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Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata hoitajien toimintamalleja iäkkään muisti-

sairaan henkilön hoitotyössä. Tutkielma rajattiin Arja Liukkosen (1990) Dementoitu-

neen potilaan perushoito laitoksessa väitöskirjan hoitajien toimintamallien hyljeksivästi, 

kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimaisesti ja taitavasti hoitamisen tarkasteluun.  

 

Tutkielman lähestymistapa oli kvantitatiivinen. Tutkielma sisälsi myös kvalitatiivisen 

osion. Tutkimusaineisto (n=132) kerättiin vuonna 2011 strukturoidulla kyselylomak-

keella eteläsuomalaisessa kaupungissa erilaisissa ikääntyvien hoitotyön yksiköissä. Tut-

kimuksessa käytettiin sopivuuteen perustuvaa ja tarkoitushakuista otantaa. Vastauspro-

sentti oli 46%. Taustamuuttujien vaikutuksen ja toimintamallien esiintymistä kuvaavan 

janan vastausten analysoimisessa käytettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja SPSS 

19 tilasto-ohjelmaa. Kvantitatiivinen aineisto luokiteltiin. Taustatekijöiden ja hoitajien 

toimintamallien välisiä yhteyksiä tutkittiin frekvenssien, ristiintaulukoinnin, kaksisuun-

taisen Khiin neliötestin, Man Whitneyn ja Kruskal-Wallis testien avulla. Tutkimustu-

loksia tarkasteltiin p-arvojen avulla sekä prosentti- ja frekvenssijakaumilla, joita ha-

vainnollistettiin taulukoilla ja kuvioilla. Tutkielman avointen kysymysten analysoimi-

sessa käytettiin induktiivista sisällönanalyysia. 

 

Tutkielman tulosten mukaan pienellä alle15 potilaan osastolla toimitaan usein taitavasti 

mallin mukaisesti, kun taas keskisuurella ja suurella osastolla esiintyy harvemmin taita-

vasti toimimista. Työpaikkaansa tyytyväiset hoitajat toimivat usein taitavasti mallin 

mukaisesti. Taitavasti usein toimiva hoitaja näkee muistisairaan laitoshoidon lähitule-

vaisuuden valoisana. Tulosten mukaan taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toi-

mintaa edistävät sekä kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa estä-

vät samat tekijät. Ne ovat hoitajan ammattitaito, hoitajan asennoituminen työhön ja poti-

laisiin, johtajuuden luomat toimintaedellytykset sekä hoitajan työhyvinvoinnin mahdol-

lisuudet. Robottimaisesti, kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa 

edistävät sekä taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toimintaa estävät yhteiset 

tekijät. Niitä ovat hoitajan kuormittuminen ja työhyvinvoinnin haasteet, toimintaedelly-

tyksistä ja työn vaatimuksista johtuvat työhyvinvoinnin esteet sekä hoitotyön laadun 

haasteet.   

 

Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää ikääntyvien muistisairaiden hoitotyön kehittä-

misessä sekä hoitajien ja hoitotyön johtajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.    

 

Avainsanat: ikääntyminen, muistisairaus, hoitajien toimintamallit, gerontologinen hoito-

työ  
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The purpose of this study was to describe functional models of nursing used with elder-

ly patients that have memory disorders. The study was limited to the functional models 

of Arja Liukkonen's (1990) dissertation, The Basic Care of Dementia Patients in Institu-

tions: ostracization, cold routine, robotic, like a casette and skilled-care. 

 

The study's approach was quantitative. The study also included a qualitative part. The 

data set (n=132) was collected in 2011 through a structured survey of different elderly 

care units in southern Finland. The study used a sample that was chosen for its approp-

riateness and applicability. The survey response rate was 46%. The survey contained 

segments that identified the functional model and obtained measurements for back-

ground variables. The quantitative analysis was performed using SPSS-19 statistical 

software. The data were categorized. The relationship between the background variables 

and functional models of nursing was analyzed with the help frequency, cross-

tabulation, two-way Chi-square, Man-Whitney and Kruskal-Wallis tests. The research 

results were checked with p-values and percent- and frequency distributions displayed 

in charts and graphs. The survey's free-response questions were analyzed through induc-

tive content analysis. 

 

The research results showed that care units with less than 15 patients often work under 

the skilled-care model. In medium- and large-sized departments, the skilled-care model 

occurred less often. Nurses that are satisfied with their workplace usually work accor-

ding to the skilled-care model. Nurses working under the skilled-care model often see 

the care facilities for elderly who have memory disorders as having a bright future. Ac-

cording to the results, the factors that encourage the use of the skilled-care model and 

the like a casette model are the same factors that inhibit the use of both the cold routine 

model and ostracization model. These factors are the nurse's professional skill level, the 

nurse's attitude towards work and patients, management's creation of foundations for 

operations, and the possibilities the nurse has for well-being at work. Use of the robotic, 

cold routine, and ostracization models is encouraged by the same factors which inhibit 

use of the skilled-care and like a casette models. These factors are the nurses workload, 

challenges to the nurses well-being at work stemming from the demands of work, the 

foundations for operations, and the quality of the nursing care. 

 

The research results can be used to develop the care practices for aging patients with 

memory disorder, and also for the nurses' and nursing management basic and continuing 

education. 

 

Keywords: aging, memory disorder, nursing functional model, gerontological nursing 
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1. JOHDANTO 

 

Ikääntyvän väestön määrä Suomessa lisääntyy eliniän pidentymisen ja suurten ikäluok-

kien lähestyessä eläkeikää. Ikääntyminen on yksilöllinen ja luonnollinen elämänkaaren 

vaihe (Härkönen 2012) ja sen kokeminen on subjektiivista (Backman 2001). Ikääntymi-

nen aiheuttaa monia ihmisen toimintakyvyn muutoksia, lisää alttiutta muistisairauksille 

ja näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena on yksi yleisimmistä syistä pitkäaikaisen laitos-

hoidon tarpeeseen (Einiö 2010). Suomessa tulee vuosittain ilmi noin 13 000 uutta muis-

tisairaustapausta (Kansallinen muistiohjelma 2012-2020). Muistisairauksia voidaan pi-

tää suomalaisena kansansairautena, koska joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muis-

tioireistaan, 120 000 henkilöllä on lievästi heikentynyttä kognitiivista toimintaa, 35 000 

henkilöä kärsii lievistä ja 85 000 henkilöä kärsii vähintään keskivaikeista demen-

tiaoireista (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Muistisairaudet, Käypä hoito –

suositus 13.8.2010). Vuonna 2010 vähintään keskivaikea muistisairaus oli todettu yli 

95 000 henkilöllä ja lievä muistisairaus oli arviolta noin 30 000- 50 00 henkilöllä (Kan-

sallinen muistiohjelma 2012-2020). Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti 

(70%). Muita tärkeitä muistisairauksia ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaa-

rinen kognitiivinen heikentymä (15-20%) sekä sen ja Alzheimerin taudin yhdistelmä 

(10%). Parkinsonin tautiin liittyvän muistisairauden, Lewyn kappale –taudin sekä sen ja 

Alzheimerin taudin yhdistelmien esiintyvyys on 10-15%.  (Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim Muistisairaudet, Käypä hoito –suositus 13.8.2010.) 

 

Vuoden 2011 lopussa ikääntyneiden laitos- ja asumispalveluiden käyttäjinä oli 11,4 % 

75 vuotta täyttäneistä. Vanhainkodissa hoidettiin noin 15 500 henkilöä, terveyskeskus-

ten vuodeosastolla 6 800 pitkäaikaissairasta potilasta ja tavallisen tai tehostetun palve-

luasumisen palveluita sai noin 36 900 henkilöä. Muistisairaita asiakkaita tavallisessa ja 

tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksen ja erikoissairaan-

hoidon laitoshoidossa on vuonna 2011 ollut noin 33 830 henkilöä. (Sosiaali- ja terveys-

alan tilastollinen vuosikirja 2012.)  

 

Muistisairaus on yksi suurimmista ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpee-

seen vaikuttava tekijä, sillä noin 80% ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevista ihmisistä 

kärsii muistioireista tai heillä on diagnosoitu muistisairaus (Suhonen ym. 2008, Kansal-
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linen muistiohjelma 2012-2020). Ympärivuorokautisen hoidon tavoitteellisuus, lääke-

hoito, mielekäs tekeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutumista edistävä hoi-

totyö edistää muistisairaan ihmisen hyvän elämän kokemusta kuolemaan saakka. Ta-

voitteena on muistisairaan kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus samassa paikassa, kos-

ka siirtymät paikasta toiseen ja uusiin hoitajiin tutustuminen ovat usein haasteellisia 

muistisairaille. (Kansallinen muistiohjelma 2012-2020.) 

 

Kansallisen muistiohjelman 2012-2020 tavoitteena on suomalaisen muistitutkimuksen, 

tutkimustiedon hyödyntämisen päätöksenteossa ja palveluketjujen suunnittelussa sekä 

henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja moniammatillisen yhteistyön edistäminen 

perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa. Suomalaista 

hoitotieteellistä vanhustutkimusta on tehty aktiivisesti yli kolmekymmentä vuotta kvali-

tatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla laaja-alaisesti tutkien van-

huksia ja heidän omaisiaan, hoitohenkilökuntaa avo- ja laitoshoidossa, vapaaehtoistyön-

tekijöitä sekä erialaisia dokumentteja. Hoitohenkilökuntaan kohdistuneissa tutkimuksis-

sa on tutkittu hoitotyön kokonaisuutta, hoitotyön laatua, päätöksentekoa, interventioita, 

ympäristöjä, hoitajien arvoja ja asenteita sekä hoitotyössä tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Näiden tutkimusten tuottama tieto luo teoreettisen pohjan hoitotyön käytännölle ja on 

entistä ajankohtaisempaa ikääntyvien määrän lisääntymisen vuoksi. Ikääntyvien hoito-

työ on nykyisin huomattava osa terveydenhuollon toimintaa. (Haapaniemi ym. 2003, 

Isola 2007.) 

 

Isolan (2007) mukaan ikääntyvien hoitotyön lähtökohtana ovat yhteiskunnalliset laa-

dukkaan ja inhimillisesti tehokkaan hoidon tavoitteet, asiakaslähtöisyys, ikääntyvän 

kokemus huolenpidosta ja arjen ilosta, omatoimisuuden tukeminen, hoidon vaikuttavuus 

ja moniammatillisuus. Kaste –ohjelman 2008-2011 tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja 

terveysalan työntekijöiden osaamista ja turvata työvoiman saatavuus etenkin ikäänty-

neiden hoito- ja hoivapalveluissa (Kaste, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ke-

hittämisohjelma 2008-2011). Ikääntyvien palveluiden ja hoitotyön kansallinen kehittä-

mistyö jatkuu Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 

koordinoimana. Kaste 2012-2015 osaohjelman tavoitteena on ikäihmisten palvelujen 

uudistaminen terveyttä ja hyvinvointia tukeviksi, muistisairauksien hoidon kehittämi-

nen, laitoshoidon laadullinen kehittäminen laitosmaisuuden ja organisaatiolähtöisyyden 

vähentämisellä sekä asiakaslähtöisyyden ja vanhusten omaa elämää koskevien päätösten 
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tekemisen mahdollistaminen. Kaste 2012-2015 osaohjelman tavoitteena on toteuttaa 

ikääntyvien palvelujen rakennemuutos pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämisellä, uudis-

tamalla ympärivuorokautista hoitoa ja lisäämällä kotiin tarjottavia palveluja. Ikääntyvi-

en palveluiden sisältöjä kehitetään ja lisätään vanhenemiseen liittyvää osaamista esi-

merkiksi toimeenpanemalla kansallinen muistiohjelma. (Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kansallinen kehittämisohjelma Kaste 2012-2015, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalli-

nen kehittämisohjelma Kaste 2012-2015 toimeenpanosuunnitelma.) 

 

Hallituksen Terveyden edistämisen politiikkaohjelman 2007-2011 tavoitteena oli puut-

tua riittävän aikaisin terveyttä uhkaaviin tekijöihin ja vaikuttaa terveyteen ja terveys-

eroihin mm. edistämällä ikääntyvien terveyttä ja toimintakykyä, tukemalla heidän sosi-

aalisia verkostojaan ja mahdollistamalla heidän omien voimavarojen käyttöä. Hoitotyön 

palvelun ja laadun edistämiseksi on tärkeää tutkia muistisairaiden potilaiden ja hoito-

työn ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja sen haasteita. Tässä tutkielmassa kuva-

taan hoitajien toimintamalleja muistisairaiden potilaiden hoitotyössä hoitajien itsensä 

tuottaman aineiston perusteella. 

 

Tämä tutkielma on osa Oulun Yliopiston terveystieteiden laitoksen Ikääntyvän muisti-

sairaan henkilön haasteellisen käyttäytymisen kohtaaminen avo- ja laitoshoidossa tut-

kimushanketta. Tässä tutkielmassa kuvataan hoitajien toimintamalleja iäkkään muisti-

sairaan henkilön hoitotyössä. Hoitajien toimintamallien tutkiminen perustuu Arja Liuk-

kosen (1990) Turun yliopistossa tekemään väitöskirjaan Dementoituneen potilaan pe-

rushoito laitoksessa. Liukkosen (1990) tutkimuksessa hoitajien toimintamallit perushoi-

totilanteissa olivat hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimaisesti ja 

taitavasti hoitaminen. Tutkimuksen mukaan hoidon sisältö painottui useimmiten pakol-

lisiin päivittäisiin toimintoihin kun taas hoitotyön virikkeellisyys, potilaan yksilöllisyys 

ja muistisairauden ominaispiirteet jäivät vähemmälle huomiolle. Muistisairaan potilaan 

perushoito toteutui taitavasti kun hoitaja pystyi huomioimaan muistisairaan yksilöllisiä 

ominaispiirteitä, olemaan vuorovaikutuksessa ja tukemaan muistisairaan omatoimisuut-

ta päivittäisissä toiminnoissa. (Liukkonen 1990.)  

 

Tässä tutkielmassa käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä kysymyslomakkeessa 

olevien taustamuuttujien vaikutuksen ja toimintamalliesimerkkien esiintymistä kuvaa-

van janan vastausten analysoimisessa sekä kvalitatiivista sisällönanalyysia avoimien 
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kysymysten analysoimisessa. Kvantitatiiviset tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa 

ovat: kuinka usein hoitaja kokee itse toimivansa toimintamallia kuvaavan tarinan mu-

kaisesti sekä vaikuttavatko taustamuuttujat hoitajien toimintamallin esiintyvyyteen? 

Kvalitatiiviset tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa ovat: millaisia toimintamalleja 

hoitajat käyttävät muistisairaiden ikääntyvien hoitotyössä sekä millaiset seikat ja olo-

suhteet vaikuttavat hoitajien toimintamallien valintaan ja valittujen toimintamallien 

käyttämiseen?  

 

Tutkimusaihe on ajankohtainen vanhustyön hoitajien käyttämien toimintamallien ku-

vaamisen näkökulmasta. Tämä tutkielma on rajattu Liukkosen (1990) hoitajien toimin-

tamallien hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimaisesti ja taitavasti 

hoitaminen kuvaamiseen hoitajien tuottaman aineiston perusteella. Tutkimusaihe on 

yhteiskunnallinen pohdittaessa ikääntyvän väestön palvelujen organisointia ja toteutus-

tapaa. Tutkimusaihe on myös yksilötasoinen pohdittaessa ikääntyvien palveluiden tuot-

tamista yksilöllisesti, yhteisöllisesti ja laadukkaasti sekä hoitotieteellinen tutkittaessa 

hyvän hoidon kokemuksia ja hoitotyön laatua. Tämän tutkielman tuloksia voidaan hyö-

dyntää ikääntyvien muistisairaiden hoitotyössä, hoitajien perus- ja täydennyskoulutuk-

sessa sekä ikääntyvien muistisairaiden hoitotyön organisoinnin ja toteutuksen kehittä-

misessä ja tulevaisuuden suunnittelussa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. IÄKKÄÄNTYVÄN MUISTISAIRAAN HENKILÖN HOITOTYÖ 

 

Tässä teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan ikääntyvän muistisairaan henkilön 

hoitotyötä aikaisemman tutkimustiedon avulla ja määritellään tämän tutkielman keskei-

set käsitteet ja ilmiöt ikääntyvä muistisairas henkilö, ikääntyvän muistisairaan henkilön 

hoitotyön erityispiirteet, muistisairaan pitkäaikaishoito laitoksessa, hoitajan toiminta-

mallit sekä hoitajan työhyvinvointi. 

 

2.1. Ikääntyvä muistisairas henkilö  

 

Vanhuutta ja ikääntymistä pidetään luonnollisena ihmisen elämänkaareen kuuluvana 

vaiheena (Liukkonen 1990, Härkönen 2012). Ikääntyneellä tarkoitetaan hoitotieteellisis-

sä tutkimuksissa jopa kymmenen vuoden eroa kuvaavia määritelmiä. Haapaniemen ym. 

(2003) analyysin hoitotieteellisistä vanhustutkimuksista vuosilta 1979-2000  mukaan 

länsimaisessa yhteiskunnassa aikaisemmin yli 65-vuotias tai eläkkeelle jäänyt henkilö 

määriteltiin vanhaksi, mutta määritelmä vanhuudesta on muuttunut 75-80 ikävuoteen ja 

vanhuutta kuvataan käsitteillä ikääntynyt tai ikäihminen.  Juvani (2006) on määritellyt 

tutkimuksessaan vanhuksen yli 65-vuotiaaksi, koska se on yleisesti käytetty ja eläkeikä-

raja suomalaisessa lainsäädännössä. Laki vanhuuseläkkeestä (2007) mukaan vanhuus-

eläkkeen ikäraja on 65 vuotta ja Työntekijän eläkelain (2006) mukaan se on 63-68 vuot-

ta (www.finlex.fi luettu 1.5.2013). Saarnio (2009) on rajannut tiedonhakunsa yli 65-

vuotiaisiin vanhuksiin ja perustelee vanhus -käsitteen käyttämistä positiivisena ja ar-

vokkaana käsitteenä. Toisessa tutkimuksessa Elo (2008) tarkoittaa ikääntyneellä yli 75-

vuotiasta, jolloin on huomioitava kohderyhmän heterogeenisuus ja moninaisuus. Routa-

salo (2007) ja Räsänen ym. (2010) ovat käyttäneet tutkimuksissaan ikääntyvä nimitystä 

74-vuotta täyttäneestä ja sitä vanhemmasta henkilöstä.  

 

Muistisairaudet ovat haaste ikääntyvien elämänlaadulle ja toimintakyvylle (Konsensus-

lausuma 2012). Muistisairaus heikentää yksilön muistia, kielellisiä toimintoja, näönva-

raista hahmottamista ja toiminnanohjausta. Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheime-

rin tauti (70%) (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Muistisairaudet, Käypä hoito –

suositus 13.8.2010). Altzhaimerin tauti luokitellaan positiiviseksi muistin menetykseksi 

ja muiden kognitiivisten toimintojen rappeutumiseksi, siihen yhdistyy usein mieliala- ja 
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käytösoireita kuten aggressiivisuutta, välttelyä, ahdistuneisuutta, masennusta, psy-

koosia, ärtymystä ja harhailua (Miller ym. 2012). Muita tärkeitä muistisairauksia ovat 

aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15-20%) 

sekä sen ja Alzheimerin taudin yhdistelmä (10%). Parkinsonin tautiin liittyvän muisti-

sairauden, Lewyn kappale –taudin sekä sen ja Alzheimerin taudin yhdistelmien esiinty-

vyys on 10-15%.  (Sulkava & Eloniemi-Sulkava 2008, Suomalainen Lääkäriseura Duo-

decim Muistisairaudet, Käypä hoito –suositus 13.8.2010.) 

 

Dementia on vanha lääketieteellinen sairaus (Zekry ym. 2009), joka ilmenee monimut-

kaisena oireyhtymänä useamman kognitiivisen toiminnon kuten muistin ja ajattelun 

heikentymisenä aikaisempaan toimintakykyyn nähden (Cardigan ym. 2012). Toiminta-

kyvyn muutokset heikentävät ikääntyvän suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, sosi-

aalisesta vuorovaikutuksesta sekä aiheuttavat elämänlaadun heikkenemistä ja lisäänty-

nyttä laitostumisen riskiä (Cardigan ym. 2012). Dementian taustalla on usein jokin eli-

mellinen syy ja sitä aiheuttavat etenevät sairaudet kuten Alzhaimerin tauti, hoidolla pa-

rannettavissa oleva sairaus esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta tai pysyvä jälkitila 

esimerkiksi aivovamma. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Muistisairaudet, Käypä 

hoito –suositus 13.8.2010.)  

 

Dementia aiheuttaa monimuotoisia psykososiaalisia vaikutuksia sekä muistisairaille 

itselleen että perheenjäsenille (Pesonen ym. 2011). Ihmisellä on tarve säilyttää omatoi-

misuutensa, itsemääräämisoikeutensa ja arvokkuutensa, mutta haasteena on muistisai-

rauden vaikutus ikääntyvän kykyyn ilmaista itseään, tarpeitaan ja tunteitaan (Sulkava & 

Eloniemi-Sulkava 2008). Juvanin (2006) tutkimuksen mukaan ikääntyvät toivovat itses-

tä huolehtimisen kyvyn ja elämänhallinnan tunteen säilymistä mahdollisimman pitkään, 

muistin menettäminen ja dementoituminen koettiin häpeälliseksi ja ne johtivat riippu-

vuuteen toisten avusta ja itsekontrollin menettämiseen.  

 

Muistisairaudet voivat aiheuttaa haitallisia muutoksia ihmisen tunne-elämässä ja käyt-

täytymisessä esimerkiksi aggressiivisuutta, ahdistuneisuutta, apatiaa, masennusta, har-

ha-aistimuksia ja –luuloja, itsensä vahingoittamista, levottomuutta, vaeltelua, karkailua, 

puheen toistelua tarkoituksetonta pukemista ja riisuutumista, tavaroiden keräilyä ja kät-

kemistä sekä ärtyneisyyttä. Ne ovat muistisairaan henkilön tapoja ilmaista itseään ja 

hänelle mielekästä toimintaa, elämänhallinnan keino tai sopeutumispyrkimys, mutta 
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aiheuttavat haasteita ja ongelmia yhteisössä. Käytösoireiden ilmenemistä voivat aiheut-

taa yksilön henkilökohtaiset tekijät kuten persoonallisuuden ja kognitiivisten taitojen 

muutokset, aikaisempi psyykkinen oireilu, elämänhistoria, sairaudesta tai lääkityksestä 

johtuvat sekä ulkoiset tekijät kuten psykososiaalinen ja fyysinen ympäristö ja vuorovai-

kutus toisten ihmisten kanssa. (Eloniemi-Sulkava & Sulkava 2008, Eloniemi-Sulkava & 

Savikko 2009, Pietilä ym. 2010, Suhonen ym. 2010, Suomalainen Lääkäriseura Duode-

cim Muistisairaudet, Käypä hoito –suositus 13.8.2010, Saarnio ym. 2011, Miller ym. 

2012, Kolanowski & Hill 2013.)   

 

Ikääntyminen edistää psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä 

ja hidastumista sekä elimistön rapistumista, mitkä aiheuttavat ihmisen selviytymisen 

vaikeutumista jokapäiväisistä tehtävistä ja tarpeiden tyydyttämisestä eikä ihminen pysty 

vastaamaan itsensä tai ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Hauraus-raihnaus-

oireyhtymässä ihmisen yleinen terveys on heikko, toimintakyky on laskenut, toimin-

nanvajavuudet ja kuoleman riski on lisääntynyt ilman diagnosoitua sairautta. (Pohjolai-

nen & Salonen 2012.)     

 

2.2. Ikääntyvän muistisairaan hoitotyön erityispiirteitä 

 

Suurella osalla pitkäaikaishoidon potilaista on eriasteinen dementia (Suomalainen Lää-

käriseura Duodecim Muistisairaudet, Käypä hoito –suositus 13.8.2010). Hoitokodissa 

asuvat loppuvaiheen dementiaa sairastavat henkilöt ovat usein toimintakyvyltään täy-

dellisesti riippuvaisia vuodepotilaita, heillä on syvä muistinmenetys, pidätyskyvyttö-

myyttä ja rajoittunut kielellinen kyky. Näiden asukkaiden hoito vaatii erityistietoja ja 

taitoja lääkityksestä sekä fyysisen ja kognitiivisen tuen tarpeesta. Dementian erikoishoi-

toyksiköissä henkilöstön osaaminen, viriketoiminta ja järjestelmällinen suunnittelu tu-

kevat sosiaalista ja fyysistä ympäristöä. Edistyneen dementian hoitoyksiköissä huomi-

oidaan dementiaa sairastavan erityistarpeet, myös palliatiivinen ja terminaalihoito, riit-

tävä kivunhoito, laiminlyöntien ja rasittavien hoidollisten väliintulojen välttäminen sekä 

kiinnitetään erityistä huomiota aggressiivisuuden hoitoon. (Cadigan ym. 2012.) 

