyppinä, edustaa noin 85:tä 

prosenttia tapauksista. (Erkinjuntti ym., 2015.) Toiseksi yleisin etenevä 

muistisairaus (15–20 % kaikista) on aivoverenkiertosairauden muistisairaus, 

jonka päätyypit ovat pienten aivoverisuonten tauti, suurten suonten tauti sekä 

tiedonkäsittelyn kannalta kriittisellä alueella olevan infarktin aiheuttamat tilat. 

Näistä jälkimmäistä on tavallisimmin henkilöllä, jolla on sekä AT että 

aivoverenkiertosairaus. (Melkas ym., 2015.)  

Suomessa on löydetty 50 suvusta perinnöllinen vaskulaarinen muistisairaus, 

CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts 
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and leukoencephalopathy). Aivoverenkierron häiriöistä johtuvat vaskulaariset 

muistisairaudet ovat yhtä yleisiä kuin Lewyn kappale -tauti. (Eloniemi-Sulkava & 

Sulkava, 2020.) Lewyn kappale -tauti on 50–80 vuoden iässä alkava 

muistisairaus, jonka tyyppioireita ovat tarkkaavuuden, vireystilan ja 

tiedonkäsittelyyn liittyvien oireiden vaihtelut. Selväpiirteiset ja yksityiskohtaiset 

näköharhat ovat tyypillisiä (Rinne, 2015), samoin ekstrapyramidaalioireet eli 

Parkinson-tyyppiset oireet, kuten jähmeys, hitaus, kävelyvaikeus sekä joskus 

vapina (Muistisairaudet, Käypä hoito -suositus, 2020). 

Kaikista etenevistä muistisairauksista pari prosenttia kuuluu 

frontotemporaalisten degeneraatioiden sairausryhmään eli otsa-

ohimolohkorappeumiin (Eloniemi-Sulkava & Sulkava, 2020). 

Frontotemporaalinen degeneraatio on Alzheimerin taudin jälkeen työikäisten 

toiseksi yleisin aivojen pinnallisia osia vaurioittava, dementiaan johtava sairaus. 

Jopa 30–50 prosentilla sairaus on suvuittainen. Sairauden ensioireina ovat 

persoonan muuttuminen, kielelliset ongelmat ja toiminnanohjauksen häiriöt. 

Taudin tunnistamista vaikeuttaa muistihäiriön puuttuminen alkuvaiheessa. 

(Krüger ym., 2021.)  

2.2 Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema muistisairaan 

henkilön käyttäytyminen 

Etenevät muistisairaudet heikentävät kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, 

tiedonkäsittelyä sekä muita ajatustoimintoja. Myös muistisairaan 

käyttäytymisessä voi ilmetä muutoksia, jotka ympäristö voi kokea haasteellisiksi, 

häiritseviksi tai vaikeasti hallittaviksi. Näistä psykologisista oireista ja 

käyttäytymisen muutoksista käytetään kansallisesti nimityksiä käytösoire 

(Muistisairaudet, Käypä hoito -suositus, 2020), käytöshäiriö tai haasteelliseksi 

koettu käyttäytyminen (Tuomikoski ym., 2018) ja muistisairaan ihmisen 

muuttunut käyttäytyminen (Eloniemi-Sulkava & Sulkava, 2020). Kansainvälisesti 

käytetään nimityksiä käytösoire (behavioral and psychological symptoms of 

dementia, BPSD) (Holmes, 2012), haasteellinen käyttäytyminen (challenging 

behaviour), behaviour that challenges (BtC) (Halek ym., 2020), 

neuropsykologiset oireet (neuropsychiatric symptoms) (Torrisi ym., 2017), huolta 

aiheuttava käyttäytyminen (behaviours of concern, BoC) (Cubit ym., 2007) ja 

reagoiva käyttäytyminen (responsive behaviour) (IPA, 2015). Tässä 

tutkimuksessa käytetään käsitettä hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema 

muistisairaan henkilön käyttäytyminen ja käyttäytyminen nähdään muistisairaan 
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keinona viestittää jotain hoitohenkilökunnalle (Tuomikoski ym., 2018) sekä 

ilmauksena joko fyysisistä tai psyykkisistä tyydyttämättömistä tarpeista (Moniz-

Cook & James, 2017). Tutkimuksessa käytetään tätä käsitettä myös sen vuoksi, 

että se oli kyselylomakkeessa käsitteellisenä taustana. 

Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema muistisairaan käyttäytyminen on 

yleistä (IPA, 2015), ja sitä esiintyy noin 90 prosentilla kaikista muistisairaista 

(Selbæk ym., 2013; Bessey & Walaszek, 2019; de Oliveira ym., 2015; Feast ym., 

2016). Se ilmentyy muun muassa aggressiona, ahdistuneisuutena, apatiana, 

depressiona, harha-aistimuksina, harhaluuloina, itsensä vahingoittamisena, 

kuljeskeluna, poikkeavana motorisena käytöksenä ja karkailuna, 

tarkoituksettomana pukeutumisena ja riisuuntumisena, tavaroiden keräilynä ja 

kätkemisenä sekä ärtyneisyytenä (Kales ym., 2015). Käytösoireita esiintyy niin 

lievässä kuin vaikeassakin sairaudessa (Vataja & Koponen, 2015), ja 

käyttäytymisen on raportoitu olevan universaalia (Watt ym., 2020). 

Masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta voi esiintyä kuukausia ennen 

muistisairauden diagnoosia. Muistisairauden edetessä käyttäytyminen muuttuu 

alkuvaiheen masennuksesta ja ahdistuksesta keskivaikean vaiheen 

levottomuuteen, vaelteluun, aggressiivisuuteen ja psykoottisiin oireisiin. 

Muistisairauden vaikeassa vaiheessa voi esiintyä syömiskäyttäytymisen häiriöitä. 

Apaattisuus on yleistä kaikissa muistisairauden vaiheissa. (Hölttä & Pitkälä, 

2019.) 

Puhuttaessa hoitajien kokemasta haasteellisesta käyttäytymisestä on 

huomioitava, että kyse on käyttäytymisen muutoksista, joiden taustalla voi olla 

moninaisia syitä, kuten kipu, ympäristön levottomuus, aivojen 

välittäjäainemuutokset, muistin ja toiminnanohjauksen häiriöt tai ympäristön 

suhtautuminen sairauteen ja sairastuneeseen (Hallikainen ym., 2017). 

Haasteellinen käyttäytyminen -termi avaa pohdittavaksi oleellisen kysymyksen: 

kenen kannalta sairastuneen käytös on haasteellista (Aavaluoma, 2015)? 

Muistisairas reagoi yksilöllisesti itsessään ja vuorovaikutussuhteissaan 

tapahtuviin muutoksiin. Reaktioiden taustalla ovat persoonallisuus, 

elämäntapahtumat, aivomuutokset, kognitiiviset vaikeudet sekä ympäristö ja 

vuorovaikutussuhteet. Muistisairas voi kokea esimerkiksi sivuutetuksi tulemista, 

epäonnistumista, kiinnostuksen puutetta, suuttumusta tai turhautumista. 

Hoitohenkilökunta saattaa ohittaa muistisairaan henkilön näkökulman, ja reaktiot 

nimetään nähdyn käyttäytymisen perusteella esimerkiksi aggressioksi, 

masennukseksi tai levottomuudeksi. (Eloniemi-Sulkava & Sulkava, 2020.) 
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Haasteellinen käyttäytyminen kuormittaa sekä omaisia että hoitajia, ja se 

myös on tavallisin syy muistisairaan siirtymiseen laitoshoitoon (Kales ym., 2015; 

Margallo-Lana ym., 2001). Hoitohenkilökunnan kokema haasteellinen 

käyttäytyminen voi olla muistisairauden ensimmäinen oire, ja joissakin etenevissä 

muistisairauksissa se on niin tyypillistä, että se on osa sairauden diagnostisia 

kriteerejä (Vataja & Koponen, 2015). Alzheimerin taudin alkuvaiheessa joka 

toisella henkilöllä esiintyy masennusta ja ahdistusta, kun taas levottomuus sekä 

epäluuloisuus ovat tavallisempia sairauden edettyä keskivaikeaan vaiheeseen 

(Eloniemi-Sulkava & Sulkava, 2020). Näköharhat ja mielialamuutokset ovat 

Lewyn kappale -taudin varhaisia oireita. Impulsiivisuus, apatia, estottomuus ja 

arvostelukyvyn puute ovat otsa-ohimolohkorappeumassa ilmaantuvia 

käyttäytymisen muutoksia, jotka ilmaantuvat usein jo ennen selviä muutoksia 

tiedonkäsittelyssä. (Vataja & Koponen, 2015.) Otsa-ohimolohkorappeumassa 

esiintyy voimakkaita muutoksia käyttäytymisessä, kuten tahdittomuutta, 

arvostelukyvyttömyyttä ja seksuaalisesti virittyneitä puheita tai tekoja (Eloniemi-

Sulkava & Sulkava, 2020).  

Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema muistisairaan käyttäytyminen on 

sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö muistisairaiden 

hoitotyössä, koska siitä kärsivät muistisairas itse, läheiset sekä hoitohenkilökunta. 

Haasteelliset tilanteet heikentävät merkittävästi muistisairaiden elämänlaatua. 

(Eloniemi-Sulkava & Savikko, 2011.) 

2.3 Tehostettu palveluasuminen 

Kotona asumisen ensisijaisuus korostuu suomalaisessa vanhuspolitiikassa, myös 

silloin, kun tarvitaan säännöllistä tukea ja palvelua (Sosiaali- ja terveysministeriö 

ja Suomen kuntaliitto, 2020). Ehyt hoitoketju turvaa muistisairaan hyvän hoidon, 

ja oleellista on, että muistisairas saa palvelut saumattomasti sairauden edetessä: 

oikeat palvelut oikeassa paikassa oikeaan aikaan niin kotona kuin 

pitkäaikaishoidossakin. Pitkäaikaishoidossa toteutetaan usein muistisairauden 

loppuvaiheen hoito, vaikka omaishoito kotona on sitä ennen voinut kestää useita 

vuosia. (Muistisairaudet, Käypä hoito -suositus, 2020.) 

Suomessa on tavoitteellisesti vähennetty perinteistä pitkäaikaista laitoshoitoa 

ja nykyään ensisijainen ympärivuorokautinen hoito muodostuu tehostetusta 

palveluasumisesta (Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto, 2020). 

Sosiaalihuoltolain (SHL 3: 21§, 2014) mukaisia asumispalveluja ovat tuettu 

asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Tehostettua 
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palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on 

ympärivuorokautista. Henkilöstö on paikalla ja palveluja järjestetään asiakkaan 

tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Asumispalveluissa huolehditaan 

henkilön yksityisyydestä sekä tarpeenmukaisista kuntoutuspalveluista ja 

terveydenhuollon palveluista, kunnioittaen hänen oikeuttaan osallistumiseen. 

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston (THL, 2020) mukaan ”tehostettu 

palveluasuminen on sosiaalipalvelua, jossa palvelunantaja järjestää 

sosiaalihuollon asiakkaalle palveluasunnon ja sinne asiakkaan tarvitsemaa hoitoa 

ja huolenpitoa sekä asumiseen liittyviä palveluja asiakkaan ympärivuorokautiseen 

hoidon ja huolenpidon tarpeeseen. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät 

asiakkaan tarvitsemat ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä 

osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Asunnon voi omistaa 

valtio, kunta, yritys, järjestö, säätiö tai henkilö tai jotkut edellä mainituista 

yhdessä, ja asiakas voi asua joko omistus- tai vuokra-asunnossa. Tehostettua 

palveluasumista on kutsuttu myös ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi.” 

(THL, 2020.) 

Tehostettu palveluasuminen ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa 

on vuotta 2019 lukuun ottamatta lisääntynyt ja laitoshoito vanhainkodeissa sekä 

terveyskeskusten vuodeosastoilla vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2020 

lopussa 75 vuotta täyttäneistä oli tehostetussa palveluasumisessa 7,3 prosenttia 

(1,7 % vuonna 2000), vanhainkodeissa 0,6 prosenttia (5,3 % vuonna 2000) ja 

terveyskeskuksen vuodeosastolla pitkäaikaishoidossa 0,1 prosenttia (3,0 % 

vuonna 2000). Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaita oli vuoden 2020 

lopussa 46 262, kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Alle puolet 

tehostetun palveluasumisen asiakkaista asui kunnallisen palveluntuottajan 

yksikössä. (THL, 2021.) 

Toukokuun 2020 seurannassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön 

kokonaismäärä oli 38 500 henkilöä. Marraskuuhun 2020 verrattuna 

kokonaishenkilöstön määrä oli kasvanut 158 henkilöllä, ja kasvu oli kohdentunut 

pääsääntöisesti hoitotyötä avustavaan henkilöstöön. Vanhuspalveluissa 

lähihoitajat olivat suurin ammattiryhmä. Lähi- ja sairaanhoitajien määrä oli 

laskenut 217 henkilöllä. (Kehusmaa & Alastalo, 2021.) 

Hoidon laatu ympärivuorokautisessa hoidossa on tärkeää erityisesti 

muistisairaille ihmisille (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2020), koska 

kolmella neljästä pitkäaikaishoidossa olevasta henkilöstä on muistisairaus ja 

heistä suurimmalla osalla tiedonkäsittely- ja toimintakyky ovat heikentyneet 

vakavasti (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2020; THL, 2020). Näin ollen 
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muistisairaiden hoitotyö vaatii erityisosaamista, kuten muistisairauksiin liittyvien 

emotionaalisten, kognitiivisten ja toiminnallisten muutosten tuntemusta (Testad 

ym., 2010). 
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3 Hoitohenkilökunnan toimintatavat ja 
osaaminen muistisairaiden hoitotyössä 
tehostetussa palveluasumisessa  

3.1 Muistisairaiden hoitotyö ja toimintatavat 

Muistisairaudet ovat tärkein ikääntyneiden pitkäaikaista avuntarvetta aiheuttava 

sairausryhmä (Martikainen & Viramo, 2015). Alzheimerin taudin varhaisen 

taudinmäärityksen sekä hoidon keskeisinä tavoitteina ovat muistisairaan 

autonomian tukeminen ja ympärivuorokautisen hoidon lykkääminen. Tämä tulisi 

systemaattisesti mieltää osaksi hoidon kokonaisuutta heti diagnoosin 

varmistuttua. (Erkinjuntti & Viramo, 2015.) 

Muistisairaiden hoitotyön tavoitteena on, että muistisairas voi elää 

mahdollisimman täysipainoista, itsensä näköistä elämää omien voimavarojensa 

puitteissa, sairaudestaan huolimatta (Griffiths ym., 2019). Hyvän hoidon 

tavoitteena on sairastuneen sekä hänen läheistensä hyvinvointi, mielekäs elämä, 

oireiden etenemisen hidastaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Hoitotyön 

lähtökohtana on sekä muistisairaan että hänen läheisensä kohtaaminen arvostaen, 

ottaen huomioon muistisairauden mukanaan tuomat muutokset ja muistisairaan 

toimintakykyä tukien. Hyvä hoito edellyttää hoitohenkilökunnalta sosiaalisia 

taitoja, moniammatillista asiantuntemusta sekä yhteistyötä, alueellista 

verkostoitumista ja sujuvaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. (Hallikainen ym., 

2019.) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki (VanhPl 3:14§, 2012) määrää 

toteuttamaan pitkäaikaista hoitoa ja huolenpidon turvaamista niin, että iäkäs 

henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että 

hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, 

hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.  

Hotus-hoitosuositus (2019) tuo hoitotyön keskeisinä asioina esille 

vuorovaikutuksen ja ohjaamisen, joissa muistisairas huomioidaan sekä 

mahdollistetaan muistisairaan omatoimisuus. Musiikkia ja muistelua voidaan 

hyödyntää arjen vuorovaikutustilanteissa, ja muistisairaille tulee olla tarjolla 

monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja, kuten kognitiivisia harjoitteita, stimulaatiota 

sekä niiden yhdistelmiä. Ympärivuorokautisessa hoidossa tulee olla tarjolla eri 

liikuntamuotoja ja omaisille sekä läheisille tulisi mahdollistaa osallistuminen 

muistisairaan arkeen. 



28 

Myös hoitohenkilökunnan kokeman haasteellisen käyttäytymisen hoito on 

keskeinen osa muistisairaan hyvää hoitoa. Hoidossa ensisijaista on 

hoitohenkilökunnan vuorovaikutus- ja toimintatapojen sekä ympäristön 

sopeuttaminen muistisairaan tilanteen mukaan. Hoitohenkilökunnan kokeman 

haasteellisen käyttäytymisen taustalla vaikuttavat tekijät tulisi tunnistaa ja niitä ja 

niiden merkitystä arvioida. On tärkeää, että hoitohenkilökunta toimii 

yhdenmukaisesti. (Vataja, 2017.) 

Kitwood (1997) korosti ihmislähtöistä ajattelumallia, jossa muistisairas 

henkilö kokee elämänsä ainutkertaisella tavalla ja elää ihmissuhteissaan 

yksilöllisellä tavallaan. Ajattelun perustana on tällöin ihmisten välinen todellinen 

kohtaaminen ja kommunikaatio. Kitwood (1997) ymmärsi muistisairaan 

haasteellisen käyttäytymisen olevan usein seurausta vuorovaikutuksen puutteesta 

sekä turvattomuuden tunteesta. (Aavaluoma, 2015.) Hoidon päämääränä on 

muistisairaan elämänlaatu ja muistisairas nähdään ensisijaisesti ihmisenä, jolloin 

hoitotyössä vastataan hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa. Hoidon vaikuttavuus liittyy 

sen ihmiskeskeisyyteen sekä luottamukseen muistisairaan ja hänen läheistensä 

kanssa. (Backman ym., 2020.) 

Eloniemi-Sulkava ja Sulkava (2020) kuvailevat muistisairaan muuttuneen 

käyttäytymisen hoitoa kolmessa viitekehyksessä, jotka ovat sairaus-, hoitaja- ja 

ihmiskeskeinen viitekehys. Sairauskeskeistä viitekehystä edustaa 

käsite ”muistisairauksiin liittyvät käytösoireet”. Hankalien tilanteiden ajatellaan 

johtuvan sairaudesta, ja puhutaan käytösoireita laukaisevien tekijöiden 

tunnistamisesta. Ongelmana tässä viitekehyksessä on ihmisen näkökulman 

puuttuminen. Myös Aavaluoman (2015) mukaan puhtaasti lääketieteellinen 

näkökulma käytösoireisiin on psykoterapeuttisesta ajattelusta käsin puutteellinen 

ja ihmisen kokemusmaailman merkitystä vähättelevä. Hoitajakeskeisessä 

viitekehyksessä käytetään käsitettä haasteellinen käyttäytyminen ja keskeistä on 

hoitajien kokemus haasteellisista tilanteista. Samalla tilanne tulee nähdä myös 

muistisairaan näkökulmasta, jolloin ratkaisuja voidaan löytää tunnistamalla 

muistisairaan pahoinvoinnin taustalla olevat kohtaamattomat tarpeet. 

Kolmannessa eli ihmiskeskeisessä viitekehyksessä muistisairas nähdään 

kokonaisuutena, yhtenä meistä aikuisista ihmisistä. Hyvinvointi rakentuu 

moniulotteisesti, erilaisista fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä. 

Ihmiskeskeisellä viitekehyksellä tarkoitetaan, että muistisairas ilmaisee 

muuttuneella käyttäytymisellään kohtaamattomia tarpeitaan (unmet needs’ 

behaviour) (Kitwood, 1997; Moniz-Cook & James, 2017). Edvardsson ynnä muut 

(2008) määrittelivät ihmiskeskeisen hoitotyön käyttäytymiseksi, joka tunnustaa 
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yksilön subjektiivisen kokemuksen, sisältää päätösten jakamisen ja vaihtoehtojen 

tarjoamisen, käyttää yksilön elämänhistoriaa ohjaamaan hänen hoitoaan ja 

keskittyy säilyneisiin taitoihin ja kykyihin.  

Ikääntyneiden hoitotyön käytännöissä on todettu olevan perusteetonta 

vaihtelua ja näyttöön perustuvat hyvät käytännöt eivät kaikilta osin toteudu 

(Saarnio & Tuomikoski, 2019). Saarnion ynnä muiden (2011) mukaan 

kansallisella tasolla puuttuu tietoa hoitajien toimintatavoista haasteellisissa 

tilanteissa muistisairaiden pitkäaikaishoidossa. Myös Rapaport ynnä muut (2018) 

tuovat esille, että siitä, kuinka hoitohenkilökunta ymmärtää muistisairaan 

henkilön ahdistuneisuutta ja levottomuutta ja reagoi siihen, on vain vähän 

tutkimustietoa.  

3.2 Hoitohenkilökunnan osaaminen muistisairaiden hoitotyössä 

Tässä tutkimuksessa osaaminen määritellään monitahoiseksi yhdistelmäksi tietoa, 

taitoa, arvoja ja asenteita (Cowan ym., 2005). Koskisen ynnä muiden (2013) 

mukaan yleisesti ikääntyneiden hoitotyössä tarvittavaa osaamista ei ole määritelty 

hyvin. Kiljusen (2019) väitöskirjan mukaan tutkimusnäyttöä hoitohenkilökunnan 

itsearvioidusta osaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ikääntyneiden 

hoitotyössä on vain vähän. Tohmolan (2021) mukaan nykyiset sairaanhoitajien 

osaamisvaatimukset eivät ota kantaa haasteellisiin tilanteisiin vastaamiseen 

ikääntyneiden hoitotyössä. Hoitohenkilökunnan kokeman haasteellisen 

käyttäytymisen hoito perustuu kuitenkin suurelta osin hoitohenkilökunnan 

suhtautumiseen ja toimintaan, joten hoitaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa 

olennaisesti käyttäytymisen ilmenemiseen. Hoitohenkilökunnan toimintaan 

vaikuttavat ammatillinen osaaminen, ymmärrys- ja empatiakyky, työpaikan 

olosuhteet ja työyhteisö sekä oma elämäntilanne ja jaksaminen. (Mönkäre, 2017.) 

Hoitotyössä osaaminen sisältää tiedot, taidot ja asenteet, joten hoitajalla tulee olla 

teoreettista, näyttöön perustuvaa tietoa sekä tietoa asukkaan mieltymyksistä, 

tavoista ja tottumuksista. Asukkaan elämänhistorian tunteminen on yksilöllisen 

hoidon ja huolenpidon edellytys. Suomessa, kuten muuallakin maailmassa 

pyritään hoitokulttuurin muutokseen tehtäväkeskeisestä, rutiininomaisesta 

työskentelytavasta asukaskeskeiseen, yksilölliseen lähestymistapaan. (Kiljunen, 

2019.) 