 

Liukkosen (1990) tutkimuksen mukaan hoitajat kokivat dementiapotilaan samanaikai-

sesti hellyttäväksi ja vaikeaksi potilasryhmäksi, koska dementiapotilaat olivat usein sai-
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raudentunnottomia, kyvyttömiä vuorovaikutussuhteisiin ja päivittäisten toimintojen tai-

dot katosivat, mutta toisaalta korvautuivat vaistojen voimistumisella. Muistisairas hen-

kilö tulee edelleen nähdä yksilöllisenä omia voimavaroja ja taitoja omaavana ihmisenä 

omassa sosiaalisessa ympäristössään, minkä vuoksi hänen sosiaalista verkostoaan, elä-

mänlaatuaan ja virikkeellisyyttä tulee tukea (Pietilä ym. 2010).  

 

Muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistäminen on lähtökohta kaikelle vuorovaikutuk-

selle ja toiminnalle (Pietilä ym. 2010). Yksinäisyys on yleinen ja kuormittava ongelma 

monille ikääntyville (Routasalo 2009). Yksinäisyyden riskitekijöitä tutkimusten mukaan 

ovat mm. pitkäaikaissairaus ja lääkitys, yksin asuminen, naissukupuoli ilman omia lap-

sia, sosiaalisten ja perhesuhteiden puuttuminen, mielenterveyshäiriöt, masennus, huonot 

elämäntapahtumat sekä alhainen koulutus- ja tulotaso (Koc 2012). Hyvää hoitoa luon-

nehtii rohkaiseva ja myönteinen tunnelma, hoitajien läsnäolo ja potilaiden tilanteisiin 

reagoiminen sekä potilaiden merkityksellisyyden tunteen vahvistaminen erilaisten toi-

mintamahdollisuuksien avulla. Tämä ei edellytä lisäresursseja vaan toiminnan tavoit-

teellista johtamista ja säännöllistä arviointia sekä hoitohenkilöstön osaamisen, motivaa-

tion ja sitoutumisen vahvistamista. (Pietilä ym. 2010.) 

 

Ikäihmisten sosiaalisten voimavarojen hyödyntäminen, sosiaalinen osallistuminen, itse-

näiseen suoriutumiseen kannustaminen ja selviytymiseen motivoiminen edistävät kun-

toutumista (Vähäkangas ym. 2013). Terveydentilan epävakaus, masennus (Koponen & 

Leinonen 2008), kipu (Finne-Soveri 2008) ja akuutti sekavuus (Rahkonen & Laurila 

2008) ovat tärkeitä huomioitavia tekijöitä ikääntyvän toimintakykyä arvioitaessa (Vä-

häkangas ym. 2013). Vähäkankaan ym. (2013) kehittämän ympärivuorokautisessa hoi-

dossa olevien ikääntyvien kuntoutumis- ja voimavarakartoituksen avulla voidaan kehit-

tää kuntoutumista edistävää hoitotyötä. Vähäkankaan (2010) tutkimuksen mukaan kun-

toutumista edistävä hoitotyö ja usko asiakkaan kuntoutumiseen kohdistui keskivaikeasti 

alentunutta fyysistä toimintakykyä ja kognitiota omaaviin potilaisiin. Tutkimuksen mu-

kaan kuntoutumista edistävä hoitotyö on yhteydessä hoitotyön laatuun ja lisää asiakkai-

den sosiaalista osallistumista ja vaikuttaa asiakaskohtaiseen välittömään hoitoaikaan 

(Vähäkangas 2010). 

 

Muistisairaiden ikääntyvien hoitotyössä käytetään potilaan fyysistä rajoittamista itsenäi-

sen liikkumisen estämiseen nostamalla sängynlaidat ylös, pöytälevyn käyttämistä geriat-
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risessa tuolissa tai vyösidontaa tuolissa tai pyörätuolissa estämään potilaan ylösnouse-

mista. Epäsuoria liikkumisen rajoittamismuotoja ovat puutteellinen vaatetus, liikkumi-

sen apuvälineiden poisottaminen tai soittokellon poistaminen, jolloin ikääntyvä ei pysty 

pyytämään liikkeelle pääsemistä. Fyysisellä rajoittamisella ennakoidaan potilaan muille 

aiheuttamia häiriöitä esimerkiksi aggressiivisuutta, vaeltelua toisiin potilashuoneisiin 

sekä lisätään potilaan omaa turvallisuutta ja ehkäistään itsensä vahingoittamista esimer-

kiksi tapaturmien, putoamisen tai kaatumisen estämisellä (Saarnio 2010, Boekhorst ym. 

2013). Fyysinen rajoittaminen voi olla myös hoitajan rutiininomaista toimintaa hoito-

toimenpiteiden mahdollistamiseksi (Saarnio ym. 2007, Saarnio 2010). Potilaan rajoitta-

mista on myös vähäinen virikkeellisyys päivittäisissä toiminnoissa (Boekhorst ym. 

2013). Hoitajat ohittavat ikääntyvien pyyntöjä ja tarpeita sekä priorisoivat muita toimia 

etusijalle (Pietilä ym. 2010) sekä hoitaja voi omalla toiminnallaan lisätä tai vähentää 

potilaan haastavaa käyttäytymistä (Eloniemi-Sulkava & Savikko 2009, Pietilä ym. 

2010), joka taas voi aiheuttaa fyysistä rajoittamista. 

 

Fyysistä rauhoittelemista tulee käyttää vain poikkeuksellisissa ja pakottavissa tilanteissa 

(Boekhorst ym. 2013). Fyysisten rajoitteiden käyttäminen ikääntyvien hoitotyössä voi 

olla hyvinkin haitallista vanhuksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnil-

le (Saarnio 2010). Fyysisten rajoitteiden käyttöä laitoshoidossa tulisi vähentää pienen-

tämällä hoitoyksiköiden asukaspaikkojen määrää, lisäämällä henkilökuntaa ja heidän 

täydennyskoulutusta potilaiden erityistarpeista ja kohtaamisesta sekä tukemalla hoitaji-

en työssäjaksamista (Saarnio ym. 2007). Valvontateknologian käyttö vähentää fyysisten 

rajoitteiden käyttämistä erityisesti hyvien päivittäisten toimintojen valmiuksia omaavi-

en, itsenäisesti liikkuvien ja lievemmästi dementoituneiden ja potilaiden keskuudessa 

(Boekhorst ym. 2013). 

 

Hoitotyön johtamisessa tarvitaan työvälineitä arvioimaan resurssien kohdentamista, 

toimintaprosesseja ja hoidon tuloksia. Lisäksi tarvitaan moniammatillisen yhteistyön 

kehittämistä sekä hoitohenkilöstön täydennyskoulutusta kuntoutumismahdollisuuksien 

tunnistamisesta, hoitosuunnitelman rakentamiseen ja hoidon tulosten arviointiin. Lähi-

johtamisessa on tärkeää avoin kommunikointi sekä hoitajien arvostaminen ja osaamisen 

tukeminen. (Vähäkangas 2010.)  
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2.3. Ikääntyvän muistisairaan pitkäaikaishoito laitoksessa 

 

Suomessa muistisairaan ikääntyvän hoitotyön tavoitteena on vanhuksen omassa kodissa 

asumisen ja selviytymisen tukeminen mahdollisimman pitkään erilaisilla sosiaali- ja 

terveydenhuollon avohoidon palveluilla ja tukitoimilla sekä avo- ja laitoshoidon väli-

muotoisilla palveluilla (Voutilainen 2009). Muistisairaan ikääntyvän tarvitsema ympä-

rivuorokautisen ja pitkäaikaisen hoidon palvelujärjestelmä muodostuu tehostetusta pal-

veluasumisesta, vanhainkodista ja terveyskeskussairaalasta (Voutilainen 2009, Elo ym. 

2013). 

 

Ikääntyvät arvostavat toiminnallista riippumattomuutta, minkä vuoksi moni ikääntyvä 

pelkää pitkäaikaista asumista laitoksessa (Goodwin ym. 2011). Laitoshoitoon joutumi-

sen syyt ovat moninaisia: väestön ikääntyminen (Zekry ym. 2009, Goodwin ym. 2011), 

sairastavuus, toimintakyvyn heikkeneminen (Einiö 2010), kognitiiviset muutokset ja 

kognitiivisten toimintojen häiriöt (Eloniemi-Sulkava & Sulkava 2008), haasteellinen 

käyttäytyminen (Saarnio ym. 2011) ja muistisairauksiin liittyvät käytösoireet (Eloniemi-

Sulkava & Sulkava 2008, Suhonen ym. 2010), heikentynyt ravitsemuksellinen tila, päi-

vittäisen selviytymisen ongelmat, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, asumisolot ja asu-

mismuoto yksin tai puolison kanssa, vähäinen sosiaalinen tuki (Goodwin ym. 2011), 

elämäntilanteen muutos kuten leskeksi jääminen sekä lääketieteellisen hoidon tarve ku-

ten dementia ja masennus, fyysinen vammautuminen (Zekry ym. 2009, Einiö 2010, Vä-

häkangas ym. 2013) ennakoivat vahvasti sairaalasiirtoja, ammattitaitoisten hoitotyön 

tarpeiden ja edellytysten täyttymistä, pidempää sairaalassa oloaikaa ja laitostumista 

(Zekry ym. 2009, Goodwin ym. 2011).  

 

Muistisairaan henkilön laitoshoidossa hoitoympäristön hallittavuudella ja ympäristöte-

kijöillä kuten esteettömyydellä ja turvallisuutta edistävällä teknologialla, muistivihjeillä, 

väreillä ja valaistuksella on ikääntyvän käyttäytymistä ja toimintakykyä edistäviä ja 

estäviä tekijöitä (Elo ym. 2013). Myös sairaalasiirto voi olla alzheimerpotilaalle keskei-

nen elämänmuutos ja mullistus (Fong ym. 2012). Alzheimerpotilaiden sekavuustilojen 

ehkäisy on tärkeää, koska sekavuus edistää huonoja lopputuloksia kuten laitostumista, 

kognitiivista heikentymistä ja jopa kuoleman riskiä sairaalasiirtojen yhteydessä (Fong 

ym. 2012).  
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Pitkäaikaishoidon arkea ovat vuorovaikutuksen niukkuus ja lyhytaikaisuus, tapahtumat-

tomuus ja odottaminen (Pietilä ym. 2010). Hujala & Rissanen (2012) tutkimuksen mu-

kaan fyysisten hoitotilanteiden merkitys asiakkaalle on fyysinen, psyykkinen ja sosiaa-

linen, minkä vuoksi niihin pitäisi olla riittävästi resursseja, kiireettömyyttä sekä hoitajan 

työtä helpottavia apuvälineitä, jolloin hoitajalla jäisi aikaa muuhunkin kuin fyysiseen 

hoitamiseen. Dementiaan liittyy käyttäytymis- ja psykologisia oireita, jotka aiheuttavat 

lisääntyvää työtä ja vaivaa hoitohenkilökunnalle sekä lisäävät hoitokustannuksia ja lää-

kehoidon käyttöä haittavaikutuksista huolimatta (Kolanowski & Hill 2013). Kolanowski 

& Hill (2013) tuovat esille yhteisöperustaisten ei lääketieteellisten interventioiden vä-

hentävän dementiaan liittyviä käyttäytymis- ja psykologisia oireita. Hoitajat tukevat 

muistisairaiden yksilöllisyyttä erilaisilla virikkeillä ja ylläpitävät yksilöllisyyttä huolen-

pitotehtävissä (Suhonen ym. 2012). Haasteena on, että laitoksissa työskentelee yhä vä-

hemmän ammattitaitoista ja vakituista henkilökuntaa (Pietilä ym. 2010). 

 

Hujala & Rissasen (2012) tutkimuksen mukaan laitoshoidossa olevien asukkaiden ul-

koilumahdollisuudet olivat usein olemattomat vaikka ulkoilu koettiin hyvinvoinnin 

kannalta tärkeänä. Esteinä koettiin henkilökunta- ja aikaresurssi, ympäristön fyysiset 

haasteet, jotka vaikeuttivat mielekästä ulkoilemista. Ikääntyvien yhteydet ulkomaail-

maan olivat vähäisiä ja elämä rajoittui pääosin hoivayksikön sisätiloihin. 

 

Hujala & Rissasen tutkimuksen mukaan ikääntyvien mahdollisuudet arkipäivän esteetti-

siin kokemuksiin ruokailuun, peseytymiseen ja ulkoiluun sekä elämän ääniin liittyen 

olivat vähäisiä. Allardt (1976) hyvinvoinnin ulottuvuudet having, loving, being ja doing 

(Niemelä 2010) sekä feeling (Hujala & Rissanen 2012) näkyvät ikääntyvien hyvinvoin-

nissa: menneisyyteen liittyvät tuoksut mahdollistuvat materiaalisista puitteista (having), 

herättävät tunteita ja muistoja (loving) ja tukevat muistikuvia eri elämänvaiheista 

(being). Ulkoilu ei ole pelkästään toimintaa vaan siihen liittyy tekemistä (doing) ja tun-

temuksia (feeling) vuodenaikojen vaihtelusta sekä kokemuksen yhteisöllisyydestä (lo-

ving) ympäristön kanssa. Estetiikka on olemassa kaikessa olemisessa. (Niemelä 2010.) 
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2.4. Hoitajan toimintamallit 

 

Liukkosen (1990) tutkimuksessa hoitajien toimintamallit päivittäin useita kertoja toistu-

vissa ikääntyvien perushoitotilanteissa olivat hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robotti-

maisesti, kasettimaisesti ja taitavasti hoitaminen. Tutkimukseen osallistuneilla hoitajilla 

oli käytössään kaikki tai vain osa toimintamalleista päivästä, tilanteesta tai potilaasta 

riippuen. Hoitaja saattoi työskennellä myös vain yhden mallin mukaisesti (Liukkonen 

1990). 

 

Hyljeksivästi työskentelevä hoitaja suhtautuu kielteisesti dementiapotilaaseen, jättää 

hänet selviytymään yksin eikä tee työtään eikä vuorovaikutussuhdetta ole. Toimintamal-

lia hyljeksivästi esiintyy muistisairaiden potilaiden hoitotyössä erittämisen, asennon 

tarkistamisen, päivälevolle viemisen, syöttämisen ja nukkumaan laittamisen alueilla. 

(Liukkonen 1990.) 

 

Kylmästi rutiinilla työskentelevä hoitaja suhtautuu dementiapotilaaseen kyllästyneesti, 

keskustelua potilaan kanssa on vähän tai ei lainkaan ja puhutteleminen on epäystävällis-

tä ja komentelevaa. Kylmästi rutiinilla toimiva hoitaja tekee työnsä nopeasti, äkkinäisin 

liikkein ja voimakkain ottein eikä tue potilaan omatoimisuutta ottamalla potilasta mu-

kaan hoitotoimenpiteiden tekemiseen. Dementiapotilaat säikähtävät äkkinäisiä liikkeitä 

ja kokevat olonsa uhatuksi sekä jäävät ajoittain selviämään yksin. (Liukkonen 1990.) 

 

Robottimaisesti työskentelevä hoitaja suhtautuu dementiapotilaaseen neutraalisti, ei 

ystävällisesti eikä epäystävällisesti toimien ilmeettömänä ja eleettömänä kuin potilas 

olisi esine. Vuorovaikutuksesta puuttuu läheisyys ja lämminhenkisyys eikä hoitaja puhu 

juurikaan potilaalle. Työ tehdään konemaisen tehokkaasti ja nopeasti sekä teknisesti 

hyvin huomioimatta dementoitunutta vanhusta. Hoitaja antaa potilaalle mahdollisuuden 

omatoimisuuteen, mutta ei anna aikaa potilaan itsenäiselle tekemiselle vaan tekee nope-

asti potilaan puolesta. (Liukkonen 1990.) 

 

Kasettimaisesti toimiva hoitaja kohtaa ja suhtautuu dementiapotilaaseen ystävällisesti, 

mutta kuin lapseen. Vuorovaikutus potilaan kanssa on suojelevaa, lämmintä ja rooli-

maista, kaikkien potilaiden kanssa keskustellaan samalla tavalla. Työskentely on rauhal-

lista, samanlaista ja teknisesti hyvää kaikkien potilaiden kohdalla erityisesti useita ker-
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toja peräkkäin toistuvien töiden aikana. Jokaisen vanhuksen omatoimisuutta tuetaan 

samalla tavalla eikä hoitajalla ole tietoa yksilöiden kyvyistä ja taidoista. (Liukkonen 

1990.) 

 

Potilaan persoonallisuuden ja dementian ominaispiirteet huomioiva taitavasti toimiva 

hoitaja tietää potilaan taustan ja tuntee potilaan ominaispiirteet, mikä näkyy vuorovaiku-

tustilaiteissa vanhusten kohtaamisena asiallisesti ja ystävällisesti, yksilöllisesti ja per-

soonallisesti, kunnioittavasti, inhimillisesti, turvallisesti ja rauhallisesti sekä aikuismai-

sesti. Taitavasti toimiva hoitaja tukee potilaan itsemääräämisoikeutta ja päätöksentekoa, 

tietää potilaan kyvyt ja rajoitukset sekä osaa antaa tarvittaessa ohjausta ja apua. Taita-

vasti toimiva hoitaja jaksaa odottaa vanhuksen hyvinkin hidasta toimintaa. (Liukkonen 

1990.) 

 

Liukkosen (1990) tutkimuksen mukaan hoidon sisältö painottui useimmiten pakollisiin 

päivittäisiin toimintoihin kun taas hoitotyön virikkeellisyys, potilaan yksilöllisyys ja 

muistisairauden ominaispiirteet jäivät vähemmälle huomiolle. Muistisairaan ikääntyvän 

potilaan perushoito toteutui taitavasti kun hoitaja pystyi huomioimaan muistisairaan 

yksilöllisiä ominaispiirteitä, olemaan vuorovaikutuksessa ja tukemaan muistisairaan 

omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa. (Liukkonen 1990.) 

 

2.5. Hoitajan työhyvinvointi 

 

Työtyytyväisyys on hoitohenkilökunnalle tärkeä asia ja se on suoraan yhteydessä hoito-

henkilökunnan rekrytointiin (Having ym. 2012), ikäihmisten hoidon laatuun (Castle 

2010, Suhonen 2012), työntekijöiden vaihtuvuuteen (Castle 2010, Having ym. 2011, 

Suhonen 2012) sekä työstä poissaoloihin (Suhonen ym. 2012). Ikääntyvien hoitaminen 

on hoitajille tyydytystä tuottavaa ja merkityksellistä sekä fyysisesti ja psyykkisesti rasit-

tavaa ja hoitajien voimavaroja loppuun kuluttavaa (Saarnio ym. 2012.) Hoitohenkilö-

kunnan työtyytyväisyyteen ja vaihtuvuuteen vaikuttavat monenlaiset tekijät kuten hen-

kilökunnan vähäisyys (Saarnio ym. 2012), hoitajan työkokemuksen määrä (Lerner 

2011), henkilökunnan keskinäinen sekä henkilökunnan ja asiakkaiden välinen vuoro-

vaikutus (Suhonen ym. 2012), luottamuksellinen hoitotyö (Lerner 2011), hoitotilantei-

den yksilöllisyys (Suhonen ym. 2012) ja hoitajan heikko itsekunnioitus (Lerner 2011).  
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Saarnio ym. (2012) tutkimus osoitti suomalaisen hoitohenkilöstön useimmiten tuntevan 

riittämättömyyttä siitä, että heillä ei ollut riittävästi aikaa antaa hyvää hoitoa potilaille ja 

työhön liittyy yhteen sopimattomia vaatimuksia, mitkä aiheuttavat hoitajalle omantun-

nontuskia.  

 

Henkilökohtaiset terveysvaivat, johtaminen sekä potilaisiin liittyvät tekijät kuten de-

mentian vaativuus kuormittavat henkilökuntaa (Testad ym. 2010).  Hoitajien kuormit-

tuminen heikentyy käänteisessä suhteessa terveyshyötyjen ja laitospalveluiden käytön 

välillä (Miller ym. 2012).  Hoitajat kokivat työympäristönsä ristiriitaisena, koska he 

tunsivat työnsä arvostusta ja hyödyllisyyttä tarjotessaan hoitoa, hoivaa, luottamusta ja 

tukea muille, mutta myös aliarviointia ja näkymättömyyttä sekä turhautumista, kun hei-

dän oletettiin olevan joka paikassa ja tietävän kaikki asiat samanaikaisesti. Hoitajat ko-

kivat yksinäisyyttä ongelmien ratkaisemisessa ja tilanteiden hoitamisessa sekä kaipasi-

vat johtajia kuuntelemaan ja tukemaan sekä toteuttamaan jatkuvaa seurantaa ja kehittä-

mistä. Kaikkien odotusten riskinä on stressin aiheuttama sairastuvuus, ahdistus ja vir-

heiden tekeminen. (Karlsson ym. 2009.)  

    

Vernooij-Dassse ym. (2009) mukaan keskeinen syy lopettaa dementiapotilaiden hoito-

työ on työtyytyväisyyden puute, joka laskee arvostuksen puutteesta ja ammattilaisten 

omasta tyytymättömyydestä antamansa hoidon laatuun. Dementiapotilaiden hoitotyö on 

vaativaa ja siihen liittyy usein negatiivisia asenteita, joihin vaikuttavat hoitohenkilökun-

nan taitojen ja tietojen puute sekä kohderyhmän aggressiivinen käyttäytyminen (Jones 

ym. 2013). Waschgler ym. (2012) ovat tutkineet potilaiden aggressiivista käyttäytymistä 

hoitajia kohtaan ja tulokset osoittavat väkivaltaisuudelle altistuvien hoitajien kokevan 

matalampaa työtyytyväisyyttä ja enemmän tunneperäistä uupumusta, lisääntyvää kyyni-

syyttä ja matalampaa psykologista hyvinvointia. Kaikki tyytymättömät hoitajat eivät 

vaihda työpaikkaa vaan osoittavat epäluotettavaa työmoraalia, uhmakkuutta työtovereita 

ja potilaita kohtaan tai heillä on suunnittelemattomia poissaoloja (Castle 2010). Hoitajat 

tunsivat vaativan työn kuluttavan heidän voimavarojaan, mikä seurauksena he eivät 

jaksaneet antaa heidän omille läheisilleen sellaista huomiota ja rakkautta kuin olisivat 

halunneet (Saarnio ym. 2012). 
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2.6. Yhteenveto ikääntyvän muistisairaan hoitotyöhön vaikuttavista tekijöistä 

 

Ihmisen ikääntyminen nähdään luonnollisena ja arvokkaana elämän vaiheena, johon 

liittyy yksilön toimintakyvyn ja elämäntilanteen muutoksia sekä alttius muistisairauksil-

le. Muistisairaudet vaikuttavat kokonaisvaltaisesti yksilön fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen toimintakykyyn ja selviytymiseen arjesta, mikä lisää erilaisten avo- ja lai-

toshoidon palveluiden tarvetta. Muistisairauksien seurauksena ihmisen psykososiaalinen 

toimintakyky, käyttäytyminen ja itsensä ilmaiseminen usein muuttuvat haasteellisiksi. 

Tämä edellyttää ikääntyvän muistisairaan henkilön kohtaamista yksilöllisesti ja tilan-

teen mukaisella tavalla.  

 

Muistisairaan ikääntyvän hoitotyö edellyttää hoitajilta laaja-alaista hoitotyön osaamista, 

hyviä vuorovaikutustaitoja, erikoistunutta tietoa muistisairauksista ja ammattitaitoa so-

veltaa teoriatietoa asiakaslähtöisesti käytännön tilanteisiin. Muistisairaan ikääntyvän 

hoitotyön erityispiirteiden huomioiminen ja hoitajan erilaisten toimintamallien kehittä-

minen lisää hoitotyön laatua. Tarvitaan myös yksilön tarpeita tukeva fyysinen ja sosiaa-

linen ympäristö sekä erilaisia arjen toimintamahdollisuuksia. Ikääntyvän muistisairaan 

hoitotyö edellyttää riittäviä resursseja hoitotyön toimintoihin, kokonaisuuden tavoitteel-

lista kehittämistä ja johtamista sekä hoitajan arvostamista ja työhyvinvoinnin tukemista. 
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3. TUTKIELMAN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

Tämän tutkielman tutkimuskohteena on hoitajien toimintamallit ikääntyvän muistisai-

raan hoitotyössä. Tässä tutkielmassa hoitajien toimintamallien tutkiminen perustuu Arja 

Liukkosen (1990) Turun yliopistossa tekemään väitöskirjaan Dementoituneen potilaan 

perushoito laitoksessa. Liukkosen (1990) tutkimuksessa hoitajien toimintamallit pe-

rushoitotilanteissa olivat hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimaises-

ti ja taitavasti hoitaminen. Tutkimuksen mukaan hoidon sisältö painottui useimmiten 

pakollisiin päivittäisiin toimintoihin kun taas hoitotyön virikkeellisyys, potilaan yksilöl-

lisyys ja muistisairauden ominaispiirteet jäivät vähemmälle huomiolle. Muistisairaan 

potilaan perushoito toteutui taitavasti kun hoitaja pystyi huomioimaan muistisairaan 

yksilöllisiä ominaispiirteitä, olemaan vuorovaikutuksessa ja tukemaan muistisairaan 

omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa. (Liukkonen 1990.)  

 

Tämä tutkielma on rajattu Liukkosen (1990) hoitajien toimintamallien hyljeksivästi, 

kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimaisesti ja taitavasti hoitaminen kuvaamiseen 

hoitajien tuottaman aineiston perusteella. Kyselytutkimus toteutui eteläsuomalaisessa 

kaupungissa erilaisissa vanhusten hoitotyön yksiköissä tammi-helmikuussa 2011.  

 

Kirjallisuuskatsausta ja pääkäsitteiden määrittelyä varten on tehty tiedonhakuja kotimai-

siin tietokantoihin Medic, Linda, Nelli ja ExLibris sekä kansainvälisiin Cinahl ja Med-

Line tietokantoihin niiden luotettavuuden ja tieteellisyyden näkökulman vuoksi. Aihee-

seen liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleja on etsitty myös manuaalihaulla kotimaisista 

Hoitotieteen väitöskirjojen lähdeluetteloista sekä Hoitotiede ja Tutkiva hoitotyö julkai-

suista viimeisen kymmenen vuoden ajalta.  (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009.) 

 

Tutkielman tarkoituksena on kuvata hoitajien toimintamalleja iäkkään muistisairaan 

henkilön hoitotyössä. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää ikääntyvien muistisairai-

den hoitotyössä, hoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä ikääntyvien muistisai-

raiden hoitotyön organisoinnin ja toteutuksen kehittämisessä ja tulevaisuuden suunnitte-

lussa.   
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Tutkimustehtävät ovat: 

1. Kuinka usein hoitaja toimii hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, ka-

settimaisesti ja taitavasti -mallin mukaisesti? 

2. Miksi hoitaja toimii hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimai-

sesti ja taitavasti -mallin mukaisesti? 

3. Millaisissa olosuhteissa hoitaja toimii hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robotti-

maisesti, kasettimaisesti ja taitavasti -mallin mukaisesti? 

4. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä hoitajien toimintamalleihin? 
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4. TUTKIELMAN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1. Lähestymistavat 

 

Tässä tutkielmassa käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä kyselylomakkeessa 

olevien taustamuuttujien vaikutuksen ja toimintamalliesimerkkien esiintymistä kuvaa-

van janan eli visuaalisen analogiaskaalan (Visual analogue scale) vastausten analysoi-

misessa sekä kvalitatiivista sisällönanalyysia avoimien kysymysten analysoimisessa. 

Metodologinen triangulaatio on erilaisten tutkimusmenetelmien käyttämistä samassa 

tutkimuksessa. Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien yhdistäminen 

on hyödyllistä kun tutkimusongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan useampaa tutkimusme-

netelmää, koska tutkittavaa ilmiötä pystytään määrittelemään tarkemmasti ja monipuoli-

semmasti useamman menetelmän avulla (Lukkarinen & Lepola 2003).  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa oletuksena on havaitsemamme todellisuuden rakentu-

minen ihmisten ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta ja niiden historiasta. Kon-

struktivismin mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa absoluuttista todellisuutta.  Kvantita-

tiivisen tutkimuksen taustateorian mukaan todellisuudesta pohjautuvaa teoriaa testataan 

tarkkaan tieteellisiä menetelmiä hyödyntäen. Johtopäätösten aukottomuus tulee esille 

tieteellisin menetelmin matemaattisissa todistuksissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään ihmisten omissa toimintaympäristöissä tapahtuvia 

prosesseja ja ilmiöitä sekä inhimillisen käyttäytymisen syitä, joista tiedetään vielä varsin 

vähän. Tämän vuoksi kvalitatiivinen sisällönanalyysi on valittu tässä tutkielmassa hoita-

jien subjektiivisten kokemusten ja toimintamallien selvittämiseen. Kvantitatiivisten tut-

kimusmenetelmien avulla saadaan mitattua tietoa tutkimalla hoitajien toimintamallien 

esiintyvyyttä ja selvitellään syy-seuraussuhteita. Tässä tutkielmassa käytetään kuvaile-

vaa tilastotiedettä. (Metsämuuronen 2009, Aira & Seppä 2010, Polit & Beck 2012.)  

 

4.2. Tutkielman kohderyhmä ja aineiston kerääminen 

 

Tässä tutkielmassa kerätään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa, koska mo-

lemmat tutkimusmenetelmä tuottavat erilaisia näkökulmia samaan ilmiöön ja täydentä-

vät toisiaan (Katainen 2009). Tämän tutkielman tutkimusaineisto on kerätty talvella 
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2011 ja tutkija on saanut valmiin aineiston. Valmiin aineiston käyttäminen on taloudel-

lista ja tutkijan aikaa säästävää, mutta haittana on se, ettei tutkija voi itse vaikuttaa tut-

kittavien informoimiseen tutkimuksesta, aineiston keräämiseen eikä kyselylomakkeen ja 

saatekirjeen laadintaan. Tutkielman aineisto on kerätty tätä tutkimusta varten suunnitel-

lulla kyselylomakkeella, koska kysely on tämän tutkimuksen kannalta taloudellinen ja 

tehokas aineistonkeruu menetelmä. Kyselyn avulla voidaan tuottaa tietoa henkilön ja 

organisaation toiminnasta ja käyttäytymisestä, arvoista, asenteista, tiedoista, tunteista, 

kognitioista ja mielipiteistä (Rattray & Jones 2007, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 

2012). Tutkielmassa käytetty kyselylomake on esitestattu kahdellakymmenellä neljällä 

vanhustyön ammattilaisella syksyllä 2010. Rattray & Jones (2007) korostavat tutkimuk-

sessaan kyselylomakkeen kehittämisessä loogista, systemaattista ja strukturoitua lähes-

tymistapaa, jossa taustatyö on tehtävä huolella eri menetelmiä hyödyntäen. Tämän kyse-

lylomakkeen esitestauksessa nousseet kehittämiskohteet käsiteltiin asiantuntijapaneelis-

sa ja korjattiin ennen kyselylomakkeiden jakamista vastaajille. Sisällön asiantuntijoiden 

valinta ja käyttö mittarin kehittämisessä oli suunniteltu huolella, asiantuntijoilla oli 

ymmärrys sisällöstä ja tutkimusmenetelmistä ja he pystyivät arvioimaan mittarin katta-

vuutta, mittayksikön täydellisyyttä ja luokittelevuutta sisällön kannalta sekä toivat esiin 

ajatuksia, mitä mittarista tulee poistaa ja mitä lisätä onnistuneeseen lopputulokseen pää-

semiseksi (Grant & Davis 1997). 

 

Tutkielman aineisto kerättiin kyselylomakkeella suuren eteläsuomalaisen kaupungin 

sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista. Tutkimuksessa on käytetty ei-

todennäköisyyteen ja sopivuuteen perustuvaa sekä tarkoitushakuista otantaa, koska tut-

kimukseen otettiin mukaan sopivimmat saatavilla olevat henkilöt, jotka edustivat tietyn 

alan asiantuntijoita (Polit & Beck 2012).  Kyselyyn vastaajat oli valittu tarkoitukselli-

sesti suuren kaupungin erilaisista muistisairaita vanhuksia hoitavista hoitoyhteisöistä, 

koska heidän katsottiin tuottavan tutkimuskysymyksiin erilaisia näkökulmia ja rikastut-

tavan aineistoa. Kyselylomake oli jaettu 287:lle vanhustyön ammattilaiselle. Vastauksia 

palautui 132 kappaletta, joista kaksi jouduttiin hylkäämään. Toisessa hylätyssä kysely-

lomakkeessa vastaajan pääasiallinen työ oli muuta kuin muistisairaan ikääntyvän hoito-

työtä ja toisen hylätyn kyselylomakkeen vastauksissa ilmeni tyhjiä vastauksia ja kieli-

vaikeuksia niin paljon, että vastaukset päätettiin hylätä. Vastausprosentti oli 46%. Tässä 

tutkielmassa koko aineisto kerättiin ensin ja analysoitiin vasta sen jälkeen (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2009).  
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Hoitoyhteisöjen yhdyshenkilöt jakoivat kyselyt vastaajille, jotka palauttivat täytetyt 

kyselylomakkeet omassa suljetussa kirjekuoressa osastolla olevaan laatikkoon. Yh-

dyshenkilö palautti kaikki vastaukset yhteislähetyksenä Oulun yliopiston terveystietei-

den laitokselle. Kyselylomakkeessa oli kahdeksantoista taustakysymystä sekä viisi toi-

mintaesimerkkiä erilaisista hoitajan toimintamalleista ja niihin liittyen laadullisia tutki-

muskysymyksiä, joihin sai vastata avoimilla vastauksilla ja määrällisiä tutkimuskysy-

myksiä, joihin pystyi vastaamaan valitsemalla vastausvaihtoehdon määrällisesti mitatta-

valta janalta eli visuaaliselta analogiaskaalalta. Tässä kyselylomakkeessa olevat kvanti-

tatiiviset kysymykset tuottivat mitattavaa luokiteltavaa tietoa. Kysymykset olivat diko-

tomisia, monivalinta, luokittelevia ja Linkert -aseteikollisia. Hoitotieteellisessä tutki-

muksessa frekvenssi- ja linkert-asteikot ovat yleisimmin käytettyjä (Rattray & Jones 

2007). 

 

4.3. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston analysoiminen 

 

Tässä tutkielmassa käytettiin kuvailevan tilastotieteen menetelmiä ja induktiivista sisäl-

lönanalyysiä. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla tuotettiin tietoa hoitajien toimintamal-

lien esiintymisen määrästä ja selvitettiin ilmiön ja taustamuuttujien syy-seuraussuhteita. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla tuotettiin tietoa siitä miksi ja millaisissa olosuhteissa 

hoitajat toimivat hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimaisesti ja tai-

tavasti -mallin mukaisesti (Aira & Seppä 2010, Polit & Beck 2012.)  

 

4.3.1. Kvantitatiivinen analyysi kuvailevan tilastotieteen menetelmillä 

 

Tässä tutkielmassa kvantitatiivisen tutkimuksen avulla tuotetaan tietoa hoitajien toimin-

tamallien esiintymisen määrästä ja selvitetään ilmiön ja taustamuuttujien syy-

seuraussuhteita. Deskriptiivisen eli kuvailevan tilastotieteen menetelmiä ovat erilaiset 

frekvenssijakaumat ja niiden graafinen havainnollistaminen, ristiintaulukointi, summa-

muuttujien rakentaminen ja eri summamuuttujien välisten suhteiden esittäminen korre-

laatioiden avulla. Tässä tutkielmassa hoitajien tuottamaa aineistoa voidaan luokitella eri 

taustamuuttujia vasten esimerkiksi ikäryhmittäin, työkokemuksen määrän tai koulutus-

taustan mukaan.  (Laippala & Koivisto 1997.) 
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Tämän tutkielman kvantitatiivinen aineisto ja taustamuuttujat analysoitiin SPSS-

ohjelmiston (Statististical Package for Social Sciences) / PASW- ohjelmiston (Predicti-

ve Analysis Software) avulla, joka on laajalti terveystieteellisessä tutkimuksessa apuna 

käytetty ohjelma (Metsämuuronen 2009). Tässä tutkielmassa käytetään SPSS-

ohjelmisto –nimeä. Ohjelmiston avulla tehtiin kyselyaineistosta tilastollisia analyyseja 

ja tuotetiin graafisia esityksiä (Karhunen ym. 2010). Kyselylomakkeella oleva jana ja 

sillä olevat merkit mitattiin millitarkasti ja kyselyiden tuottama data syötettiin SPSS-

ohjelmaan. Aineistoon tutustuttiin ja se tarkistettiin syöttämisvaiheen virheiden etsimi-

seksi. Huomiota kiinnitettiin muuttujien nimeämisessä kuvaavuuteen ja informaation 

monipuolisuuteen sekä prosessin systemaattiseen dokumentointiin.  

 

Aluksi tarkasteltiin muuttujien jakaumia (descriptive statistics) jakaumataulukoiden 

frekvenssi- ja prosenttijakaumien avulla, jakauman tunnuslukujen keskiarvo, mediaani, 

moodi, keskihajonta, vaihteluväli, kvartiilit sekä graafisten esitysten pylväs-, histo-

grammi- ja box plot-kuviot avulla. Tämän vaiheen tarkoituksena oli tutustua aineiston 

perusominaisuuksiin, etsiä poikkeavia havaintoja, kuvailla, tarkistaa ja muokata aineis-

toa ennen analyysia ja pohtia mitä analyyseja aineistolle voidaan tehdä. Seuraavaksi 

tarkasteltiin ja vertailtiin muuttujien välisiä yhteyksiä. Tässä vaiheessa aineiston kuvai-

lusta siirryttiin analysointimenetelmiin käyttäen ristiintaulukointia, Khii toiseen testiä, 

korrelaatioita ja ryhmien välisiä vertailuja esimerkiksi t-testin ja varianssianalyysin 

avulla. Analyyttisessä vaiheessa keskusteltiin aineiston kanssa ja tehtiin kerätyn havain-

toaineiston perusteella yleisiä johtopäätöksiä ja päätelmiä kohdejoukosta, arvioitiin yh-

teyksiä, vaikutuksia ja muutoksia toimintamalleittain. Tutkimusaineiston analyysissä 

kokeiltiin eri menetelmiä, joista valittiin sopivimmat tämän tutkimuksen ongelmiin vas-

taamisen kannalta. (Uhari & Nieminen 2000.) 

 

Aineiston muuttujat määriteltiin ennen aineiston syöttämistä. Aineisto syötettiin SPSS 

ohjelmistoon numero numerolta sekä tarkistettiin silmämääräisesti ja ohjelmiston avulla 

ennen analyysin aloittamista. Tutkimuksen aineistoa tiivistettiin muodostamalla frek-

venssit ja yhdistämällä ammatillisen koulutuksen sairaanhoitajaa kuvaavat eri koulutus-

tyyppien muuttujat yhdeksi sairaanhoitaja –muuttujaksi,  yhdistämällä perushoitaja- ja 

lähihoitajamuuttujat yhdeksi lähihoitaja –muuttujaksi sekä sosionomi, jokin muu sosiaa-

li- ja terveysalan koulutus ja jokin muu kuin sosiaali- ja terveysalan koulutus yhdistet-

tiin yhdeksi luokaksi jokin muu koulutus vähäisten vastaajamäärien vuoksi. Aineiston 
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analyysin edetessä tiivistettiin myös vastaajien ikä- ja työkokemus –muuttujia luokka-

frekvensseihin iän tai työkokemuksen määrän mukaan sekä laskettiin prosentteja sai-

raanhoitajien, lähihoitajien tai jonkin muun koulutuksen omaavien osuudesta vastaajien 

keskuudessa (N=132). (Metsämuuronen 2009.) 

 

VAS-janan mitta-asteikko jaettiin mediaanin ja kvartiilien luokkarajojen mukaan ja ni-

mettiin vahvasti samaa mieltä (0-3,34), jonkin verran samaa mieltä (3,35-6,69), jonkin 

verran eri mieltä (6,70-10,04) ja vahvasti eri mieltä (10,05-13,30). Työsuhdetta tarkas-

teltiin luokittelemalla ensin vakinainen, määräaikainen, muu työsuhde ja sitten tarkastel-

tiin kokoaikatyön, osa-aikatyön ja muun työajan vaikutusta hoitajan toimintamalleihin. 

Työaikamuotoa tarkasteltiin päivätyön, vuorotyön, säännöllisen yötyön ja muun työajan 

näkökulmasta. Osaston kokoa kuvaavat asiakaspaikat luokiteltiin kolmiportaiseksi enin-

tään 15 asiakasta, 16-25 asiakasta ja yli 26 asiakasta havainnollistamaan pienen, kes-

kisuuren ja ison osaston kokoa.  

 

Hoitajien täydennyskoulutukseen osallistuminen luokiteltiin kaksiportaiseksi onko osal-

listunut täydennyskoulutukseen vai ei ole osallistunut täydennyskoulutukseen. Tyyty-

väisyys nykyiseen työpaikkaan luokiteltiin kolmiportaiseksi tyytyväinen, neutraali ja 

tyytymätön vastaajien tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden selkeämmän eron havait-

semiseksi suhteessa hoitajien toimintamalleihin. Yleisarvosana oman osaston toteutta-

malle hoitotyölle luokiteltiin neliportaiseksi ja nimettiin heikko, tyydyttävä, hyvä ja 

kiitettävä. Oman osaston suosittelemista läheisille tarkasteltiin kahden luokan avulla ja 

nimettiin ne hoitaja suosittelee mielellään tai hoitaja ei suosittele mielellään osastoa 

läheisilleen. Muistisairaan ikääntyvän laitoshoidon tulevaisuus luokiteltiin neliportaises-

ti ja nimettiin synkkä, tyydyttävä, hyvä ja valoisa selkeämmän kokonaiskuvan saami-

seksi hoitajan mielipiteistä. 

 

Kumulatiivisen frekvenssin avulla tarkasteltiin alakvartiileja (25%) ja yläkvartiileja 

(75%) sekä 50% kvartiilia, joka on samalla mediaani.  Mediaani kuvaa suuruusjärjes-

tyksessä olevan aineiston keskimmäistä lukua eli 50% aineistosta on ko. luvun ala- ja 

yläpuolella. Moodi kertoo mitä lukua tai luokkaa aineistossa on eniten. Aineistosta las-

kettiin aritmeettisia keskiarvoja mm. vastaajien keski-ikä ja työkokemus ikääntyneiden 

hoitotyössä, muistisairaiden hoitotyössä ja tällä osastolla. Hajontaluvut varianssi ja kes-

kihajonta kuvaavat arvojen vaihtelua keskiarvon ympärillä eli poikkeamaa keskiarvosta. 
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Keskihajontaa käytettiin normaalijakaumien pistemäärien todennäköisyystarkastelussa. 

Variaatio- eli vaihteluväli kuvaa pienimmän ja suurimman arvon välin. Variaatiokerroin 

kuvaa vaihtelun suuruutta tai pienuutta suhteessa johonkin toiseen keskihajontaan suh-

teuttamalla keskihajonta muuttujan keskiarvoon. Kahden tai useamman muuttujan va-

rianssikertoimen avulla verrattiin muuttujien vaihtelua toisiinsa. (Metsämuuronen 

2009.) 

 

Ristiintaulukoinnin avulla tarkasteltiin kahden muuttujan välisiä yhteyksiä ja etsittiin 

mielenkiintoisia yhteyksiä muuttujien välillä. Dikotomisten muuttujien esim. sukupuoli 

tai työnkiertoon osallistuminen tai osallistumattomuus tarkastelu ristiintaulukoinnilla oli 

havainnollista. Khiin neliö –testillä tutkittiin onko ristiintaulukoinnin ryhmien välistä 

riippumattomuutta ja todellisia eroja vai aiheuttaako sattuma eron. Ristiintaulukointi oli 

hyvä pohja jatkoanalyyseille. (Metsämuuronen 2009).  

 

Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välistä yhteyttä. Positiivisessa korrelaatiossa mo-

lempien muuttujien arvot ovat korkeita, negatiivisessa korrelaatiossa toisen muuttujan 

arvo on korkea ja toisen muuttujan arvot ovat pieniä. Jos muuttujien välillä ei ole yhte-

yttä, ne eivät korreloi keskenään. Nominaali- eli laatueroasteikollisten muuttujien esim. 

sukupuoli kuvaamisen keskiluku on moodi ja kahden nominaaliasteikollisen muuttujan 

välisen riippuvuuden tarkastelussa käytetään ristiintaulukointia. Ordinaali- eli järjes-

tysasteikollisen muuttujan kuvaa muuttujan ominaisuuden paljoutta enemmän tai vä-

hemmän. Järjestysasteikollisille muuttujille paras keskiluku on mediaani ja kahden 

muuttujan välistä riippuvuutta voidaan mitata Spearmanin korrelaatiokertoimella. Väli-

matka-asteikollisella muuttujalla ei ole absoluuttista nollakohtaa. Suhdeasteikollisten 

muuttujien mitattava ominaisuus loppuu kokonaan esimerkiksi työvuosien määrä van-

hustenhoidossa. Välimatka ja suhdeasteikollisten muuttujien keskilukuja ovat moodi, 

mediaani ja aritmeettinen keskiarvo. Kahden intervalli- ja suhdeasteikollisen muuttujan 

välistä riippuvuutta voidaan mitata Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla, 

jossa etsitään kahden muuttujan välistä yhteyttä tai yhteisvaihtelua eli kovarianssia ja 

kyseisten muuttujien hajontoja. Korrelaatiokertoimen arvot ovat -1 ja 1 välillä, mitä 

lähempänä nollaa, sitä vähemmän on muuttujien välistä yhteyttä. Korrelaatiokertoimen 

tilastollisesti merkitsevä ero nollasta on riippuvainen otoskoosta. (Metsämuuronen 

2009). 
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Kahden ryhmän keskiarvojen eron testaamiseen suurehkon yli 30 otoksen normaalija-

kautuneen populaation ja intervalliasteikollisen muuttujan ryhmällä käytetään paramet-

rista Mann-Whitneyn t-testiä. Parametrinen viittaa oletukseen taustalla olevasta ja-

kaumasta ja parametrittoman testin taustalla ei ole oletusta taustajakaumasta. (Metsä-

muuronen 2009.) 

 

VAS-jana (Visual Analogue scale) on uudehko mittarityyppi, jolla voidaan mitata eri-

tyisesti subjektiivisia asioita kuten mielipiteitä, mielihyvää tai kokemuksia. Yleensä 

jana on noin 10cm pitkä ja ääripäissä on mielipidettä kuvaavat suureet kutakin väitettä 

kohti. Vastaaja merkitsee janalle parhaaksi katsomaansa kohtaan mielipidettään tai mie-

lipiteen voimakkuutta kuvaavan merkin. VAS-mittarin etu on se, ettei vastaajan tarvitse 

tehdä valintaa tiettyjen arvojen välillä vaan hän voi arvioida kuinka lähellä tai etäällä 

hänen mielipiteensä on ääripäistä eli VAS-asteikko on jatkuva. Riskinä on, ettei vastaaja 

ja tutkija pysty määrittämään tarkasti ja sanallisesti vastauksensa suuretta. (Metsämuu-

ronen 2009, Polit & Beck 2012.)  

 

Tässä kyselylomakkeessa janan pituus oli 13,4 cm ja janan ääripäät oli nimetty käsitteil-

lä usein ja ei koskaan. Kyselylomakkeella oleva VAS-jana ja sillä olevat hoitajien kir-

jaamat merkit mitattiin millitarkasti. Vastaukset syötettiin SPSS-ohjelmaan.  Myöhem-

min mittaukset luokiteltiin neliportaiseksi, koska tiedon tiivistäminen oli mahdollista. 

VAS-janan mitta-asteikko jaettiin mediaanin ja kvartiilien luokkarajojen mukaan ja ni-

mettiin vahvasti samaa mieltä (0-3,34), jonkin verran samaa mieltä (3,35-6,69), jonkin 

verran eri mieltä (6,70-10,04) ja vahvasti eri mieltä (10,05-13,40).  