WHO (2017) suosittelee, että muistisairaiden hoitokotien hoitohenkilökunnan 

tulisi kehittää osaamistaan näytön sekä kulttuuri- ja ihmisoikeuslähtöisen terveys- 

ja sosiaalihuollon pohjalta. Hotus-hoitosuositus (2019) tuo esille, että 
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hoitotyöntekijöiden koulutus ja osaaminen sekä osaamisen päivittäminen ja 

täydentäminen auttavat toteuttamaan laadukasta ja potilasturvallista hoitotyötä. 

Työnantaja vastaa siitä, että hoitotyöntekijä voi osallistua ammatilliseen 

täydennyskoulutukseen, ja työnantajan tulee seurata hoitotyöntekijöiden 

osaamista. Hoitosuosituksen mukaan hoitotyöntekijöille suunnatun koulutuksen 

tulisi sisältää monipuolisesti aiheita eri muistisairauksiin ja lääkkeettömiin 

menetelmiin liittyen, kuten käyttäytymisen muutokset, muistisairauden 

vaikutukset sosiaaliseen kanssakäymiseen, vuorovaikutustilanteisiin ja hoitoon, 

muistisairaan toimintakyvyn arviointi sekä erilaisten lääkkeettömien menetelmien 

toteutus. Koulutuksessa olisi hyvä käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä, kuten 

luentoja, käytännön harjoittelua, roolipelejä, pelejä, hoidonsuunnittelutyöpajoja, 

vertaisryhmäkeskusteluja, ryhmätöitä, kirjallisia ohjeistuksia sekä 

harjoitustehtäviä. Kokeneen henkilökunnan toteuttamasta mentoroinnista ja 

käytäntöön viedyn menetelmän auditoinnista voi olla hyötyä. (Hotus, 2019.) 

Hoitokodeissa tulisi varmistaa, että hoitohenkilökunta voi vahvistaa toistensa 

osaamista, jolloin kollektiivisen osaamisen summa ylittää yksilöllisen osaamisen 

määrän (Bing-Jonsson ym., 2016). 

Siitä, millaisia kokemuksia hoitokodeissa on hoitohenkilökunnan kokeman 

haasteellisen käyttäytymisen hoitamisesta, on kuitenkin vain vähän tietoa 

(Ostaszkiewicz ym., 2015). Evripidoun ynnä muiden (2019) mukaan 

muistisairaita hoitavan hoitohenkilökunnan tiedoissa, vuorovaikutustaidoissa ja 

tietämyksessä hoitotyön menetelmistä on puutetta. Brown ynnä muut (2014) 

totesivat yhdeksi ongelmaksi sen, ettei hoitohenkilökunnalla ollut riittävästi tietoa 

unihäiriöiden ja muistisairauksien yhteydestä. Kiljusen (2019) mukaan iäkkäiden 

hoidossa tarvitaan monipuolista osaamista, mutta kaikkien hoitotyön 

ammattilaisten osaaminen hoitokodeissa ei ole riittävää. Vaikka suurin osa 

Kiljusen (2019) väitöskirjatutkimuksen osallistujista kuvaili osaamistaan hyväksi 

tai riittäväksi, osa-alueiden mittaaminen osoitti useita puutteita hoitokodeissa 

työskentelevien hoitotyön ammattilaisten itsearvioidussa osaamisessa. 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) toteaa, 

että ”sosiaalihuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään 

ammattitaitoaan sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja 

määräyksiin. Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö saa 

työssään tarvittavan perehdytyksen ja että hän voi osallistua ammattitaitonsa 

kehittämiseksi tarpeelliseen täydennyskoulutukseen”. 

Niin ikään laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) toteaa, 

että ”terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja 
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kehittämään ammattitoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä perehtymään 

ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Työnantajan tulee 

seurata ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, 

että ammattihenkilö voi osallistumalla tarvittavaan ammatilliseen 

täydennyskoulutukseen ja muilla ammatillisen kehittymisen menetelmillä 

ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan voidakseen harjoittaa ammattiaan 

turvallisesti ja asianmukaisesti”.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista (VanhPL 3:14§, 2012) määrää, että ”toiminnan johtamisen 

on tuettava laadukasta asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, eri viranomaisten ja 

ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittämistä”. Lain mukaan 

toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne 

vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja 

heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta, jotta toimintayksikkö voi 

turvata laadukkaat palvelut. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen 

laitoshoidon toimintayksikössä, jolla on yhteiset toimitilat ja oma 

työvuorosuunnittelu ja joka toimii yhden esimiehen alaisuudessa, toteutuneen 

henkilöstömitoituksen on 1.1.2022 alkaen oltava vähintään 0,6 työntekijää 

asiakasta kohti (9.7.2020/565). 

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää täydennyskoulutusta 

sosiaalihuollon henkilöstölle ja pääosin työnantaja vastaa täydennyskoulutuksen 

mahdollistamisesta ja sen rahoittamisesta. STM (2006) on julkaissut kunnille 

suositukset täydennyskoulutuksen järjestämisen tueksi. Täydennyskoulutuksen 

riittävä määrä määritellään yksilöllisesti, huomioiden henkilön peruskoulutuksen 

pituus, työn vaativuus sekä toimenkuva. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 

täydennyskoulutuksen määräksi arvioitiin noin 3–10 päivää vuodessa henkilöä 

kohden. (STM, 2006.) Terveydenhuollon ammattihenkilöstön 

täydennyskoulutuksesta säädetään terveydenhuoltolaissa, työterveyslaissa, laissa 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä STM:n asetuksessa. STM (2004) on 

antanut myös suositukset täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi 

terveydenhuollossa. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (2020) selvityksessä 

vuonna 2020 täydennyskoulutukseen osallistui 59 prosenttia kuntasektorin 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja 

kokonaiskustannukset olivat yhteensä 166 miljoonaa euroa. Eniten 

täydennyskoulutusta saivat lääkärit, hammaslääkärit sekä muu korkeakoulutettu 
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sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Sairaanhoitajilla koulutuspäiviä oli 

keskimäärin 2,6/henkilö ja lähihoitajilla 1,8/henkilö.  

Vuoden 2020 Muistibarometrissa (Tommola ym., 2021) ympärivuorokautisen 

hoidon ammattihenkilöstö arvioi osaamisensa parhaaksi muistioireiden 

tunnistamisessa ja muistisairaiden ihmisten kohtaamisessa. Näihin liittyvän 

osaamisensa arvioi jokseenkin hyväksi tai hyväksi reilusti yli 80 prosenttia 

vastaajista. Muistibarometrin kyselyn vastaajina olivat kunnat, kuntayhtymät ja 

yhteistoiminta-alueet (n = 139), ja vastausprosentti oli 79. Kaikkiaan kysely kattoi 

82,7 prosenttia kaikista Manner-Suomen kunnista. Muistibarometrin mukaan 

parannettavaa on edelleen erityisesti muistisairaiden ihmisten kuntoutumisen 

tukemisessa sekä käytösoireiden kohtaamisessa ja hoitamisessa. Alle 70 

prosenttia arvioi niihin liittyvän osaamisensa hyväksi tai jokseenkin hyväksi. 

Heikoimmaksi tunnistettiin työikäisten muistisairaiden erityistarpeisiin liittyvä 

osaaminen. Sen arvioi hyväksi tai jokseenkin hyväksi neljäsosa. Kiljusen (2019) 

mukaan ikääntyneiden hoivakodeissa tarvittavia hoitotyön osaamisalueita ovat 

eettinen osaaminen, vuorovaikutustaidot, yhteistyö, kliiniset taidot, johtamis- ja 

kehittämisosaaminen sekä hyvinvoinnin edistäminen. Korhosen ynnä muiden 

(2015) mukaan ikääntyneiden hoitotyön käytännöissä, kuten perushoidon osa-

alueilla, kuntouttavan hoitotyön toteutumisessa sekä hoitoon liittyvien eettisten 

periaatteiden, kuten yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden, toteutumisessa 

näyttää olevan vaihtelua. Tulokset osoittavat myös, että näyttöön perustuvat hyvät 

käytännöt eivät kaikilta osin toteudu ikääntyneiden hoitotyössä. 

Kokonaiskuvan saamiseksi hoitohenkilökunnan osaamisesta haasteellisissa 

tilanteissa muistisairaiden henkilöiden hoitotyössä tehtiin kartoittava katsaus 

informaatikon ohjauksessa. Kartoittavassa katsauksessa, jossa hyödynnettiin 

selainpohjaista Covidence-työkalua, pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen: 

Mitä tutkimustuloksia on raportoitu hoitohenkilökunnan osaamisesta 

haasteellisissa tilanteissa muistisairaiden hoitotyössä? Tiedonhaussa käytettiin 

neljää kansainvälistä tietokantaa (PubMed, Scopus, Cinahl, PsycArticles) sekä 

yhtä kansallista tietokantaa. Haku rajoitettiin julkaisuvuosiin 2010–2021. 

(taulukko 1.)  
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Taulukko 1. Tiedonhaun toteuttaminen, aikarajaus: 2010–2021 

Hakukone 

ja 

rajaukset 

Hakusanat Haun 

tulos 

PubMed 

 

 

 

"Professional Competence"[Mesh] OR competenc* OR skill* OR knowledge 

"Memory Disorders"[Mesh] OR "Dementia"[Mesh]  

OR “memory disorder*” OR dementia OR “lewy body disease” OR alzheimer* OR 

“Frontotemporal Lobar Degeneration” 

 

"Residential Facilities"[Mesh] OR "Long-Term Care"[Mesh]  

OR "nursing home*" OR “residential care” OR “long-term care”  

 

“Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia” OR BPSD OR "Behavioral 

Symptoms"[Mesh] OR “behavioral symptom*” OR “behavioural symptom*” OR 

“challenging behaviour” OR “challenging behavior” OR “challenging situation” OR 

“problem behaviour” "Nurses"[Mesh] "Nursing Staff"[Mesh] OR nurs* OR staff  

 

176 

Cinahl 

 

 

(MH "Professional Competence+") OR competenc* OR skill* OR knowledge 

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

dementia OR “lewy body disease” OR alzheimer* OR “Frontotemporal Lobar 

Degeneration” 

(MH "Residential Facilities+") OR "nursing home*" OR “residential care” OR “long-term 

care” OR (MH "Long Term Care") 

(MH "Behavioral Symptoms+") OR “Behavioral and Psychological Symptoms of 

Dementia” OR BPSD OR “behavioral symptom*” OR “behavioural symptom*” OR 

“challenging behaviour” OR “challenging behavior” OR “challenging situation” OR 

“problem behaviour” OR “problem behavior” 

(MH "Nurses") OR (MH "Nursing Home Personnel") OR nurs* OR staff 

 

772 

Scopus 

 

 

competenc* OR skill* OR knowledge 

“memory disorder*” OR dementia OR “lewy body disease” OR alzheimer*  

OR “Frontotemporal Lobar Degeneration” 

"Residential Facilit*” OR "nursing home*" OR “residential care” OR “long-term care” 

“Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia” OR BPSD OR “behavioral 

symptom*” OR “behavioural symptom*” OR “challenging behaviour” OR “challenging 

behavior” OR “challenging situation*” OR “problem behaviour” OR “problem behavior” 

 

116 

PsycArti

cles 

 

 

(DE "Competence" OR DE "Professional Competence") OR competenc* OR skill* OR 

knowledge (DE "Memory Disorders" OR DE "Amnesia") OR (DE "Dementia" OR DE 

"AIDS Dementia Complex" OR DE "Dementia with Lewy Bodies" OR DE "Presenile 

Dementia" OR DE "Pseudodementia" OR DE "Semantic Dementia" OR DE "Senile 

Dementia" OR DE "Vascular Dementia") OR “memory disorder*” OR dementia OR 

0 
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“lewy body disease” OR alzheimer* OR “Frontotemporal Lobar Degeneration” 

DE "Residential Care Institutions" OR DE "Halfway Houses" OR DE "Nursing Homes" 

OR "nursing home*" OR “residential care” OR “long-term care” 

“Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia” OR BPSD OR “behavioral 

symptom*” OR “behavioural symptom*” OR “challenging behaviour” OR “challenging 

behavior” OR “challenging situation*” OR “problem behaviour” OR “problem behavior” 

(DE "Nurses" OR DE "Psychiatric Nurses" OR DE "Public Health Service Nurses") OR 

nurs* OR staff 

Medic 

 

muistisair* dementia "memory disorder" AND hoitaja* sairaanhoitaj* nurse kompetens* 

skill* osaam* competenc* AND käytösoire* haasteell* käyttäytymisoir* 2010 

7 

Katsaukseen valittiin ne alkuperäistutkimukset ja katsaukset, jotka vastasivat 

ennalta määriteltyjä valintakriteereitä. Valintakriteerit määriteltiin PCC-

menetelmää hyödyntäen (taulukko 2).  

Taulukko 2. Alkuperäistutkimusten valintakriteerit. 

PCC Valintakriteerit 

P (tutkimusjoukko) Hoitohenkilökunta, joka työskentelee muistisairaiden hoitotyössä. 

C (käsite) Hoitohenkilökunnan osaaminen haasteellisissa tilanteissa muistisairaiden 

hoitotyössä. 

C (konteksti) Muistisairaiden henkilöiden hoitotyö. 

Kokonaisuudessaan tiedonhaku tuotti yhteensä 1 071 tulosta, ja kaksoisversioiden 

poiston jälkeen jäljelle jäi 862 alkuperäisartikkelia. Tiivistelmän perusteella 

tarkasteltiin 56:ta artikkelia, joista kartoittavaan katsaukseen otettiin neljä 

artikkelia (kuvio 1). 
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Kuvio 1. Kartoittavan katsauksen tiedonhaun prosessi. 

3.3 Kartoittavan katsauksen tulokset 

Katsaukseen valikoitui yksi systemaattinen kirjallisuuskatsaus, yksi laadullinen 

haastattelututkimus, yksi koulutusinterventiotutkimus ja yksi kyselytutkimus. 

Tutkimuksia yhdisti se, että niissä tutkittiin hoitohenkilökunnan osaamista, 

asenteita, tietämystä, näkemystä ja itseluottamusta muistisairaiden hoitotyössä, 

liittyen erityisesti haasteellisiin tilanteisiin. 

Rivett ynnä muut (2019) selvittivät systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessaan (n = 19), millaiseksi hoitohenkilökunta kokee oman 

osaamisensa muistisairaiden hoitotyössä, onko olemassa erityisiä interventioita, 

jotka parantavat osaamista, ja vaikuttaako pätevyyden tunne hoitotyöhön. 

Katsaukseen valikoituneista tutkimuksista vain neljässä havaittiin tilastollisesti 

merkitsevä osaamisen paraneminen. Kuudessa tutkimuksessa ei havaittu 

merkittävää eroa, ja yhdessä tutkimuksessa osaaminen laski tilastollisesti 

merkitsevästi. Kahdeksassa tutkimuksessa tutkimusaineistoa ei analysoitu 

tilastollisesti. Menestyneimmissä interventioissa koulutuksen ohella tarjottiin 

käytännön tukea. Useimmat tutkimukset osoittivat, että hoitohenkilökunnan 
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osaamisen ja itseluottamuksen parantaminen paransi myös hoitotyötä ja 

henkilöstön hyvinvointia. 

Scerri ja Scerri (2019) tutkivat koulutusintervention (14 tuntia) vaikutusta 

julkisissa hoitokodeissa työskentelevän maltalaisen hoitohenkilökunnan tietoihin, 

asenteisiin ja itseluottamukseen muistisairaiden hoitotyössä. Tuloksissa havaittiin, 

että eniten koulutus vaikutti tiedon lisääntymiseen, mutta jonkin verran havaittiin 

myös vaikutusta hoitohenkilökunnan asenteisiin ja itseluottamukseen. 

Tutkimuksen mukaan koulutuksella on kumulatiivinen vaikutus tietoon, 

asenteisiin ja itseluottamukseen ja siksi esihenkilöiden tulisi panostaa jatkuvaan 

hoitohenkilökunnan kehittämisohjelmaan kertaluonteisen koulutuksen sijaan. 

 Clifford ja Doody (2018) haastattelivat irlantilaisten hoitokotien hoitajia (n = 

9) tutkiakseen heidän näkemyksiään muistisairaista, joilla esiintyy haasteellista 

käyttäytymistä. Tutkimuksessa korostui se, että hoitajien tulee tehdä 

itsereflektointia ja tarkastella omia ajatuksiaan, asenteitaan ja reaktioitaan. 

Vastaajien mukaan näihin asioihin voidaan vaikuttaa koulutusinterventioilla. 

Tutkimuksen mukaan koulutusstrategioissa on otettava huomioon koko 

henkilöstö, jotta ohjeita haasteellisiin tilanteisiin muistisairaiden hoitotyössä 

voidaan kehittää. 

Cohen-Mansfield ynnä muut (2012) vertailivat tutkimuksessaan lääkäreiden, 

psykologien ja sairaanhoitajien asenteita muistisairaiden käytösoireiden 

lääkehoitoon ja lääkkeettömiin menetelmiin sekä tietämystä lääkkeettömistä 

menetelmistä ja niiden käytöstä. Sairaanhoitajat suhtautuivat myönteisimmin 

lääkkeettömiin menetelmiin, ja lääkärit suhtautuivat lääkehoitoon myönteisemmin 

kuin psykologit. Lääkäreillä oli vähemmän tietoa lääkkeettömistä menetelmistä 

kuin sairaanhoitajilla ja psykologeilla. Tutkimukseen osallistuneet olivat 

yksimielisesti sitä mieltä, että lääkkeettömiä menetelmiä pitäisi käyttää enemmän, 

mutta samalla he uskoivat myös lääkehoidon olevan toimiva menetelmä 

käytösoireiden hoidossa. 

Yhteenvetona kartoittavasta katsauksesta voidaan todeta, että tutkimustieto 

hoitajien osaamisesta muistisairaiden hoitotyössä haasteellisen käyttäytymisen 

osalta on erittäin vähäistä, mikä on samansuuntaista Kiljusen (2019) väitöskirjan 

tulosten kanssa. Tuloksissa on viitteitä siitä, että koulutusinterventioilla voidaan 

vähentää haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyttä ja lisätä hoitohenkilökunnan 

osaamista, mutta haasteena on standardoitujen, yhtenäisten mittaustapojen ja -

menetelmien puuttuminen.  
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3.4. Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista 

Tuomikoski ynnä muut (2018) totesivat järjestelmällisten katsausten 

katsauksessaan, että tutkimusnäyttö tukee lääkkeettömien menetelmien käyttöä 

hoitohenkilökunnan haasteelliseksi koetun käyttäytymisen vähentämisessä 

muistisairaiden hoitotyössä, mutta näyttö on kuitenkin pääosin suuntaa antavaa. 

Musiikin käytöllä on vahvin tutkimusnäyttö haasteelliseksi koetun käyttäytymisen 

vähentämisessä. Myös muistisairaan yksilölliset tarpeet ja toivomukset 

huomioivien menetelmien käytöstä muistisairaan kiihtyneisyyden ja 

aggressiivisuuden vähentämisessä on vahvaa tutkimusnäyttöä. Muistisairaiden 

hoitotyössä tarvitaan haasteellisen käyttäytymisen hoitoa varten joukko 

lääkkeettömiä ja yksilöllisesti muistisairaalle henkilölle räätälöityjä 

toimintatapoja. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta voidaan määrittää interventiot, 

jotka sopivat parhaiten tiettyyn käyttäytymiseen ja kontekstiin. Korkealaatuista 

tutkimusta aiheesta on edelleen vähän. (Legere ym., 2018.) Kim ja Park (2017) 

totesivat systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan ja meta-analyysissaan, että 

ihmiskeskeinen hoitotyö vähensi muistisairaiden neuropsykiatrisia oireita 

pitkäaikaishoidossa ja paransi heidän elämänlaatuaan. Scerri ja Scerri (2019) 

osoittivat, että myös aiempiin koulutuksiin osallistuminen liittyi 

hoitohenkilökunnan tietoon, asenteisiin ja itseluottamukseen eli jatkuvalla 

koulutuksella oli kumulatiivinen vaikutus. 

Rapaportin ynnä muiden (2017) mukaan hoitohenkilökunnan koulutuksen 

tehokkuudesta on vain vähän tai ei ollenkaan tutkimusnäyttöä, ellei tutkimuksiin 

sisälly oppimisen vahvistamista, esimerkiksi ryhmätaitojen ja henkilökohtaisen 

taitojen koulutusta, käytännön harjoittelua ja oppimisen säännöllistä, esimerkiksi 

kuukausittaista, seurantaa. Annearin ynnä muiden (2017) mukaan 

muistisairauksia koskevan osaamisen tasoon ei vaikuta pelkästään koulutus, vaan 

myös käytännön kokemuksella työstä muistisairaiden henkilöiden kanssa on 

merkitystä. Hirst (2017) tuo esille, että koulutukseen liittyvissä tutkimuksessa 

tutkitaan usein asennemuutoksia, tiedon lisääntymistä sekä tyytyväisyyttä 

tarjottuun koulutukseen, mutta vain harva tutkimuksista selvittää hoidon laadussa 

tapahtuvia muutoksia. 

Kiljusen (2019) väitöstutkimuksen mukaan Suomessa ei ole tutkimusnäyttöä 

hoitohenkilökunnan osaamisesta. Suomalaisissa hoitokodeissa työskentelevä 

hoitohenkilökunta on pätevää monilla osa-alueilla, mutta itsearvioinnin mukaan 

heidän osaamisessaan on myös monia puutteita. Vaikuttaa siltä, että 

hoitohenkilökunta on pätevämpi huomioimaan hoitokodin asukkaiden fyysisiä 
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tarpeita kuin psykososiaalisia ja eksistentiaalisia tarpeita. Myös Rivett ynnä muut 

(2019) totesivat systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan, että muistisairaiden 

hoitohenkilöstön osaamiseen ja itseluottamuksen kartoittamiseen omina 

käsitteinään keskittynyt tutkimus puuttuu. Voidaan kuitenkin todeta, että 

henkilöstön osaamisen ja itseluottamuksen lisäämisellä on etuja hoidon 

järjestämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Clifford ja Doody (2018) 

toivat esille myös sen, että laadullista tutkimusnäyttöä siitä, millaisia kokemuksia 

hoitajilla on muistisairaiden haasteellisesta käyttäytymisestä, on vähän. Tässä 

tutkimuksessa tehty kartoittava katsaus hoitohenkilökunnan osaamisesta vahvisti 

edellä olevia tutkimustuloksia. Tutkimustietoa spesifisti hoitajien osaamisesta 

haasteellisissa tilanteissa on erittäin vähän. Tutkimukset painottuvat erilaisten 

koulutusinterventioiden vaikuttavuuteen, niin haasteellisen käyttäytymisen kuin 

hoitajien asenteiden, kokemusten, työhyvinvoinnin sekä stressin osalta. 