 

Tutkimuksen tuloksia ja tunnuslukuja havainnollistettiin erilaisten SPSS –ohjelmiston 

graafisten esitysten avulla, joita ovat pylväsdiagrammit, piirakka-, laatikko-jana-, vaih-

teluväli- ja muuttujien väliset hajontakuviot.  Pylväsdiagrammissa esitettiin valmiiksi 

luokiteltuja muuttujia ja kunkin luokan frekvenssi sekä verrattiin kahden eri muuttujan 

frekvenssiä vierekkäisinä pilareina, mikä oli hyvin havainnollista. Boxplot –laatikko-

jana –kuvioita tehtiin yksinkertaisina ja ryhmiteltyinä. Boxplot –laatikko-jana kuviot 

kuvasivat jakauman muotoa mediaanin ja kvartiilien muodossa sekä toivat esiin poikke-

uksellisia havaintoja, jotka saattoivat sekoittaa analyyseja. (Metsämuuronen 2009.)  
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4.3.2. Kvalitatiivinen analyysi aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä 

 

Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan ihmisten luonnollisessa toimintaym-

päristössä tapahtuvia prosesseja ja ilmiöitä sekä ymmärtämään niitä (Aira & Seppä 

2010). Laadullisella sisällönanalyysilla analysoidaan aineistoa ja dokumentteja syste-

maattisesti ja objektiivisesti, tavoitteena kuvata tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodos-

sa kategorioiden avulla (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2001). Tässä tutkielmassa käytetään induktiivista, aineistolähtöistä sisällönanalyysia 

(Elo & Kyngäs 2008, Kyngäs ym. 2011) analysoitaessa kyselyyn vastanneiden hoitajien 

avoimia vastauksia miksi ja millaisissa olosuhteissa hoitaja itse toimii kuvatun mallin 

mukaisesti. Induktiivisen sisällönanalyysin avulla voidaan tuottaa merkittävää uutta 

tietoa hoitotyön kehittämiseen, koska se tuottaa laadullista tutkimusaineistoa hyödyntä-

en kuvauksia vähän tutkituista tai uusia näkökulmia paljon tutkituista hoitotyön ilmiöis-

tä (Elo & Kyngäs 2008, Kylmä ym. 2008, Metsämuuronen 2009, Kyngäs ym. 2011, 

Polit & Beck 2012).   

 

Induktiivisessa sisällönanalyysissa edetään vaiheittain aineistoon tutustumisesta aineis-

toyksikön valintaan ja pelkistämisen, ryhmittelyn ala-, ylä- ja pääkategorioihin ja abst-

rahoinnin kautta tuloksiin ja niiden raportointiin aineistolähtöisesti sekä lopuksi luotet-

tavuuden arviointiin. Analyysiyksikkönä tässä tutkielmassa käytetään lausumaa, joka 

voi olla yksittäinen sana tai lause tai lauseen osa. Analyysiyksikön valintaa ohjaa tutki-

mustehtävä ja tutkimusaineiston laatu.  (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanha-

nen-Nuutinen 2001, Elo & Kyngäs 2008, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 

Metsämuuronen 2009, Kyngäs ym. 2011, Polit & Beck 2012.) 

 

Sisällönanalyysissa tutkimusaineistosta erotellaan samanlaisuudet ja erilaisuudet. Hoita-

jien tuottamat kirjalliset ilmaukset pelkistetään vastaamaan tutkimustehtävän mukaisiin 

kysymyksiin. Seuraavassa vaiheessa pelkistetyt samaa tarkoittavat ilmaisut ryhmitellään 

sisältöä kuvaaviin luokkiin. Abstrahoinnissa syntyneistä luokista yhdistetään samansi-

sältöiset luokat yläluokiksi. Sisällönanalyysissa tarkastellaan aineistossa ilmeneviä mer-

kityksiä, tarkoituksia ja aikomuksia, seurauksia ja yhteyksiä. (Kyngäs & Vanhanen 

1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.) 
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Tässä tutkielmassa hoitajien avoimet vastaukset kirjoitettiin auki ja ilmaisut pelkistet-

tiin. Tämän jälkeen tutustuttiin aineistoon ja järjesteltiin sitä lausumien mukaan. Seu-

raavassa vaiheessa aineistoa ryhmiteltiin ala-, ylä- ja pääkategorioihin (kuvio 1). Tut-

kielman tulokset muodostuivat abstrahoinnin kautta toimintamalleittain niitä edistäviksi 

ja estäviksi pääluokiksi. Induktiivisen sisällönanalyysin tulokset raportoidaan tämän 

tutkielman tulososassa. Lopuksi toimintamalleittain saatuja tuloksia vertailtiin keske-

nään ja havaittiin toimintamalleja edistävien ja estävien tekijöiden yhteyksiä, jotka ra-

portoidaan tämän tutkielman tulososassa. 

 

PELKISTETTY ILMAUS  ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA  

Potilaan omatoimisuuden tukemi-
nen 
Potilas osallistuu hoitotapahtu-
maan 
Potilaan ehdoilla eteneminen  
Potilaan onnistumisen kokemukset 
päivittäisissä toiminnoissa  
Hoitaja antaa aikaa potilaan teke-
miselle 
Hoitotyön voimavaralähtöisyys 
Toimintakyky ajattelu 
Hoitaja ei tee puolesta  
Ajan antaminen ja asiaan uudelleen 
palaaminen myöhemmin 
Keskittyminen yhteen asiaan ker-
rallaan 

 
 
 
 
 
Hoitaja toimii 
kuntouttavalla 
työotteella 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hoitaja ei yritä väkisin eikä pakota 
Potilaan suostuttelu 
Potilaan ymmärryksen edistäminen 
Potilaan ohjaaminen 
Asioiden tiedottaminen ja peruste-
leminen potilaalle 
Potilaan toiminnan vapaaehtoisuus 
Ristiriitojen ehkäiseminen 
Hoitajan rauhallinen toiminta 
Hoitajan ennakoiva toiminta  
Potilaan mielialan kohoaminen  
Potilaan hyvä mieli edistää toimin-
taa 
Onnistumisen ilo 
Positiivinen lopputulos 

 
 
 
 
 
 
Hoitajan inhi-
millinen ja kan-
nustava toimin-
ta hoitotilan-
teissa 
 
 
 
 

 
 
Hoitotyön me-
netelmien hyö-
dyntäminen 

 
 
Hoitajan am-
mattitaito  

 
Edistää 
mallin 
mu-
kaista 
toimin-
taa 

Hoitotyön tavoitteellisuus 
Hoitajan määrätietoinen toiminta 

Hoitajan tavoit-
teellinen toi-
minta  

   

 

Kuvio 1. Esimerkki sisällönanalyysistä taitavasti toimintamallissa 
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5. TUTKIELMAN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS  

 

Tutkielma liittyy suurempaan Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen Ikääntyvän 

muistisairaan henkilön haasteellisen käyttäytymisen kohtaaminen avo- ja laitoshoidossa 

–tutkimushankkeeseen. Professori Arja Isola on esitellyt tutkimushanketta syksyllä 

2010 ja neuvotellut sen toteuttamisesta eteläsuomalaisessa kaupungissa sosiaali- ja ter-

veysalan johtajien kanssa. Eteläsuomalaisen kaupungin terveysvirasto on myöntänyt 

tutkimusluvan, jossa on sovittu kyselyiden määrä ja vastaajat sekä vastaajien tunnista-

misen välttäminen niin, ettei yksiköitä erotella vaan kaikki vastaukset käsitellään yhtenä 

kokonaisuutena ja vasta kun koko aineisto on koossa (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009).  

 

Tämän tutkielman eettisenä periaatteena on tiedonantajien vapaaehtoisuus ja henkilölli-

syyden suojaaminen sekä luottamuksellisuus kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutki-

muksen eettisten periaatteiden mukaisesti. Ne toteutuvat, kun tutkielman tekijä ei ole 

tutkimuksen missään vaiheessa tekemisissä kyselyyn vastaajien tai tutkimukseen osal-

listuneiden organisaatioiden tai yhdyshenkilöiden kanssa. Tutkija saa valmiiksi kerätyn 

aineiston Oulun yliopiston terveystieteiden laitokselta maaliskuussa 2011. (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2001.) 

 

Luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta on tärkeää pohtia käytettyjen tutkimusmene-

telmien kykyä tuottaa luotettavaa tietoa. Tässä tutkielmassa käytetään induktiivista si-

sällönanalyysia avoimien vastausten analysoimiseen sekä kuvailevan tilastotieteen tut-

kimusmenetelmiä janalle piirretyn aineiston ja taustamuuttujien analysoimiseen, koska 

ne tuovat monipuolisuutta aineiston käsittelyyn ja tulosten analysoimiseen (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2001).   

 

5.1. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa mittarilla tarkoitetaan mittavälinettä, joka tässä tut-

kielmassa on kyselylomake, jossa on useita erilaisia kysymyksiä havainnoimaan tutkit-

tavaa ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti ja objektiivisesti. Tämän tutkielman mit-

tarina toimiva kyselylomake on esitestattu ja kyselyn mukana on toimitettu saatekirje, 
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jossa on kerrottu tutkimuksen tarkoitus, kohderyhmä, toteuttamiseen liittyvät tekijät, 

tutkimustulosten julkistaminen, vastaajien anonyymin suojaaminen sekä tämän tutki-

muksen eettiset periaatteet. Tutkimusprojektista vastaava professori on esitellyt tutki-

mushankkeen ja tutkimuksen toteuttamisen tietyn eteläsuomalaisen kaupungin sosiaali- 

ja terveysalan organisaatioiden vastaaville hoitajille, jotka ovat organisoineet tutkimus-

aineiston keräämisen eri yksiköistä ja toimittamisen Oulun yliopiston terveystieteiden 

laitokselle.  

 

5.1.1. Mittarin reliabiliteetti 

 

Mittarin luotettavuuden arvioinnissa pohditaan reliabiliteettia eli mittarin toistettavuutta 

ja kykyä antaa ei sattumanvaraisia tuloksia. Mittari on reliaabeli eli täsmällinen ja pysy-

vä, kun toistuvissa mittauksissa mittari tuottaa melko samanlaisia vastauksia. Hoitotie-

teellisissä tutkimuksissa paljon käytetty reliabiliteetin laji on sisäinen johdonmukaisuus, 

joka kuvaa mittarin eri osioiden kykyä mitata samaa asiaa, homogeenisyyttä. Sitä voi-

daan arvioida esimerkiksi osioanalyysillä ja faktorianalyysillä tarkastelemalla osioiden 

välisiä korrelaatioita ja osiosummakorrelaatioita. Yleisimmin käytetään Cronbachin 

alfa-kerrointa, jolloin samaa ilmiötä mittaavista väittämistä muodostetaan summamuut-

tujia, joiden reliabiliteettia arvioidaan osioanalyysin avulla. Osioanalyysissä korrelaati-

oiden tulisi olla välillä 0.3-0.7. Kriittisyys mittaria kohtaan lisää tutkijan pohdintaa mit-

tarin kehittämiseksi ja sisäisen johdonmukaisuuden toteutumiseksi. (Vehviläinen-

Julkunen & Paunonen 1997, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.)  

 

Vastaavuus kuvaa mittaustulosten samanlaisuuden astetta kun samaa asiaa kysytään 

kahdella eri tavalla myönteisesti ja kielteisesti tai samaa ominaisuutta mitataan kahdella 

eri mittarilla yhtä aikaa rinnakkaismittaus tai kun kaksi tai useampi tutkija käyttää sa-

maa mittaria yhtä aikaa. Tässä tutkimushankkeen osassa samalla mittarilla kerätään tie-

toa sekä yksilö- että työyhteisönäkökulmasta. Kaksi tutkijaa analysoi saman mittarin 

tuottamaa aineistoa siten, että taustakysymykset ovat molemmille yhteiset, mutta mitta-

rin VAS-janan vastaukset ovat toisella tutkijalla hoitajan oman toiminnan näkökulmasta 

ja toisella tutkijalla työyhteisön toiminnan näkökulmasta. Tässä tutkielmassa tarkastel-

laan hoitajan omaa toimintaa eri toimintamalleissa. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 

1997, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.)  
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5.1.2. Mittarin validiteetti 

 

Mittarin luotettavuutta arvioidaan myös mittarin validiteetilla eli onko mittarilla päte-

vyyttä ja kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Mittarin validiudessa tar-

kastellaan ulkoista eli kuinka yleistettävä tutkimus on ja sisäistä validiteettia eli sisällön, 

käsitteiden ja kriteerien validiteettia. Sisältövaliditeetissa tutkitaan, edustavatko mittarin 

osiot ja kysymykset riittävän laajasti tutkittavaa käsitettä ja onko käsite mitattavassa 

muodossa. Sisältövaliditeettia voidaan arvioida asiantuntijapaneelin, kirjallisuuteen pe-

rehtymisen, valmiin mittarin laadun arvioinnin kuvauksen, kognitiivisen haastattelun, 

näennäisarvioinnin tai facevaliditeetin avulla. Rakenne- , käsite-, teoreettinen validiteet-

ti tarkastelee mittarin käsitteellisiä yhteyksiä teoreettiseen taustaansa ja käsitteen omi-

naisuuksia. Rakennevaliditeettia voidaan arvioida käyttämällä esimerkiksi eksploratii-

vista faktorianalyysiä, jossa kone niputtaa muuttujat tai konfirmatorista faktorianalyy-

siä, jossa tutkija pakottaa tietyt muuttujat yhteen. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 

1997, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.) 

 

Kriteerivaliditeetin avulla verrataan saatuja tuloksia vastaavalla mittarilla saatuihin tu-

loksiin. Kriteerin mittaamisajankohdan perusteella voidaan erottaa yhtäaikaisvaliditeetti 

ja ennustevaliditeetti. Validiteettitarkastelussa pyritään huomioimaan mahdolliset tut-

kimuksen luotettavuutta alentavat seikat jo etukäteen. Huonolla mittarilla ei saada tark-

koja tuloksia. Jälkikäteen voidaan arvioida tulosten yleistämiseen vaikuttavia odotta-

mattomia tekijöitä kuten väittämien kielteisten ja myönteisten ilmaisujen vaikutusta 

vastaajien toimintaan ja valintoihin. Töyryn ym. (1999) tutkimuksen mukaan kielteisiin 

väitteisiin vastattiin huonommin kuin myönteisesti ilmaistuihin väitteisiin ja vastaajat 

jättivät jopa vastaamatta kielteisesti ilmaistuihin väittämiin tai kielsivät asian koskemas-

ta heitä. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 

2012.) 

 

Tämän tutkielman aineisto kerättiin kyselylomakkeella suuressa eteläsuomalaisessa 

kaupungissa. Kyselyyn vastaajat oli valittu tarkoituksellisesti suuren kaupungin erilai-

sista muistisairaita vanhuksia hoitavista hoitoyhteisöistä, koska heidän katsottiin tuotta-

van tutkimuskysymyksiin erilaisia näkökulmia. Tutkimuslomake jaettiin 287:lle van-

hustyön ammattilaiselle ja tutkija sai analysoitavaksi 132 kyselylomaketta, jolloin vas-
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tausprosentti oli 46%. Tässä tutkielmassa koko aineisto kerättiin ensin ja analysoitiin 

vasta sen jälkeen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009). 

 

Tutkielmassa käytetty kyselylomake on esitestattu kahdellakymmenellä neljällä vanhus-

työn ammattilaisella syksyllä 2010. Esitestauksella arvioitiin mittarin validiteettia ja 

varmistettiin mittarin loogisuus, ymmärrettävyys, toimivuus ja helppokäyttöisyys. Mit-

tarin validiteettia arvioitiin sisältövaliditeetin, käsitevaliditeetin ja kriteerivaliditeetin 

näkökulmasta. Mittarin reliabiliteettia arvioitiin mittarin pysyvyytenä, vastaavuutena ja 

sisäisenä johdonmukaisuutena. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997.) 

 

Tämän tutkielman validiteettia arvioitiin pohtimalla oliko teoreettiset käsitteet operatio-

nalisoitu luotettavasti, oliko tutkimusilmiö rajattu selkeästi sekä mittasiko kyselylomak-

keen tutkimuskysymykset kattavasti Liukkosen (1990) teoriaa hoitajien toimintamalleis-

ta, niiden esiintyvyyttä nykyajassa sekä suhdetta eri taustamuuttujiin. Kyselytutkimuk-

seen vastaajat työskentelivät erilaisissa vanhustyön organisaatioissa sekä avo- että lai-

toshoidossa. Tutkielman tulosten yleistettävyyden pohdinnassa huomioitiin tutkimus-

otos 287 lähetettyä kyselylomaketta. Vastaajat edustivat hyvin ikääntyvien muistisairai-

den hoitotyössä olevia ammattilaisia ja perusjoukkoa, mutta yleistettävyyden kannalta 

otos oli pieni (n=132) ja vastausprosentti 46%. Tutkimuksen ulkoisen validiteetin ja 

tuloksiin vaikuttavien väliin tulevien muuttujien vaikutuksen arvioiminen oli haasteel-

lista, koska tutkija itse ei ollut läsnä kyselylomakkeisiin vastaamisen aikana. Ulkoista 

validiteettia pohdittiin myös otoksen ja kadon suhteen, mutta tässä yhteydessä kato-

analyysiä oli vaikea arvioida tarkasti, koska kyselyyn vastaajat olivat anonyymejä hoito-

työn ammattilaisia ja organisaation yhdyshenkilöt olivat jakaneet, keränneet ja lähettä-

neet kyselylomakkeet Oulun yliopiston terveystieteiden laitokselle. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2009.) 

 

5.2. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen ja sisällön analyysin luotettavuuteen vaikuttavat tutkija itse, 

taito analysoida aineistoa ja oivaltaa ilmausten eroavaisuuksia, samanlaisuuksia sekä 

yhteyksiä, hoitajien tuottaman kirjallisen aineiston laatu, aineiston analyysiprosessin 

kuvaaminen ja dokumentointi niin, että tutkielmaan myöhemmin tutustuvat voivat ym-
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märtää tutkijan perustelut tulkinnoille ja analyysiprosessin etenemiselle. Tutkijan teke-

mien ratkaisujen läpinäkyvyys ja luotettavuus aineiston ja tulosten välillä on tärkeää. 

Luokittelun luotettavuus vaikuttaa luotettavien päätelmien tekemiseen. Laadullisen ana-

lyysiprosessin tärkein työkalu on tutkijan ajattelu eikä sitä voi korvata kokonaan sisäl-

lönanalyysiin kehitellyllä tietokoneohjelmalla. Tässä tutkielmassa saadut tulokset esite-

tään tutkittavan ilmiön tunteville asiantuntijoille, jolloin tulosten luotettavuus arvioidaan 

face-validiteetin saavuttamiseksi. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Korkiakangas 

ym. 2009.)  

  

Sisällönanalyysin onnistuminen edellyttää monipuolista aineistoa sekä riittävän suuren 

ja edustavan vastaajajoukon saamista (Polit & Beck 2012). Avointen kysymysten haas-

teena ovat niukat ja tyhjät vastaukset (Kyngäs ym. 2011). Kvalitatiivisen osuuden luo-

tettavuuden arviointi perustuu selkeästi esitettyyn kuvaukseen induktiivisen sisällönana-

lyysin tekemisestä vaiheittain pelkistämisen, ryhmittelyn ala-, ylä- ja pääkategorioihin 

ja abstrahoinnin kautta tuloksiin ja niiden raportointiin aineistolähtöisesti, tutkimuksen 

vahvuuksista ja rajoituksista (Elo & Kyngäs 2008, Polit & Beck 2012). Analyysiyksik-

könä tässä tutkielmassa käytetään lausumaa, joka voi olla yksittäinen sana tai lause tai 

lauseen osa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009), mikä lisäsi tämän tutkimusai-

neiston luotettavuutta, koska aineisto abstrahoitiin (Kyngäs ym. 2011).  

 

5.3. Mittaamisen virhelähteitä 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytettiin monipuolisia menetelmiä, tunnistet-

tiin mittaamisen virhelähteiden vaikutuksia, testattiin mittaria suhteessa virhelähteisiin 

ja korjattiin mittaria poistamalla virheet ennen sen käyttöönottoa (Töyry 1999). Tilanne-

tekijät ovat hyvin moninaisia ja vaikuttavat vastaajaan yksilöllisesti kuten melu, lämpö-

tila, loma-aikojen sijoittuminen suhteessa tutkimuksen toteutusajankohtaan, työyhteisön 

muutokset ja kiire sekä anonymiteetin suojauksesta tiedottaminen. Tässä tutkimuksessa 

anonymiteetin suojaamisesta tutkimusryhmän professori oli kirjoittanut kyselylomak-

keen saatekirjeeseen, tiedottanut osastonhoitajia tutkimuksen toteuttamisesta ja aineis-

ton keräämisestä. Yksittäiset vastaajat palauttivat vastauksensa suljetuissa kirjekuorissa 

osastolla olevaan laatikkoon, josta vastaukset toimitettiin keskitetysti Oulun yliopiston 

terveystieteiden laitokselle tutkijan käyttöön. Muista vastaamishetkellä vaikuttavista 

tilannetekijöistä tai muuttuvista henkilökohtaisista tekijöistä kuten tutkittavan mieliala, 
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väsymys, erilaiset kriisit vastaamishetkellä eivät olleet tutkijan tiedossa, minkä vuoksi 

tilanne- ja henkilökohtaisten tekijöiden arviointia ei voitu tehdä. (Metsämuuronen 

2009.) 

 

Kaavamaiset vastaukset eli sosiaalisten odotusten mukaiset vastaukset esimerkiksi kou-

lutustaustan mukaan tai äärimmäisten vastausvaihtoehtojen valinta VAS-janalla vaikut-

tavat tulosten luotettavuuteen. Mittarin selkeys, yksinkertaisuus ja yksiselitteinen ym-

märtäminen ovat oleellisia luotettavuuden arvioinnissa. Kyselylomakkeen alussa ja lo-

pussa oli taustakysymyksiä, jotka ovat helposti ymmärrettäviä, mutta joissa oli jonkin 

verran tulkintavaikeuksia esimerkiksi työkokemuksen ilmoittamisessa vuosina ja kuu-

kausina. Viiden erilaisen toimintamallin tarinan ymmärtämisen luotettavuuden arviointi 

perustuu tutkijan pohdintaan VAS-janalle piirretyn merkin ja avointen vastausten tyhji-

en vastausten suhteesta sekä vastauksissa olleisiin lukuisiin viittauksiin maahanmuutta-

jista ja heidän kielivaikeuksistaan. (Metsämuuronen 2009.) 

 

Hoitajan toimintamalleja kuvaavista tarinoista kaksi oli positiivista väittämää, yksi oli 

neutraali ja kaksi negatiivista väittämää. Tässä tutkimuksessa vastaajat jättivät negatii-

visia toimintamalleja kuvaavan janan ja avointen vastausten kohtia tyhjäksi, kielsivät 

toimivansa kuvatulla tavalla tai keskeyttivät vastaamisen. Töyryn ym. (1999) tutkimuk-

sen mukaan vastaajat eivät vastanneet kielteisesti ilmaistuihin väittämiin yhtä usein kuin 

myönteisesti ilmaistuihin tai kuvasivat, ettei asia koskenut heitä, mikä saattaa johtua 

kielteisten ilmausten ymmärtämisen vaikeudesta tai taipumuksena vastata äärilaidan 

kuvausten mukaisesti tai toivotulla tavalla.  

 

Mittarin muoto oli onnistunut, koska alussa oli vastaajan taustatietoja kartoittavia ky-

symyksiä, joihin on yleensä helppo vastata. Viiden erilaisen toimintamallin tarinan poh-

timinen omaan työskentelyyn liittyen on edellyttänyt vastaajilta paneutumista ja oman 

toiminnan reflektointia, mikä on voinut olla haasteellista ja vaativaa sekä hyvää suomen 

kielen taitoa edellyttävää. VAS-jana ja siihen liittyvät avoimet kysymykset sijoittuivat 

tasaisesti kyselyn keskivaiheille. Kyselyn lopussa olevat monivalintatehtävät kartoittivat 

vastaajan mielipiteitä ja ovat nopeita vastata. Tutkijalla ei ollut tiedossaan kauanko vas-

taajat ovat käyttäneet aikaa vastaamiseen. (Metsämuuronen 2009.) 
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6. TUTKIELMAN TULOKSET 

 

Tämän tutkielman kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuskysymyksiä tarkastellaan 

toimintamalleittain. Aluksi esitellään tutkimusaineiston taustatietoja ja tarkastellaan 

toimintamalleja tunnuslukujen avulla.  

 

6.1. Taustatiedot 

 

Tutkimukseen osallistui 132 ikääntyvän muistisairaan hoitotyön ammattilaista. Vasta-

usprosentti oli 46%. Vastaajien ikäjakauman (kuvio 2) mukaan eniten tutkimukseen 

osallistuneita oli ikäryhmästä 45-59 vuotta. Naisten osuus tutkimukseen osallistuneista 

oli 93,9% (124 henkilöä) ja miesten osuus 5,3% (7 henkilöä), yhden vastaajan sukupuoli 

ei ollut tiedossa. 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimukseen osallistuneiden luokiteltu ikäjakauma 

 

Koulutustaustaltaan tutkimukseen osallistujat olivat sairaanhoitajia 31,8%, lähihoitajia 

63,6% ja muun koulutuksen omaavia yhteensä 3,9%. Yhden vastaajan ammatillisesta 

koulutuksesta ei ollut tietoa (0,7%). Vastaajien koulutustausta on esitetty kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Tutkimukseen osallistuneiden ammatillisen koulutus 

 

Tutkimukseen osallistuneiden työkokemuksen määrä ikääntyneiden hoitotyössä luokas-

sa alle 5 vuotta oli 27,3%, luokassa 5-10 vuotta 26,5% ja luokassa yli 10 vuotta 44,7%, 

joka oli suurin ryhmä vastaajia työkokemuksen määrää tarkasteltaessa. Työkokemusta 

muistisairaiden hoitotyössä luokassa alle 5 vuotta oli 34,8% vastaajista, työkokemusta 

5-10 vuotta 26,5% vastaajista ja yli 10 vuotta 34,8% vastaajista. Työkokemus hoitajan 

vastaushetkellä olevalla osastolla luokassa alle 5 vuotta oli 55,3% vastaajista, luokassa 

5-10 vuotta 25,8% ja yli 10 vuotta 17,4% vastaajista, minkä mukaan alle 5 vuotta sa-

malla osastolla työskennelleitä oli yli puolet vastaajista. Työkokemuksen määrällä 

ikääntyneiden tai muistisairaiden hoitotyössä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä toimin-

tamallien ristiintaulukoinnin perusteella. Täydennyskoulutukseen osallistuneita oli 

59,1% vastaajista ja 38,6% ei ollut osallistunut täydennyskoulutukseen.  

 

Ristiintaulukoinnilla tarkasteltiin työnkiertoon omassa organisaatiossa osallistumisen 

vaikutusta hoitajan toimintamalleihin. Tutkimustuloksen mukaan ei löytynyt tilastollista 

merkitsevyyttä, mutta oli tärkeää huomioida, että vain 11,2% vastaajista oli osallistunut 

työnkiertoon omassa organisaatiossa, mikä saattoi vaikuttaa tulokseen. Taustamuuttuji-

en vaikutuksia hoitajan toimintamalleihin tarkastellaan kunkin toimintamallin kohdalla, 

mutta niistä raportoidaan niiden ollessa tilastollisesti merkitseviä tai suuntaa antavia.  
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6.2. Toimintamallien tarkastelua tunnuslukujen avulla 

 

Taitavasti-, kasettimaisesti-, robottimaisesti, kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallien 

esiintyminen (kuvio 4) ja tunnuslukujen tarkastelu (taulukko 1) osoittaa, ettei riippu-

vuutta ole, mutta jakaumissa todetaan poikkeavia ja tosipoikkeavia havaintoja (outlears 

ja extreme). Tulosten mukaan suurin osa taitavasti mallin mukaisesti toimivista hoitajis-

ta työskentelee usein taitavasti mallin mukaisesti, mutta vastaajissa oli myös yksittäisiä 

hoitajia, jotka kokevat työskentelevänsä harvoin taitavasti mallin mukaisesti. Suurin osa 

hoitajista kuvaa toimivansa useimmiten kasettimaisesti ja robottimaisesti toimintamal-

leissa asteikon keskivaiheilla, mutta on hyvä huomata näiden toimintamallien tarkaste-

lussa molempien ääriarvojen usein ja ei koskaan ilmeneminen muutamien hoitajien vas-

tausten osalta. Kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi toimintamallien hajontakuviot asettu-

vat pääosin tiiviisti asteikolle harvoin tai ei koskaan, mutta molemmissa toimintamal-

leissa on yksittäisiä poikkeavia arvoja jopa usein toistuvana toimintana.  

 

 

 

 

Kuvio 4. Taitavasti-, kasettimaisesti-, robottimaisesti-, kylmästi rutiinilla- ja hyljeksi-

västi toimintamallien esiintyminen hoitajien kuvaamana 
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Taulukko 1. Toimintamalleja kuvaavia tunnuslukuja 

 

 Keski-
arvo 

Medi-
aani 

Keski-
hajonta 

Mi- 
nimi 

Mak-
simi 

Prosenttipisteet 

25 50 75 

Miten usein koet toi-
mivasi taitavasti mallin 
mukaisesti? 

3,5 2,8 2,8 ,0 12,6 1,7 2,8 5,3 

Miten usein koet toi-
mivasi kasettimaisesti 
mallin mukaisesti? 

6,4 6,2 3,5 ,0 13,2 3,9 6,2 9,0 

Miten usein koet toi-
mivasi robottimaisesti 
mallin mukaisesti? 

7,7 8,6 3,7 ,0 13,3 4,5 8,6 10,6 

Miten usein koet toi-
mivasi kylmästi rutiinil-
la mallin mukaisesti? 

11,8 12,6 1,9 3,7 13,3 11,3 12,6 13,0 

Miten usein koet toi-
mivasi hyljeksivästi 
mallin mukaisesti? 

11,0 12,2 3,0 ,3 13,3 10,1 12,2 13,1 

 

6.3. Hoitaja toimii taitavasti toimintamallin mukaisesti 

 

Tutkimukseen osallistuneet hoitajat kuvasivat omaa toimintaansa ja taitavasti toiminta-

mallin vastaajista vahvasti samaa mieltä oli 61,4% eli he arvioivat toimivansa usein 

taitavasti mallin mukaisesti. Jonkin verran samaa mieltä oli 26,8% vastaajista ja jonkin 

verran eri mieltä oli 7,9% vastaajista, mikä osoittaa valtaosan hoitajista toimivan omasta 

mielestään taitavasti melko usein. Vastaajista vahvasti eri mieltä oli 3,9% vastaajista, 

mikä osoittaa muutaman hoitajan kokevan toimivansa ei juuri koskaan tai ei koskaan 

taitavasti mallin mukaan (kuvio 5).  

 

Kuvio 5. Hoitaja toimii taitavasti mallin mukaan  
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Ikääntyneiden hoitotyössä yli 10 vuotta olleiden samanmielisyys taitavasti mallin toteu-

tumisesta korostuu muihin vastaaja ryhmiin verrattuna. Kriittisin ryhmä ja eniten vah-

vasti erimieltä olevia on 5-10 vuotta ikääntyneiden hoitotyössä olleista (kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Taitavasti mallin mukainen toiminta ja ikääntyneiden hoitotyön työkokemus 

 

Tutkimustulosten mukaan taitavasti toimintamallin ja työaikamuodon välillä oli tilastol-

lisesti merkitsevä korrelaatio, Pearsonin Khiin neliö testin p-arvo 0,007. Tuloksen mu-

kaan päivätyötä tekevistä 100%, kaksivuorotyötä tekevistä 58,6%, kolmivuorotyötä 

tekevistä 55,6% ja säännöllistä yötyötä tekevistä 80,0% oli vahvasti samaa mieltä taita-

vasti mallin mukaisesti toimimisesta. Jonkin verran samaa mieltä kaksivuorotyötä teke-

vistä oli 30,0%, kolmivuorotyötä tekevistä 30,6% ja säännöllistä yötyötä tekevistä 

13,3%. Jonkin verran ja vahvasti erimieltä taitavasti mallin mukaisesti toimimisesta oli 

vain yksittäisiä hoitajia, mikä osoittaa heidän kokevan oman toimintansa eroavan mer-

kittävästi taitavasti toimimisesta tai sitä on todella harvoin. Työaikamuoto ei tuottanut 

tilastollista merkitsevyyttä muissa toimintamalleissa. 

 

Taitavasti toimintamallin ja luokitellun oman osaamisen arvosanan ristiintaulukointi 

osoitti tilastollista merkitsevyyttä, Pearsonin Khiin neliö testin p-arvo oli 0,003. Taita-

vasti toimintamallin kanssa vahvasti samaa mieltä oli itselleen heikon osaamisen ar-

vosanan antajia vain 1,4% ja tyydyttävän 16,2%, kun hyvän arvosanan itselleen antoi 

56,8% ja kiitettävää osaamista kokevia oli 25,7%. Jonkin verran samaa mieltä taitavasti 

toimintamallin kanssa oli itselleen hyvän arvosanan antajia 76,5%. Tämä osoittaa itse-
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ään positiivisesti arvioinneiden olevan myös vahvasti taitavasti toimijoita. Jonkin verran 

eri mieltä olevista 30% antoi itselleen tyydyttävän  arvosanan ja 70% hyvän arvosanan. 

Vahvasti eri mieltä olevista 25% antoi itselleen heikon arvosanan omasta osaamisesta, 

25% tyydyttävän ja 50% hyvän arvosanan, mikä osoittaa hoitajien vahvaa itsekriittisyyt-

tä taitavasti toimintamallin toteutumista kohtaan. Muissa toimintamalleissa ei ollut tilas-

tollista merkitsevyyttä luokitellussa oman osaamisen arvioinnissa. 

 

Man Withney testin perusteella taitavasti toimintamallin jakaumat poikkeavat tilastolli-

sesti merkitsevästi suhteessa täydennyskoulutukseen osallistumisen kanssa, p-arvo on 

0,023, minkä seurauksena täydennyskoulutukseen osallistuminen aiheutti eron hoitajien 

toimintaan. Täydennyskoulutukseen osallistuneet hoitajat toimivat taitavasti mallin mu-

kaisesti useammin kuin täydennyskoulutukseen osallistumattomat hoitajat.  

 

Kruskals Wallsin testin mukaan taitavasti toimintamallin ja luokitellun tyytyväisyyden 

työpaikkaan tyytyväinen, neutraali ja tyytymätön tulos on suuntaa antava, p-arvo oli 

0,093. Tämän perusteella voidaan todeta työpaikkaan tyytyväisten toimivan usein taita-

vasti mallin mukaisesti, joskin tulosten mukaan yksittäisiä havaintoja on myös harvoin 

taitavasti toimivia ja työpaikkaan tyytyväisten osalta. Myös neutraalisti ja tyytymättö-

mästi työpaikkaansa suhtautuvat toimivat keskimäärin useammin taitavasti toimintamal-

lin mukaisesti (kuvio 7).  

 

 

Kuvio 7. Hoitaja toimii taitavasti mallin mukaisesti ja hoitajan tyytyväisyys työpaikkaan 
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Tulosten mukaan osaston koko korreloi tilastollisesti merkitsevästi taitavasti toiminta-

mallin kanssa, Kruskall-Wall testin p-arvo on 0,028, minkä mukaan pienellä alle 15 

asiakkaan osastolla toimitaan usein taitavasti kun taas keskisuurella ja suurella osastolla 

vastausten hajonta on suurempaa ja esiintyy harvemmin taitavasti toimimista (kuvio 8). 

 

 

Kuvio 8. Hoitaja toimii taitavasti mallin mukaisesti ja osaston asiakaspaikkojen määrä 

 

Ristiintaulukoinnissa taitavasti mallin ja luokitellun suositteleeko hoitaja omaa osastoa 

läheiselleen Pearsonin Khiin neliö testin p-arvo oli 0,027 tilastollisesti merkitsevä tulos.  

Taitavasti toimintamallin kanssa vahvasti samaa mieltä olevista 71,6% suosittelee mie-

lellään ja 28,4% ei suosittele mielellään omaa osastoaan läheiselleen. Jonkin verran sa-

maa mieltä ja jonkin verran eri mieltä olevista noin 70% suosittelee mielellään ja noin 

30% ei suosittelisi mielellään omaa osastoa läheiselleen. Taitavasti mallin kanssa vah-

vasti eri mieltä olevista kukaan 100% ei suosittele omaa osastoa mielellään läheiselleen. 

Tämän tuloksen perusteella voidaan todeta, että kaikki vahvasti taitavasti mallin toteu-

tumisesta eri mieltä olevat ja noin kolmannes samaa mieltä tai jonkin verran eri mieltä 

olevista ei suosittelisi omaan osastoaan läheiselleen (kuvio 9). 
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Kuvio 9. Hoitaja toimii taitavasti mallin mukaisesti ja osaston suositteleminen läheiselle 

 

Kruskal-Wall testin tulosten mukaan taitavasti toimintamalli ja hoitajien antama muisti-

sairaan laitoshoidon lähitulevaisuuden arvosana synkkä, tyydyttävä, hyvä ja valoisa 

korreloivat tilastollisesti merkitsevästi p-arvo oli 0,039. Tulosten mukaan taitavasti 

usein toimiva hoitaja näkee lähitulevaisuuden valoisana ja mitä tyydyttävämpänä tai 

synkempänä hoitaja näkee lähitulevaisuuden sitä harvemmin hän toimii taitavasti mallin 

mukaan (kuvio 10).  

 

 

Kuvio 10. Taitavasti toimintamallin mukainen toiminta ja muistisairaiden hoidon tule-

vaisuuden näkymä 
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Hoitajan toimimista taitavasti eli potilaan persoonallisuus ja dementian ominaispiirteet 

huomioiden edistää tämän tutkimusaineiston mukaan hoitajan ammattitaito, potilaan iän 

ja muistisairauden huomioiminen sekä potilaan hoitomyönteisyys. Edistäviä tekijöitä 

ovat myös hoitajan ainutlaatuisuus hoitotilanteissa, asennoituminen työhön ja potilai-

siin, hoitajan työhyvinvoinnin mahdollisuudet sekä johtajuuden luomat onnistumisen 

lähtökohdat.  

 

Tutkimukseen osallistuneet hoitajat kuvasivat vastauksissaan potilaan iän ja sairauksien 

vaikuttavan yksilöllisesti potilaan toimintaan ja potilaiden heterogeenisyyden huomioi-

minen oli hyvin tärkeää taitavasti toimittaessa. Potilaiden hoitomyönteisyys ja positiivi-

nen asenne koostui potilaan positiivisesta suhtautumisesta itseen, hoitajiin ja omaan 

hoitoonsa, mikä edisti hoitajien taitavasti -mallin mukaista toimintaa.  

 

Tutkimukseen osallistuneet hoitajat kuvasivat runsaasti hoitajan ammattitaitoon liittyviä 

taitavasti -toimintamallia edistäviä tekijöitä. Keskeisin edistävä tekijä oli hoitotyön me-

netelmien hyödyntäminen sisältäen hoitajan toimimisen kuntouttavalla työotteella, hoi-

tajan inhimillisen ja kannustavan toiminnan hoitotilanteissa. Lisäksi hoitajan tavoitteel-

linen toiminta sekä hoitotyön hyvien käytäntöjen ja luovien ratkaisujen käyttäminen 

ikääntyvien muistisairaiden hoitotyössä edisti hoitajan toimintaa taitavasti toimintamal-

lin mukaisesti. Hoitajan ainutlaatuisuus hoitotilanteissa ja asennoituminen työhön ja 

potilaisiin sisältää tutkimusaineiston mukaan hoitajan ammattieettisen toiminnan koh-

taamalla potilaat yksilöllisesti ja kunnioittavasti sekä hoitajan ammatillisen suhtautumi-

sen työhön toimimalla asiakaslähtöisesti. Hoitajan ammatillinen vuorovaikutus tässä 

yhteydessä sisältää potilaan lämminhenkisen ja tilanteenmukaisen kohtaamisen sekä 

hoitajan oman persoonallisuuden vaikutukset. Hoitajat perustelevat taitavasti toiminta-

mallin mukaista toimintaansa 

 

”Ei ole muuta toimintamallia, väkisin ei tule tekemisestä mitään, koska 

aggressiivisuus tulee esiin ja voimat ei riitä. Ainoa keino on kärsivällisyys 

ja juttelu ja aikaa menee, tai jos ei ole aikaa niin antaa potilaan häärätä ja 

palaa asiaan myöhemmin, saattaa onnistua helpommin, tilanne elää koko 

ajan.” 

 

”Muistisairaiden ja psykiatristen asukkaiden hyvän hoidon perusta lähtee 

asukkaan tarpeista. Toimitaan niiden mukaan. Toiminta on yksilöllistä, 

kun asukas on mukana hoidossa voimavarojensa ja jäljellä olevien kyky-
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jensä mukaan. Onnistuminen on molemminpuolista ja pidetään yllä asuk-

kaan hyvää elämänlaatua.” 

 

Tutkimusaineiston mukaan hoitajat kuvasivat johtajuuden luomina onnistumisen lähtö-

kohtina monipuolisia toiminnan edellytyksiä kuten riittävää henkilöstöresurssia, henki-

lökunnan osaamistasoa ja potilasta tukevan ilmapiirin ja ympäristön merkitystä hoitajan 

mahdollisuudelle toimia taitavasti -mallin mukaisesti. Myös hoitajan työhyvinvoinnin 

mahdollisuudet kuten työssäjaksamisen lisääntyminen kun hoitaja kokee työnsä palkit-

sevana ja hoitaja toimii tehokkaasti, edistävät potilaan persoonallisuuden ja dementian 

ominaispiirteet huomioivaa toimintaa ja johtavat hoitajan toimimiseen taitavasti –mallin 

mukaisesti. Yksi vastaajista pohtii taitavasti toimintamallin käyttämistä 

 

”Olen todennut kyseisen toimintatavan helpoimmaksi. Mikäli osastolla 

hyvä henkilökuntatilanne ts. ”omaa väkeä” töissä eikä siis jatkuvaa kiireen 

tuntua, voi näin toimia.” 

 

Hoitajan toimimista taitavasti tämän tutkimusaineiston mukaan estävät johtajuuden ja 

hoitajan työhyvinvoinnin haasteet. Tutkimukseen osallistuneet hoitajat kuvasivat vas-

tauksissaan niukkoja toimintaedellytyksiä kuten haasteellista aikaresurssia ja riittämä-

töntä henkilöstöresurssia, jotka tässä tutkimuksessa nimettiin johtajuuden haasteiksi. 

Hoitajan työhyvinvoinnin haasteeksi nimettiin hoitajan kuvaukset kuormittumiseen liit-

tyvistä tekijöistä esimerkiksi potilaan sairauden erityispiirteiden haasteellisuus ja hoita-

jan kokema suuri työn määrä, haastavat työtilanteet sekä erityistilanteiden haasteelli-

suus, mitkä estivät hoitajaa toimimasta taitavasti –mallin mukaisesti. Hoitajat perustele-

vat taitavasti toimintamallin käyttämisen esteitä 

 

”Toimisin esimerkin mukaisesti, mutta ajan puutteen, riittävän henkilöstö-

pulan takia hoidollisesti oikein toimiminen ei ole mahdollista, niin kuin si-

tä haluaisikin!” 

 

”Meillä on muitakin potilaita, kuin muistisairaita, riippuu ajasta ja omasta 

jaksamisesta, miten herkästi tuntee sen mistä ”narusta” kullakin vedetään. 

 

6.4. Hoitaja toimii kasettimaisesti toimintamallin mukaisesti 

 

Tutkimukseen osallistuneista hoitotyön ammattilaisista kasettimaisesti toimintamalliin 

suhtautui vahvasti samaa mieltä 21,8%, jonkin verran samaa mieltä oli 36,1%, jonkin 
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verran eri mieltä oli 24,4% ja vahvasti eri mieltä oli 17,6% vastaajista (kuvio 11), mikä 

osoittaa melko tasaista hajontaa koko mielipideskaalalle. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin eri taustamuuttujien vaikutusta kasettimaisesti toimintamal-

liin. Kasettimaisesti toimintamallin ja työsuhteen laadun vakinainen, määräaikainen tai 

jokin muu työsuhde tarkastelussa voidaan havaita, että vakinaisista 20% on vahvasti 

samaa mieltä ja määräaikaisista 40% jonkin verran samaa mieltä kasettimaisesti toimin-

tamallin toteutumisesta hoitajan omassa toiminnassa.  

 

 

Kuvio 11. Hoitaja toimii kasettimaisesti mallin mukaan  

 

Kasettimaisesti toimiminen ja työkokemus (kuvio 12) hoitajan vastaushetkellä olevalla 

osastolla oli tilastollisesti suuntaa antava, Pearsonin Khiin neliö testin p-arvo oli 0,084. 

Tutkimuksen mukaan vahvasti samaa mieltä kasettimaisesti toimintamalliin oli 22,5% 

alle 5 vuotta tällä osastolla työkokemusta omaavista, 24,1% tällä osastolla 5-10 vuotta 

työskennelleistä ja 17,4% tällä osastolla yli 10 vuotta työskennelleistä. Tämä tulos 

osoittaa, että alle 10 vuoden työkokemus tukee kasettimaisesti toimintamallin toteutu-

mista kun yli 10 vuotta samalla osastolla työskennelleistä vain 17,4% oli enää vahvasti 

samaa mieltä.  

 

Jonkin verran samaa mieltä oli 25,8% alle 5 vuotta tällä osastolla työskennelleistä ja 

51,7% tällä osastolla 5-10 vuotta työskennelleistä sekä 47,8% tällä osastolla yli 10 vuot-

ta työskennelleistä. Tämä tulos osoittaa, että työkokemuksella samalla osastolla on vai-
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kutusta hoitajien kriittisyyteen omaan toimintaansa kasettimaisesti toimintamallin mu-

kaisesti, koska noin puolet 5-10 vuotta ja yli 10 vuotta samalla osastolla työskentelevis-

tä oli jonkin verran samaa mieltä kasettimaisesti toimintamallin toteutuksen kanssa.  

 

Jonkin verran eri mieltä oli 33,3% alle 5 vuotta tällä osastolla työskennelleistä, vain 

6,9% tällä osastolla 5-10 vuotta työskennelleistä ja 21,7% tällä osastolla yli 10 vuotta 

työskennelleistä. Vahvasti eri mieltä kasettimaisesti toimintamallin mukaisesta toimin-

nasta oli 18,2% alle 5 vuotta tällä osastolla työskennelleistä, 17,2% tällä osastolla 5-10 

vuotta työkokemusta omaavat ja 13,0% yli 10 vuotta tällä osastolla työskennelleistä. 

Työkokemuksella ikääntyneiden tai muistisairaiden hoitotyössä ei ollut tilastollista 

merkitsevyyttä muiden toimintamallien ristiintaulukoinnin perusteella.  

 

 

Kuvio 12. Kasettimaisesti mallin mukainen toiminta ja ikääntyneiden hoitotyön työko-

kemus 

 

Hoitajan toimintaa kasettimaisesti edistää tämän tutkimusaineiston mukaan hoitajan 

ammattitaito ja johtajuuden luomat toimintaedellytykset. Tutkimukseen osallistuneiden 

hoitajien kuvauksissa hoitajan ammattitaitoon sisältyivät hoitotyön menetelmien hyö-

dyntäminen esimerkiksi hoitajan toiminta kuntouttavalla työotteella, hoitajan ammatilli-

nen suhtautuminen potilaisiin esimerkiksi huomioimalla potilaan erityispiirteet sekä 

toimimalla yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti. Hoitajan ammatillinen vuorovaikutus sekä 

lämminhenkisyys ja positiivisuus kohtaamisissa sekä ammattieettinen toiminta hoito-
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työn eettisten periaatteiden mukaan olivat keskeisiä asioita hoitajan ammattitaitoisessa 

toiminnassa ja edistivät ystävällisesti kasettimaisesti toimintamallin toteuttamista. Joh-

tajuuden luomat toimintaedellytykset muodostuivat hoitotyön suunnittelusta ja johtami-

sesta mahdollistamalla töiden organisoiminen ja yhteistyön tekeminen. Lisäksi hoitajan 

tilanneherkkyys ja hoitajan urakehityksen mahdollisuudet kuten muutoksen tekeminen 

työuralla ellei muistisairaan vanhuksen hoitotyö tuntunut omalta. Hoitaja kuvaa kaset-

timaisesti toimintamallin mahdollisuuksia  

 

”Jokainen asukas on erilainen niin kuin me kaikki. Se mikä sopii yhdelle, 

ei sovi toiselle. Ajan kanssa, asukkaaseen tutustumalla opitaan vetämään 

oikeasta narusta. On keskityttävä vain yhteen asukkaaseen kerrallaan pääs-

täkseen hyvään lopputulokseen. Kaikki tämä vaatii sopivasti aikaa, sopi-

vasti h-kuntaa.” 

 

Kasettimaisesti toimintamallin mukaista toimintaa tämän tutkimusaineiston perusteella 

estävät toimintaedellytyksistä johtuvat työhyvinvoinnin haasteet kuten liian pienet toi-

mintaedellytykset niukasta aika- ja henkilöstöresursoinnista johtuen. Toinen kasettimai-

sesti toimintamallin mukaista toimintaa estävä tekijä on hoitajan työhyvinvoinnin esteet 

kuten hoitajan yksilöllisyyden huomioimattomuus työn organisoimisessa. Hoitajien 

suuri työn määrä ja hoitotyön haasteellisuus kuormittavat hoitajia. Hoitajan kokemat 

työssäjaksamisen haasteet syntyvät esimerkiksi potilaiden odotuksista hoitajan toimin-

taa kohtaan. Lisäksi hoitajan persoonallisuus ja hänen oma suhtautumisensa hoitotyö-

hön sekä hoitajan kokema kuormittuminen estävät kasettimaista toimintamallin käyttöä. 