Koulutusinterventiot vaihtelevat tutkimuksissa niin sisällöllisesti, kestoltaan kuin 

toteutustavoiltaan. Benbow ynnä muut (2011) haastattelivat muistisairaita ja 

heidän läheisiään selvittääkseen heidän kokemuksiaan hoitohenkilökunnan 

taidoista muistisairaiden hoitotyössä. Tuloksista nousi kuusi teemaa: tieto 

dementiasta, yksilökeskeinen hoito, kommunikointi, suhteet, tuki ja muistisairaan 

auttaminen osallistumaan toimintaan. Hoitohenkilökunnalta vaaditaan näiden osa-

alueiden hallintaa, mutta vastaajien mukaan osaamisessa on puutteita. 

Tutkimuksissa osoitetaan se, että hoitohenkilökunnalta puuttuu tietoa 

muistisairauksista ja muistisairaiden hoitotyöstä (Ehlman ym., 2018; Evripidou 

ym., 2019; Robinson ym., 2014; Zhao ym., 2021). Cohen-Mansfield ynnä muut 

(2012) havaitsivat, että tietämys lääkkeettömistä hoitotyön menetelmistä vaihteli 

lääkäreiden, psykologien ja hoitajien välillä. On mahdollista, että kaikki voivat 

hyötyä laajemmasta lääkkeettömien hoitotyön menetelmien koulutuksesta ja 

kokemuksesta. Zhao ynnä muut (2021) totesivat systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessaan, että koulutusinterventioilla voidaan lisätä 

hoitokodeissa työskentelevän hoitohenkilökunnan tietoa muistisairauksista, mutta 

koulutusinterventioiden vaikutus hoitohenkilökunnan asenteisiin ja osaamiseen ei 

ole tilastollisesti merkitsevää. Koulutusinterventioiden vaikutukset 

hoitohenkilökunnan pätevyyteen ja minäpystyvyyteen muistisairaiden hoitotyössä 

ovat eri tutkimuksissa erilaisia, mikä johtuu koulutusinterventioiden sisällön ja 

toteutustavan vaihtelusta sekä tilastollisten menetelmien puutteista. Jutkowitz 

ynnä muut (2016) arvioivat systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa sekä meta-

analyysissa lääkkeettömien hoitotyön interventioiden (mm. henkilökunnan 

koulutus) tehokkuutta muistisairaiden agitaation ja aggression vähentämisessä 



39 

sekä hallitsemisessa hoitokodissa. Tutkimusnäyttö interventioiden tehokkuudesta 

oli riittämätöntä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hoitohenkilökunnan osaamisesta 

haasteellisissa tilanteissa muistisairaiden pitkäaikaishoidossa tarvitaan edelleen 

lisää tutkimusta. Tämän tutkimuksen viitekehys ja keskeiset käsitteet ovat 

kuviossa 2. 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen viitekehys ja keskeiset käsitteet. 
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4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitohenkilökunnan kokeman haasteellisen 

käyttäytymisen esiintyvyyttä, hoitohenkilökunnan toimintatapoja ja osaamista 

sekä koulutusintervention vaikutusta näihin muistisairaiden tehostetussa 

palveluasumisessa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää 

muistisairaiden tehostetun palveluasumisen henkilöstön osaamisen 

ylläpitämisessä sekä muistisairaiden hoitotyön kehittämisessä. 

Tutkimus sisältää kolme osatutkimusta, joiden tarkoitukset on kuvattu alla. 

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

Osatutkimus I: 

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata haasteellisen käyttäytymisen kohtaamiseen 

liittyviä henkilöstön koulutusinterventioita ja niiden vaikutuksia haasteellisen 

käyttäytymisen esiintyvyyteen muistisairaiden henkilöiden pitkäaikaishoidossa. 

1. Millaisia haasteellisen käyttäytymisen kohtaamiseen liittyviä 

koulutusinterventioita on toteutettu muistisairaiden pitkäaikaishoidossa 

työskenteleville hoitajille? (Osajulkaisu I) 

2. Millaisia vaikutuksia haasteellisen käyttäytymisen kohtaamiseen liittyvillä 

hoitohenkilökunnan koulutusinterventioilla on muistisairaiden henkilöiden 

haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen pitkäaikaishoidossa? 

(Osajulkaisu I) 

Osatutkimus II: 

Tutkimuksen tarkoitus: Selvittää haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyttä sekä 

hoitajien toimintatapoja ja osaamista muistisairaiden henkilöiden hoitotyössä 

tehostetussa palveluasumisessa. Selvittää koeryhmän hoitohenkilökunnan tarpeita 

koulutuksen sisällön suhteen ja suunnitella koulutusinterventio. 

3. Kuinka paljon haasteellista käyttäytymistä esiintyy muistisairaiden 

henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa? (Osajulkaisu II) 

4. Millaisia toimintatapoja hoitohenkilökunta käyttää kohdatessaan haasteellista 

käyttäytymistä muistisairaiden henkilöiden pitkäaikaishoidossa? (Osajulkaisu 

II) 
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5. Millaista osaamista muistisairaiden henkilöiden hoitotyö vaatii 

hoitohenkilökunnan arvioimana? (Osajulkaisu II) 

Osatutkimus III: 

Tutkimuksen tarkoitus: Arvioida hoitohenkilökunnan koulutusintervention 

vaikuttavuutta hoitohenkilökunnan kokeman haasteellisen käyttäytymisen 

esiintyvyyteen sekä hoitajien toimintatapoihin ja osaamiseen haasteellisissa 

tilanteissa muistisairaiden henkilöiden hoitotyössä tehostetussa 

palveluasumisessa. 

6. Minkälaisia vaikutuksia hoitohenkilökunnan koulutusinterventiolla on 

hoitohenkilökunnan kokeman haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen 

sekä hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja osaamiseen hoitajien arvioimana 

muistisairaiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa? (Osajulkaisu III)  
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5 Tutkimusaineistot ja -menetelmät 

Tutkimus jakautui kolmeen osatutkimukseen (taulukko 3). Ensimmäisessä 

osatutkimuksessa, systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, kuvattiin 

hoitohenkilökunnan koulutusinterventioita ja niiden vaikutuksia haasteellisen 

käyttäytymisen esiintyvyyteen muistisairaiden pitkäaikaishoidossa. Aineistoa 

hyödynnettiin koulutusintervention suunnittelussa. Toisessa osatutkimuksessa 

selvitettiin haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyttä koe- ja kontrolliryhmän 

muistisairailla sekä hoitohenkilökunnan toimintatapoja ja osaamista 

haasteellisissa tilanteissa. Lisäksi kartoitettiin koeryhmän hoitohenkilökunnan 

tarpeita koulutuksen sisällön suhteen. Kolmannessa osatutkimuksessa arvioitiin 

koulutusintervention vaikuttavuutta hoitohenkilökunnan kokeman haasteellisen 

käyttäytymisen esiintyvyyteen sekä hoitajien toimintatapoihin ja osaamiseen 

haasteellisissa tilanteissa. 

Taulukko 3. Tutkimuksen eteneminen.  

Tutkimusasetelma Osatutkimus I Osatutkimus II Osatutkimus III 

    

Tutkimuksen tarkoitus Kuvata haasteellisen 

käyttäytymisen 

kohtaamiseen liittyviä 

henkilöstön 

koulutusinterventioita ja 

niiden vaikutuksia 

haasteellisen 

käyttäytymisen 

esiintyvyyteen 

muistisairaiden 

pitkäaikaishoidossa. 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus. 

Selvittää haasteellisen 

käyttäytymisen 

esiintyvyyttä sekä 

hoitajien toimintatapoja ja 

osaamista 

muistisairaiden 

hoitotyössä tehostetussa 

palveluasumisessa. 

Selvittää koeryhmän 

hoitohenkilökunnan 

tarpeita koulutuksen 

sisällölle ja suunnitella 

koulutusinterventio. 

Arvioida 

hoitohenkilökunnan 

koulutusintervention 

vaikuttavuutta 

haasteellisen 

käyttäytymisen 

esiintyvyyteen sekä 

hoitajien toimintatapoihin 

ja osaamiseen 

haasteellisissa tilanteissa 

muistisairaiden 

hoitotyössä tehostetussa 

palveluasumisessa. 

Kvasikokeellinen 

koulutusinterventio. 

    

Aineistonkeruu Tiedonhaku toteutettiin 

kolmeen tietokantaan: 

Cinahl, Medline ja 

Scopus. Tiedonhakua 

tehtiin myös 

manuaalisesti 

Kaksi puolistrukturoitua 

kyselyä: ”Muistisairaan 

henkilön kohtaaminen 

pitkäaikaishoidossa” -

kysely ja ”Hoitajien 

tarpeet koulutuksen 

Puolistrukturoitu 

kyselylomake ennen 

koulutusinterventiota 

sekä 3 ja 12 kk 

koulutusintervention 

jälkeen. 
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Tutkimusasetelma Osatutkimus I Osatutkimus II Osatutkimus III 

hyödyntämällä 

alkuperäistutkimusten 

lähteitä. 

sisällölle” -kysely 

koulutusintervention 

suunnittelun avuksi. 

 

Aineisto 

 

RCT-tutkimukset 

tietokannoista sekä 

manuaalisesti vuosilta 

2006–2018. Haku tuotti 

yhteensä 110 viitettä, 

joista lopulliseen 

analyysiin valikoitui 13 

alkuperäistutkimusta. 

 

Kahden tehostetun 

palveluasumisen 

hoitokodin 

hoitohenkilökunta (n = 

106). 

Koulutusintervention 

suunnitteluun: 

koeryhmän hoitokodin 

hoitohenkilökunta (n = 

69). 

 

Kahden tehostetun 

palveluasumisen 

hoitokodin 

hoitohenkilökunta (n = 

127), koe- ja 

kontrolliryhmä. 

 

Analyysimenetelmät 

 

Kuvaileva synteesi. 

 

Ristiintaulukointi, khiin 

neliö -testi, Spearmanin 

korrelaatiokerroin, 

aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi. 

 

Toistettujen mittausten 

kaksisuuntainen ANOVA. 

 

Aineistonkeruun 

ajankohta 

 

Joulukuu 2016 – 

tammikuu 2017 

 

Toukokuu–kesäkuu 2018 

 

Marraskuu 2019 

 

Osajulkaisu 

 

I 

 

II 

 

III 

5.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (I osajulkaisu) 

Osatutkimuksessa I esiteltiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella 

hoitohenkilökunnan koulutusinterventioihin liittyvä aikaisempi tutkimustieto. 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on yksi luotettavimmista tavoista yhdistää 

aikaisempaa tietoa (Kääriäinen & Lahtinen, 2006) ja tarkasti rajattuja, valikoituja 

sekä tiettynä aikana tehtyjä tutkimuksia (Johansson, 2007). Kirjallisuuskatsauksen 

tarkoituksena oli kuvata haasteellisen käyttäytymisen kohtaamiseen liittyviä 

hoitohenkilökunnan koulutusinterventioita ja niiden vaikutuksia haasteellisen 

käyttäytymisen esiintyvyyteen muistisairaiden pitkäaikaishoidossa. 

Kirjallisuuskatsauksessa noudatettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

viitekehystä (Centre for Reviews and Dissemination [CRD], 2009). Tuloksia 
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hyödynnettiin koeryhmän hoitohenkilökunnan koulutusintervention 

suunnittelussa.  

5.1.1 Aineistonkeruu 

Vuonna 2019 haettiin tietoa RCT-tutkimuksista vuosilta 2006–2018 manuaalisesti 

sekä informaatikon ohjauksessa Cinahl-, Medline- ja Scopus-tietokannoista 

(taulukko 4).  

Taulukko 4. Hakusanat tietokannoista. 

Tietokanta Hakusanat 

CINAHL (MH ”Education+”) OR (education or training) (MH ”Memory Disorders+”) OR 

(MH ”Dementia+”)) OR (memory dis* or dementia) ((MH ”Nursing Homes+”) OR 

(MH ”Long Term Care”) OR (MH ”Residential Care+”) OR (nursing home or long term 

care or residential care or nursing homes) AND rct or randomized controlled trial* 

 

SCOPUS (education OR training) AND (”memory dis*” OR dementia) AND (”nursing home*” 

OR ”long term care” OR ”residential care) AND TITLE (rct OR ”randomized controlled 

trial*”) AND PUBYEAR > 2006 AND PUBYEAR < 2018 

 

MEDLINE Education AND Nursing AND Memory Disorders OR Dementia Nursing Homes OR 

Long-Term Care OR Residential Facilities, limit 9 to yr=”2006 - 2018”, limit to 

randomized controlled trial 

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin alkuperäistutkimukset, jotka vastasivat ennalta 

määriteltyjä tutkimuskysymysten sekä PICOS-formaatin mukaisia valinta- ja 

poissulkukriteerejä (taulukko 5). Valintaprosessin tuloksena oli 110 viitettä, joista 

laadunarviointiin valikoitui 14 alkuperäistutkimusta. Kaksi tutkijaa arvioi valitut 

alkuperäistutkimukset (n = 14) käyttäen Joanna Briggs -instituutin (JBI) 

kokeellisen tutkimuksen kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa. Tutkijat suorittivat 

laadunarvioinnin ensin itsenäisesti, minkä jälkeen mahdollisista eroavaisuuksista 

keskusteltiin yhdessä. Arviointikriteerien mukaisesti kyllä-vastauksista annettiin 

yksi piste ja ei-vastauksista sekä epäselvistä vastauksista nolla pistettä, ja 

maksimipistemäärä oli 10. (JBI, 2008.) Tutkimukset saivat 4–8 pistettä, ja 

mukaan otettiin yli viisi pistettä saaneet tutkimukset, koska huomiota kiinnitettiin 

satunnaistamiseen, sokkouttamiseen, tutkimusryhmiin jakautumisen salaamiseen 

jaosta vastaavalta, koe- ja kontrolliryhmien samankaltaisuuteen, ryhmien 

yhdenmukaiseen kohteluun lukuun ottamatta tutkimuksen kohteena olevaa 
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menetelmää, tulosten mittaamiseen samalla tavalla ryhmissä, tulosten 

luotettavaan mittaamiseen soveltuvin tilastollisin menetelmin. Laadunarvioinnin 

jälkeen analyysiin jäi 13 tutkimusta. (Kuvio 3.) 

Taulukko 5. Alkuperäistutkimusten valinta- ja poissulkukriteerit. 

PICOS Valintakriteerit Poissulkukriteerit 

P (population) Henkilökunta, joka työskentelee 

muistisairaille tarkoitetussa yksikössä. 

Hoitohenkilökunta, joka ei työskentele 

muistisairaille tarkoitetussa yksikössä 

(esimerkiksi kotihoito). 

 

I (intervention) Henkilöstön koulutus muistisairaan 

haasteellisen käyttäytymisen 

kohtaamiseen. 

Koulutusinterventiot, jotka eivät liity 

muistisairaan haasteellisen 

käyttäytymisen kohtaamiseen tai 

kohdistuvat lääkehoitoon. 

 

C (comparator) Henkilökunta ei ole saanut koulutusta 

muistisairaan kohtaamiseen. 

 

 

O (outcomes) Muutokset muistisairaan haasteellisessa 

käyttäytymisessä. 

 

 

S (study design) RCT-tutkimukset vuosilta 2006–2018. Tutkimusasetelma on laadullinen. 

Tutkimuksen julkaisukieli on jokin muu 

kuin suomi tai englanti. 

 

 

  



47 

 

Kuvio 3. Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaun prosessi. 

5.1.2 Aineiston analyysi 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineisto analysoitiin kuvailevalla 

synteesillä, joka noudattaa sisällönanalyysin periaatteita (Kääriäinen & Lahtinen, 

2006). Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin enemmän asioiden 

ryhmittelyyn kuin sisällönanalyysin mukaiseen abstrahointiin. Aluksi 

tutkimusaineisto luettiin useasti läpi kokonaiskuvan muodostamiseksi. 

Seuraavaksi aineisto jäsennettiin ja luokiteltiin (osajulkaisu I, taulukko 2) 

tutkimuskysymysten mukaisesti. Aineiston tutkimuksia verrattiin toisiinsa ja 
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etsittiin yhtenäisiä piirteitä tutkimus tutkimukselta, pyrkien synteesiin. Aineistosta 

etsittiin tietoa siitä, miten henkilökunnan koulutusinterventioita on toteutettu ja 

miten ne ovat vaikuttaneet muistisairaiden haasteelliseen käyttäytymiseen. Meta-

analyysi tai metasynteesi eivät olleet kirjallisuuskatsauksessa mahdollisia, koska 

alkuperäistutkimusten tutkimusasetelmat olivat niin heterogeenisiä ja meta-

analyysin vaatimuksena kuitenkin on, että analyysiin koottavat tutkimukset ovat 

samantyyppisiä (Salminen, 2011). 

5.2 Koulutusintervention suunnittelu (II osajulkaisu) 

Kokonaiskuvan luomiseksi aiheesta ja koulutusintervention sisällön suunnittelun 

avuksi osatutkimuksessa II selvitettiin hoitohenkilökunnan haasteelliseksi 

kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä sekä hoitohenkilökunnan toimintatapoja ja 

osaamista muistisairaiden hoitotyössä tehostetussa palveluasumisessa yhdistäen 

koe- ja kontrolliryhmän aineistot (n = 106). Lisäksi selvitettiin koeryhmän (n = 

69) hoitohenkilökunnan sen hetkiset koulutustarpeet koulutuksen sisällön 

suunnittelemiseksi. 

5.2.1 Tutkimusjoukko ja aineistonkeruu 

Tutkimusjoukko 

Tutkimushenkilöt olivat kahden kainuulaisen tehostettua palveluasumista 

tarjoavan hoitokodin hoitohenkilökunta. Tutkimukseen valittiin sopivuuteen 

perustuen harkinnanvaraisella otannalla (convenience sampling) kaksi Kainuun 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoitokotia, jotka olivat sekä asukas- 

että henkilöstömäärältään lähes samankokoisia. Myös asukkaiden hoitoisuus oli 

molemmissa hoitokodeissa samankaltaista. Tutkimuksessa toinen hoitokoti toimi 

koeryhmänä ja toinen kontrolliryhmänä. Harkinnanvaraisessa otannassa, 

tarkemmin näytteessä, otantayksiköt poimitaan harkitusti, pyrkien 

mahdollisimman objektiiviseen ja tasapuoliseen tulokseen (Holopainen & 

Pulkkinen, 2008). Tässä tutkimuksessa ei laskettu voima-analyysia, koska 

koulutus suoritettiin organisaatiolähtöisesti. Aineisto kerättiin paperisilla 

kyselylomakkeilla, jotka tutkija toimitti hoitokotien esihenkilöille ja he edelleen 

hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunta palautti täytetyt lomakkeet suljetussa 
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kirjekuoressa esihenkilön huoneessa olevaan palautuslaatikkoon, jonka tutkija 

haki vastausajan (3 viikkoa) päätyttyä. 

Kyselylomakkeet 

Osatutkimuksen II aineistonkeruussa käytettiin kahta kyselylomaketta. 

Koulutusintervention suunnittelussa käytettiin apuna ”Hoitajien tarpeet 

koulutuksen sisällölle” -kyselylomaketta, jolla pyrittiin kartoittamaan koeryhmän 

hoitohenkilökunnan sillä hetkellä keskeisimmät koulutustarpeet ja toiveet 

koulutuksen suhteen. Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman 

käyttäytymisen esiintyvyyttä sekä hoitajien toimintatapoja ja osaamista 

kartoitettiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella ”Muistisairaan henkilön 

kohtaaminen pitkäaikaishoidossa”. Kyselylomakkeet pohjautuivat 

systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (Piirainen ym., 2020). ”Hoitajien tarpeet 

koulutuksen sisällölle” –kyselylomake sisälsi 19 kysymystä, jotka koskivat 

taustatietoja (9), täydennyskoulutusta (1), työkiertoa ja omahoitajuutta (2), 

koulutustarvetta tällä hetkellä ja toiveita koulutukselle (3), haasteellista 

käyttäytymistä (2), toimintatapoja haasteellisissa tilanteissa (1) ja osaamista (1). 

Kyselylomakkeessa kerrottiin, että tutkimuksessa käytetään haasteellinen 

käyttäytyminen –käsitettä. ”Muistisairaan henkilön kohtaaminen 

pitkäaikaishoidossa” -kyselylomake pohjautui Saarnion ynnä muiden (2009) ja 

Hynnisen ynnä muiden (2016) kehittämiin strukturoituihin kyselylomakkeisiin. 

Se sisälsi 20 kysymystä, jotka koskivat taustatietoja (7), haasteellisten tilanteiden 

esiintyvyyttä (1), haasteellisen käyttäytymisen muotoja (1), toimintatapoja 

haasteellisissa tilanteissa (1), osaamista (3), tilojen soveltuvuutta (1), fyysisiä 

rajoituksia (1), johtamistapaa (1), haasteellisen käyttäytymisen vaikutusta työssä 

jaksamiseen (1) ja yleisiä hoitotyön kysymyksiä (3).  

Kyselylomakkeen ”Muistisairaan henkilön kohtaaminen pitkäaikaishoidossa” 

sisällön luotettavuus (sisältövaliditeetti) varmistettiin asiantuntijapaneelissa (n = 

4) (Pittman & Bakas, 2010). Asiantuntijapaneeli koostui henkilöistä, joilla on 

vahva asiantuntijuus ja pitkä kliininen työkokemus muistisairaiden henkilöiden 

hoitotyöstä. Kyselylomaketta arvioitiin erillisellä arviointilomakkeella, jossa oli 

kaikki kyselylomakkeen kysymykset (n = 20). Arviointilomakkeessa oli Likert-

asteikollinen kysymyksenasettelu sekä mahdollisuus vapaaseen tekstiin. 

Arvioinnissa käytettiin kysymyskohtaista luotettavuusindeksiä (I-CVI), ja koko 

kyselylomakkeen luotettavuusindeksi laskettiin jakamalla I-CVI-arvot 

kysymysten lukumäärällä. Näin saadusta tuloksesta käytetään nimitystä S-
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CVI/Ave, ja tässä tutkimuksessa se oli 1. Polit ja Beck (2006) suosittelevat 

käyttämään S-CVI/Ave-laskentatapaa ja asettamaan sen raja-arvoksi 0,90 tai 

enemmän. 

Kyselylomake ”Hoitajien tarpeet koulutuksen sisällölle” lähetettiin ensin 

koeryhmän hoitokodin esihenkilöille (n=2) arvioitavaksi ja he käsittelivät sitä 

työyhteisön palaverissaan. Tällä pyrittiin varmistamaan se, että kyselylomake on 

organisaatiolähtöinen. Saadun palautteen mukaisesti tutkija muokkasi kahden 

kysymyksen sanamuotoja. Lomakkeen sisällön luotettavuus varmistettiin 

asiantuntijoilla (n = 4), joilla on vahva asiantuntijuus ja pitkä kliininen 

työkokemus, pedagoginen pätevyys ja he olivat suorittaneet syventäviä opintoja 

perustutkintonsa jälkeen. Kyselylomake lähetettiin asiantuntijoille sähköpostitse, 

ja heitä pyydettiin arvioimaan sitä. Saadun palautteen mukaisesti 

kyselylomakkeeseen ei ollut tarvetta tehdä muutoksia. 

5.2.2 Aineiston analyysi 

Kvantitatiivinen tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisilla analyysimenetelmillä 

IBM SPSS Statistics for Windows (versio 25) -ohjelmalla. Tutkimuksessa 

raportoidut muuttujat ristiintaulukoitiin ja analysoitiin khiin neliö -testillä. 

Jatkuvien muuttujien välistä suhdetta selvitettiin Spearmanin 

korrelaatioanalyysilla. Tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä raja-arvo oli 

p < 0,05 ja tilastollisesti erittäin merkitsevä p < 0,001 (Polit & Beck, 2012). 

”Muistisairaan henkilön kohtaaminen pitkäaikaishoidossa” -kyselylomake 

sisälsi yhden avoimen kysymyksen, joka koski hoitajien näkemystä 

muistisairaiden henkilöiden hoitotyössä vaadittavasta osaamisesta: ”Millaista 

osaamista muistisairaan henkilön hoitotyö vaatii Sinulta? Vaatii mielestäni 

seuraavanlaista osaamista:” Vastaukset kysymykseen olivat lyhyitä ja 

ytimekkäitä, ja niiden pituus vaihteli muutamista sanoista muutamiin virkkeisiin. 

Vastauksia avoimeen kysymykseen saatiin paljon (n = 96), ja siksi niiden sisältö 

abstrahoitiin. Analyysimenetelmäksi valittiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

(Elo & Kyngäs, 2008; Kyngäs ym., 2011), jossa analyysiyksikkönä käytettiin 

sanaa tai käsitettä. Aineistoa luettaessa esitettiin tutkimuskysymyksen mukainen 

kysymys: ”Millaista osaamista muistisairaiden henkilöiden hoitotyö vaatii 

hoitohenkilökunnan arvioimana?” Samaa tarkoittavat lausumat yhdistettiin 

alaluokiksi ja niille annettiin kuvaava nimi. (Elo & Kyngäs, 2008; Polit & Beck, 

2012). Alaluokkia yhdisteltiin edelleen yläluokiksi ja niitä edelleen pääluokiksi. 

Luokkien rakenne on nähtävissä taulukossa 9. Aineistoa kvantifioitiin laskemalla, 
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kuinka monta kertaa tietyn luokan sisältämä asia ilmenee aineistossa. 

Kvantifioinnin tulokset esitetään frekvensseinä (f). Tarkoituksena on osoittaa 

aineiston perusteella, millaista osaamista hoitohenkilökunnan itsensä mielestä 

muistisairaiden hoitotyössä vaaditaan. 

5.3 Kvasikokeellinen koulutusinterventio (III osajulkaisu) 

Osatutkimuksen III, kvasikokeellisen koulutusintervention, tarkoituksena oli 

arvioida hoitohenkilökunnan koulutusintervention vaikuttavuutta 

hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyteen sekä 

hoitajien toimintatapoihin ja osaamiseen haasteellisissa tilanteissa muistisairaiden 

hoitotyössä tehostetussa palveluasumisessa. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa 

mittausajankohdassa: ennen koulutusinterventiota sekä kolme kuukautta ja 12 

kuukautta koulutusintervention jälkeen.  

5.3.1 Tutkimusjoukko 

Tutkimusjoukko koostui kahden hoitokodin hoitohenkilökunnasta, kuten 

osatutkimuksessa II. Ennen koulutusinterventiota hoitokodit eivät eronneet 

merkitsevästi toisistaan vastaajien iän (p = 0,717), työkokemuksen kyseisellä 

osastolla (p = 0,355), työkokemuksen muistisairaiden hoitotyössä (p = 0,799), 

koulutuksen (p = 0,687), työsuhteen (p = 0,140) tai nykyisen työpaikan (p = 

0,108) osalta. Hoitokodit erosivat merkitsevästi toisistaan ainoastaan vastaajien 

sukupuolen (p = 0,044) osalta. Tutkimukseen osallistuneiden koe- ja 

kontrolliryhmäläisten taustatiedot kullakin mittauskerralla on kuvattu taulukossa 

6. 

Taulukko 6. Tutkimukseen osallistuneiden koe- ja kontrolliryhmäläisten taustatiedot 

Taustatiedot 

 

Ennen 

koulutusinterventiota 

 3 kk koulutusintervention 

jälkeen 

 12 kk koulutusintervention 

jälkeen 

 

 

Koeryhmä 

(n=57) 

Kontrolliryhmä 

(n=49) 

 

 Koeryhmä 

(n=43) 

Kontrolliryhmä 

(n=51) 

 Koeryhmä 

(n=41) 

Kontrolliryhmä 

(n=52) 

Ikä ka (kh), 

vuotta 

 

44,3 

(13,3) 

 

45,1 (11,2)  43,8 (12,9) 47,2 (10,5)  44,9 (12,0) 46,2 (11,6) 

Työkokemus 

kyseisellä 

 

4,7 (7,6) 

 

3,7 (5,0) 

  

3,1 (4,1) 

 

4,1 (6,3) 

  

3,5 (4,7) 

 

3,0 (3,8) 
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Taustatiedot 

 

Ennen 

koulutusinterventiota 

 3 kk koulutusintervention 

jälkeen 

 12 kk koulutusintervention 

jälkeen 

 

 

Koeryhmä 

(n=57) 

Kontrolliryhmä 

(n=49) 

 

 Koeryhmä 

(n=43) 

Kontrolliryhmä 

(n=51) 

 Koeryhmä 

(n=41) 

Kontrolliryhmä 

(n=52) 

osastolla ka (kh), 

vuotta 

Työkokemus 

muistisairaiden 

hoitotyössä  

ka (kh), vuotta 

 

 

 

11,7 (9,6) 

 

 

 

11,2 (8,6) 

  

 

 

12,0 (9,4) 

 

 

 

13,2 (9,0) 

  

 

 

12,4 (10,8) 

 

 

 

12,3 (9,3) 

 

Sukupuoli, n (%) 

  Nainen 

  Mies 

 

 

53 (93,0) 

4   (7,0) 

 

 

 

49 (100,0) 

0   (0,0) 

  

 

40 (93,0) 

3   (7,0) 

 

 

50 (98,0) 

1   (2,0) 

  

 

38 (92,7) 

3   (7,3) 

 

 

51  (98,1) 

1    (1,9) 

Koulutus, n (%) 

 Sairaanhoitaja 

 Lähi/perushoitaja 

 

3   (5,5) 

45 (81,8) 

 

4   (8,2) 

39 (79,6) 

  

3   (7,3) 

35 (85,4) 

 

4 (7,8) 

43 (84,3) 

  

3   (7,5) 

31 (77,5) 

 

2    (3,8) 

47  (90,4) 

 

Työsuhde, n (%) 

  Vakituinen 

  Määräaikainen 

 

 

 

45 (78,9) 

11 (19,3) 

 

 

43 (87,8) 

4   (8,2) 

  

 

38 (88,4) 

5   (11,6) 

 

 

48 (94,1) 

2   (3,9) 

  

 

33(80,5)      

6(14,6) 

 

 

 

46  (88,5) 

4    (7,7) 

Nykyinen 

työpaikka, n (%) 

  Tavallinen 

  hoivaosasto 

Lyhytaikaisosasto 

 

 

 

48 (84,2) 

9   (15,8) 

 

 

 

34 (70,8) 

14 (29,2) 

  

 

 

36 (83,7) 

7   (16,3) 

 

 

 

37 (72,5) 

14 (27,5) 

  

 

 

36 (90,0) 

4   (10,0) 

 

 

 

42 (80,8) 

10 (19,2) 

5.3.2 Intervention toteuttaminen 

Tehostettua palveluasumista tarjoavien hoitokotien johdolta anottiin kirjallinen 

tutkimuslupa. Koeryhmään valitun hoitokodin esihenkilöiden kanssa järjestettiin 

tapaaminen, jossa tutkija kertoi tutkimuksesta, sen etenemisestä ja siihen 

liittyvistä käytännön järjestelyistä. Tutkija teki tutkimuksesta ja sen etenemisestä 

Youtube-videon ja lähetti linkin siihen hoitokotien esihenkilöille, jotka välittivät 

linkin eteenpäin hoitohenkilökunnalle. Esihenkilöt tiedottivat tutkimuksesta 

hoitohenkilökunnalle myös hoitokotien palavereissa. 

Koulutusinterventio toteutettiin koeryhmään kuuluvan hoitokodin 

hoitohenkilökunnalle elokuun ja marraskuun 2018 välisenä aikana kaikkiaan 



53 

seitsemänä koulutuskertana (7 x 2 tuntia). Tutkija toimi kouluttajana koko 

koulutusintervention ajan. Koulutusten ajankohdat valittiin yhdessä hoitokodin 

esihenkilöiden kanssa, jotta mahdollisimman moni hoitohenkilökunnasta pääsisi 

osallistumaan koulutukseen. Koulutusten ajankohdaksi valikoitui kello 13–15, ja 

koulutukseen osallistuivat kaikki hoitohenkilökunnan jäsenet, jotka olivat sillä 

hetkellä työvuorossa. Esihenkilöt huolehtivat siitä, että osastoille jäi 

vastuuhoitajat. Kaikki koulutuskerrat järjestettiin hoitokodin yhteisessä 

ruokalatilassa, jotta hoitohenkilökunnan olisi helppo päästä paikalle. Esihenkilöitä 

pyydettiin jokaiseen koulutuskertaan, ja he myös osallistuivat. 

Koulutusintervention sisältö ja eteneminen on kuvattu kuviossa 4. 

 Koulutusintervention hoitotieteellisenä taustateoriana oli ihmiskeskeinen 

muistisairaiden hoitotyö (Kitwood, 1997) sekä kontekstuaalinen oppimiskäsitys, 

jossa oppija on aktiivinen toimija. Koulutuksessa käsiteltiin Kitwoodin (1997) 

esittämiä muistisairaan psykologisia tarpeita, kuten osallisuutta, toimijuutta, 

identiteetin säilymistä ja kiintymystä. Koulutuksessa hoitohenkilökunta pohti 

yhdessä kouluttajan kanssa ihmislähtöisyyden periaatteita ja kuinka ne näkyvät 

nykyisessä hoitokodin ja yksittäisen hoitajan toiminnassa. Hoitohenkilökunta 

pohti pienryhmissä sitä, millä toimintatavoilla he saisivat lisättyä 

ihmislähtöisyyttä hoitokodin päivittäiseen arkeen. Kontekstuaalisessa 

oppimiskäsityksessä korostetaan kykyä ratkaista ongelmia, jotka nousevat 

todellisesta elämästä. Opetuksen lähtökohtana ovat oppijan omakohtaiset 

kokemukset, ja opettaja ohjaa oppimista oikeaan suuntaan kohti tavoitteita. Tähän 

oppimiskäsitykseen kuuluu ilmiöiden havainnointi ja reflektointi, joiden myötä 

ilmiöistä muodostuu ymmärrys. Oppijoita kannustetaan oppimaan toisiltaan sekä 

yhdessä tiiminä. (Davtyan, 2014.) Opetusmenetelminä koulutusinterventiossa 

käytettiin aktivoivia menetelmiä, kuten kirjoitustehtäviä sekä ryhmä- ja 

parikeskusteluja.  
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Kuvio 4. Koulutusintervention sisältö ja eteneminen. 
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5.3.3 Aineistonkeruu 

Ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin ennen koulutusinterventiota, toinen 

kolme kuukautta koulutusintervention jälkeen ja kolmas 12 kuukautta 

koulutusintervention jälkeen. Tutkija toimitti paperiset kyselylomakkeet 

(”Muistisairaan henkilön kohtaaminen pitkäaikaishoidossa”), tutkimustiedotteen 

(liite 1) ja palautuskuoret hoitokotien esihenkilöille, jotka välittivät ne koe- ja 

kontrolliryhmien vastaajille. Vastaajat palauttivat täytetyt kyselylomakkeet 

suljetussa kirjekuoressa esihenkilön huoneessa olevaan laatikkoon, jonka tutkija 

kävi hakemassa aineistonkeruun jälkeen. Vastausajaksi annettiin kolme viikkoa. 

Ensimmäisellä mittauskerralla vastausprosentti oli 83 (n = 106), toisella 74 (n = 

94) ja kolmannella 73 (n = 93). 

5.3.4 Aineiston analyysi 

Kvantitatiivinen tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisilla analyysimenetelmillä 

IBM SPSS Statistics for Windows (versio 27) -ohjelmaa käyttäen. Ensin 

suoritettiin toistettujen mittausten kaksisuuntainen ANOVA (RM Anova) 

päämuuttujien (ryhmä, aika) ja niiden yhdysvaikutuksen (ryhmä x aika) 

tilastollisen merkitsevyyden määrittämiseksi. Jos RM Anova osoitti merkitsevän 

yhdysvaikutuksen, aikapisteiden välinen parittainen vertailu tehtiin molemmille 

ryhmille erikseen. Tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä raja-arvo oli p < 

0,05 (Polit & Beck, 2012).  
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6 Tulokset 

Tässä luvussa kuvataan ensin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia 

(osajulkaisu I). Sitten tarkastellaan koeryhmän hoitohenkilökunnan tarpeita 

koulutuksen sisällön suhteen sekä hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman 

käyttäytymisen esiintyvyyttä ja hoitohenkilökunnan toimintapoja ja osaamista 

haasteellisissa tilanteissa koe- ja kontrolliryhmän aineistot yhdistäen (osajulkaisu 

II). Lopuksi esitellään tulokset hoitohenkilökunnan koulutusintervention 

vaikutuksista hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen 

esiintyvyyteen sekä hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja osaamiseen 

haasteellisissa tilanteissa (osajulkaisu III). Edellä mainittuja tekijöitä mitattiin 

ennen koulutusinterventiota, kolme ja 12 kuukautta koulutusintervention jälkeen.  

6.1 Hoitohenkilökunnan koulutusinterventiot muistisairaiden 

pitkäaikaishoidossa ─ systemaattinen kirjallisuuskatsaus, 
osajulkaisu I 

Tutkimusilmiötä koskevien aikaisempien tutkimusten kartoittamiseksi toteutettiin 

systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena oli kuvata haasteellisen 

käyttäytymisen kohtaamiseen liittyviä henkilöstön koulutusinterventioita ja niiden 

vaikutuksia haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen muistisairaiden 

pitkäaikaishoidossa. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia hyödynnettiin 

hoitohenkilökunnan koulutusintervention suunnittelussa. 

Kirjallisuuskatsauksen valintaprosessin tuloksena oli 110 viitettä, joista 

laadunarviointiin valikoitui 13 alkuperäistutkimusta. Tutkimuksista kolme oli 

tehty Norjassa, kaksi Australiassa ja kaksi Englannissa. Ranskassa, Saksassa, 

Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa ja Alankomaissa oli 

tehty yksi tutkimus kussakin. Tutkimusten kohderyhmänä olivat hoitokotien 

hoitohenkilöstö sekä hoitokodeissa asuvat muistisairaat. Tutkimukseen 

osallistuneiden muistisairaiden otoskoko vaihteli 145:stä 553 osallistujaan. 

Koulutusinterventiot hoitohenkilökunnalle toteutettiin eri tavoilla: koko 

henkilökunnalle tai osalle siitä, ryhmämuotoisesti ja yksilöllisesti mestari-

kisällimallia käyttäen. Koulutuskertojen määrä ja koulutusinterventioiden pituus 

vaihtelivat kahden päivän koulutuksesta kymmenen kuukautta kestävään 

koulutusinterventioon. Myös koulutusinterventioiden sisällöissä ja menetelmissä 

oli eroja. (Osajulkaisu I, taulukko 2.) 
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Koulutusten sisällöissä nousi esille yksilökeskeisen hoitotyön viitekehys 

(Chenoweth ym., 2009; Deudon ym., 2009; Fossey ym., 2006; McCabe ym., 

2015; Rokstad ym., 2013). Hoitohenkilökuntaa kannustettiin tunnistamaan ja 

huomioimaan kokonaisvaltaisesti muistisairaan perustarpeet, elämänhistoria sekä 

hänelle mieluisat asiat (Chenoweth ym., 2009; Rapp ym., 2013). 

Koulutukset olivat käytännönläheisiä, sisältäen perustiedot muistisairauksista 

sekä niihin liittyvistä mahdollisista käytösoireista (Deudon ym., 2009; Testad ym., 

2010). Hoitohenkilökuntaa rohkaistiin löytämään lääkkeettömiä hoitotyön 

menetelmiä haasteellisiin tilanteisiin. Hoitajia ohjattiin käyttämään haasteellisessa 

tilanteessa ohjekortteja (Deudon ym., 2009). Lisäksi korostettiin 

kommunikaatiota, erityisesti muistisairaan peseytymistilanteissa, sekä 

muistisairaiden tarpeiden huomioimista ja kunnioittamista (Gozalo ym., 2014). 

Haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisyssä korostui fyysisen ympäristön 

merkitys (Fossey ym., 2006; Gozalo ym., 2014; Wenborn ym., 2013). 

Koulutuksissa käytettiin opetusmenetelminä videoita, roolipelejä (Gozalo 

ym., 2014), ryhmä- ja työpajatyöskentelyä (McCabe ym., 2015; Testad ym., 2016) 

sekä erilaisia käytännön harjoituksia ja oppimistehtäviä (Wenborn ym., 2013). 

Tavoitteena oli kohtaaminen muistisairaan kanssa ja vaihtoehtoisten menetelmien 

löytyminen haasteellisiin tilanteisiin. Valmentava työote ilmeni 

koulutusinterventioissa ohjauksena, neuvontana ja kannustavana otteena (Deudon 

ym., 2009; Rapp ym., 2013; Testad ym., 2010). Koulutukseen osallistuvalle 

hoitohenkilökunnalle annettiin palautetta ja heille tarjottiin mahdollisuus yhteisiin 

ryhmäkeskusteluihin. He saivat vuorovaikutteista tukea ja ohjausta kuukausittain 

(Testad ym., 2010). Chenoweth ynnä muut (2009) hyödynsivät säännöllistä 

puhelinohjausta ja käyntejä hoitokodeissa koulutusintervention jälkeen. 

Hoitohenkilökunnan koulutusintervention jälkeen muistisairaiden 

neuropsykiatriset oireet, aggressiivisuus ja haasteellinen käyttäytyminen 

vähenivät (Ballard ym., 2018; Chenoweth ym., 2009; Deudon ym., 2009; Pieper 

ym., 2016; Rapp ym., 2013; Testad ym., 2010; Testad ym., 2016) CMAI-mittarilla 

mitattuna. Aina henkilöstön koulutusinterventiolla ei ollut vaikutusta 

agitaatiokäyttäytymiseen tai haasteelliseen käyttäytymiseen (Ballard ym., 2016; 

Fossey ym., 2006; Rokstad ym., 2013; Wenborn ym., 2013). Wenbornin ynnä 

muiden (2013) mukaan muistisairaiden elämänlaatu heikkeni 

koulutusintervention kohteena olevissa yksiköissä. 

Kahdeksassa tutkimuksessa (Ballard ym., 2016; Fossey ym., 2006; Gozalo 

ym., 2014; McCabe ym., 2015; Pieper ym., 2016; Rapp ym., 2013; Testad ym., 

2010; Testad ym., 2016; Wenborn ym., 2013) tarkasteltiin koulutusintervention 
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vaikutuksia psyykenlääkkeiden käyttöön. Koulutusinterventiolla pystyttiin 

vähentämään psyykenlääkkeiden käyttöä. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa 

(Testad ym., 2010) koulutuksella ei ollut vaikutusta psyykenlääkkeiden käyttöön. 

Myös muistisairaisiin kohdistuvien rajoitteiden käyttö väheni (Testad ym., 2010; 

Testad ym., 2016) koulutusintervention myötä. 

6.2 Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema käyttäytyminen ja 

hoitohenkilökunnan osaaminen muistisairaiden tehostetussa 
palveluasumisessa, osajulkaisu II 

Kokonaiskuvan luomiseksi ja koulutusintervention sisällön suunnittelun avuksi 

tutkimuksessa selvitettiin koeryhmän hoitohenkilökunnan (n = 69) senhetkisiä 

tarpeita koulutuksen sisällön suhteen. Lisäksi selvitettiin hoitohenkilökunnan 

haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä sekä hoitohenkilökunnan 

toimintatapoja ja osaamista muistisairaiden hoitotyössä tehostetussa 

palveluasumisessa yhdistäen koe- ja kontrolliryhmän aineistot (n = 106). 

6.2.1 Hoitohenkilökunnan tarpeet koulutuksen sisällön suhteen 

Kyselyyn vastasi koeryhmän hoitokodista 41 henkilöä (n = 69). Vastaajien keski-

ikä oli 44 ± 13,4 vuotta, ja heillä oli työkokemusta muistisairaiden hoitotyöstä 

keskimäärin 11 ± 9,6 vuotta. Suurin osa vastaajista (74 %) kertoi haasteellisia 

tilanteita esiintyvän päivittäin, ja koulutuksen koki tarpeelliseksi 85 prosenttia. 

Vastaajista 61 prosenttia ei ollut osallistunut lainkaan muistisairaiden henkilöiden 

hoitotyön täydennyskoulutukseen. Vastaajat ilmoittivat suureksi tai melko 

suureksi koulutuksen tarpeeksi konkreettiset esimerkit toimintatavoista 

haasteellisissa tilanteissa (85,4 %), työyhteisön yhteiset toimintatavat (80 %) ja 

vuorovaikutusosaamisen (62,5 %). 

Vastaajista seitsemän vastasi avoimeen kysymykseen, jossa oli mahdollisuus 

esittää omat toiveensa koulutuksesta. Kysymykseen ”Millaisia toiveita Sinulla on 

tulevaan täydennyskoulutukseen liittyen?” vastattiin toivomalla lyhyitä, paikan 

päällä tapahtuvia koulutuksia, joihin mahdollisimman moni pääsee mukaan. 

Koulutukselta toivottiin konkreettisia esimerkkejä ja toimintamalleja, joita voi 

harjoitella, sekä tietopakettia muistisairauksista, vuorovaikutuksesta muistisairaan 

kanssa ja muistisairaan arjen tukemisesta sekä kiireen tunnun vähentämisestä. 