Hoitajat perustelevat kasettimaisesti toimintamallin esteitä  

 

”Harvoin on aikaa toimia esimerkin mukaisesti, yleensä tekee puolesta, 

koska niin on nopeampaa. Yleensä kiireen tuntu tekee toiminnasta epäeet-

tistä.” 

 

”Kun vuosia hoitaa samoja asukkaita, hommaan tulee väkisinkin ”rutii-

nia”. Aika vähän kyllä on potilaita, jotka itse tekevät mitään, vaikka osai-

sivat. Pitävät meitä palvelijoina ja sanovat, että tästähän me maksamme 

hoitomaksuja. Tietävät oikeutensa.” 

 

6.5. Hoitaja toimii robottimaisesti toimintamallin mukaisesti 

 

Tutkimukseen osallistuneista hoitajista 18,1% oli vahvasti samaa mieltä robottimaisesti 

toimintamallin kanssa, 19,8% hoitajista oli jonkin verran samaa mieltä robottimaisesti 
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toimintamallin kanssa, 29,3 % hoitajista oli jonkin verran eri mieltä ja 32,8% hoitajista 

oli vahvasti eri mieltä robottimaisesti toimintamallin kanssa (kuvio 13). Tämä osoittaa 

yli 60% vastaajista olevan eri mieltä toimintamallin toteutumisesta hoitajan omassa 

toiminnassa eli hoitajat eivät toimi robottimaisesti mallin mukaan koskaan tai toimivat 

niin todella harvoin. 

 

Kuvio 13. Hoitaja toimii robottimaisesti 

 

Robottimaisesti toimintamalli ja työkokemus ikääntyneiden hoitotyössä Kruskal-Walls 

testin mukaan on tilastollisesti suuntaa antava, p-arvo on 0,072. Tulosten mukaan yli 10 

vuotta ikääntyneiden hoitotyötä tehneet olivat suurin ryhmä vahvasti samaa mieltä ro-

bottimaisesti toimintamallin toteutumisesta eli he kokivat toimivansa usein robottimai-

sesti enemmän kuin vähemmän työkokemusta omaavat (kuvio 14). Robottimaisesti toi-

mintamalli ja luokiteltu työaikamuoto päivätyö, vuorotyö, säännöllinen yötyö ja muu 

työaika Kruskall-Walls testin tulos on tilastollisesti suuntaa antava, p-arvo on 0,095, 

minkä perusteella työaikamuodolla voi olla vaikutusta robottimaisesti toimintamallin 

mukaisesti toimimiseen. 

 



 47 

 

Kuvio 14. Robottimaisesti mallin mukainen toiminta ja ikääntyneiden hoitotyön työko-

kemus 

 

Tutkimustulosten mukaan nykyinen työpaikka korreloi tilastollisesti merkitsevästi ris-

tiintaulukoinnissa robottimaisesti toimintamallin kanssa, Pearsonin Khiin neliö testin p-

arvo oli 0,002. Vahvasti samaa mieltä robottimaisesti toimintamallista oli kolmannes eli 

31,6% tavallisella hoivaosastolla työskentelevistä sekä yksittäisiä vastaajia dementia-

hoitoyksikössä 3,3% ja jossakin muussa yksikössä työskentelevistä 3,7%, jonka mukaan 

tavallisella hoivaosastolla robottimaisesti toimiminen oli yleisempää dementiahoitoyk-

sikköön verrattuna.  

 

Jonkin verran samaa mieltä oli 8,8% tavallisella hoivaosastolla työskentelevistä, 33,3% 

dementiahoitoyksikössä ja 29,6% jossakin muussa hoitoyksikössä työskentelevistä, 

minkä mukaan noin kolmannes dementiahoitoyksikön ja jonkin muun hoitoyksikön 

työntekijöistä kokee toimivansa jonkin verran robottimaisesti. Jonkin verran ja vahvasti 

erimieltä robottimaisesti toimintamallista koki liki kolmannes kaikista eri työpaikoissa 

työskentelevistä, mikä osoittaa robottimaisesti toimintamallin kokemista negatiivisena 

ja välteltävänä toimintamallina.  

 

Ristiintaulukointi robottimaisesti ja luokitellun hoitaja suosittelee omaa osastoa lähei-

selleen on tilastollisesti merkitsevä tulos. Pearsonin Khiin neliö testin p-arvo on 0,014. 

Vahvasti robottimaisesti toimintamallin kanssa samaa mieltä olevista 52,4% suosittelee 
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osastoaan mielellään läheiselleen ja 47,6% ei suosittele mielellään omaa osastoaan lä-

heiselleen. Jonkin verran samaa mieltä olevista 68,2% suosittelee ja 31,8% ei mielellään 

suosittele osastoaan läheiselleen. Jonkin verran eri mieltä olevista 90,9% suosittelee 

mielellään ja 9,1% ei mielellään suosittele osastoa läheisilleen. Vahvasti eri mieltä ole-

vista 64,9% suosittelee ja 35,1% ei mielellään suosittelisi osastoaan läheiselleen. Tämän 

tuloksen perusteella voidaan todeta, että yli puolet hoitajista voi suositella omaa osasto-

aan läheiselleen, mutta omaa osastoa suosittelemattomien osuus on myös merkittävä 

robottimaisen toimintamallin tarkastelussa. 

 

Toimintamallin robottimaisesti ristiintaulukointi luokitellun muistisairaanhoidon lähitu-

levaisuus arvosanan kanssa on tilastollisesti suuntaa antava.  Pearsonin Khiin neliö tes-

tin p-arvo on 0,071. Vahvasti samaa mieltä olevista 33,3% näkee tulevaisuuden sekä 

synkkänä että tyydyttävänä, 19,0% kokee muistisairaan hoidin lähitulevaisuuden hyvä-

nä ja 14,3% valoisana. Jonkin verran robottimaisesti toimintamallin kanssa samaa miel-

tä olevista 17,4% näkee lähitulevaisuuden synkkänä, 60,9% tyydyttävänä , 17,4% hyvä-

nä ja vain 4,3% näkee tulevaisuuden valoisana. Jonkin verran eri mieltä olevista 6,1% 

kokee lähitulevaisuuden synkkänä, 39,4% tyydyttävänä, 48,5% hyvänä ja 6,1% valoisa-

na. Vahvasti eri mieltä olevista 16,2% näkee tulevaisuuden synkkänä, 35,1% tyydyttä-

vänä, 37,8% hyvänä ja 10,8% valoisana. Tulos osoittaa, että vastaajissa on muutamia 

robottimaisesti toimivia yksilöitä, jotka kokevat muistisairaiden hoidon lähitulevaisuu-

den joko synkkänä 16,7% tai valoisana 8,8%. Suurin osa vastaajista näkee muistisairai-

den hoitotyön lähitulevaisuuden tyydyttävänä 41,2% tai hyvänä 33,3%.  

 

Tämän tutkimusaineiston perusteella hoitajan toimimista robottimaisesti -toimintamallin 

mukaan edistää hoitajan kokemat työssäjaksamisen esteet ja hoitajan heikko työhyvin-

vointi. Lisäksi hoitajan ammatillisuuden puuttuminen, hoitotoimintaan kohdistuvat ul-

koiset paineet sekä hoitotyön menetelmien vaatimusten ja toiminnanedellytysten riittä-

mättömyyden aiheuttamat haasteet edistävät hoitajan robottimaisesti toimintamallin 

käyttämistä.  

 

Tutkimukseen osallistuneet hoitajat kuvasivat työhyvinvoinnin esteinä ja ongelmina 

niukkoja toiminnan edellytyksiä kuten vähäisiä henkilöstöresursseja, suurta työn määrää 

ja niukkaa aikaresurssia.  Työn kuormittavuutta aiheuttaviksi tekijöiksi hoitajat nimesi-

vät toimintaa ohjaavat aikataulut, henkilöstön osaamisen tason riittämättömyyden ja 
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hoitotyön arjen haasteellisuuden, mitkä altistivat hoitajaa toimimaan robottimaisesti 

mallin mukaisesti. Tutkimusaineiston mukaan hoitajan heikon työhyvinvoinnin taustalla 

oli hoitajan kuormittumisen kokeminen, joka muodostui esimerkiksi hoitajan omasta 

asennoitumisesta työn jaksottamiseen ja negatiivisesta suhtautumisesta työhön. Hoitajan 

vähentyneiden voimavarojen heijastuminen työn tekemiseen, hoitajan stressaantuminen 

työn paljoudesta ja kasaantumisesta työvuorojen aikana heikensivät lisää hoitajan työ-

hyvinvointia. Robottimaisesti toimintamallin mukaista toimintaa edistää hoitajien tuot-

taman tutkimusaineiston mukaan hoitajan ammatillisuuden puuttuminen, mikä ilmeni 

muistisairauden ja ikääntymisen aiheuttamien muutosten huomioon ottamattomuutena, 

hoitajan ammattieettisinä haasteina, viriketoiminnan ja mielekkään tekemisen puuttumi-

sena sekä potilaan tarpeiden ja hoitotyön tilanteiden aiheuttamina haasteina. Hoitajat 

perustelevat robottimaisesti toimintamallia edistäviä tekijöitä  

 

”Aamulla vain pyörii päässä, että kuinka saan kaikki hoidettua niin lyhyel-

lä ajalla.” 

 

”Haluan, että vastuullani olevat asukkaat ovat ajoissa ”valmiita”, seuraavat 

työt jo mielessä. Ajattelen, että ei ole aikaa odottaa, että asukas itse hitaas-

ti pesisi vaan teen sen usein puolesta.” 

 

Myös hoitotoimintaan kohdistuvat ulkoiset paineet kuten ympäristöstä nousevat vaati-

mukset, odotukset ja arviointi kuvattiin robottimaista toimintaa edistävinä tekijöinä. 

Hoitotyön menetelmien vaatimusten ja toiminnan edellytysten riittämättömyyden aihe-

uttamat haasteet muodostuvat hoitajien kuvaamana kuntouttavan työotteen toteuttami-

sen esteistä kuten niukasta aikaresurssista, hoitajan toimimisesta suoritus- ja hoitajakes-

keisesti ja potilaan haastavasta käyttäytymisestä selviytymisestä. Robottimaisesti toi-

mintamallia edistää hoitajan toimintamallien tiedostamattomuus ja toimiminen totutulla 

tavalla tilanteesta tai potilaasta riippumatta. Hoitaja perustelee robottimaisesti toimin-

tamallia edistäviä tekijöitä 

 

”Aamuvuorot ovat kiireisiä, sillä ennen lounasta on asukkaiden oltava 

valmiina, pesty ja pukeissa, sillä sen jälkeen ei ole enää mahdollista sy-

ventyä perushoitoihin => kirjaamiset, raportoinnit jne. Iltavuoroissa aikaa 

seurusteluun asukkaitten kanssa, syventyä hyvin jokaisen sielunelämään. 

Siksi teen niitä mieluummin!” 
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Robottimaisesti toimintamallin mukaista toimintaa estää tämän tutkimusaineiston perus-

teella hoitajan ammattitaito, joka koostuu hoitajien kuvausten perusteella hoitajan am-

matillisuudesta. Hoitajan ammatillisuus sisältää hoitotyön kokonaisvaltaisuuden huomi-

oimisen ja hoitajan ammattieettisen toiminnan. Lisäksi nimettiin hoitotyön menetelmien 

hyödyntäminen hoitajan toimiessa asiakaslähtöisesti ja kuntouttavalla työotteella. Tä-

män tutkimusaineiston mukaan hoitajan ammatti-identiteetillä, persoonallisuudella ja 

positiivisella suhtautumisella työhön sekä potilaisiin oli robottimaisesti toimintamallin 

mukaan toimimista estävä vaikutus. Lisäksi hoitajan kriittisyys ja herkkyys havaita 

muutoksia sekä toimia suunnitelmien mukaisesti oli robottimaisesti toimimista estävä 

vaikutus. Tutkimukseen osallistunut hoitaja perustelee toimintaansa 

 

”Annan asukkaalle aikaa olla omatoiminen jos siihen vielä pystyy, asuk-

kaalle ei saa näyttää sitä kiirettä. Jätän asukkaan mielummin sänkyyn nuk-

kumaan pesujen jälkeen kuin vien päiväsaliin pyörätuoliin torkkumaan.” 

 

6.6. Hoitaja toimii kylmästi rutiinilla toimintamallin mukaisesti 

 

Hoitajan toimimiseen kylmästi rutiinilla toimintamallin mukaisesti vahvasti eri mieltä 

vastaajista oli 78,0%, jonkin verran eri mieltä 8,3% ja jonkin verran samaa mieltä 4,5% 

vastaajista, minkä mukaan hoitajat eivät toimi kylmästi rutiinilla juuri koskaan tai mil-

loinkaan (kuvio 15). Vastaajista 9,1% ei kertonut mielipidettään.  

 

Kuvio 15. Hoitaja toimii kylmästi rutiinilla 
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Toimintamalli kylmästi rutiinilla ristiintaulukointi luokitellun, hoitaja suosittelee tätä 

osastoa läheiselle muuttujan kanssa, on tilastollisesti merkitsevä. Pearsonin Khiin neliö 

testin p-arvo on 0,051. Jonkin verran samaa mieltä olevista vastaajista 20% suosittelee 

mielellään ja 80% ei suosittele mielellään kun taas jonkin verran ja vahvasti eri mieltä 

olevista yli 70% suosittelee ja hieman alle 30% ei suosittele mielellään omaa osastoaan 

läheiselleen. Tämän mukaan kylmästi rutiinilla toimintamalliin erimieltä suhtautuvat 

voivat yli 70%:sti suositella omaa osastoaan läheiselleen, mikä on lähes sama tulos kuin 

robottimaisesti toimintamallin yhteydessä. 

 

Kylmästi rutiinilla toimintamallin vahvasti eri mieltä ja luokitellun iän ristiintaulukoin-

nissa erimielisyys lisääntyy iän myötä ja eniten vahvasti eri mieltä oli ikäryhmässä 45-

59 -vuotiaat. Kylmästi rutiinilla ja luokitellun työaikamuodon ristiintaulukoinnin mu-

kaan vakituisessa työsuhteessa olevista suurin osa on vahvasti eri mieltä suhteessa kyl-

mästi rutiinilla toimintamalliin. Kylmästi rutiinilla mallin mukaisen toiminnan ja ikään-

tyneiden hoitotyön työkokemuksen ristiintaulukoinnin tarkastelu osoittaa, ettei alle 5 

vuotta ja 5-10 vuotta työkokemusta omaavien toimiminen kylmästi rutiinilla juurikaan 

eroa toisistaan. Tarkasteltaessa yli 10 vuotta ikääntyneiden hoitotyötä tehneiden mielipi-

teitä alle 10 vuotta ikääntyneiden hoitotyössä olleiden mielipiteisiin huomataan yli 10 

vuotta työskennelleiden olevan selvästi vahvasti eri mieltä eli eivät juuri koskaan tai 

milloinkaan toimi kylmästi rutiinilla vähemmän työkokemusta omaaviin verrattuna (ku-

vio 16). 

 

Kuvio 16. Kylmästi rutiinilla mallin mukainen toiminta ja ikääntyneiden hoitotyön työ-

kokemus 
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Hoitajan toimimista kylmästi rutiinilla toimintamallin mukaisesti edistävät hoitotyön 

laadun haasteet kuten hoitajan tiedostamattomat ja tiedostetut toimintamallit. Ne ohjaa-

vat hoitajan toimimista esimerkiksi tehtäväkeskeisesti, opitulla tavalla, huomaamatta tai 

ajattelematta omaa toimintaa. Myös hoitajan kuormittuminen esimerkiksi hoitajan toi-

mintakyvyn vajeista, voimavarojen riittämättömyydestä ja alhaisesta sietokyvystä joh-

tuen edistää kylmästi rutiinilla –toimintamallin mukaista toimintaa. Kylmästi rutiinilla 

toimimista edistää hoitajien kuvausten perusteella toimintaedellytyksistä johtuvat työ-

hyvinvoinnin esteet kuten niukat toiminnan edellytykset esimerkiksi vähäinen aika-

resurssi, aikataulujen ja päivärytmin toimintaa ohjaava ja rytmittävä vaikutus sekä py-

syvyyden puute, joka aiheutuu jatkuvista muutoksista suunnitellussa toiminnassa. Hoi-

taja perustelee kylmästi rutiinilla toimintamallia edistäviä tekijöitä 

 

”Asukkaat on kuitenkin hoidettava jossain vaiheessa ja saatava vaippa 

vaihdettua. Ei voi antaa nukkua koko päivää.” 

 

Kylmästi rutiinilla toimintamallin toteutumista ikääntyvän muistisairaan hoitotyössä 

tämän tutkimusaineiston perusteella estävät hoitajan ammattitaito, hoitotyön johtaminen 

ja organisaation laadukkuus. Hoitajan ammattitaito sisältää hoitajan ammatillisen vuo-

rovaikutuksen, lämminhenkisyyden ja inhimillisyyden potilaiden kohtaamisessa. Lisäk-

si hoitajan ammatillinen suhtautumisen työhön ja potilaisiin sisältää asiakaslähtöisen 

toiminnan sekä hoitajan ammattieettisen toiminnan huomioimalla potilaat yksilöllisesti 

ja toimimalla turvallisuutta edistäen. Hoitajan ammattitaitoon kuuluu tutkimusaineiston 

perusteella hoitotyön menetelmien hyödyntäminen esimerkiksi hoitajan toiminta kun-

touttavalla työotteella sekä luova ja asiakasta kannustava toiminta. Hoitaja kuvaa robot-

timaisesti toimintamallia estäviä tekijöitä  

 

”En toimi milloinkaan noin! Minulla on aina aikaa ainakin muutamaan ys-

tävälliseen sanaan, päänsilitykseen, kädestä ottoon. Ja kertua rauhallisesti 

ja ystävällisesti, mitä on tulossa. Mottoni työssäni on: Jos en jaksa tehdä 

työtäni kuin hoidettavani olisi esim. oma vanhempani, silloin on aika jäädä 

s-lomalle tai eläkkeelle.” 

 

Myös ammattihenkilöstön osaamisvaatimukset kuten hoitajan työkokemus ja korkea 

osaaminen vaikuttavat kylmästi rutiinilla toimintamallia estävästi. Tämän tutkimusai-

neiston perusteella hoitotyön johtaminen, hoitotyön toiminnan organisoiminen ja työn-

jakomallien hyödyntäminen sekä organisaation laadukkuus kuten asiakaslähtöiset ra-
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kenteet ja asiakasta tukeva ympäristö estävät hoitajaa toimimasta kylmästi rutiinilla 

toimintamallin mukaisesti. 

 

6.7. Hoitaja toimii hyljeksivästi toimintamallin mukaisesti 

 

Tutkimustulosten mukaan 76,5% hoitajista oli vahvasti eri mieltä hyljeksivästi toimimi-

sesta eli toimivat todella harvoin tai ei koskaan hyljeksivästi muistisairaiden ikääntyvien 

hoitotyössä. Jonkin verran samaa ja eri mieltä oli noin 10% vastaajista ja vahvasti sa-

maa mieltä vain 3,4% vastaajista, minkä perusteella voidaan ajatella vain yksittäisten 

hoitajien toimivan hyljeksivästi muistisairaiden hoitotyössä (kuvio 17). 

 

 

Kuvio 17. Hoitaja toimii hyljeksivästi 

 

Tulosten mukaan vain yksittäiset alle 5 vuotta tai yli 10 vuotta ikääntyneiden hoitotyötä 

tehneistä hoitajista kokivat toimivansa usein hyljeksivästi. Pieni joukko 5-10 vuotta 

ikääntyneiden hoitotyötä tehneistä koki toimivansa hyljeksivästi joskus. Hyljeksivästi 

toimintamallilla ja työkokemuksella ei ollut tilastollista merkitsevyyttä (kuvio 18). 
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Kuvio 18. Hoitaja toimii hyljeksivästi ja luokiteltu työkokemus ikääntyneiden hoito-

työssä 

 

Hyljeksivästi toimintamallin ja hoitajan antaman muistisairaan laitoshoidon lähitulevai-

suuden synkkä, tyydyttävä, hyvä ja valoisa arvosanan korrelaatiolla on suuntaa antava 

merkitsevyys. P-arvo on 0,0085. Tuloksen mukaan valoisana tulevaisuuden kokevat 

eivät toimi juuri koskaan hyljeksivästi kun taas synkkänä tulevaisuuden näkevät hoitajat 

toimivat harvoin ja useammin hyljeksivästi mallin mukaan. Synkkänä muistisairaanhoi-

don lähitulevaisuuden kokevat hoitajat voivat toimia useammin hyljeksivästi kuin tyy-

dyttävänä tai hyvänä tulevaisuuden näkevät. Tulosten mukaan, mitä useammin hoitaja 

toimii hyljeksivästi, sitä huonompana hän näkee muistisairaan lähitulevaisuuden. Ana-

lyysi osoittaa usein hyljeksivästi toimivia yksittäisiä poikkeavia havaintoja tyydyttävänä 

ja hyvänä lähitulevaisuuden näkevien ryhmässä (kuvio 19).  
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Kuvio 19. Hyljeksivästi toimintamallin mukainen toiminta ja muistisairaiden hoidon 

lähitulevaisuus 

 

Tämän tutkimusaineiston perusteella hoitajan toimintaa hyljeksivästi toimintamallin 

mukaisesti edistävät hoitajan työhyvinvoinnin puutteet, hoitajan huono ammatti-

identiteetti, työn vaatimuksista sekä toimintaedellytyksistä johtuvat työhyvinvoinnin 

esteet. Hoitajat kuvasivat vastauksissaan työhyvinvoinnin puutteina hoitajan työssäjak-

samisen haasteita kuten hoitajan heikentynyt työkyky, voimavarojen riittämättömyys ja 

työskenteleminen äärirajoilla. Hoitajan ylikuormittumisen kokemusta aiheuttava asen-

noituminen työhön lisäsi tyytymättömyyttä. Tutkimukseen osallistuneet hoitajat kuvasi-

vat hyljeksivästi toimimista edistävän huonon ammatti-identiteetin, jonka taustalla on 

hoitajan ammatillisuuden horjuminen esimerkiksi toimimalla vastuuttomasti. Myös hoi-

tajan heikko ammatillinen itsetunto, joka kuvasi hoitajien kertomaa heikkoa oman am-

matin, potilaiden ja työtovereiden arvostusta edisti hyljeksivästi toimintamallin käyttä-

mistä. Hoitajat perustelevat hyljeksivästi toimintamallia edistäviä tekijöitä 

 

”Vain silloin kun on jo tehnyt niin paljon ja tuntuu ettei työ lopu millään ja 

on esim. sattunut kaikkea ylimääräistä, niin tulee skipattua pienempi jut-

tu.” 

 

”Saatan lintsata asioissa, jos esim. asukas ei ole minun ja näen hänen 

omanhoitajansa olevan välinpitämätön.” 
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Hyljeksivästi toimintamallin mukaista toimintaa edistää tämän tutkimusaineiston mu-

kaan työn vaatimusten aiheuttamat työhyvinvoinnin esteet. Näitä olivat yksilöllisyyden 

huomioimatta jättäminen työn organisoimisessa sekä suuresta työn määrästä ja raskaasta 

työstä sekä työajasta johtuva kuormittuminen. Hyljeksivästi toimintamallin mukaista 

toimintaa edistävät toimintaedellytyksistä johtuvat työhyvinvoinnin esteet kuten niukat 

toiminnan edellytykset. Niitä olivat haasteellinen aikaresurssi ja riittämätön sekä usein 

vaihtuva henkilöstö. Lisäksi työympäristön kuormitustekijöiksi nimettiin asioiden yhtei-

sen käsittelyn tarpeen ohittaminen. Potilaiden heterogeenisyydestä, iästä, toimintakyvyn 

alentumisesta ja muistisairauksista johtuva haastava käyttäytyminen edistivät hyljeksi-

västi toimintamallin käyttämistä. Hoitaja perustelee hyljeksivästi toimintamallin käyttöä 

 

”Pitkät työputket (7-8 pvä) ja raskaat työvuorot (ilta-aamu-yö vaihtelut + 

puutokset ja vajaalla miehityksellä tehty vuoro) saa ”lintsaamaan”.” 