Lisäksi toivottiin, että hoitohenkilökunta ottaa hyvät vinkit osaksi omia 

työskentelytapojaan. Vastaajista kahdeksan vastasi avoimeen 
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kysymykseen ”Koulutuksen tarve jollekin muulle sisällölle, kuvaile lyhyesti 

millainen koulutuksen sisältö tulisi mielestäsi olla?”. Vastauksissa toivottiin, että 

koulutuksessa käsiteltäisiin kuntoutusta, viriketoimintaa, muistisairaan 

kohtaamista niin, että hänen itsemääräämisoikeutensa toteutuu, muistisairaan 

mieltymysten ja tapojen huomiointia sekä ”laitosmaisuuden” poistamista 

hoitotyöstä. Lisäksi toivottiin toimintamalleja väkivaltaisen asukkaan 

kohtaamiseen. Vastaajien mielestä koulutusta olisi hyvä järjestää myös omaisille, 

ja koulutukselta toivottiin selkeyttä. Yhdeksi teemaksi nostettiin myös 

vuodepotilaan hoito. 

6.2.2 Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen 

esiintyvyys 

Suurin osa koe- ja kontrolliryhmän (98 %) vastaajista (n = 106) ilmoitti, että 

muistisairaiden haasteellista käyttäytymistä esiintyy hoitokodissa päivittäin tai 

viikoittain. Yleisimpiä haasteellisen käyttäytymisen muotoja (taulukko 7), joita 

vastaajat kertoivat esiintyvän erittäin usein tai usein, olivat kuljeskelu ja 

päämäärätön vaeltelu, levottomuus, jatkuva lähdössä oleminen, toistuva 

kyseleminen ja pyyteleminen sekä hoitotoimenpiteiden vastustaminen. Yli puolet 

(56 %) vastaajista sanoi, että muistisairaiden haasteellisella käyttäytymisellä on 

erittäin suuri tai suuri vaikutus heidän työssä jaksamiseensa. Kolmannes (30 %) 

ilmoitti vaikutuksen työssä jaksamiseen olevan kohtalainen. 

Khiin neliö -testillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys johtamistavan 

ja sen välillä, kuinka paljon muistisairaiden haasteellinen käyttäytyminen 

vaikuttaa työssä jaksamiseen (χ2 (5) = 13,357; p < 0,020). Lähes puolet (46 %) 

vastaajista sanoi, että heidän työyksikkönsä johtamistapa kannustaa toteuttamaan 

muistisairaan tarpeet huomioon ottavaa hoitotyötä. Kuitenkin suunnilleen 

samankokoinen osuus vastaajista (48 %) oli sitä mieltä, että työyksikön 

johtamistapa ei kannusta toteuttamaan muistisairaan tarpeet huomioon ottavaa 

hoitotyötä. 
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Taulukko 7. Muistisairaiden henkilöiden haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyys 

Haasteellinen käyttäytyminen Erittäin usein 

tai usein 

% (n) 

Joskus tai 

harvoin 

% (n) 

Ei koskaan 

% (n) 

Kuljeskelu, päämäärätön vaeltelu 95,3 (101) 4,7 (5) 0,0 (0) 

Levottomuus ja rauhattomuus 89,7 (95) 10,4 (11) 0,0 (0) 

Jatkuva lähdössä oleminen 84,9 (90) 15,1 (16) 0,0 (0) 

Toistuva kyseleminen ja pyyteleminen 83,0 (88) 17,0 (18) 0,0 (0) 

Hoitotoimenpiteiden vastustaminen 83,0 (88) 16,9 (18) 0,0 (0) 

Äänekäs huutelu 67,9 (72) 32,1 (34) 0,0 (0) 

Tavaroiden kuljettaminen tai rikkominen 66,0 (70) 33,0 (35) 0,0 (0) 

Kielellinen aggressiivisuus (esim. nimittely, uhkailu, 

kiroilu) 

64,1 (68)   34,9 (37) 0,0 (0) 

Fyysinen aggressiivisuus (esim. lyöminen, pureminen, 

potkiminen) 

56,6 (60) 43,4 (46) 0,0 (0) 

Epäluuloisuus 50,9 (54) 49,0 (52) 0,0 (0) 

Nukkumaanmenovaikeuksia 43,4 (46) 54,8 (15) 1,9 (2) 

Sylkeminen (myös ruokailun yhteydessä) 37,7 (40) 55,7 (59) 6,6 (7) 

Passiivisuus, syrjäänvetäytyminen 33,1 (35) 65,1 (69) 0,0 (0) 

Ulosteilla sotkeminen 29,3 (31) 64,1 (68) 6,6 (7) 

Epäasianmukainen pukeutuminen tai riisuuntuminen 23,5 (25) 73,6 (78) 1,9 (2) 

Poikkeava seksuaalinen käyttäytyminen 7,5 (8) 80,2 (85) 12,3 (13) 

Itsensä vahingoittaminen (esim. itsensä hakkaaminen, 

pureminen, raapiminen, nyppiminen) 

4,7 (5) 69,8 (74) 25,5 (27) 

6.2.3 Hoitohenkilökunnan toimintatavat haasteellisissa tilanteissa 

Hoitohenkilökunnan toimintatapoja haasteellisissa tilanteissa selvitettiin Likert-

asteikollisella kysymyksellä. Lähes kaikki (95,3 %) vastaajat (n = 106) sanoivat, 

että haasteellisissa tilanteissa he erittäin usein tai usein kysyvät muistisairaalta, 

mikä hänellä on hätänä, ja järjestävät hänelle toimintaa, kuten television katselua, 

musiikin kuuntelua tai lukemista. (Taulukko 8.) Vastaajat ilmoittivat, että 

haasteellisissa tilanteissa he erittäin usein tai usein (97,2 %) antavat aikaa, 

keskustelevat, koskettavat muistisairasta ja ovat hänen lähellään. Vastaajat, jotka 

kertoivat kysyvänsä muistisairaalta, mikä hänellä on hätänä, kertoivat myös 

antavansa aikaa hänelle (p = 0,016, r = 0,234). 

Tuloksissa havaittiin useita tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 

taustamuuttujien ja hoitohenkilökunnan toimintatapojen välillä. Spearmanin 

korrelaatioanalyysin mukaan vastaajilla, jotka ilmoittivat kysyvänsä 



62 

haasteellisissa tilanteissa muistisairaalta, mikä hänellä on hätänä, oli enemmän 

työkokemusta muistisairaiden hoitotyöstä (p = 0,037, r = 0,205) ja nykyiseltä 

osastolta (p = 0,031, r = 0,214). Vastaajat, jotka olivat työskennelleet kauan 

muistisairaiden hoitotyössä (p = 0,001, r = −0,321) tai joilla oli pitkä työkokemus 

nykyiseltä osastolta (p = 0,007, r = −0,264), komensivat tai kielsivät vähemmän 

muistisairasta haasteellisissa tilanteissa. 

Hoitokodeissa lääkäri vastaa muistisairaiden lääkemääräyksistä ja 

itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Fyysisille rajoitteille, kuten liikkumista 

rajoittavan vyön käyttämiselle, tulee aina olla lääkärin hyväksyntä. Vastaajista 

noin kolmannes (37 %) ilmoitti, että fyysisiä rajoitteita, kuten vöitä tai lukittuja 

ovia, käytetään heidän työyksikössään hyvin usein tai usein. Noin kolmannes 

(35 %) vastaajista sanoi, että fyysisiä rajoitteita käytetään heidän työyksikössään 

joskus. 

Tutkimustulokset osoittivat tilastollisesti merkitsevän negatiivisen yhteyden 

johtamistavan ja fyysisten rajoitteiden käytön (p = 0,019, r = -0,281) välillä. 

Negatiivinen yhteys havaittiin myös työyksikön johtamistavan (p = 0,00, r = -

0,474) ja sen yleisarvosanan välillä, jonka vastaajat antoivat työyksikön 

toteuttamalle muistisairaiden hoitotyölle. Johtamistapa, joka kannustaa hoitajia 

toteuttamaan muistisairaan tarpeet huomioon ottavaa hoitotyötä, vähentää 

fyysisten rajoitteiden käyttöä hoitotyössä. Vastaajat, jotka kertoivat, että 

työyksikön johtamistapa kannustaa heitä toteuttamaan muistisairaan tarpeet 

huomioon ottavaa hoitotyötä, antoivat työyksikön toteuttamalle hoitotyölle 

korkeamman yleisarvosanan kuin muut vastaajat. 

Tutkimustuloksissa havaittiin tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys (p 

= 0,001, r = -0,321) muistisairaan omaan huoneeseen viemisen ja fyysisten 

rajoitteiden käytön välillä. Vastaajat, jotka ilmoittivat toimintatavakseen 

haasteellisissa tilanteissa muistisairaan viemisen omaan huoneeseen, raportoivat 

myös fyysisten rajoitteiden käytöstä enemmän kuin muut vastaajat. 

Tulokset osoittivat tilastollisesti merkitsevän yhteyden osastojen ja 

rauhoittavien lääkkeiden käytön (p = 0,011, r = 0,249) sekä sen välillä, että ohjeet 

tarkistetaan hoitosuunnitelmasta (p = 0,038, r = 0,203). Vastaajat, jotka 

työskentelivät lyhytaikaisosastolla, antoivat rauhoittavaa lääkettä muistisairaalle 

haasteellisissa tilanteissa ja tarkistivat ohjeet hoitosuunnitelmasta useammin kuin 

vastaajat, jotka työskentelivät tavallisella hoivaosastolla. Vastaajat, jotka 

ilmoittivat, etteivät he tee mitään haasteellisissa tilanteissa, kertoivat myös 

antavansa rauhoittavaa lääkettä useammin kuin muut vastaajat (p = 0,044, r = 

0,201). 
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Taulukko 8. Hoitohenkilökunnan toimintatavat haasteellisissa tilanteissa. 

Toimintatavat haasteellisissa tilanteissa Erittäin usein  

tai usein,  

% (n) 

Joskus tai 

harvoin,  

% (n) 

Ei 

koskaan 

% (n) 

Annan aikaa, keskustelen, kosketan, olen lähellä. 97,2 (103) 

 

1,9 (2)  

 

0,0 (0) 

Kysyn, mikä hänellä on hätänä. 95,3 (101) 

 

3,8 (4) 0,0 (0) 

Järjestän muistisairaalle henkilölle toimintaa, esim. laitan tv:n 

päälle tai musiikkia soimaan tai tuon luettavaa/katseltavaa. 

87,7 (93) 

 

12,3 (13) 

 

0,0 (0) 

Suhtaudun huumorilla. 32,1 (34) 

 

51,9 (55) 

 

12,3 (13) 

Sallin käyttäytymisen, koska hänellä on oikeus omaan 

käyttäytymiseen. 

31,1(33) 

 

61,3 (65) 

 

4,7 (5) 

Vien hänet omaan huoneeseen. 29,3 (31) 

 

66,0 (70) 

 

2,8 (3) 

Tarkistan hoitosuunnitelmasta mahdolliset ohjeet. 16,9 (18) 67,0 (71) 15,1 (16) 

Komennan tai kiellän muistisairasta henkilöä. 8,4 (9) 65,1 (69) 

 

25,5 (27) 

Annan rauhoittavaa lääkettä. 

 

5,7 (6) 74,5 (79) 17,9 (19) 

En tee mitään. 0,0 (0) 

 

45,3 (48) 

 

51,9 (55) 

6.2.4 Hoitohenkilökunnan osaaminen muistisairaiden hoitotyössä 

Vastaajista (n = 106) kolme neljäsosaa (76 %) ilmoitti, että heidän 

vuorovaikutustaitonsa hoitotyössä ovat erittäin hyvät tai hyvät. Vieläkin suurempi 

osa (85 %) oli sitä mieltä, että heidän kykynsä toimia yhteistyössä muistisairaan 

läheisten kanssa on erittäin hyvä tai hyvä. Alle puolet vastaajista (42 %) arvioi, 

että he osaavat hyödyntää muistisairaan elämänhistoriaa hoitotyössä tyydyttävästi 

tai välttävästi. Kolmannes (31 %) arvioi muistisairaiden haasteelliseen 

käyttäytymiseen liittyvän osaamisensa olevan tyydyttävä tai välttävä.  

Vastaajien keskimääräinen arvio (asteikolla 1–10) omasta osaamisestaan 

muistisairaiden hoitotyössä oli 7,70 ± 0,87. Vastaajien ikä korreloi positiivisesti 
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arvioidun osaamisen kanssa (p < 0,05, r = 0,214). Työkokemus muistisairaiden 

hoitotyöstä (p < 0,001, r = 0,334) ja työkokemus nykyiseltä osastolta (p < 0,000, r 

= 0,361) korreloivat positiivisesti itsearvioidun osaamisen kanssa. Sen sijaan iän 

ja itsearvioitujen vuorovaikutustaitojen välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä 

negatiivinen yhteys (p = 0,004, r = -0,27). Vastaajat, jotka arvioivat oman 

osaamisensa vuorovaikutustaidoissa hyväksi, olivat yleisesti nuorempia kuin 

muut vastaajat. 

Tutkimuksessa selvitettiin muistisairaiden hoitotyössä vaadittua osaamista 

avoimella kysymyksellä: ”Millaista osaamista muistisairaan henkilön hoitotyö 

vaatii Sinulta? Vaatii mielestäni seuraavanlaista osaamista:” Tähän kysymykseen 

saatiin 96 vastausta, joille suoritettiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 

Tuloksista löydettiin viisi muistisairaiden hoitotyössä vaadittavaa osaamisaluetta: 

käytännölliset taidot, teoreettiset tiedot, itsen terapeuttiseen käyttöön liittyvä 

osaaminen, sosiaalinen osaaminen sekä itsensä johtaminen (kuvio 5). 

Muistisairaiden hoitotyössä vaadittua osaamista kuvataan seuraavien 

pääluokkien avulla: 1) itsen terapeuttiseen käyttöön liittyvä osaaminen, 2) 

sosiaaliset taidot, 3) käytännölliset taidot, 4) teoreettiset tiedot ja 5) itsensä 

johtaminen. Luokkaan ”itsen terapeuttiseen käyttöön liittyvä osaaminen” (f = 

141) sijoittui eniten mainintoja. Vastaajat painottivat hoitajan omaan persoonaan 

ja käyttäytymiseen liittyviä seikkoja. Vastauksissa korostuivat hoitajan 

kiireettömyys (f = 72) ja aito läsnäolo (f = 69).  

”Hoitajan rooli joskus tarvittaessa vähemmän tarpeen.”   

”Olla enemmän ihminen ihmiselle.” 

”Muistisairaan kanssa eletään hetkessä, taitoa tehdä niistä hetkistä hyviä, 

myönteisiä ja mukavia.” 

Toiseksi yleisimmät vastaukset sijoittuivat luokkaan ”sosiaaliset taidot” (f = 87). 

Vastaajat toivat esille muistisairaiden hoitotyössä vaadittavat vuorovaikutustaidot 

(f = 50) ja erilaiset menetelmät vuorovaikutuksen tehostamiseksi (f = 37). 

Keinoiksi vuorovaikutuksen tehostamiseen vastaajat mainitsivat muun muassa 

muistisairaan elämänhistorian tuntemuksen (f = 9), muistisairaan yksilöllisten 

tarpeiden tunnistamisen (f = 8), keskustelun (f = 8) sekä kuuntelutaidot (f = 5).  

”Hoitajan on myös tärkeää tutustua omaan hoidettavaan, elämänhistorian 

tunteminen, sitä voi hyödyntää hoitotilanteissa. Hoitajan rauhallisuus ja 

kiireetön kohtaaminen muistisairaan hoidossa myös tärkeää.” 
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”Vaikeat elämäntapahtumat voivat olla käsittelemättä, elämänhistoriaan 

tutustuminen tärkeää!” 

”Kontaktin ottamista/kuuntelemisen taito, kyky asettua toisen ihmisen 

asemaan/tasolle.” 

”Tiedostamalla jokaisen yksilölliset tarpeet.” 

Kolmanneksi eniten vastauksia sijoittui luokkaan ”käytännölliset taidot” (f = 59), 

jossa oli kaksi yläluokkaa: päivittäinen hoitotyö (f = 40) ja lääkehoito (f = 19). 

Vastaajat kuvailivat, että heiltä vaaditaan muistisairaiden päivittäisessä 

hoitotyössä muun muassa perushoidon osaamista (f = 10), toimintatapoja 

haasteellisissa tilanteissa (f = 14) ja kuntouttavaa työotetta (f = 6).  

”Perushoitotyö todella keskeistä ja meidän hoitotyön pohja.” 

”Hyvää perushoidon osaamista.” 

”Osaamista haasteellisesti käyttäytyvän, jopa aggressiivisen asukkaan 

käsittelystä.” 

”Teoreettiset tiedot” -luokkaan sijoittui toiseksi vähiten vastauksia (f = 37). 

Vastaukset luokittuivat kahteen yläluokkaan: ammatillinen osaaminen (f = 26) ja 

ammatillisen osaamisen ylläpitäminen (f =11). 

”Tietoa muistisairauksista, niiden oireista, mitä ne voivat aiheuttaa siis 

erilaisia muutoksia ihmiseen.” 

”Tietoa, päivitettyä lisäkoulutusta.” 

Vähiten vastauksia sijoittui luokkaan ”itsensä johtaminen” (f = 25), joka jakautui 

kolmeen yläluokkaan: fyysinen työhyvinvointi (f = 3), psyykkinen työhyvinvointi 

(f = 4) ja itsenäisyys työssä (f = 18).  

”Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys!” 

”Hyvää fyysistä kuntoa.” 

”Joustavuutta, päätöksentekokykyä, kykyä ratkaista ongelmatilanteita.” 
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Kuvio 5a. Muistisairaiden hoitotyössä vaadittu osaaminen: pää-, ylä- ja alaluokat sekä 

frekvenssit (f). 
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Kuvio 5b. Muistisairaiden hoitotyössä vaadittu osaaminen: pää-, ylä- ja alaluokat sekä 

frekvenssit (f). 

6.3 Hoitohenkilökunnan koulutusintervention vaikutukset 

tehostetussa palveluasumisessa – kvasikokeellinen 
koulutusinterventio, osajulkaisu III 

Osajulkaisussa III tarkasteltiin hoitohenkilökunnan koulutusintervention 

vaikutuksia hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen 

esiintyvyyteen sekä hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja osaamiseen 
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haasteellisissa tilanteissa. Yllä mainittuja asioita mitattiin ennen 

koulutusinterventiota sekä kolme ja 12 kuukautta koulutusintervention jälkeen.  

6.3.1 Vaikutukset hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman 

käyttäytymisen esiintyvyyteen 

Ennen koulutusinterventiota (taulukko 9) koe- ja kontrolliryhmät (n = 127) eivät 

eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi muistisairaiden haasteellisen 

käyttäytymisen esiintyvyyden suhteen. Kolme kuukautta koulutusintervention 

jälkeen koeryhmän hoitohenkilökunta ilmoitti, että muistisairaiden haasteellinen 

käyttäytymisen esiintyvyys oli vähentynyt tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,005). 

Koeryhmän vastaajista puolet (51,2 %) sanoi, että haasteellista käyttäytymistä 

esiintyi päivittäin, ja puolet (48,8 %) kertoi, että sitä esiintyi viikoittain. 

Kontrolliryhmässä ei havaittu muutosta lähtötilanteesta kolmen kuukauden 

aikapisteeseen (p = 0,317), sillä neljä viidestä (80,4 %) vastaajasta ilmoitti, että 

haasteellista käyttäytymistä esiintyy edelleen päivittäin ja 19,6 prosenttia raportoi 

viikoittaisesta esiintyvyydestä. 

Koeryhmässä haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyys oli myös 12 

kuukauden mittauspisteessä tilastollisesti merkitsevästi vähäisempää kuin 

lähtötilanteessa (p = 0,011), vaikka se olikin hieman lisääntynyt kolmen 

kuukauden kuluttua koulutuksen päättymisestä raportoidusta. Kontrolliryhmässä 

ei havaittu muutosta (p = 0,872). 

Vastaajat arvioivat myös, kuinka muistisairaiden haasteellinen 

käyttäytyminen vaikuttaa heidän työssä jaksamiseensa. Kolme kuukautta 

koulutusintervention jälkeen koeryhmän hoitohenkilöstö ilmoitti, että 

muistisairaiden haasteellinen käyttäytyminen vaikutti heidän työssä 

jaksamiseensa tilastollisesti merkitsevästi vähemmän (p = 0,034) kuin ennen 

koulutusinterventiota. Kontrolliryhmän hoitohenkilökunta ei raportoinut muutosta 

työssä jaksamisessaan. Kummallakaan ryhmällä työssä jaksamisessa ei 

kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitsevää muutosta 12 kuukautta 

koulutusintervention jälkeen verrattuna lähtötilanteeseen.  
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Taulukko 9. Haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyys ja vaikutus työssä jaksamiseen. 

Haasteellinen 

käyttäytyminen 

Ennen 

koulutusinterventiota 

 3 kuukautta 

koulutusintervention jälkeen 

 12 kuukautta 

koulutusintervention 

jälkeen 

 Koeryhmä 

(n=57) 

Kontrolliryhmä 

(n=49) 

 Koeryhmä 

(n=43) 

Kontrolliryhmä 

(n=51) 

 Koeryhmä 

(n=41) 

Kontrolliryhmä 

(n=52) 

Haasteellisen 

käyttäytymisen 

esiintyvyys,n(%) 

    

**# 

   

* 

 

  Päivittäin 49 (86,0) 35 (71,4)  22 (51,2) 41 (80,4)  28 (68,3) 38 (73,1) 

  Viikoittain 7 (12,3) 13 (26,5)  21 (48,8) 10 (19,6)  10 (24,4) 13 (25,0) 

  Kuukausittain 

 

1 (1,8) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  3 (7,3) 0 (0,0) 

Vaikutus työssä 

jaksamiseen,n(%) 

    

* 

    

  Erittäin suuri tai 

    suuri vaikutus 

34 (59,6) 25 (51,0)  17 (39,5) 30 (58,8)  18 (43,9) 33 (63,5) 

  Kohtalainen 

    vaikutus 

17 (29,8) 15 (30,6)  15 (34,9) 14 (27,5)  14 (34,1) 12 (23,1) 

  Vähäinen tai 

   erittäin 

   vähäinen 

   vaikutus 

6 (10,5) 8 (16,4)  11 (25,6) 7 (13,7)  9 (22,0) 7 (13,4) 

  Ei lainkaan 

   vaikutusta 

0 (0,0) 1 (2,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0) 

*suhteessa lähtötilanteeseen, #suhteessa toiseen ryhmään 

6.3.2 Vaikutukset hoitohenkilökunnan toimintatapoihin 

Hoitohenkilökunnan toimintatavoissa haasteellisissa tilanteissa ei tapahtunut 

muutoksia kummassakaan ryhmässä (taulukko 10). Sekä ennen 

koulutusinterventiota että 12 kuukautta koulutusintervention jälkeen 

hoitohenkilökunta ilmoitti kysyvänsä muistisairaalta haasteellisissa tilanteissa, 

mikä hänellä on hätänä. Sekä koe- että kontrolliryhmän hoitohenkilöstön 

arvioitiin selviytyneen tilanteista hyvin. 
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Taulukko 10. Hoitohenkilökunnan toimintatavat haasteellisissa tilanteissa. 

Toimintatavat Ennen 

koulutusinterventiota 

 3 kuukautta 

koulutusintervention 

jälkeen 

 12 kuukautta 

koulutusintervention 

jälkeen 

 Koeryhmä 

(n=57) 

Kontrolliryhmä 

(n=49) 

 Koeryhmä 

(n=43) 

Kontrolli- 

ryhmä (n=51) 

 Koeryhmä 

(n=41) 

Kontrolliryhmä 

(n=52) 

Annan aikaa, 

keskustelen, 

kosketan, olen 

lähellä. 

 

4,41 (0,50) 4,39 (0,57)  4,42 

(0,55) 

4,49 (0,51)  4,34(0,53) 4,35 (0,56) 

Kysyn, mikä 

hänellä on 

hätänä. 

 

4,62 (0,52) 4,53 (0,62)  4,51 

(0,80) 

4,73 (0,45)  4,51(0,64) 4,56 (0,50) 

Järjestän 

muistisairaalle 

henkilölle 

toimintaa, esim. 

laitan tv:n päälle 

tai musiikkia 

soimaan,tuon 

luettavaa/ 

katseltavaa. 

4,30 (0,65) 4,31 (0,82)  4,37 

(0,62) 

4,51 (0,54)  4,34(0,73) 4,52 (0,58) 

 

Suhtaudun 

huumorilla. 

 

 

2,96 (1,17) 

 

2,96 (1,22) 

  

3,07 

(1,20) 

 

3,18 (1,03) 

  

3,26(0,85) 

 

3,08 (1,05) 

Sallin 

käyttäytymisen, 

koska hänellä on 

oikeus omaan  

käyttäytymiseen. 

 

2,94 (0,88) 3,18 (0,86)  3,24 

(0,83) 

3,25 (0,82)  3,00(0,93) 3,38 (0,77) 

Vien hänet 

omaan 

huoneeseen. 

 

2,95 (0,91) 3,16 (0,83)  2,83 

(0,70) 

3,22 (0,86)  2,93(0,69) 3,20 (0,60) 

Tarkistan 

hoitosuunnitel- 

masta 

mahdolliset 

2,63 (0,98) 2,63 (0,95)  2,80 

(1,01) 

2,70 (1,17)  2,87(0,90) 2,69 (0,93) 
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Toimintatavat Ennen 

koulutusinterventiota 

 3 kuukautta 

koulutusintervention 

jälkeen 

 12 kuukautta 

koulutusintervention 

jälkeen 

 Koeryhmä 

(n=57) 

Kontrolliryhmä 

(n=49) 

 Koeryhmä 

(n=43) 

Kontrolli- 

ryhmä (n=51) 

 Koeryhmä 

(n=41) 

Kontrolliryhmä 

(n=52) 

ohjeet. 

 

Komennan tai 

kiellän 

muistisairasta 

henkilöä. 

2,38 (0,98) 2,02 (0,88)  1,93 

(0,84) 

2,02 (0,68)  1,95 

(0,85) 

2,02 (0,92) 

Annan 

rauhoittavaa 

lääkettä. 

 

1,95 (0,77) 2,46 (0,74)  1,85 

(0,62) 

2,65 (0,77)  2,00 

(0,60) 

2,75 (0,76) 

En tee mitään. 

 

1,50 (0,66) 1,68 (0,73)  1,44 

(0,63) 

1,66 (0,72)   1,59 

(0,75) 

1,69 (0,68) 

Asteikko: 5 Erittäin usein 4 Usein 3 Joskus 2 Harvoin 1 En koskaan 

6.3.3 Vaikutukset hoitohenkilökunnan osaamiseen 

Vastaajat arvioivat nykyisen osaamisensa muistisairaiden hoitotyössä asteikolla 

1–10, jossa 1 tarkoittaa alhaisinta ja 10 korkeinta osaamistasoa. Yleisesti ottaen 

hoitohenkilökunnan oma arvio osaamisestaan muistisairaiden hoitotyössä parani 

tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,013) molemmissa ryhmissä tutkimusjakson 

aikana (taulukko 11). Koulutus ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi 

osallistuvien hoitajien omaan arvioon osaamisestaan, eikä ryhmien välillä 

havaittu osaamiseroja. Vastaajat arvioivat myös työyksikkönsä senhetkistä 

osaamista asteikolla 1–10 kussakin mittausajankohdassa. Ennen 

koulutusinterventiota ryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä (p = 

0,019) ero: kontrolliryhmä arvioi työyksikkönsä osaamisen tilastollisesti 

merkitsevästi korkeammaksi. Koeryhmässä työyksikön itsearvioitu osaaminen oli 

tilastollisesti merkitsevästi parempi kolme kuukautta (p = 0,024) ja vuosi 

koulutusintervention jälkeen (p = 0,023) lähtötilanteeseen verrattuna. 

Kontrolliryhmässä ei havaittu muutoksia. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin he osaavat hyödyntää 

muistisairaan elämänhistoriaa hoitotyössä. Koeryhmässä hoitohenkilökunnan 

itsearvioitu osaaminen tässä suhteessa oli tilastollisesti merkitsevästi parempi 

kuin lähtötilanteessa kolme kuukautta (p = 0,001) ja 12 kuukautta 
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koulutusintervention jälkeen (p = 0,005). Kontrolliryhmässä ei havaittu 

muutoksia. 

Vastaajat arvioivat, kuinka hyvin heidän työyksikkönsä johtamistapa 

kannustaa toteuttamaan muistisairaan tarpeet huomioon ottavaa hoitotyötä. 

Koeryhmässä havaittiin tilastollisesti merkitsevä (p = 0,004) muutos: vastaajat 

arvioivat, että heidän työyksikkönsä johtamistapa oli kolmen kuukauden kuluttua 

koulutusinterventiosta kannustavampaa kuin ennen koulutusinterventiota. 

Tilastollisesti merkitsevä (p = 0,049) muutos hoitohenkilökunnan kokemassa 

johtamistavassa havaittiin kolme ja 12 kuukautta koulutusintervention jälkeen, 

jolloin vastaajat ilmoittivat johtamistavan tulleen vähemmän kannustavaksi ja 

palanneen samalle tasolle kuin ennen koulutusinterventiota. Tilastollisesti 

merkitsevä (p = 0,049) muutos johtamistavassa havaittiin myös 

kontrolliryhmässä: 12 kuukautta koulutusintervention jälkeen vastaajat ilmoittivat 

johtamistavan tulleen kannustavammaksi. 

Taulukko 11. Itsearvioitu hoitohenkilökunnan osaaminen muistisairaiden henkilöiden 

hoitotyössä asteikolla 1–10. 

Osaamisen 

arviointi 

Ennen 

koulutusinterventiota 

 3 kuukautta 

koulutusintervention 

jälkeen 

 12 kuukautta 

koulutusintervention jälkeen 

 Koeryhmä 

(n=57) 

 

Kontrolliryhmä 

(n=49) 

 Koeryhmä 

(n=43) 

Kontrolliryhmä 

(n=51) 

 Koeryhmä 

(n=41) 

Kontrolliryhmä 

(n=52) 

Itsearviointi 

omasta 

osaamisesta 

7,6 (0,9) 7,8 (0,9)  7,7 (0,9) 7,8 (0,8)  8,1 (0,8) 8,0 (1,0) 

Yleisarvosana 

työyksikön 

toteuttamalle 

muistisairaiden 

henkilöiden 

hoitotyölle 

7,0 (1,5)1 7,5 (0,9)  7,5 (1,1)2 7,9 (1,0)  7,6 (1,1)2 7,7 (1,2) 

1 suhteessa toiseen ryhmään, 2 suhteessa lähtötilanteeseen 

6.4 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Seuraavaksi tutkimustulokset kuvataan yhteenvetona. Osatutkimuksessa I 

tarkoituksena oli kuvata haasteellisen käyttäytymisen kohtaamiseen liittyviä 
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henkilöstön koulutusinterventioita ja niiden vaikutuksia haasteellisen 

käyttäytymisen esiintyvyyteen muistisairaiden henkilöiden pitkäaikaishoidossa. 
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Kuvio 6. Tutkimustulosten yhteenveto. Osatutkimus I, osajulkaisu I. 
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Osatutkimuksessa II tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan haasteelliseksi 

kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä sekä hoitajien toimintatapoja ja osaamista 

muistisairaiden henkilöiden hoitotyössä tehostetussa palveluasumisessa. 

Tarkoituksena oli myös selvittää koeryhmän hoitohenkilökunnan tarpeita 

koulutuksen sisällön suhteen ja suunnitella koulutusinterventio. 

Osatutkimuksessa III tarkoituksena oli arvioida hoitohenkilökunnan 

koulutusintervention vaikuttavuutta hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman 

käyttäytymisen esiintyvyyteen sekä hoitajien toimintatapoihin ja osaamiseen 

haasteellisissa tilanteissa muistisairaiden henkilöiden hoitotyössä tehostetussa 

palveluasumisessa. 
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Kuvio 7. Tutkimustulosten yhteenveto. Osatutkimus II, osajulkaisu II 
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Kuvio 8. Tutkimustulosten yhteenveto. Osatutkimus III, osajulkaisu III. 
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7 Pohdinta 

7.1 Tulosten tarkastelua tutkimuskysymyksittäin 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilökunnan haasteelliseksi 

kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä, hoitohenkilökunnan toimintatapoja ja 

osaamista sekä koulutusintervention vaikutusta näihin muistisairaiden 

tehostetussa palveluasumisessa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää 

henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä muistisairaiden tehostetussa 

palveluasumisessa sekä muistisairaiden hoitotyön kehittämisessä. 

7.1.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten tarkastelu 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneista tutkimuksista seitsemässä todettiin 

muistisairaiden neuropsykiatristen oireiden, aggressiivisuuden ja haasteellisen 

käyttäytymisen vähenneen hoitohenkilökunnan koulutusintervention jälkeen. 

Toisaalta neljässä tutkimuksessa todettiin, ettei henkilöstön koulutusinterventiolla 

ollut vaikutusta muistisairaiden haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen. 

Kahdeksassa tutkimuksessa tutkittiin myös koulutusintervention vaikutuksia 

psyykenlääkkeiden käyttöön, ja tutkimustulosten mukaan psyykenlääkkeiden 

käyttöä pystyttiin vähentämään. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa 

koulutusinterventiolla ei ollut vaikutusta psyykenlääkkeiden käyttöön. Kahdessa 

tutkimuksessa rajoitteiden käyttö muistisairaan hoitotyössä väheni 

koulutusintervention myötä. Nämä tulokset tukevat Eloniemi-Sulkavan ja 

Savikon (2011) tutkimusta, jonka mukaan interventioilla voidaan vaikuttaa 

psyykenlääkkeiden käyttöön, henkilökunnan osaamiseen sekä yksilökeskeisten 

toimintamallien edistämiseen. Tuomikosken ynnä muiden (2018) mukaan 

tutkimusnäyttö tukee lääkkeettömien menetelmien käyttöä haasteellisen 

tilanteiden vähentämisessä. Vahvin tutkimusnäyttö tukee yksilölliset tarpeet 

huomioivia menetelmiä hoitotyössä sekä musiikin käyttöä. 

Koulutusinterventiot vaihtelivat sisällöltään, toteutustavoiltaan ja mitattavien 

muuttujien osalta, joten on vaikeaa arvioida, mitkä ovat vaikuttavia tekijöitä 

koulutusinterventioissa. Selkeää, yhtenäistä selittävää tekijää haasteellisten 

tilanteiden vähenemiselle on vaikea osoittaa. Luotettavuutta heikentää se, ettei 

tutkimuksissa käytettyjä koulutusinterventioita kuvattu kaikissa 

tutkimusartikkeleissa yksityiskohtaisesti. Tutkimuksissa käytetyt mittarit olivat 
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erilaisia sekä haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyden että muiden mitattavien 

muuttujien osalta, mikä osaltaan vaikeuttaa tulosten arviointia. Toisaalta 

valtaosassa tutkimuksia käytettiin haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyden 

mittaamiseen Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikkoa (CMAI). Tulosten 

vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa se, että muistisairaiden hoitotyössä 

haasteellisten tilanteiden syntymiseen vaikuttavat useat erilaiset kulloinkin 

vallitsevat tekijät, kuten muistisairaan henkilön muut pitkäaikaissairaudet ja 

lääkehoito. Vaikka on kehitetty erilaisia koulutusinterventioita, ei ole yleistä 

yksimielisyyttä keskeisistä elementeistä, jotka valmistavat hoitokodin 

henkilökuntaa riittävästi muistisairaiden hoitotyöhön (Zhao ym., 2021). Kusken 

ynnä muiden (2007) mukaan jatkuvalla koulutuksella sekä organisaatioon ja 

ympäristöön liittyvillä muutoksilla on kuitenkin suuri vaikutus sekä 

hoitohenkilöstön että muistisairaiden käyttäytymiseen. Tämän 

kirjallisuuskatsauksen tutkimukset painottivat sitä, että muistisairaiden 

käyttäytymisen taustalla ovat aina inhimilliset tarpeet ja toiveet, jotka 

hoitohenkilökunnan tulisi päivittäisessä hoitotyön arjessa huomioida.  

 Ihmiskeskeisen hoitotyön viitekehys, käytännönläheisyys sekä valmentava 

työote korostuivat koulutuksissa. Hoitohenkilökuntaa ohjattiin ottamaan 

huomioon muistisairaan elämänhistoria ja hänelle tärkeiden asioiden merkitys. 

Käytännönläheisyys toteutui videoiden, roolipelien, ryhmä- ja 

työpajatyöskentelyn sekä erilaisten käytännön harjoitusten ja oppimistehtävien 

kautta. Valmentava työote näkyi koulutuksissa ohjauksena, neuvontana ja 

kannustuksena sekä vuorovaikutteisuutena: niissä annettiin palautetta ja käytiin 

yhteisiä ryhmäkeskusteluja. Täydennyskoulutuksen lisäksi hoitohenkilökunnan 

muistisairauksiin liittyvää osaamista ja asiantuntemusta voidaan parantaa 

osallistumalla kokeiluihin ja tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä 

hyödyntämällä vertaiskehittämistä, työkiertoa, verkkokoulutusympäristöjä ja 

kehittäjätyöntekijöitä. (STM, 2020.) Tohmolan (2021) väitöskirjan mukaan 

nykyiset sairaanhoitajien osaamisvaatimukset eivät ota kantaa arvokkaaseen 

kohtaamiseen, haasteellisiin tilanteisiin vastaamiseen, moniammatilliseen 

yhteistyöhön, ohjausosaamiseen, ympäristön huomioimiseen, lääkehoidon ja 

ravitsemuksen toteuttamiseen, mielenterveyden huomioimiseen, oman osaamisen 

kehittämiseen ja ikääntyneiden seksuaalisuuden huomioimiseen ikääntyneiden 

hoitotyössä. 
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7.1.2 Koulutusinterventiosuunnittelun tulosten tarkastelu 

Kokonaiskuvan luomiseksi aiheesta ja koulutusintervention sisällön suunnittelun 

avuksi tutkimuksessa selvitettiin koeryhmän hoitohenkilökunnan senhetkisiä 

tarpeita koulutuksen sisällön suhteen. Lisäksi selvitettiin muistisairaiden 

haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyttä sekä hoitohenkilökunnan 

toimintatapoja ja osaamista muistisairaiden hoitotyössä tehostetussa 

palveluasumisessa yhdistäen koe- ja kontrolliryhmän aineistot.  

Hoitohenkilökunnalta kysyttiin heidän koulutustarpeistaan ennen 

koulutusinterventiota, kuten Corazzini ynnä muut (2010), Nolan ynnä muut 

(2004) ja Spector ynnä muut (2016) ovat suositelleet. Yli puolet vastaajista ei 

ollut osallistunut lainkaan muistisairaiden henkilöiden hoitotyön 

täydennyskoulutukseen. Vastaajat ilmoittivat yleisimmiksi sisältötarpeiksi 

konkreettiset esimerkit toimintatavoista haasteellisissa tilanteissa. Myös Attard 

ynnä muut (2020) totesivat, että sairaanhoitajien mielestä on tärkeää saada oppia 

lisää haasteellisen käyttäytymisen hallinnasta. Tässä tutkimuksessa vastaajat 

kertoivat, että heillä on tarve saada yhteisiä toimintatapoja hoitotyöhön. 

Kolmantena esille nousi vuorovaikutusosaamisen tarve. Koulutuksen keskeiseksi 

teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin ihmiskeskeinen hoitotyö, koska suositusten 

mukaan se auttaa hyvän elämän toteutumisessa pitkäaikaishoidossa (Griffiths 

ym., 2019). Siinä ihmisen elämänhistorian ymmärtäminen nähdään merkittävänä 

tekijänä (Kitwood, 1997). Vanhuspalvelulain (VanhPl 3:14§, 2012) 

mukaan ”pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut 

on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, 

merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista 

vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja 

toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan”. Pirhosen ynnä muiden 

(2016) mukaan lain kirjain ja henki eivät vielä toistaiseksi ole toteutuneet. 

 Smythen ynnä muiden (2017) mukaan kaikkien hoitohenkilökunnan jäsenten 

tulisi osallistua koulutukseen ja koulutus on myös keino osoittaa arvostusta koko 

hoitohenkilökunnalle. Tässä tutkimuksessa koulutusinterventio toteutettiin 

hoitokodissa paikan päällä, jolloin mahdollisimman moni hoitohenkilökunnasta ja 

esihenkilöistä pystyi osallistumaan koulutukseen. Koulutusinterventio tarjottiin 

koko hoitohenkilökunnalle esihenkilöineen myös sen vuoksi, että 

hoitohenkilökunnan yhdenmukainen toiminta haasteellisen käyttäytymisen 

hoidossa on tärkeää (Vataja, 2017). Valtaosa koulutukseen osallistuneista 

henkilöistä oli samoja jokaisella koulutuskerralla. Esihenkilöt pyydettiin mukaan 
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jokaiseen koulutuskertaan, ja he myös osallistuivat joka kerta. Esihenkilöt 

tarvitsevat heille kohdennettua koulutusta tukeakseen ja mentoroidakseen 

henkilöstöään tehokkaasti sekä ohjatakseen heitä hyödyntämään näyttöön 

perustuvia käytäntöjä ja ihmiskeskeistä lähestymistapaa haasteellisen 

käyttäytymisen minimoinnissa (Rodríguez-Monforte ym., 2021).  

 Koulutusintervention suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa huomioitiin 

useita tekijöitä, jotka Surr ynnä muut (2017) ovat todenneet koulutusinterventiota 

edistäviksi tekijöiksi, kuten se, että koulutus räätälöitiin hoitohenkilökunnan 

tarpeisiin, se tapahtui kasvokkain, se sisälsi ryhmätoimintaa ja keskustelua ja siinä 

yhdistettiin teoria ja tieto. Rivettin ynnä muiden (2019) systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen mukaan luento-opetus ei välttämättä ole riittävä tapa 

kouluttaa henkilökuntaa, vaan tehokkaimpia koulutusinterventioita olivat ne, 

joissa annettiin myös käytännön tukea. Tämä pyrittiin huomioimaan tässä 

tutkimuksessa rohkaisemalla hoitohenkilökuntaa tuomaan esille käytännön 

haasteellisia tilanteita, joista he halusivat keskustella ja joita he halusivat pohtia 

yhdessä. 

Tutkimustulokset osoittivat, että haasteellista käyttäytymistä esiintyy 

muistisairaiden tehostetussa palveluasumisessa usein, päivittäin tai viikoittain. 

Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa (Ballard ym., 

2001; Selbæk ym., 2013). Yleisimmät haasteellisen käyttäytymisen 

ilmenemismuodot, joita esiintyi erittäin usein tai usein, olivat kuljeskelu ja 

päämäärätön vaeltelu, levottomuus, jatkuva lähdössä oleminen, toistuva 

kyseleminen ja pyyteleminen sekä hoitotoimenpiteiden vastustaminen. Myös 

Livingston ynnä muut (2017) havaitsivat, että agitaatio on yleistä hoitokotien 

asukkailla, erityisesti niillä, joilla on keskivaikea tai vaikea muistisairaus. 

Agitaatio, johon sisältyy kohtuuton psykomotorinen aktiivisuus, kuten 

levottomuus, pukeutuminen ja riisuminen ja emotionaalinen ahdistus, on jatkuvaa 

ja voi lisääntyä muistisairauden edetessä (Kales ym., 2015).  

Tuloksissa havaittiin useita tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 

taustamuuttujien ja hoitohenkilökunnan toimintatapojen välillä. Vastaajat, jotka 

ilmoittivat kysyvänsä haasteellisissa tilanteissa muistisairaalta, mikä hänellä on 

hätänä, korreloi positiivisesti vastaajien muistisairaiden hoitotyön työkokemuksen 

ja työkokemuksen nykyisellä osastolla välillä. Vastaajat, jotka olivat 

työskennelleet kauan muistisairaiden hoitotyössä tai joilla oli pitkä työkokemus 

nykyiseltä osastoltaan, komensivat tai kielsivät muistisairasta vähemmän 

haasteellisissa tilanteissa. National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) (2018) suosittelee arvioimaan systemaattisesti, mitä syitä haasteellisen 
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käyttäytymisen taustalla mahdollisesti on. Jennings ynnä muut (2018) tuovat 

kuitenkin esille sen, että yleislääketieteen hoitotyön menetelmät haasteellisen 

käyttäytymisen osalta eivät ole optimaalisia. Myös kansallisella tasolla 

ikääntyneiden hoitotyön käytännöissä on todettu olevan perusteetonta vaihtelua, 

eivätkä näyttöön perustuvat hyvät käytännöt kaikilta osin toteudu (Saarnio & 

Tuomikoski, 2019). 