 

Hyljeksivästi toimintamallin mukaista toimintaa tämän tutkimusaineiston perusteella 

estää hoitajan ammattitaito, hoitajan kokema henkinen tyydytys työstään sekä yksilö ja 

työyhteisön työhyvinvoinnin mahdollistajat. Hoitajat kuvasivat hoitajan ammatillista 

suhtautumista työhön kuten arvojen ja moraalin ohjaavan toimintaa sekä kokonaisuuden 

huomioimista hoitotilanteissa. Lisäksi he kuvasivat hoitotyön periaatteiden ja ammat-

tietiikan mukaista toimintaa ammatillisen vuorovaikutuksen keinoin. Hoitajan kokema 

henkinen tyydytys estää hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa silloin kun hoitaja ko-

kee työnsä sisäisesti palkitsevana, motivoivana ja tyytyväisyyttä tuottavana. Hoitajan 

saama ulkoinen kannustin tehdystä työstä esimerkiksi työstä saatu rahallinen korvaus, 

loman, vapaapäivien ja eläkkeelle pääsyn odottaminen sekä urakehityksen mahdollisuu-

det ja muutoksen tekeminen työuralla tuottavat hoitajalle henkistä tyydytystä, mikä es-

tää hyljeksivästi toimimisen.  

 

”En koskaan toimi näin. Työt on tehtävä ja kunnioitan asiakkaita. Asetan 

itseni asiakkaan asemaan.”  

 

Tämän tutkimuksen mukaan työyhteisön hyvinvoinnin mahdollisuuksilla kuten hoito-

työn suunnittelulla ja johtamisella hoitajan jaksamista tukevaksi, yhteistyötä edistäväksi 

ja organisaation erilaisten tukien avulla voidaan estää hyljeksivästi mallin mukaista 

toimintaa. Myös hoitajan työhyvinvoinnin mahdollistajat kuten työtovereiden kunnioit-
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taminen, kollegiaalisuus ja vastuullisuus työyhteisön jäsenenä estää hyljeksivästi mallin 

mukaista toimintaa. 

 

6.8. Toimintamallien yhteys toisiinsa 

 

Tutkielman tulosten mukaan taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toimintaa edis-

tävät ja kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa estävät samat teki-

jät (kuvio 20) ovat hoitajan ammattitaito, hoitajan asennoituminen työhön ja potilaisiin, 

johtajuuden luomat toimintaedellytykset sekä hoitajan työhyvinvoinnin mahdollisuudet. 

Tämän tutkimustuloksen mukaan näiden tekijöiden vahvistaminen ja tukeminen sekä 

suunnitelmallinen kehittäminen edistävät muistisairaan ikääntyvän hoitotyön laatua ja 

toteutumista asiakkaan parhaaksi taitavasti tai kasettimaisesti toimintamallin mukaisesti. 

Ne myös ennaltaehkäisevät hoitajan toimimista kylmästi rutiinilla tai hyljeksivästi mal-

lin mukaisesti. 

 

 

 

 

Kuvio 20. Taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toimintaa edistävät ja kylmästi 

rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa estävät yhteiset tekijät  

 

Hoitajan ammattitaito  

Hoitajan asennoituminen työhön ja 
potilaisiin 

Johtajuuden luomat toimintaedellytykset ja 
onnistumisen lähtökohdat 

Hoitajan työhyvinvoinnin mahdollisuudet 
 

Edistää taitavasti ja 
kasettimaisesti mallin 

mukaista toimintaa  

Estää kylmästi 
rutiinilla ja 

hyljeksivästi mallin 
mukaista toimintaa 
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Tämän tutkielman mukaan kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa 

edistävät sekä taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toimintaa estävät yhteiset 

tekijät (kuvio 21). Niitä ovat hoitajan kuormittuminen ja työhyvinvoinnin haasteet, toi-

mintaedellytyksistä ja työn vaatimuksista johtuvat työhyvinvoinnin esteet sekä hoito-

työn laadun haasteet. Tämän tuloksen mukaan näiden tekijöiden tarkempi analysoimi-

nen sekä suunnitelmallinen kehittäminen edistävät muistisairaan ikääntyvän hoitotyön 

laatua ja toteutumista asiakkaan parhaaksi taitavasti tai kasettimaisesti toimintamallin 

mukaisesti. Ne myös ennaltaehkäisevät hoitajan toimintaa kylmästi rutiinilla tai hyljek-

sivästi mallin mukaisesti.  

 

 

  

Kuvio 21. Kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa edistävät sekä 

taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toimintaa estävät yhteiset tekijät  

 

Tutkielman tulosten mukaan robottimaisesti mallin mukaista toimintaa edistävät sekä 

taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toimintaa estävät yhteiset tekijät (kuvio 22). 

Niitä ovat hoitajan kuormittuminen ja työhyvinvoinnin haasteet, hoitajan ammattitaidon 

ja ammatillisen toiminnan puuttuminen sekä toimintaedellytyksistä ja työn vaatimuksis-

ta johtuvat työn haasteet. Tämän tutkimustuloksen mukaan voidaan pohtia hoitajan 

omia keinoja ja halua vaikuttaa toimintaansa, työyhteisön ja johtamisen keinoja sekä 

organisaation toimintaedellytysten kehittämisen tarpeita ja menetelmiä työhyvinvoinnin 

Hoitajan kuormittuminen ja työhyvinvoinnin 
haasteet 

Toimintaedellytyksistä ja työn vaatimuksista 
johtuvat työhyvinvoinnin esteet 

Hoitotyön laadun haasteet 
 

Edistää kylmästi 
rutiinilla ja hyljeksivästi 

mallin mukaista 
toimintaa 

Estää taitavasti ja 
kasettimaisesti mallin 

mukaista toimintaa  
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kokemuksen edistämiseksi ja haasteiden voittamiseksi. Tämän tutkimustuloksen perus-

teella voidaan nostaa esiin hoitajien ja johtajien ammattitaitoa syventävän ja laajentavan 

lisäkoulutuksen tarve muistisairaan ikääntyvän hoitotyön kehittämiseksi. Myös toimin-

taedellytysten haasteiden ja hoitajien kokeman työn vaatimusten analysoiminen ja kehit-

tämistoimien aloittaminen on tärkeää muistisairaan ikääntyvän laadukkaalle hoitotyölle. 

 

 

  

Kuvio 22. Robottimaisesti mallin mukaista toimintaa edistävät sekä taitavasti ja kaset-

timaisesti mallin mukaista toimintaa estävät yhteiset tekijät 

  

Tutkielman kvalitatiiviset tutkimustulokset saavat tukea kvantitatiivisista tuloksista. 

Tarkastelemalla toimintamallien ja muistisairaiden laitoshoidon lähitulevaisuuden nä-

kymien korrelaatioita (taulukko 2) havaitaan taitavasti toimimisen ja muistisairaan lai-

toshoidon lähitulevaisuuden korreloivan tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,016). Tai-

tavasti ja kasettimaisesti toimintamalli korreloivat keskenään tilastollisesti suuntaa an-

tavasti (p=0,75).  Kasettimaisesti toimintamalli korreloi kylmästi rutiinilla toimin-

tamallin kanssa tilastollisesti suuntaa antavasti (p-arvo 0,090). Robottimaisesti toimin-

tamalli ja kylmästi rutiinilla toimintamalli korreloivat keskenään tilastollisesti merkitse-

västi (p-arvo 0,001). Robottimaisesti ja hyljeksivästi toimintamallit sekä robottimaisesti 

ja kasettimaisesti toimintamallit korreloivat tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,000). 

Robottimaisesti toimintamalli ja muistisairaan laitoshoidon lähitulevaisuuden näkemi-

Hoitajan kuormittuminen ja työhyvinvoinnin 
haasteet 

Hoitajan ammattitaidon ja ammatillisen 
toiminnnan puuttuminen 

Toimintaedellytyksistä ja työn vaatimuksista 
johtuvat työn haasteet 

 

Edistää robottimaisesti  
mallin mukaista 

toimintaa 

Estää taitavasti ja 
kasettimaisesti mallin 

mukaista toimintaa  
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nen korreloivat tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,028). Kylmästi rutiinilla ja hyljek-

sivästi toimintamalli korreloivat tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,000). Hyljeksiväs-

ti toimintamalli ja muistisairaiden laitoshoidon lähitulevaisuuden näkymät korreloivat 

tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,034).  

 

Taulukko 2. Toimintamallien ja muistisairaiden laitoshoidon lähitulevaisuuden näky-

män korrelaatio  

                                                                       Korrelaatio 

 

Miten 
usein 
koet 
toimivasi 
taitavas-
ti? 

Miten usein 
koet toimivasi 
kasettimai-
sesti? 

Miten usein 
koet toimivasi 
robottimai-
sesti? 

Miten 
usein 
koet 
toimi-
vasi 
kylmäs-
ti ru-
tiinilla? 

Miten usein 
koet toimi-
vasi hyljek-
sivästi? 

Muistisairai-
den laitos-
hoidon lähi-
tulevaisuus 
näyttää? 

Miten usein 
koet toimivasi 
taitavasti? 

Korrelaa-
tio 

1 -,165 -,074 -,066 -,142 -,217
*
 

p-arvo  ,075 ,433 ,477 ,125 ,016 

N 127 118 115 119 118 122 

Miten usein 
koet toimivasi 
kasettimai-
sesti? 

Korrelaa-
tio 

-,165 1 ,450
**
 ,158 ,153 ,001 

p-arvo ,075  ,000 ,090 ,108 ,989 

N 118 119 114 116 112 117 

Miten usein 
koet toimivasi 
robottimaises-
ti? 

Korrelaa-
tio 

-,074 ,450
**
 1 ,304

**
 ,437

**
 ,205

*
 

p-arvo ,433 ,000  ,001 ,000 ,028 

N 115 114 116 113 110 114 

Miten usein 
koet toimivasi 
kylmästi ru-
tiinilla? 

Korrelaa-
tio 

-,066 ,158 ,304
**
 1 ,523

**
 ,111 

p-arvo ,477 ,090 ,001  ,000 ,233 

N 119 116 113 120 116 118 

Miten usein 
koet toimivasi 
hyljeksivästi? 

Korrelaa-
tio 

-,142 ,153 ,437
**
 ,523

**
 1 ,196

*
 

p-arvo ,125 ,108 ,000 ,000  ,034 

N 118 112 110 116 119 117 

Muistisairai-
den laitos-
hoidon lähitu-
levaisuus 
näyttää? 

Korrelaa-
tio 

-,217
*
 ,001 ,205

*
 ,111 ,196

*
 1 

p-arvo ,016 ,989 ,028 ,233 ,034  

N 122 117 114 118 117 123 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 

 

Tämän tutkielman tulokset nostavat esiin hoitotyön johtamiseen ja organisointiin, hoita-

jien perus-, lisä- ja täydennyskoulutukseen sekä hoitajan ammattitaitoon ja työhyvin-

vointiin liittyviä kehittämishaasteita, joihin tulisi paneutua muistisairaiden ikääntyvien 

hoitotyössä paremman tulevaisuuden ja toiminnan laadun mahdollistamiseksi. Hoitajan 
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ammattitaito oli keskeinen vaikuttava tekijä ikääntyvien muistisairaiden hoitotyön to-

teuttamisessa eri kiinnostuksen kohteena olleissa toimintamalleissa. Hoitajan ammatti-

taito muodostui hoitajan ammatillisesta vuorovaikutuksesta, ammatti-identiteetistä, 

ammatillisesta suhtautumisesta työhön ja potilaisiin, ammattieettisestä toiminnasta sekä 

hoitotyön menetelmien hyödyntämisestä ja hoitotyön periaatteiden mukaisesta toimin-

nasta. Nämä tekijät estävät tutkielman tulosten mukaan robottimaisesti, kylmästi ru-

tiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa, minkä vuoksi hoitajan ammattitaidon 

vahvistaminen ja kehittäminen ovat erityisen tärkeitä ikääntyvän muistisairaan hoito-

työssä (kuvio 23). Hoitajan ammattitaito vaikuttaa vahvasti hoitajan toimintamallien 

käyttämiseen ja sen vuoksi tulee kehittää hoitajan ammattitaidon lisääntymistä edistävää 

lisä- ja täydennyskoulutusta sekä mahdollistaa ammatillinen kehitys myös yksilö- tai 

ryhmätyönohjauksen avulla. 

 

 

 

 

Kuvio 23. Hoitajan ammattitaito robottimaisesti, kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mal-

lin mukaista toimintaa estävänä tekijänä 

 

Hoitotyön johtamisen haasteita tämän tutkielman tulosten mukaan ovat hoitotyön toi-

minnan suunnittelu ja organisoiminen, organisaation niukkojen resurssien ja toiminnan 

edellytysten huomioiminen, hoitotyön työnjakomallien hyödyntäminen, hoitajan työssä-

Hoitajan ammatillisuus 

Hoitajan ammatillinen 
vuorovaikutus 

Hoitajan ammatti-
identiteetti 

Hoitajan ammatillinen 
suhtautuminen työhön 

ja potilaisiin 

Hoitajan 
ammattieettinen 

toiminta 

Hoitotyön menetelmien 
hyödyntäminen 

Hoitotyön periaatteiden 
mukainen toiminta 

 

Hoitajan 
ammattitaito 

Estää 
robottimaisesti, 

kylmästi rutiinilla ja 
hyljeksivästi mallin 
mukaista toimintaa 
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jaksamisen tukeminen sekä hoitajan ammattitaidon ja urakehityksen mahdollistaminen 

(kuvio 24). Näiden johtamisen haasteiden onnistunut käsittely estää kylmästi rutiinilla ja 

hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa, mikä on tärkeää laadukkaan ikääntyvän muisti-

sairaan hoitotyön toteutumisessa. Tämän vuoksi huomiota tulee kiinnittää organisaation 

toimintaedellytyksiin ja resursseihin mahdollistaa hyvää hoitoa ikääntyville muistisai-

raille sekä hoitotyön johtajien ammattitaitoon sekä muistisairaan ikääntyvän hoitotyön 

kehittämisessä että henkilöstön johtamisessa. Näiden asioiden jatkuva tarkastelu ja joh-

tajien lisä- ja täydennyskoulutukseen sekä työnohjauskseen osallistuminen on tärkeää 

laadukkaan hoitotyön tavoitteeseen pääsemiseksi. Myös johtajan työhyvinvointi ja työs-

säjaksaminen on tärkeä vaikuttava tekijä kokonaisuuden kannalta.  

 

 

 

Kuvio 24. Hoitotyön johtamisen haasteet kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mu-

kaista toimintaa estävänä tekijänä 
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7. POHDINTA 

 

7.1. Tutkimustulosten luotettavuus ja eettiset kysymykset 

 

Tämän tutkielman validiteettia voidaan arvioida pohtimalla onko teoreettiset käsitteet 

operationalisoitu luotettavasti, onko tutkimusilmiö rajattu selkeästi sekä mittaako kyse-

lylomakkeen tutkimuskysymykset kattavasti Liukkosen (1990) teoriaa hoitajien toimin-

tamalleista ja niiden esiintyvyyttä sekä suhdetta eri taustamuuttujiin. Kyselytutkimuk-

seen vastaajat työskentelevät erilaisissa vanhustyön organisaatioissa sekä avo- että lai-

toshoidossa. Kyselyyn vastaajat on valittu tarkoituksellisesti suuren kaupungin erilaisis-

ta muistisairaita vanhuksia hoitavista hoitoyhteisöistä, koska heidän katsottiin tuottavan 

tutkimuskysymyksiin erilaisia näkökulmia ja sisältöjä. Tutkielman tulosten yleistettä-

vyyden pohdinnassa tulee ottaa huomioon tutkimusotos 287 lähetettyä ja 132 palautet-

tua kyselylomaketta, joiden vastaajat edustavat ikääntyvien muistisairaiden hoitotyössä 

olevia ammattilaisia ja perusjoukkoa, mutta yleistettävyyden kannalta otos on pieni, 

alueellinen tutkimus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009.)  

 

Tutkimuksen ulkoisen validiteetin ja tuloksiin vaikuttavien väliin tulevien muuttujien 

vaikutuksen arvioiminen on haasteellista, koska tutkija itse ei ole ollut läsnä kyselylo-

makkeisiin vastaamisen aikana. Ulkoista validiteettia tulee pohtia myös otoksen (287 

lähetettyä kyselylomaketta) ja kadon (N=132 palautunutta kyselylomaketta) suhteen, 

mutta tässä yhteydessä katoanalyysiä ja alhaista vastausprosenttia 46% on vaikea arvi-

oida tarkasti, koska kyselyyn vastaajat ovat anonyymejä hoitotyön ammattilaisia ja or-

ganisaation yhdyshenkilöt ovat jakaneet, keränneet ja lähettäneet kyselylomakkeet Ou-

lun yliopiston terveystieteiden laitokselle. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009.) 

 

Tässä tutkielmassa käytettävä mittari on esitestattu tutkimusotosta vastaavalla kahdella-

kymmenellä neljällä vastaajalla. Esitestauksella arvioidaan mittarin validiteettia ja var-

mistetaan mittarin loogisuus, ymmärrettävyys, toimivuus ja helppokäyttöisyys. Mittarin 

validiteettia yleensä arvioidaan sisältövaliditeetin, käsitevaliditeetin ja kriteerivaliditee-

tin näkökulmasta. Mittarin reliabiliteettia arvioidaan yleensä mittarin pysyvyytenä, vas-

taavuutena ja sisäisenä johdonmukaisuutena. Samaa mittaria käytettiin maaliskuussa 

2011 pohjoissuomalaisen kaupungin ikääntyvien hoitotyössä toimivien hoitajien toimin-
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tamallien tutkimiseen. Mittarin reliabeliteettia arvioidaan tutkimuksen tulosten ana-

lysoinnin yhteydessä. Mittari tuottaa ei-satumanvaraisia tuloksia, jos eri mittauskerroilla 

eri kaupungeissa toteutetun tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia, mittari on sisäi-

sesti johdonmukainen eli muuttujat mittaavat samaa asiaa ja korreloivat voimakkaasti 

keskenään. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997, Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009.)  

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on syytä tarkastella suhteessa tuloksiin. Tu-

losten luotettavuutta pohditaan tutkielman tulosten arvioinnin yhteydessä. Sisäinen vali-

diteetti tarkoittaa tulosten johtuvan vain ja ainoastaan tutkimusasetelmasta, eivät sekoit-

tavista tekijöistä. Sisäistä validiteettia voivat uhata tutkittavien valikoituminen ja muut-

tuminen ajan vaikutuksesta tai mittauksen vaikutus. Ulkoinen validiteetti on tutkimustu-

losten yleistettävyyttä, minkä keskeinen kysymys on otoksen riittävyyden ja edustavuu-

den sekä perusjoukkoon yleistettävyyden arvioiminen sekä tutkimuksen toistettavuus. 

On myös huomioitava tutkittavien tavoitettavuus, kato ja vastausprosentti sekä mitä 

otanta menetelmää on käytetty. Ulkoisen validiteetin uhkia ovat vastaajien valikoitumi-

nen, tietoisuus tutkimukseen osallistumisesta muuttaa tutkittavien käyttäytymistä, uu-

tuusvaikutus ja innostunut suhtautuminen tutkimukseen ei anna todellista kuvaa käyt-

täytymisestä sekä historian ja hoitovaikutuksen vuorovaikutus. Myös tutkijalla voi olla 

vaikutus tutkittaviin ja heidän toimintaansa, mikä tässä tutkimuksessa on minimoitu 

niin, ettei tutkija tapaa kyselyyn vastaajia.  (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997, 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.) 

 

Tulosten luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta on tärkeää pohtia käytettyjen tutki-

musmenetelmien kykyä tuottaa luotettavaa tietoa. Tässä tutkielmassa käytettiin induk-

tiivista sisällön analyysia avoimien vastausten analysoimiseen ja kuvailevan tilastotie-

teen tutkimusmenetelmiä janalle piirretyn aineiston analysoimiseen sekä aineiston ja 

taustamuuttujien analysoimiseen, koska eri tutkimusmenetelmien käyttäminen tuo mo-

nipuolisuutta aineiston käsittelyyn ja tulosten analysoimiseen (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001).  Ulkoista validiteettia tulee pohtia myös otoksen (n=132) ja kadon 

(vastausprosentti 46%) suhteen, mutta tässä yhteydessä katoanalyysiä  on vaikea arvioi-

da tarkasti, koska kyselyyn vastaajat ovat anonyymejä hoitotyön ammattilaisia ja orga-

nisaation yhdyshenkilöt ovat jakaneet, keränneet ja lähettäneet kyselylomakkeet Oulun 

yliopiston terveystieteiden laitokselle (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009). 
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Sisällönanalyysin onnistuminen edellyttää monipuolista aineistoa sekä riittävän suuren 

ja edustavan vastaajajoukon saamista (Polit & Beck 2012). Tutkimuksen vastauspro-

sentti jäi alhaiseksi ollen 46%, mutta palautuneiden kyselyiden (n=132) aineisto oli mo-

nipuolinen ja runsas. Vain kaksi vastausta jouduttiin hylkäämään. Toisen hylkäämisen 

peruste oli työntekijän työtehtävien oleminen muu kuin muistisairaan ikääntyvän hoito-

työ ja toisessa hylätyssä vastauksessa oli runsaasti tyhjiä vastauksia ja tulkintaa merkit-

tävästi hankaloittavia kielivaikeuksia. Avointen kysymysten haasteena ovat niukat ja 

tyhjät vastaukset (Kyngäs ym. 2011), joita tässä tutkimusotoksessa oli vain vähän.  

 

Kvalitatiivisen osuuden luotettavuuden arviointi perustuu selkeästi esitettyyn kuvauk-

seen induktiivisen sisällönanalyysin tekemisestä vaiheittain pelkistämisen, ryhmittelyn 

ala-, ylä- ja pääkategorioihin ja abstrahoinnin kautta tuloksiin ja niiden raportointiin 

aineistolähtöisesti, tutkimuksen vahvuuksista ja rajoituksista (Elo & Kyngäs 2008, Polit 

& Beck 2012). Analyysiyksikkönä tässä tutkielmassa käytetään lausumaa, joka voi olla 

yksittäinen sana tai lause tai lauseen osa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009), 

mikä lisäsi tämän tutkimusaineiston luotettavuutta, koska aineisto abstrahoitiin (Kyngäs 

ym. 2011) ja analyysiprosessi on esitetty yksityiskohtaisesti tutkielman toteuttaminen 

osassa. 

 

Kvantitatiivisten tulosten analyysissä on käytetty SPSS-ohjelmaa ja hyväksyttyjä tilas-

tollisia menetelmiä, jotka on kuvattu tutkielman toteuttaminen osiossa. Tutkimuksen 

ulkoisen validiteetin ja tuloksiin vaikuttavien väliin tulevien muuttujien vaikutuksen 

arvioiminen on haasteellista, koska tutkija itse ei ole ollut läsnä kyselylomakkeisiin vas-

taamisen aikana. Jälkikäteen voidaan arvioida tulosten yleistämiseen vaikuttavia odot-

tamattomia tekijöitä kuten väittämien kielteisten ja myönteisten ilmaisujen vaikutusta 

vastaajien toimintaan ja valintoihin. Töyryn ym. (1999) tutkimuksen mukaan kielteisiin 

väitteisiin vastattiin huonommin kuin myönteisesti ilmaistuihin väitteisiin ja vastaajat 

jättivät jopa vastaamatta kielteisesti ilmaistuihin väittämiin tai kielsivät asian koskemas-

ta heitä, mikä näkyi myös tämän tutkielman aineistossa avointen vastausten kriittisim-

missä kommenteissa. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997, Metsämuuronen 2009, 

Polit & Beck 2012.)  

 

Tämän tutkielman eettisenä periaatteena oli tiedonantajien vapaaehtoisuus ja henkilölli-

syyden suojaaminen sekä luottamuksellisuus kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutki-
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muksen eettisten periaatteiden mukaisesti, mitkä toteutuivat kun tutkielman tekijä ei ole 

ollut tutkimuksen missään vaiheessa tekemisissä kyselyyn vastaajien tai tutkimukseen 

osallistuneiden organisaatioiden tai yhdyshenkilöiden kanssa. Tutkija sai valmiiksi kerä-

tyn aineiston Oulun yliopiston terveystieteiden laitokselta. (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001.) 

 

7.2. Tutkimustulosten tarkastelu  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata hoitajien toimintamalleja iäkkään muistisai-

raan henkilön hoitotyössä. Hoitajien toimintamallien tutkiminen perustui Arja Liukko-

sen (1990) Turun yliopistossa tekemään väitöskirjaan Dementoituneen potilaan pe-

rushoito laitoksessa. Liukkosen (1990) tutkimuksessa hoitajien toimintamallit perushoi-

totilanteissa olivat hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimaisesti ja 

taitavasti hoitaminen.  