Vastaajista noin kolmannes ilmoitti, että fyysisiä rajoitteita, kuten liikkumista 

rajoittavia vöitä tai lukittuja ovia, käytetään hyvin usein tai usein, ja kolmannes 

vastaajista sanoi fyysisiä rajoitteita käytettävän joskus. Vaikka useissa maissa on 

lakiin perustuvia sääntöjä fyysisten rajoitusten käytöstä ja rajoitusten käyttö on 

kiistanalaista, niitä käytetään laajalti hoitokodeissa haasteellisen käyttäytymisen 

kontrolloimiseksi. Tämä aiheuttaa hoitajille haasteita sekä eettisellä että 

käytännön tasolla. (Hofmann & Hahn, 2014.) Suomessa valmistellaan parhaillaan 

uutta asiakas- ja potilaslakia, ja uudistuksen tavoitteita ovat esimerkiksi 

rajoitustoimenpiteiden käytön vähentäminen sekä hoitohenkilöstön 

työturvallisuuden parantaminen. Muistisairaat ovat suurin yksittäinen ryhmä, jota 

uusi laki koskisi. Gjerberg ynnä muut (2016) totesivat tutkimuksessaan, että 

suurin osa hoitokodin asukkaista ja heidän läheisistään hyväksyi rajoittamisen 

tietyissä tilanteissa, mutta samalla korostivat tarvetta kokeilla ensin vaihtoehtoisia 

menetelmiä. Rajoitteiden käytöstä hoitokodeissa tarvitaan edelleen hyvää 

laadullista tutkimusta, erityisesti hoitokodin asukkaiden näkökulmia ja 

kokemuksia. 

Tässä tutkimuksessa tulokset osoittivat tilastollisesti merkitsevän negatiivisen 

yhteyden johtamistavan sekä fyysisten rajoitteiden käytön välillä. Negatiivinen 

yhteys havaittiin myös työyksikön johtamistavan ja työyksikön toteuttamasta 

muistisairaiden hoitotyöstä annetun yleisarvosanan välillä. Työyksikön 

johtamistapa, joka kannustaa hoitajia toteuttamaan muistisairaan tarpeet 

huomioon ottavaa hoitotyötä, vähentää fyysisten rajoitteiden käyttöä hoitotyössä. 

Vastaajat, jotka kertoivat, että työyksikön johtamistapa kannustaa heitä 

toteuttamaan muistisairaan tarpeet huomioon ottavaa hoitotyötä, antoivat 

työyksikön toteuttamalle hoitotyölle korkeamman yleisarvosanan kuin muut 

vastaajat. Tutkimustuloksissa havaittiin myös tilastollisesti merkitsevä 

negatiivinen yhteys muistisairaan omaan huoneeseen viemisen ja fyysisten 

rajoitteiden käytön välillä. Vastaajat, jotka ilmoittivat toimintatavakseen 

haasteellisissa tilanteissa muistisairaan henkilön viemisen omaan huoneeseen, 

raportoivat myös fyysisten rajoitteiden käytöstä enemmän kuin muut vastaajat. 

Jakobsen ja Sørlie (2016) havaitsivat, että hoitokodin johtamistapa korreloi sen 
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kanssa, miten hoitohenkilökunta kokee vaikeat tilanteet. Hoitohenkilökunnan 

toimintatavat riippuivat vahvasti heidän osaamisestaan sekä sosiaalisesta ja 

ammatillisesta johtajuudesta. McCabe ynnä muut (2017) osoittivat, että 

autonomia, itseluottamus, saatu/tarjottu tuki ja työstressi liittyivät siihen, kuinka 

luottavaisesti hoitotyöntekijät suhtautuivat kykyynsä hallita muistisairaiden 

haasteellista käyttäytymistä. 

 Schmidtin ynnä muiden (2012) mukaan muistisairaiden haasteellinen 

käyttäytyminen on merkittävä stressitekijä, joka vaikuttaa selvästi hoitajien 

työkykyyn. Tämän vuoksi hoitohenkilökunnan työhyvinvointi on huomioitava 

erityisesti johtajuuden näkökulmasta. Rodríguez-Monforte ynnä muut (2021) 

havaitsivat, että esihenkilöä kannustavampina pitäneet hoitajat kertoivat myös 

paremmasta työtyytyväisyydestä ja he raportoivat vähemmän asukkaiden 

haasteelliseen käyttäytymiseen liittyvästä stressistä. Orellana ynnä muut (2017) 

toivat kuitenkin esille kirjallisuuskatsauksessaan sen, ettei hoitokodin johtajien 

yleisistä johtamisominaisuuksista ole riittävästi tietoa, vaikka heidän 

toiminnallaan onkin niin suuri vaikutus sekä hoitohenkilökuntaan että asukkaisiin.  

Tulokset osoittivat tilastollisesti merkitsevän yhteyden osastojen ja 

rauhoittavien lääkkeiden käytön sekä hoitosuunnitelmasta ohjeiden tarkistuksen 

välillä. Lyhytaikaisosastolla työskentelevät vastaajat antoivat muistisairaalle 

rauhoittavaa lääkettä haasteellisissa tilanteissa ja tarkistivat ohjeet 

hoitosuunnitelmasta useammin kuin vastaajat, jotka työskentelivät tavallisella 

hoivaosastolla. Tämä voi johtua osittain siitä, että hoitohenkilökunta ei ole vielä 

ehtinyt tutustua lyhytaikaisosastolla oleviin muistisairaisiin kovin hyvin, kun taas 

tavallisella hoivaosastolla muistisairaat ovat olleet jo pitemmän aikaa. 

Esimerkiksi kivun arviointi ja hallinta on tärkeää, koska kipu voi olla 

pääasiallinen syy haasteelliseen käyttäytymiseen (Nowak ym., 2018). 

Psyykenlääkkeitä tulisi käyttää vain, mikäli muut hoitotyön menetelmät eivät 

toimi tai muistisairas vaarantaa itsensä tai ympäristönsä (Masopust ym., 2018). 

Vastaajat, jotka ilmoittivat, etteivät he tee mitään haasteellisissa tilanteissa, 

kertoivat antavansa rauhoittavaa lääkettä useammin kuin muut vastaajat. 

Tuloksista löydettiin viisi muistisairaiden hoitotyössä vaadittua 

osaamisaluetta: käytännölliset taidot, teoreettiset tiedot, itsen terapeuttiseen 

käyttöön liittyvä osaaminen, sosiaalinen osaaminen sekä itsensä johtaminen. 

Vastaajat korostivat erityisesti itsen terapeuttiseen käyttöön liittyvää osaamista 

muistisairaiden hoitotyössä. Hoitohenkilökunta, jolla on itsen terapeuttiseen 

käyttöön liittymistä osaamista eli joka osaa luoda yhteisymmärrystä, toimia 

empaattisesti ja rakentaa luottamusta, kykenee toteuttamaan lääkkeettömiä 
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hoitotyön menetelmiä. Tämä kohentaa muistisairaiden henkilöiden elämänlaatua 

ja vähentää psyykenlääkkeiden käyttöä. (Barba ym., 2014.)  

7.1.3 Koulutusintervention tulosten tarkastelu 

Tutkimuksessa tarkasteltiin hoitohenkilökunnan koulutusintervention vaikutuksia 

hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyteen sekä 

hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja osaamiseen haasteellisissa tilanteissa. 

Hoitohenkilökunta vastasi kyselyyn ennen koulutusinterventiota sekä kolme ja 12 

kuukautta koulutusintervention jälkeen. 

Koulutusinterventiossa käsiteltiin ainoastaan lääkkeettömiä hoitotyön 

menetelmiä, koska niitä suositellaan ensisijaiseksi menetelmäksi haasteellisen 

käyttäytymisen hoidossa (Meyer & O’Keefe, 2020; Muistisairaudet: Käypä hoito 

-suositus, 2020). Toisaalta täytyy huomioida, että pitkäaikaishoidossa käytetään 

usein myös psyykenlääkkeitä (Helvik ym., 2017), jotka liittyvät usein 

neuropsykiatristen oireiden vakavuuteen. Tämä voi olla tutkimustulosten 

luotettavuutta heikentävä tekijä, koska koulutusintervention lisäksi myös 

lääkehoidolla on voinut olla vaikutusta haasteellisen käyttäytymisen 

esiintyvyyteen. 

Tässä kvasikokeellisessa koulutusinterventiotutkimuksessa koe- ja 

kontrolliryhmät olivat taustatiedoiltaan homogeenisia. Hoitokodit olivat niin 

henkilöstön kuin asukkaiden lukumäärän sekä hoitoisuuden osalta samankaltaisia. 

Ennen koulutusinterventiota koe- ja kontrolliryhmät eivät myöskään eronneet 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi muistisairaiden haasteellisen käyttäytymisen 

esiintyvyyden suhteen. Koeryhmässä muistisairaiden haasteellisen käyttäytymisen 

esiintyvyys väheni tilastollisesti merkitsevästi, mutta kontrolliryhmässä ei 

havaittu muutosta lähtötilanteesta kolmen kuukauden aikapisteeseen. 

Koeryhmässä haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyys oli myös 12 kuukauden 

kuluttua tilastollisesti merkitsevästi pienempää kuin lähtötilanteessa, vaikka se 

olikin hieman kasvanut kolmen kuukauden aikapisteen jälkeen. 

Kontrolliryhmässä ei havaittu muutosta näiden mittauskertojen välillä. Nämä 

tulokset tukevat aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan 

hoitohenkilökunnan koulutusintervention jälkeen hoitokodin muistisairaiden 

neuropsykiatriset oireet, aggressiivisuus ja haasteellinen käyttäytyminen 

vähenivät (Ballard ym., 2018; Chenoweth ym., 2009; Deudon ym., 2009; Rapp 

ym., 2013; Testad ym., 2010; Testad ym., 2016) CMAI-mittarilla mitattuna. 

Bennett ynnä muut (2021) totesivat kirjallisuuskatsauksessaan, että tutkimukset, 
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joissa käytettiin useita erilaisia strategioita lääkkeettömien hoitotyön menetelmien 

käyttöönoton lisäämiseksi, vähensivät haasteellista käyttäytymistä. Tärkeä ja 

rohkaiseva tutkimustieto kirjallisuuskatsauksessa oli se, että haasteellinen 

käyttäytyminen väheni myös siinä tapauksessa, että hoitohenkilökunta itse toteutti 

interventioita osana päivittäistä hoitotyön arkeaan, ilman ulkopuolista kouluttajaa. 

Haasteellinen käyttäytyminen voi lisätä hoitohenkilökunnan kokemusta 

stressistä ja vaikuttaa heidän työkykyynsä (Schmidt ym., 2012). Tässä 

tutkimuksessa koeryhmän hoitohenkilöstö ilmoitti kolme kuukautta 

koulutusintervention jälkeen, että muistisairaiden haasteellinen käyttäytyminen 

vaikutti työssä jaksamiseen tilastollisesti merkitsevästi vähemmän kuin ennen 

koulutusinterventiota. Kontrolliryhmän hoitohenkilökunta ei raportoinut muutosta 

työssä jaksamisessaan. Kummankaan ryhmän työssä jaksamisessa ei kuitenkaan 

enää 12 kuukautta koulutusintervention jälkeen ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa verrattuna lähtötilanteeseen. Tämä tukee aikaisempia tutkimustuloksia 

(Clifford & Doody, 2018), joiden mukaan koulutuksen tulisi olla säännöllistä ja 

jatkuvaa, jos halutaan jatkuvaa positiivista vaikutusta hoitotyön käytäntöihin. 
Hoitohenkilökunnan tulisi osallistua useammin täydennyskoulutukseen. 

Esihenkilöiden olisi hyvä ymmärtää muistisairaan hoitotyön ja haasteellisen 

käyttäytymisen moniulotteisuus sekä tarjota henkilöstölleen asianmukaista tukea 

ja kaikkien saatavilla olevaa koulutusta. Esimerkiksi Zwijsen ynnä muut (2014) 

totesivat, että hoitohenkilökunta tarvitsee tukea käyttäytymisongelmien, erityisesti 

aggression ja apatian, hallinnassa. 

Haasteellinen käyttäytyminen on monimutkainen ilmiö, joka on seurausta 

ihmisen biologisista, psykologisista ja sosiaalisista tekijöistä (Moniz-Cook ym., 

2001). Tämän vuoksi on vaikea tunnistaa ja nimetä ne tekijät 

koulutusinterventiossa, jotka tässä tutkimuksessa vaikuttivat haasteellisen 

käyttäytymisen esiintyvyyden vähenemiseen. Haasteellinen käyttäytyminen voi 

olla riippuvainen siitä, miten hoitohenkilökunta ymmärtää tilanteen, ja heidän 

kokemuksestaan siitä, mikä on haasteellista käyttäytymistä ja mikä ei. On 

kuitenkin selvää, että muistisairaiden hoitotyössä työskentelevän 

hoitohenkilökunnan riittävä koulutus on olennaista laadukkaan, ihmiskeskeisen 

hoidon tarjoamiseksi ja että aiheesta olisi hyvä tehdä lisätutkimusta (Surr ym., 

2019). 

Tässä tutkimuksessa hoitohenkilökunnan toimintatavoissa haasteellisissa 

tilanteissa ei tapahtunut muutoksia kummassakaan ryhmässä. Sekä ennen 

koulutusinterventiota että 12 kuukautta koulutusintervention jälkeen 

hoitohenkilökunta ilmoitti kysyvänsä haasteellisissa tilanteissa muistisairaalta, 
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mikä hänellä on hätänä. Sekä koe- että kontrolliryhmän hoitohenkilöstön 

arvioitiin selviytyneen tilanteista hyvin. Rapaportin ynnä muiden (2018) mukaan 

tiedetään vain vähän siitä, kuinka hoitohenkilökunta ymmärtää muistisairaan 

henkilön ahdistuneisuutta ja levottomuutta ja reagoi siihen. Ristiriitaista on se, 

että koeryhmässä itsearvioitu työyksikön osaaminen muistisairaiden hoitotyössä 

oli kolmen kuukauden ja 12 kuukauden päästä koulutusinterventiosta 

tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lähtötilanteessa, vaikka tulosten mukaan 

toimintatavoissa ei tapahtunut muutosta. Kontrolliryhmässä ei havaittu muutoksia 

itsearvioidussa työyksikön osaamisessa. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin he osaavat hyödyntää 

muistisairaan elämänhistoriaa hoitotyössä. Koeryhmässä hoitohenkilökunnan 

itsearvioitu osaaminen tässä suhteessa oli kolme kuukautta ja 12 kuukautta 

koulutusintervention jälkeen tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin ennen 

koulutusinterventiota. Kontrolliryhmässä ei havaittu muutoksia. Spector ynnä 

muut (2016) havaitsivat systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan 16 

tutkimuksessa merkittävän muutoksen koulutusintervention jälkeen vähintään 

yhdessä hoitohenkilökuntaan liittyvässä muuttujassa. Useimmiten parannusta oli 

tapahtunut hoitohenkilökunnan tietämyksessä. Haasteellisen käyttäytymisen 

hallintaan keskittyvät lähestymistavat näyttivät olevan tehokkaimpia. Rivett ynnä 

muut (2019) totesivat systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan, että pelkästään 

luento-opetus ei välttämättä ole riittävä tapa kouluttaa henkilökuntaa, vaan 

tehokkaimpia koulutusinterventioita olivat ne, joissa annettiin myös käytännön 

tukea. 

7.2 Tutkimuksen eettisyys ja tietosuoja 

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatettiin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen 

eettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta [TENK], 2019) sekä 

ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä (TENK, 2012). Tutkimukselle anottiin 

lupa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympärivuorokautisten 

hoivapalveluiden vastuualuepäälliköltä. Tutkimukselle haettiin myös lausunto 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta (104/2016).  

Tutkimukseen osallistuville annettiin tutkimustiedote, jossa kerrottiin 

tutkimuksen tarkoituksesta, etenemisestä ja kyselylomakkeen täyttämisestä. He 

saivat tiedotteen ennen koulutusinterventiota ja kolme sekä 12 kuukautta 

koulutusintervention jälkeen. Tiedotteessa kerrottiin myös tutkimukseen 

osallistuvien oikeuksista ja annettiin tutkijan yhteystiedot, jotta vastaajat pystyivät 



88 

tarvittaessa pyytämään tarkempia tietoja tutkimuksesta. Tutkimukseen 

osallistuneiden yksityisyyden säilyminen turvattiin säilyttämällä täytettyjä 

kyselylomakkeita lukollisessa kaapissa. Tutkimusaineistoja käsiteltiin 

asianmukaisesti ja huolellisesti, ja ainoastaan tutkija käsitteli tietoja. 

Kyselylomakkeita säilytetään lukollisessa kaapissa viisi vuotta väitöskirjan 

valmistumisesta mahdollisten post doc -tutkimusten ja seurantatutkimuksen 

varalta, ja sen jälkeen tutkija hävittää kyselylomakkeet. 

Tutkija tiedosti oman roolinsa kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa, joissa 

hän toimi, niin tutkimuksen suunnittelussa, aineiston keruussa ja analysoinnissa 

sekä raportoinnissa kuin koulutusinterventiossa kouluttajana. Tutkija pyrki 

objektiiviseen suhtautumistapaan kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 

Tutkimusprosessin kaikki vaiheet on esitetty avoimesti ja rehellisesti sekä 

noudattaen hyvää tieteellistä toimintatapaa (TENK, 2012). Kaikissa 

tutkimusprosessin vaiheissa on noudatettu asianmukaista lähdemerkintätapaa 

(Polit & Beck, 2012). Kustantamoilta on pyydetty julkaisulupa yhteenveto-osan 

osajulkaisuihin. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa tutkittaville ja rahoittajille tuotiin 

esille tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja menetelmät. Tutkimukseen osallistunut 

hoitohenkilökunta ja esihenkilöt pidettiin ajan tasalla siitä, miten tutkimus eteni. 

Rahoittajien tiedot on tuotu asianmukaisesti esille kaikissa tutkimusprosessin 

vaiheissa. Tutkimus vastaa sitä, mitä rahoittajat ovat tukeneet, ja selvitykset 

rahoitusten käytöstä on tehty asianmukaisesti. 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

7.3.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 

Kirjallisuuskatsaus tehtiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteiden 

mukaisesti (CRD 2009; JBI, 2008). Tutkimusprosessin raportoinnissa noudatettiin 

tieteellisen tutkimuksen hyviä käytäntöjä, etiikkaa ja avoimuuden sekä 

rehellisyyden periaatetta (TENK, 2012). Tuloksissa raportoitiin myös ei-

vaikuttavista koulutusinterventioista, koska ainoastaan tilastollisesti merkitsevien 

tulosten raportointi olisi eettinen epäkohta ja aiheuttaisi julkaisuharhaa. 

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta lisää se, että aineistohaku tehtiin 

informaatikon ohjauksessa. Hakusanojen kattavuus vahvisti aineistohaun 

kattavuutta sekä systemaattisuutta. Valintakriteerit esitestattiin muutamalla 

sattumanvaraisesti valitulla artikkelilla, ja ne todettiin sopiviksi sekä 
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tarkoituksenmukaisiksi. Hakuprosessi kuvattiin tarkasti, mikä lisää 

kirjallisuuskatsauksen läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa katsauksen toistettavuuden. 

Elektronisen haun lisäksi käytettiin manuaalista hakua. Kaksi tutkijaa suoritti 

aineiston valinnan etukäteen valittujen valinta- ja poissulkukriteereiden 

mukaisesti. (Pudas-Tähkä & Axelin, 2007.) 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen kuuluu myös aineiston laadun 

arviointi. Tässä katsauksessa tutkimusten laadun arvioi kaksi henkilöä käyttäen 

kansainvälisesti tunnettua Joanna Briggs -instituutin laadunarviointikriteeristöä 

kokeellisille tutkimuksille (JBI, 2011). Laadunarvioinnissa haasteellista oli se, 

ettei koulutusinterventioiden etenemistä ollut kuvattu kaikissa tutkimuksissa 

yksityiskohtaisesti. Julkaisukielen rajaus suomeen ja englantiin voi olla 

katsauksen luotettavuutta heikentävä tekijä (Kääriäinen & Lahtinen, 2006). 

Luotettavuutta lisäsi se, että tutkimukset olivat satunnaistettuja, kontrolloituja 

tutkimuksia. Satunnaistaminen oli tehty hoitokotitasolla, koska yksittäisen 

hoitokodin asukkaan tasolla satunnaistaminen ei olisi tällaisessa 

tutkimusasetelmassa mahdollista. Tutkimuksissa käytettiin yleisesti tunnettuja 

haasteellisen käyttäytymisen mittareita, mikä lisäsi kirjallisuuskatsauksen 

luotettavuutta. Lisäksi tutkimukset olivat laadukkaita JBI-kriteerien mukaisesti 

arvioituna, eikä niissä havaittu eettisiä ongelmia laadunarvioinnin yhteydessä.  

Kirjallisuuskatsauksessa saatiin vastaukset kahteen tutkimuskysymykseen. 

Tutkimuksissa koulutusinterventioita oli toteutettu sisällöllisesti ja 

menetelmällisesti eri tavoin, mutta yleisellä tasolla tutkimustuloksia voidaan 

soveltaa mihin tahansa muistisairaiden hoitotyön toimintaympäristöön.  

7.3.2 Koulutusintervention suunnittelun luotettavuus 

Kyselylomakkeen ”Muistisairaan henkilön kohtaaminen pitkäaikaishoidossa” 

sisällön luotettavuus (sisältövaliditeetti) varmistettiin asiantuntijapaneelissa (n = 

4) (Pittman & Bakas, 2010). Asiantuntijapaneeli koostui henkilöistä, joilla on 

vahva asiantuntijuus ja pitkä kliininen työkokemus muistisairaiden henkilöiden 

hoitotyöstä. Kyselylomaketta arvioitiin erillisellä arviointilomakkeella, joka 

sisälsi kyselylomakkeen kysymykset (n = 20). Arviointilomake sisälsi Likert-

asteikollisen kysymyksenasettelun sekä mahdollisuuden vapaaseen tekstiin. 

Arvioinnissa käytettiin kysymyskohtaista luotettavuusindeksiä (I-CVI), ja koko 

kyselylomakkeen luotettavuusindeksi laskettiin jakamalla I-CVI-arvot 

kysymysten lukumäärällä. Tulosta kutsutaan nimellä S-CVI/Ave, ja tässä 
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tutkimuksessa se oli 1. Polit & Beck (2006) suosittelevat käyttämään S-CVI/Ave-

laskentatapaa ja asettamaan raja-arvoksi 0,90 tai enemmän. 

Kyselylomakkeen ”Hoitajien tarpeet koulutuksen sisällölle” sisällön 

luotettavuus varmistettiin asiantuntijoilla (n = 4), jolla on vahva asiantuntijuus ja 

pitkä kliininen työkokemus hoitotyöstä sekä pedagoginen pätevyys. 

Kyselylomake lähetettiin asiantuntijoille sähköpostitse, ja heitä pyydettiin 

arvioimaan sitä. 

7.3.3 Koulutusintervention tulosten luotettavuus 

Tutkimuksessa käytettiin kvasikokeellista koulutusintervention asetelmaa, jossa 

toinen hoitokoti toimi koeryhmänä ja toinen kontrolliryhmänä. Koeryhmässä 

olevan hoitokodin henkilökunta sai koulutusintervention, ja kontrolliryhmä 

toteutti muistisairaiden hoitotyötä ilman koulutusinterventiota. Tutkimuksen 

raportoinnissa käytettiin tutkimusasetelman mukaista TREND-tarkistuslistaa (Des 

Jarlais ym., 2004), joka on kehitetty erityisesti ei-satunnaistettujen kontrolloitujen 

kokeiden standardoitua raportointia varten. Kvasikokeellinen tutkimusasetelma 

on kokeellisen tutkimuksen muoto, jossa satunnaistamisen muoto eroaa 

kokeellisen asetelman satunnaistamisesta. Tässä tutkimuksessa hoitokoteja ei 

satunnaistettu tai sokkoutettu, vaan hoitokodit valittiin Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymästä harkinnanvaraisella otannalla, sen perusteella, 

miten ne sopivat tutkimukseen. Tutkimukseen valittiin kaksi hoitokotia, jotka 

olivat sekä asukas- että henkilöstömäärältään ja asukkaiden hoitoisuudeltaan lähes 

samankokoisia. Luotettavuutta lisäävä tekijä oli se, että hoitokodit eivät eronneet 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan työntekijöiden iän, työkokemuksen 

kyseisellä osastolla, työkokemuksen muistisairaiden hoitotyössä, koulutuksen tai 

nykyisen työpaikan osalta. Harkinnanvaraisella otannalla voidaan saada melko 

luotettavia tuloksia, kun tutkimuksen tekoon kiinnitetään huomiota. Menetelmän 

käyttäminen vaatii aihealueen ja perusjoukon tuntemista ja tulokset on tulkittava 

erityistä varovaisuutta noudattaen. (Holopainen & Pulkkinen, 2008.) 

Ennen koulutusinterventiota selvitettiin hoitohenkilökunnan senhetkiset 

tarpeet koulutuksen sisällön suhteen. Yli puolet vastaajista ei ollut osallistunut 

aiemmin muistisairaiden hoitotyön täydennyskoulutukseen. Vastauksissa selvisi, 

että hoitohenkilökunta kaipaa yhtenäisiä toimintatapoja työyksikön toteuttamaan 

muistisairaiden hoitotyöhön. Tämä oli osaltaan peruste sille, että 

koulutusinterventiota ei rajattu tietyille henkilöille, vaan koulutukseen 

osallistuivat kaikki sillä hetkellä työvuorossa olevat henkilöt. Tällä pyrittiin 
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maksimoimaan se, että hoitokodissa otetaan entistä enemmän käyttöön yhtenäisiä 

toimintatapoja. Valtaosa koulutukseen osallistuneista oli samoja henkilöitä 

jokaisella koulutuskerralla. Luotettavuutta lisäävä tekijä olisi ollut se, että 

osallistumista koulutukseen olisi seurattu tarkemmin, henkilötasolla. Yhtenäisten 

toimintatapojen lisäämiseksi koulutukseen osallistuneille annettiin myös tehtäviä, 

joita heidän tuli pohtia yhdessä samassa työyksikössä olevien hoitajien kanssa. 

Tällä tavoin myös ne henkilöt, jotka eivät mahdollisesti olleet mukana 

koulutuksessa, pääsivät pohtimaan hoitotyön kehittämiseen liittyviä asioita.  

Myös esihenkilöitä pyydettiin osallistumaan koulutukseen, ja he osallistuivat 

jokaiseen koulutuskertaan. Esihenkilöille lähetettiin myös koulutusmateriaali 

jokaiselta koulutuskerralta ja heitä pyydettiin välittämään materiaalia eteenpäin 

koko henkilöstölle. Koulutuksessa olevat saivat materiaalin mukaansa. 

Koulutusintervention luotettavuutta lisäävä tekijä oli se, että kouluttaja oli 

pätevä kouluttamaan sekä hoitotyön koulutuksensa ja pedagogisen pätevyytensä 

vuoksi että siksi, että hänellä on työkokemusta muistisairaiden hoitotyöstä. 

Luotettavuutta lisäävänä tekijänä voidaan pitää myös sitä, että kouluttaja oli sama 

jokaisella koulutuskerralla, jolloin koulutusintervention eheä kokonaisuus ja 

eteneminen sekä jatkuvuus pystyttiin varmentamaan.   

Koulutusinterventiossa käsiteltiin ainoastaan lääkkeettömiä hoitotyön 

menetelmiä, koska niitä suositellaan ensisijaiseksi hoitotyön menetelmäksi 

muistisairaan henkilön haasteellisen käyttäytymisen hallinnassa (Meyer & 

O’Keefe, 2020). Pitkäaikaishoidossa käytetään kuitenkin usein psyykenlääkkeitä, 

ja ne liittyvät neuropsykiatristen oireiden vakavuuteen (Helvik ym., 2017). Tämä 

saattaa heikentää tutkimustulosten luotettavuutta, koska psyykenlääkkeet joko 

lisäävät tai vähentävät muistisairaan henkilön haasteellista käyttäytymistä. Myös 

muun lääkehoidon vaikutus on otettava huomioon tätä ilmiötä tarkasteltaessa, 

koska esimerkiksi tietyt antikolinergiset lääkkeet, kuten nesteenpoistolääkkeet, 

voivat provosoida muistisairaan henkilön käytösoireita (Vataja & Koponen 2015). 

Puustinen (2014) totesi väitöskirjatutkimuksessaan, että bentsodiatsepiinien tai 

niiden tavoin vaikuttavien lääkkeiden käyttö iäkkäillä oli yhteydessä 

alentuneeseen kognitiiviseen ja toiminnalliseen toimintakykyyn ei-käyttäjiin 

verrattuna. Tutkimuksessa todettiin, että lääkkeistä vieroituksen jälkeen iäkkäiden 

kognitiiviset kyvyt eivät parantuneet tai paranivat vain hyvin vähän. Tämä voi 

viitata siihen, että kognitiiviset haittavaikutukset ovat hyvin hitaasti paranevia tai 

jopa pysyviä. 

Tutkimuksessa käytettiin kyselylomakkeita, jotka pohjautuivat 

systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (Piirainen ym., 2020) sekä Saarnion ynnä 
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muiden (2009) ja Hynnisen ynnä muiden (2016) kehittämiin strukturoituihin 

kyselylomakkeisiin. Tutkimuksen luotettavuutta lisäävä tekijä on se, että 

kyselylomakkeen ”Muistisairaan henkilön kohtaaminen pitkäaikaishoidossa” 

validiteetti oli varmistettu jo näissä aeimmissa tutkimuksissa. Tässä 

tutkimuksessa kyselylomakkeen sisällön luotettavuus (sisältövaliditeetti) 

varmistettiin vielä asiantuntijapaneelissa (Pittman & Bakas, 2010). Vaikka 

sisältövaliditeetti oli vahva, rakennevaliditeettia ei arvioitu. Tämä voi olla 

tutkimuksen luotettavuutta heikentävä tekijä. (Bannigan & Watson, 2009; Polit 

ym., 2007.) Vastausprosentti oli erittäin hyvä jokaisella mittauskerralla: 83, 74 ja 

73. Puutteellisesti täytettyjä kyselylomakkeita ei ollut ollenkaan, joten kaikki 

vastaukset saatiin mukaan tutkimukseen. Tutkimuksessa olisi voitu käyttää 

kansainvälisiä mittareita, kuten Sense of Competence in Dementia Care Staff 

(SCIDS) scale (Schepers ym., 2012), mutta tässä tutkimuksessa tavoitteena oli 

arvioida erityisesti hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen 

esiintyvyyttä muistisairaiden hoitotyössä. Cohen-Mansfield Agitation Inventory 

(Cohen-Mansfield ym., 2008) CMAI-mittarista keskusteltiin koeryhmän 

hoitokodin esihenkilöiden kanssa, mutta kyseinen mittari ei ollut heille tuttu. 

Tämän mittarin käyttäminen olisi vaatinut myös henkilöstön kouluttamista. 

Tutkimuksen luotettavuutta heikentävä tekijä on pieni otoskoko: otos 

rajoittuu kahden hoitokodin henkilökuntaan. Tässä tutkimuksessa ei laskettu 

voima-analyysia, koska koulutusinterventio suunniteltiin sekä toteutettiin 

organisaation tarpeiden mukaisesti. Tutkimustulokset osoittivat kuitenkin selvästi 

tilastollisen merkitsevyyden. Tutkimuksessa ei selvitetty muistisairaiden 

henkilöiden tai heidän läheistensä näkemyksiä haasteellisesta käyttäytymisestä, 

mikä myös voi olla luotettavuutta heikentävä tekijä.  

7.4 Tutkimuksen merkitys 

Tutkimuksessa tarkasteltiin ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti merkittävää 

aihetta, sillä väestörakenteen muuttumisen vuoksi muistisairaita on 

tulevaisuudessa yhä enemmän. Muistisairaudet ovat suuri kansanterveydellinen ja 

-taloudellinen haaste, eivätkä vähiten siksi, että hoitotyöntekijöistä on jo tällä 

hetkellä pula, etenkin gerontologisessa hoitotyössä. Tutkimuksen aihe on tärkeä 

myös inhimillisestä näkökulmasta katsottuna, koska muistisairaan haasteellinen 

käyttäytyminen aiheuttaa pahoinvointia muistisairaalle itselleen, hänen 

läheisilleen sekä hoitohenkilökunnalle. Ikääntyneiden hoitotyö vaatii 
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erityisosaamista. Siksi täydennyskoulutuksella ja erilaisilla koulutusinterventioilla 

on tärkeä asema osaamisen ylläpitämisessä sekä kehittämisessä.  

Tutkimus tuotti uutta ja vahvisti olemassa olevaa hoitotieteellistä 

tutkimustietoa. Tutkimuksessa todettiin, että haasteellinen käyttäytyminen 

muistisairaiden tehostetussa palveluasumisessa on yleistä. Koulutusinterventioilla 

voidaan kuitenkin pienentää haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyttä, 

edellyttäen, että koulutus on säännöllistä sekä jatkuvaa. Johdon ja esihenkilöiden 

tuki tässä prosessissa on ensiarvoisen tärkeää. 

Tutkimuksesta saatiin arvokasta tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää 

niin muistisairaiden hoitotyön kehittämisessä, hoitohenkilökunnan ammatillisen 

osaamisen ylläpitämisessä kuin myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksen sekä 

täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. 

7.5 Jatkotutkimushaasteet 

Muistisairaiden hoitotyö tulee olemaan tulevaisuudessakin merkittävä 

tutkimusaihe, koska väestön ikääntyessä muistisairaiden lukumäärä kasvaa 

voimakkaasti. Jatkossa tulisi tutkia vielä enemmän sitä, millainen vaikutus 

lähijohtamisella on haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen sekä 

hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja osaamiseen muistisairaiden 

pitkäaikaishoidossa. Muistisairaiden ja heidän läheistensä ajatukset sekä 

näkemykset tulisi saattaa näkyväksi tieteellisen tutkimuksen kautta. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin itsearviointia, mutta jatkossa muistisairaiden hoitotyön 

tutkimuksessa tulisi hyödyntää myös havainnointia. Monipuolisten 

oppimismenetelmien turvaaminen hoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksessa 

tulee tulevaisuudessakin olemaan olennaista. Siksi jatkossa voisi tutkia sitä, miten 

digitalisaation tarjoamilla menetelmillä ja välineillä, esimerkiksi 

virtuaalitodellisuudella, voitaisiin vahvistaa hoitohenkilökunnan osaamista 

haasteellisissa tilanteissa muistisairaiden hoitotyössä. 
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8 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 

1. Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokema käyttäytyminen on 

muistisairaiden henkilöiden pitkäaikaishoidossa yleistä ja jopa päivittäistä. 

2. On viitteitä siitä, että hoitohenkilökunnan säännöllinen ja jatkuva koulutus 

voisi vähentää hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokemaa käyttäytymistä ja 

haasteellisia tilanteita muistisairaiden tehostetussa palveluasumisessa.  

3. Koulutuksella voidaan parantaa hoitohenkilökunnan itsearvioitua osaamista 

muistisairaiden hoitotyössä. 

4. Hoitohenkilökunta korostaa itsen terapeuttiseen käyttämiseen liittyvää 

osaamista muistisairaiden hoitotyössä. 

5. Johtamistavalla voidaan edistää muistisairaan tarpeet huomioon ottavan 

hoitotyön toteutumista.  
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Liitteet  

Muistisairaan henkilön kohtaaminen pitkäaikaishoidossa     

 

Kysely hoitohenkilökunnalle 

ARVOISA VASTAANOTTAJA 

  

Palveluesimiehenne on antanut luvan toteuttaa kyselyn työyksikössäsi. Kysely on 

henkilökohtainen ja osallistumisesi on ensiarvoisen tärkeää hoitotyön 

kehittämisen kannalta. Tiedot ovat luottamuksellisia; niitä ei käytetä muuhun 

tarkoitukseen eikä luovuteta muiden kuin tutkijoiden (alla mainitut henkilöt) 

käyttöön. Kyselylomakkeen täyttämiseen kuluu aikaa noin 15 min. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää hoitohenkilökunnalle muistisairaan 

henkilön kohtaamiseen kohdistuva täydennyskoulutusmalli. Tarkoituksena on 

lisäksi arvioida, voidaanko hoitohenkilökunnan täydennyskoulutusmallilla 

vaikuttaa muistisairaiden henkilöiden haasteellisen käyttäytymisen 

esiintyvyyteen.   

 

Tutkimuksessa Honkalinnan hoitokoti toimii koeryhmänä, joka osallistuu 

täydennyskoulutukseen. Himmelin hoitokoti toimii tutkimuksessa 

verrokkiryhmänä. Himmelin hoitohenkilökunta osallistuu kyselyyn, jossa 

selvitetään haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyttä, toimintatapoja ja 

muistisairauksiin liittyvää osaamista. 

 

Tutkimuksen aikana ko. kyselylomake täytetään kolme kertaa: ennen 

täydennyskoulutusta sekä 3kk ja 12kk koulutuksen jälkeen. Voit keskeyttää 

osallistumisesi tutkimukseen missä vaiheessa tahansa ilman seuraamuksia. 

 

Pyydämme Sinua ystävällisesti palauttamaan täytetyn kyselylomakkeen 8.6.2018 

mennessä suljetussa kirjekuoressa Rauni Lipposelle. Hän palauttaa 

kyselylomakkeet tutkija Paula Piiraiselle. 

 

Jos Sinulla on kysyttävää tutkimukseen/kyselyyn liittyen voit soittaa tai laittaa 

sähköpostia Paula Piiraiselle. Yhteystiedot ovat alla. 
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KYSELY HENKILÖKUNNALLE 

 

VASTAUSOHJE 

Ole hyvä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin joko valitsemalla tilannettasi parhaiten 

kuvaava vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun tilaan.  

 

1. Ikä vuosina ________________ 

 

 

2. Sukupuoli  

1Nainen 

2Mies 

 

 

3. Ammatillinen koulutus 

1Sairaanhoitaja, valmistumisvuosi ________ 

2Lähi- tai perushoitaja, valmistumisvuosi ________ 

3Opiskelija, arvioitu valmistumisvuosi __________ 

4Muu mikä _________________________, valmistumisvuosi __________ 

 

 

4. Työkokemus muistisairaiden hoitotyöstä?  

|__|__| vuotta |__|__| kuukautta 

 

 

5. Työkokemus  tällä osastolla? 

|__|__| vuotta |__|__| kuukautta 

 

 

6. Millainen on työsuhteesi? 

1Vakituinen 

2Vakituinen, osa-aikatyö 

3Määräaikainen 

4Muu, mikä _____________________________________ 
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7. Nykyinen työpaikkasi on 

1Tavallinen hoivaosasto 

2Lyhytaikaisosasto  

 

8. Millaiseksi arvioit oman osaamisesi tällä hetkellä muistisairaiden 

hoitotyössä asteikolla 1-10? 

    Ympyröi arviotasi vastaava numero. 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Millaista osaamista muistisairaan henkilön hoitotyö vaatii Sinulta? 

 

Vaatii mielestäni seuraavanlaista osaamista: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

10. Miten arvioit omaa osaamistasi seuraavien asioiden osalta? Valitse 

jokaisesta kohdasta sopiva vaihtoehto. 

 

  

Erittäin 

hyvä 

osaamin

en 

 

Hyvä 

osaamin

en 

 

Tyydyttäv

ä 

osaamine

n 

 

Välttävä 

osaamin

en  

 

En osaa 

/ en 

tunne 

asiaa 

Tieto 

muistisairauksista 

 

     

Muistisairaiden 

henkilöiden 

haasteellinen 

käyttäytyminen 

     



115 

Vuorovaikutustaid

ot  

hoitotyössä 

     

Yhteistyö 

muistisairaan  

henkilön läheisten 

kanssa 

     

Ympäristön 

merkitys  

muistisairaiden 

hoitotyössä 

     

Muistisairaan 

henkilön  

elämänhistorian  

hyödyntäminen 

hoitotyössä 

     

 

11. Työyksikön fyysiset tilat ovat mielestäni soveltuvat muistisairaalle?  

 

1 Kyllä, koska 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

2 Ei, koska 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3En osaa sanoa 
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12. Kuinka usein muistisairailla esiintyy haasteellista käyttäytymistä 

työyksikössäsi? 

 

1 päivittäin 

2 viikoittain 

3 en osaa sanoa 

4 kuukausittain 

5 ei koskaan 

13. Kuinka tärkeitä ovat mielestäsi seuraavat tilanteet? 

      Valitse jokaisesta kohdasta sopiva vaihtoehto. 

 

 

  

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Osittai

n 

samaa 

mieltä 

 

Ei 

samaa 

eikä eri 

mieltä  

 

Osittain 

eri 

mieltä  

 

Täysin  

eri 

mieltä  

Läheiset ovat mukana 

aktiivisesti hoidon 

suunnittelussa 

     

Läheiset ovat mukana 

hoitoon liittyvässä 

päätöksenteossa 

     

Läheiset pitävät yhteyttä 

hoitokotiin 

säännöllisesti 

     

Läheiset ovat apuna 

muistisairaan henkilön 

hoitamisessa 

     

Läheisten läsnäolo 

rauhoittaa muistisairasta 

henkilöä 

     

Läheiset toimivat 

muistisairaan henkilön 

puolestapuhujana 
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14. Kuinka usein yksikkösi muistisairailla henkilöillä esiintyy 

seuraavanlaista haasteellista käyttäytymistä? Valitse jokaisesta kohdasta 

sopiva vaihtoehto. 

 

 

 Erittäin 

usein 

Usein Joskus Harvoin Ei 

koskaan 

 

Levottomuus 

ja rauhattomuus 

 

     

Kuljeskelu, päämäärätön 

vaeltelu  

 

     

Jatkuva lähdössä oleminen 

 

     

Tavaroiden kuljettaminen 

tai rikkominen 

 

     

Epäasianmukainen 

pukeutuminen tai 

riisuuntuminen 

     

Äänekäs huutelu 

 

     

Kielellinen aggressiivisuus 

(esim. nimittely, uhkailu, 

kiroilu) 

     

Toistuva kyseleminen ja 

pyyteleminen 

     

Epäluuloisuus 
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Fyysinen aggressiivisuus 

(esim. lyöminen, 

pureminen, potkiminen) 

     

Hoitotoimenpiteiden 

vastustaminen 

     

Poikkeava seksuaalinen 

käyttäytyminen 

     

Itsensä vahingoittaminen 

(esim. itsensä hakkaaminen, 

pureminen, raapiminen, 

nyppiminen) 

     

Nukkumaanmenovaikeuksia      

Passiivisuus,  

syrjäänvetäytyminen 

     

Ulosteilla sotkemista      

Sylkeminen (myös 

ruokailun yhteydessä) 

     

 

 

Muuta, mitä? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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15. Miten toimit, kun muistisairas henkilö käyttäytyy haasteellisesti?  

      Valitse jokaisesta kohdasta kokemustasi lähinnä oleva vaihtoehto. 

 

 

Toimintamalli Erittäin 

usein 

Usein Joskus Harvoin En 

koskaan 

Vien hänet omaan 

huoneeseen 

 

     

Kysyn, mikä hänellä 

on hätänä 

     

En tee mitään 

 

     

Suhtaudun huumorilla 

 

     

Tarkistan 

hoitosuunnitelmasta 

mahdolliset ohjeet 

     

Sallin käyttäytymisen, 

koska hänellä on 

oikeus omaan 

käyttäytymiseen 

     

Järjestän 

muistisairaalle 

henkilölle toimintaa, 

esim. laitan tv:n 

päälle, musiikkia 

soimaan, tuon 

luettavaa/katseltavaa 

     

Annan aikaa, 

keskustelen, kosketan, 

olen lähellä 
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Annan rauhoittavaa 

lääkettä 

     

Komennan tai kiellän 

muistisairasta henkilöä 

     

 

Toimit jollakin muulla tavalla, miten? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

16. Millainen vaikutus muistisairaan henkilön haasteellisella 

käyttäytymisellä on Sinun työssä jaksamiseesi? 

 

1 erittäin suuri vaikutus 

2 suuri vaikutus 

3 kohtalainen vaikutus 

4 vähäinen vaikutus 

5 erittäin vähäinen vaikutus 

6 ei lainkaan vaikutusta 

 

 

17. Kuinka usein työyksikössäsi käytetään fyysisiä rajoitteita?  

 

1 erittäin usein 

2 usein 

3 joskus 

4 harvoin 

5 ei koskaan 
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18. Työyksikköni johtamistapa kannustaa minua toteuttamaan muistisairaan 

henkilön tarpeet huomioon ottavaa hoitotyötä? Ympyröi mielestäsi sopiva 

vaihtoehto ja perustele vastaus. 

 

1. Kyllä, miten? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Ei, miksi ei? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

19. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Valitse jokaisesta kohdasta 

mielestäsi sopiva vaihtoehto. 

 

  

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Osittain 

samaa 

mieltä 

 

Ei 

samaa 

eikä eri 

mieltä  

 

Osittai

n eri 

mieltä  

 

Täysin  

eri  

mieltä  

Työni on 

motivoivaa. 
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Työpaikallamm

e on hyvä  

ilmapiiri. 

 

     

Teen arvokasta 

työtä. 

 

     

Haluan 

aktiivisesti  

kehittää 

työskentelytapo

jani. 

 

     

 

 

20. Millaisen yleisarvosanan (0-10) antaisit työyksikkösi toteuttamalle 

muistisairaiden henkilöiden hoitotyölle tällä hetkellä? Ympyröi arvosanaasi 

vastaava numero. 

 

 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

 

Kiitos vastauksestasi! 
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