 

Tutkielman tulokset tukevat Liukkosen (1990) tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan 

ketään ei jätetty hoitamatta, mutta hoidon sisältö painottui pakollisiin päivittäisiin toi-

mintoihin. Hoitotyön virikkeellisyys, potilaan yksilöllisyyden ja muistisairauden omi-

naispiirteiden huomioiminen koettiin tärkeiksi ja niihin pyrittiin, mutta niiden toteutu-

minen jäi vähemmälle. Tässä tutkimusaineistossa hoitajat perustelivat toimintatapojaan 

niukkojen aika- ja henkilöstöresurssien sekä haasteellisesti käyttäytyvien asiakkaiden ja 

runsaan työmäärän aiheuttamina. Tämän tutkielman taitavasti toimintamallin tulokset 

tukevat Liukkosen (1990) tuloksia muistisairaan potilaan hoidon toteutumista taitavasti 

kun hoitaja voi huomioida muistisairaan yksilöllisiä ominaispiirteitä, hänellä on mah-

dollisuus olla vuorovaikutuksessa ja tukea muistisairaan omatoimisuutta päivittäisissä 

toiminnoissa. 

 

Muistisairaan ihmisen kohtaamisessa on tärkeää huomioida muistisairauden aiheuttamat 

muutokset, ennakoida käytösoireita ja niiden aiheuttamia tilanteita sekä tukea toiminta-

kykyä (Kansallinen muistiohjelma 2012-2020). Tämän tutkielman tulosten mukaan alle 

10 vuoden työkokemus tukee kasettimaisesti toimintamallin toteutumista kun yli 10 

vuotta samalla osastolla työskennelleistä alle 20% oli enää samaa mieltä. Hoitohenkilö-

kunnan asenteet ja tietotaito luovat eettisesti kestävää toimintaa kaikessa hoidossa ja 
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palvelussa. Muistisairaan henkilön käytösoireiden kohtaaminen ja niihin vastaaminen 

edellyttää hoitajalta ammattitaitoa (Sipiläinen ym. 2011).  

 

Tutkielman tulosten mukaan pienellä alle 15 asiakkaan osastolla toimitaan usein taita-

vasti mallin mukaisesti kun taas keskisuurella ja suurella osastolla hoitajien vastausten 

hajonta on suurempaa ja esiintyy harvemmin taitavasti toimimista. Tutkimustulos saa 

tukea aikaisemmista tutkimuksista, joiden mukaan asiakas- ja potilaslähtöisyys perustuu 

ihmislähtöisyyteen, asiakkaiden ja potilaiden elämänhistorian ja yksilöllisten ominai-

suuksien huomioimiseen, oman mielipiteen ja kokemuksen kuulemiseen sekä voimava-

rasuuntautuneisuuteen ja yksilön toimintakyvyn hyödyntämiseen (Koikkalainen & Rau-

hala 2013). Potilaslähtöisyydessä potilas ei ole vain passiivinen toiminnan kohde vaan 

hän osallistuu aktiivisesti omien tarpeidensa mukaisten palveluiden suunnitteluun ja 

toteutukseen (Virtanen ym. 2011). Hoitaja tukee, ohjaa ja avustaa potilasta tasavertai-

sesti hänen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa ammattitaitonsa ja näyttöön 

perustuvan tiedon avulla, mikä edistää potilaan sitoutumista ja aktiivista osallistumista 

sekä on tuloksellista (Koikkalainen & Rauhala 2013). Koskisen (2012) mukaan vanhus-

työn prosesseissa korostuu asiakaslähtöisyys ja laatu sekä tuottajalähtöisyydestä luopu-

minen, mikä ilmeisesti mahdollistuu pienemmässä hoitoyksikössä.  

 

Hujalan ja Rissasen (2012) tutkimuksen mukaan fyysiseen ympäristöön suhtaudutaan 

itsestään selvyytenä, asiana johon jokapäiväisen käytännön toiminnan tasolla ei juuri-

kaan voida vaikuttaa.  Elon ym. (2013) tutkimustulosten mukaan ympäristöstä osataan 

huomioida viihtyisyys, teknologian, apuvälineiden ja huonekalujen hyödyntäminen 

omaehtoisen liikkumisen edistämisessä. Henkilökunnan osaaminen fyysisen toiminta-

kyvyn tukemisessa on vahvaa Elon ym. (2013) tutkimustulosten mukaan, mutta se ei 

enää riitä muistisairaan ikääntyvän turvallisen ja omaehtoisen liikkumisen edistämisessä 

vaan tarvitaan taitoja kognitiivisten haasteiden kohtaamiseen ja tukemiseen sekä hallit-

tavaa hoitoympäristöä tila- ja värisuunnittelun sekä opasteiden avulla.  

 

Tämän tutkielman tulosten mukaan täydennyskoulutukseen osallistuneet hoitajat toimi-

vat taitavasti mallin mukaisesti useammin kuin täydennyskoulutukseen osallistumatto-

mat hoitajat. Tämä tutkimustulos saa tukea useista aikaisemmista tutkimuksista, joiden 

mukaan dementiakoulutus ja sen suhde hoitotyön käytäntöön on tärkeä ja sitä tulee vah-

vistaa (Jones ym. 2013), koska henkilökunnan koulutuksella on lupaavaa vaikutusta 



 68 

työtyytyväisyyteen, muistisairaan hoitotyön laatuun ja potilaiden toimintakykyyn (Ver-

nooij-Dassse ym. 2009). Henkilöstön koulutuksen tulisi sisältää tietoa muistisairauksis-

ta, oireista, hoitamisesta sekä muistisairaiden kohtaamisesta (Sipiläinen ym. 2011). 

Henkilökunnan järjestelmällinen kouluttaminen aggressiivisuuden riskien arviointiin, 

terapeuttiseen vuorovaikutukseen, havainnoinnin ja sisäisten taitojen sekä uudistuvan 

tekniikan hyödyntämiseen on tärkeää (Waschgler ym. 2012). Kansallisen muistiohjel-

man 2012-2020 mukaan muistisairaan arvostava kohtaaminen, identiteetin ja elämän-

laadun edistäminen sekä omaisten tukeminen on laadukasta hoitotyötä, minkä toteutu-

miseksi tulee panostaa työntekijöiden asiantuntemuksen syventämiseen ja täydennys-

koulutukseen muistisairaan henkilön hoitotyöstä ja kuntoutumisen tukemisesta.  

 

Hoitajan toimimisesta robottimaisesti mallin mukaan yli 60% tämän tutkielman kyse-

lyyn vastaajista oli eri mieltä toimintamallin toteutumisesta omassa toiminnassa eli he 

eivät toimineet sen mukaisesti koskaan tai toimivat todella harvoin. Tulosten mukaan 

tavallisella hoivaosastolla robottimaisesti toimiminen oli yleisempää kuin dementiahoi-

toyksikössä. Kolmannes dementiahoitoyksikössä ja jossain muussa hoitoyksikössä 

työskentelevistä kokee toimivansa jonkin verran robottimaisesti. Kuitenkin kolmannes 

eri työpaikoissa työskentelevistä koki robottimaisesti toimimisen negatiivisena ja vältel-

tävänä toimintamallina.  

 

Tämän tutkielman tulokset saavat tukea Hujalan ja Rissasen (2012) tutkimuksesta, jon-

ka mukaan aamupäivisin hoitajat olivat kiireisiä ja työllistettyjä aamutoimissa ja valmiit 

potilaat tuotiin istumaan yhteistilaan, jossa oli hiljaisuutta ja tapahtumattomuutta.  Huja-

lan ja Rissasen (2012) tutkimuksessa päivä muodostui hoitotoimenpiteiden ja ruokailu-

jen rytmittämänä, saunottaminen oli henkilökunnan mielestä tärkeää, mutta siihen ei 

ollut henkilöstö-, aika- tai toiminnallisia resursseja eikä ohjelmassa ollut aktiivista toi-

mintaa sisältäviä jaksoja vaikka viriketoiminta koettiin tärkeänä. Tutkielman tulosten 

mukaan muistisairaiden laitoshoidon tulevaisuus robottimaisesti toimintamallin tarkas-

telun yhteydessä näyttää tyydyttävältä tai hyvältä. Tässä tutkielmassa vain yksittäiset 

vastaajat kokivat muistisairaiden laitoshoidon lähitulevaisuuden synkkänä tai valoisana. 

 

Kylmästi rutiinilla toimintamalleista vahvasti erimieltä eli ei toimi kylmästi rutiinilla 

koskaan tai toimii todella harvoin oli eniten ikäluokassa 45-59 -vuotiaat.  Tutkielman 

tulosten mukaan hoitajat toimivat kylmästi rutiinilla, mitä voi aiheuttaa Pietilä ym. 
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(2010) tulosten mukaan asiakkaiden passiivisuus, hoivatyön rutinoituminen ja painot-

tuminen fyysisiin tarpeisiin, kun taas hoitajan emotionaalisuus ja ympäristön esteetti-

syyden huomioiminen on usein poikkeus. Hujalan ja Rissasen (2012) tulosten mukaan 

fyysiset tarpeet saattavat olla ensisijaisia ja ainoita tyydytettäviä tarpeita eikä huomioida 

fyysisen ympäristön, arjen toimien tai ulkopuolisen maailman välillistä vaikutusta poti-

laan hyvän olon tuottamiseen.  

 

Vakituisessa työsuhteessa olevista suurin osa oli vahvasti eri mieltä eli ei toiminut kyl-

mästi rutiinilla koskaan tai toimi niin todella harvoin, on yhteneväinen tutkimustulos  

Saarnion ja Isolan (2010) tutkimustuloksiin, joissa pysyvä työsuhde samalla osastolla 

lisäsi hoitajan onnistumismahdollisuuksia muistisairaan ikääntyvän hoitosuhteessa ja 

vuorovaikutuksessa.  Tässä tutkielmassa yli 10 vuotta hoitotyöstä tehneet eivät juuri 

koskaan tai milloinkaan toimi kylmästi rutiinilla kun se on vähemmän ikääntyneiden 

hoitotyön työkokemusta omaaville jonkin verran yleisempää. Hujala ja Rissanen (2012) 

näkevät työtehtävien tärkeysjärjestyksen, hoitajien ammattitaidon yhdistää vuorovaiku-

tuksen osaksi hoitotoimenpiteitä sekä hoitajien vähäisen määrän ja siitä aiheutuvan 

ajanpuutteen aktiiviseen yhdessäoloon potilaiden kanssa merkittävänä haasteena.  Myös 

Saarnion ja Isolan (2010) tutkimustulosten mukaan hoitajien onnistumista haasteellisis-

sa tilanteissa edisti hoitajan pitkä työkokemus ja teoreettinen tieto dementoivista saira-

uksista, oman persoonallisuuden, intuition, eettisen ja ammatillisen toimintatavan hyö-

dyntäminen sekä ikääntyvän elämänhistorian tunteminen. 

 

Tutkielman tulosten mukaan 77% hoitajista on vahvasti eri mieltä eli toimi todella har-

voin tai ei koskaan hyljeksivästi. Tulosten mukaan vain yksittäiset alle 5 vuotta tai yli 

10 vuotta työskennelleet hoitajat kokivat toimivansa hyljeksivästi ja 5-10 vuotta työs-

kennelleet joskus. Hyljeksivästi toimintamallin käyttöä selittää Pietilän ym. (2010) tut-

kimus, jonka mukaan potilaita puhutellaan lapsenomaisesti ja jätetään pitkiksi ajoiksi 

ilman vuorovaikutusta, potilaita avustetaan vaikka heillä on omaa toimintakykyä, poti-

las voi olla yksipuolisen vallankäytön ja hoitotyön toimenpiteiden kohde, voi ilmetä 

psyykkistä tai fyysistä kaltoinkohtelua, kyseenalaisia hoitokäytäntöjä tai hoitamatta jät-

tämistä. Pietilä ym. (2010) mukaan potilaisiin kohdistetaan vallankäyttöä kuten karkeaa 

puhuttelua, sitomista ja jopa lyömistä. Hoitajan reagoiminen kovalla kielenkäytöllä tai 

kovin ottein on mahdollista Sipiläisen ym. (2011) mukaan hoitotyön haasteellisuudesta 

johtuen.  
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Yksittäiset hoitajat kuvasivat tämän tutkielman tulosten mukaan käyttävänsä ikääntyvän 

rajoittamista tai fyysistä rauhoittelemista haastavissa tilanteissa ja perustelivat niitä poti-

laan turvallisuudella. Saarnion ja Isolan (2010) mukaan potilaan omaiset ja perheenjä-

senet haluavat fyysistä rauhoittelemista lisäämään potilaan turvallisuutta, minkä vuoksi 

hoitohenkilökunnalla on tärkeä rooli päätettäessä ikääntyvien potilaiden fyysisestä rau-

hoittelemisesta käyttämällä erilaisia vöitä ja lukitsemalla ovia tai käyttämällä epäsuoraa 

rauhoittelemista poistamalla potilaiden liikkumisen apuvälineitä. Virallisen ohjeistuksen 

ja lainsäädännön puuttuminen ikääntyvien fyysisestä rajoittamisesta sekä hoitohenkilö-

kunnan käytännön toiminta aiheuttavat henkilökunnassa syyllisyyttä ja synnyttävät tar-

peen arvioida omaa työskentelyä sekä kehittää vaihtoehtoisia käytäntöjä fyysiseen rau-

hoittelemiseen ikääntyvien perushoidossa. (Saarnio & Isola 2010.) 

 

Tämän tutkielman mukaan valoisana muistisairaan laitoshoidon lähitulevaisuuden nä-

kevät toimivat todella harvoin tai ei juuri koskaan hyljeksivästi. Synkkänä lähitulevai-

suuden näkevät hoitajat voivat toimia useammin hyljeksivästi kuin tyydyttävänä tai hy-

vänä tulevaisuuden kokevat. Tulosten mukaan mitä useammin hoitaja toimii hyljeksi-

västi, sitä huonompana hän näkee muistisairaan laitoshoidon lähitulevaisuuden. Castlen 

(2010) tulosten mukaan kaikki tyytymättömät hoitajat eivät vaihda työpaikkaa vaan 

osoittavat epäluotettavaa työmoraalia, uhmakkuutta työtovereita ja potilaita kohtaan, 

mikä voi selittää hyljeksivän toimintamallin käyttämistä. Saarnio ym. (2012) tutkimus 

osoitti suomalaisen hoitohenkilöstön useimmiten tuntevan riittämättömyyttä siitä, että 

heillä ei ollut riittävästi aikaa antaa hyvää hoitoa potilaille ja työhön liittyy yhteen so-

pimattomia vaatimuksia, mitkä aiheuttavat hoitajalle omantunnontuskia.  

 

Työpaikkaansa tyytyväiset hoitajat toimivat tässä tutkielma-aineistossa usein taitavasti 

mallin mukaisesti. Myös neutraalisti ja tyytymättömästi työpaikkaansa suhtautuvat toi-

mivat keskimäärin useammin taitavasti toimintamallin mukaisesti, mitä tukee Suhosen 

ym. (2012) tutkimustulos suomalaisten ikääntyviä hoitavien olevan työhönsä motivoitu-

neita, tyytyväisiä ja sitoutuneita. Tutkielman tulos on tärkeä myös hoitajan työhyvin-

voinnin ja työssäjaksamisen merkityksen ymmärtämisen kannalta. Kansainvälisesti tar-

kasteltuna sosiaali- ja terveysalalla ikääntyneiden hoitotyössä olevien työtyytyväisyys 

on matalampaa kuin muiden asiakasryhmien parissa (Castle ym. 2006).  
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Tutkielman tulokset saavat tukea useista aikaisemmista tutkimuksista, joiden mukaan 

työtyytyväisyyden kokemusta ja positiivisempaa itsekunnioitusta hoitotyöntekijänä 

edistävät hoitotyön päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuus sekä työntekijän 

osuuden arvostaminen ja tunnustaminen (Lerner 2011).  Työtyytyväisyyttä edistää ak-

tiivinen työyhteisöviestintä, joka lisää työyhteisön toimintaan liittyvää riskien ja osaa-

misen riittävyyden arviointia sekä ennaltaehkäisevien toimintatapojen pohdintaa (Kujala 

ym. 2011).  Kantanen ym. (2011) mukaan tärkeää on hyvä ja ammattitaitoinen johtami-

nen, joka muodostuu hoitotyön kliinisestä ja teknisestä ydinosaamisesta, henkilöstöjoh-

tamisen sekä toiminnan ja kehittämisen osaamisesta. Hoitotyön strategisen suunnittelun 

tulisi vahvistaa yksilöllistä hoitotyötä, koska se vaikuttaa myös työtyytyväisyyteen (Su-

honen ym. 2012). Having ym. (2011) tutkimuksen mukaan työtyytyväisyyden sekä työ-

orientoituneen ja suhdeorientoituneen johtamisen välillä oli merkittävä suhde, minkä 

vuoksi on hyvä hyödyntää erilaisia johtamistyylejä osaston ja henkilökunnan erityispiir-

teet huomioiden. Yksilöllisyyden johtaminen on tärkeä hoidon laatukysymys (Suhonen 

ym. 2012).  

 

Dementiahoitotyön parempaa imagoa voidaan edistää ottamalla huomioon hoivatyönte-

kijöiden kyvykkyys sekä lisäämällä työtyytyväisyyttä, mikä on ongelmanratkaisun 

avain dementiahoitotyön työmarkkinoille (Vernooij-Dassse ym. 2009). Tämän tutkiel-

man tulosten mukaan 70% vastaajista suosittelee omaa osastoaan läheiselleen. Kaikki 

vahvasti taitavasti mallin toteutumisesta eri mieltä olevat ja noin kolmannes samaa 

mieltä tai jonkin verran erimieltä olevista ei suosittelisi omaa osastoaan läheiselleen. 

Tulosten mukaan taitavasti usein toimiva hoitaja näkee muistisairaan laitoshoidon lähi-

tulevaisuuden valoisana. Mitä tyydyttävämpänä tai synkempänä hoitaja näkee lähitule-

vaisuuden, sitä harvemmin hän toimii taitavasti mallin mukaan. Tämä on hyvä ottaa 

huomioon pohdittaessa työtyytyväisyyden vaikutusta hoitajan toimintaan. 

 

Vanhuspalvelujen kehittämistyön suuntaviivana on asiakaslähtöisyyden ja laadun koros-

taminen ja tuottajalähtöisyydestä luopuminen (Koskinen 2012). Hoitajien toiminta ja 

vuorovaikutus hoitotilanteissa vaikuttavat laitoshoidossa olevien vanhusten elämänlaa-

tuun (Pietilä ym. 2010). Muistisairaan ihmisen arvokkuuden tunteen tukeminen, yksilöl-

lisyys, läheisyyden ja kuuluvuuden tunteen edistäminen, avun tarjoaminen ja keskinäi-

sen ymmärryksen vahvistaminen ovat potilaan hyvinvointia tukevia hoitajien toiminta-

periaatteita (Topo ym. 2007). Hoitajien läsnä oleminen ja asukkaan kuuleminen (Pietilä 
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ym. 2010), hoitajien voimavarat, työyhteisön toimivuus sekä hoitotyön johtaminen 

(Laaksonen 2008) ovat keskeisiä tekijöitä muistisairaan henkilön hoitotyön laadun kan-

nalta. Lisäksi tulee kehittää muistisairasta ja hänen perhettään tukevia, ammattimaisesti 

aktivoivia ja heidän tarpeisiin vastaavia hoitokäytäntöjä (Pesonen ym. 2011). Ellei työ-

yhteisössä ole yhdessä sovittua hoitotyön linjaa, on hoitaminen on työvuorossa olevien 

hoitajien yksilöllisen osaamisen, arvojen ja jaksamisen varassa. Tämä voi aiheuttaa sat-

tumanvaraisuutta ja vallankäyttöä. (Pietilä ym. 2010.) 

 

7.3. Johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata hoitajien toimintamalleja iäkkään muistisai-

raan henkilön hoitotyössä. Tutkielmalla saatiin tietoa hoitajien toimintamalleista taita-

vasti, kasettimaisesti, robottimaisesti, kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi hoitaminen 

(Liukkonen 1990) tutkimukseen osallistuneiden ikääntyvän muistisairaan hoitotyössä 

toimivien kuvaamana. Lisäksi saatiin tietoa toimintamallien käyttöön vaikuttavista taus-

tatekijöistä. 

 

Tämä tutkielman tulokset osoittavat hoitajan toimintaa edistävien ja estävien tekijöiden 

vaikutusten olevan monisuuntaisia hoitajasta itsestään, asiakkaasta, hoitotyön tilantees-

ta, työyhteisötekijöistä ja työn resursoinnista sekä johtajuudesta riippuvaisia.  Toisessa 

tilanteessa tekijä edistää toimintamallin käyttöä ja toisessa tilanteessa sama tekijä voi 

estää toisen toimintamallin käyttöä. Tämän tutkimustuloksen perusteella hoitajan toi-

mintamalleja ja niiden käyttöön liittyviä vaikuttavia tekijöitä ja taustamuuttujia tulee 

tarkastella monipuolisesti eri näkökulmista. 

  

Tuloksen mukaan hoitajan ammattitaidon, hoitajan asenteiden, johtamisen luomien toi-

mintaedellytysten sekä hoitajan työhyvinvoinnin mahdollisuuksien vahvistaminen ja 

tukeminen sekä suunnitelmallinen kehittäminen edistävät muistisairaan ikääntyvän hoi-

totyön laatua ja toteutumista asiakkaan parhaaksi taitavasti tai kasettimaisesti toiminta-

mallin mukaisesti. Samat tekijät ennaltaehkäisevät hoitajan toimimista kylmästi rutiinil-

la tai hyljeksivästi mallin mukaan. 
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Hoitajan kuormittumisella ja työssäjaksamisen haasteilla on tutkielman tulosten mukaan 

vahva vaikutus hoitajan toimintaan muistisairaiden ikääntyvien parissa.  Hoitajien työ-

hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota. Organisaation toimintaedellytyksillä ja työn 

vaatimuksista johtuvilla työhyvinvoinnin esteillä on vaikutus hoitajan työskentelyyn. 

Tästä johtuen hoitotyön laadun haasteiden tarkempi analysoiminen sekä suunnitelmalli-

nen kehittäminen edistävät muistisairaan ikääntyvän hoitotyön laatua ja toteutumista 

asiakkaan parhaaksi.  

 

Tutkielman tulosten perusteella voidaan pohtia hoitajan omia keinoja ja halua vaikuttaa 

toimintaansa ja työhyvinvointiinsa. Työyhteisön riittävillä toimintaedellytyksillä ja joh-

tamisen keinoilla voidaan edistää työntekijöiden työhyvinvoinnin kokemuksia ja voittaa 

työssä koettuja haasteita. Tulosten perusteella voidaan nostaa esiin hoitajien ja johtajien 

ammattitaitoa syventävän ja laajentavan lisäkoulutuksen tarve muistisairaan ikääntyvän 

hoitotyön kehittämiseksi. Myös toimintaedellytysten haasteiden ja hoitajien kokeman 

työn vaatimusten analysoiminen ja kehittämistoimien aloittaminen on tärkeää muistisai-

raan ikääntyvän laadukkaalle hoitotyölle. 

 

7.4. Jatkotutkimushaasteet 

 

Tutkimusaineisto on kerätty vuonna 2011 eteläsuomalaisessa kaupungissa ikääntyviä 

muistisairaita hoitavissa yksiköissä eri ammatillisen koulutuksen omaavilta henkilöiltä. 

Kyselyitä lähetettiin 287 kpl. Niitä palautui 132 kpl ja vastausprosentti oli 46%, minkä 

vuoksi tämä tutkimus oli alueellinen katsaus tutkimusaiheeseen. Tämän vuoksi olisi 

mielenkiintoista tutkia samaa ilmiötä laajemmalla maantieteellisellä alueella mahdollis-

ten alueellisten erojen havaitsemiseksi hoitajan toimintamalleissa ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä. 

 

Tutkimustuloksista keskeisiksi toimintamallien käyttämisen vaikuttaviksi tekijöiksi 

nousivat hoitajan ammattitaito ja hoitotyön johtamisen haasteet, joilla oli sekä toimin-

tamallien käyttöä edistäviä ja estäviä vaikutuksia. Jatkossa hoitajan ammattitaitoon ja 

työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden ja taustamuuttujien tarkempi tutkiminen olisi 

mielenkiintoista. Myös johtamisen ja organisaation toimintaedellytysten kehittymisen 
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vaikutusten tutkiminen suhteessa hoitajan toimintamallien esiintyvyyteen ja hoitotyön 

laatuun olisi mielenkiintoista.  

 

Jatkotutkimushaasteena näen hoitajien perus- ja täydennyskoulutuksen sekä erilaisten 

työyhteisöjen kehittämishankkeiden vaikutuksen tarkastelun hoitajien toimintamallien 

esiintyvyyteen sekä toimintamallien käyttöä edistäviin ja estäviin tekijöihin. Mielenkiin-

toista olisi myös selvittää omaisten kokemuksia läheisen saamasta hoidosta ja mitä yh-

teyksiä sillä on hoitajan kokemukseen eri toimintamallien käyttämisestä. 
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