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Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnis-

tamiseen liittyvää osaamista ja siihen liittyviä haasteita nimikesuojattujen kotihoidon 

hoitajien kuvaamana. Tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneen muistisairaan hoitotyös-

tä ja hyödyntää tietoa kotihoidon hoitotyön kehittämisessä.   

  
Ikääntyneen muistisairaan hoitotyön painopiste on nykypäivänä kotona tapahtuva hoito-

työ ja erityisesti kotiin annettavien palvelujen tuottaminen. Kotihoidon tulee luoda edel-

lytykset ikääntyneen muistisairaan kokonaisvaltaisen hoitotyön toteutuksen, tarpeiden ja 

laadukkaan hoidon vastaamiselle. Tutkimuksessa selvitettiin ikääntyneen muistisairaan 

toimintakyvyn tunnistaminen ja osaaminen kotihoidon hoitajien hoitotyön menetelmien 

käyttöä ja niiden vaikutuksia ikääntyneen muistisairaan hoitotyön osaamisessa. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella avoimilla kysymyksillä (n=3) kotihoidon 

nimikesuojatuilta hoitajilta tammi-helmikuussa 2016. Kyselylomake lähetettiin 105 hoi-

tajalle. Vastausprosentti oli 28 (n= 29).  Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön 

analyysillä.   

  

Kotihoidon hoitajat kuvasivat ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen 

liittyvät osaamistarpeet, tunnistamisessa käytetyt keinot ja menetelmät, toimintakyvyn 

tekemiseen liittyvät tekijät ja ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen 

liittyvät hoitotyön haasteet. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kotihoidon hoitotyössä 

hoitajien osaamisen, kotihoidon työmenetelmien sekä hoitotyön koulutuksen kehittämi-

sessä. Kotihoidon näkökulmasta hyvin suunnitellulla, toteutetulla, tunnistavalla ja tie-

toon perustuvalla ikääntyneen muistisairaan hoitotyöllä voidaan vaikuttaa kotihoidon 

hoitajien työn sisältöön sekä laadun parantamiseen.   
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Purpose of research is to describe the know-how of recognizing an aged memory disor-

dered person's ability to function and the challenges described by authorized home care 

nurses.  The aim is to produce information about care of an aged memory disordered 

person and to use the knowledge for developing of home care.  

 

The focus on care of the aged memory disordered person is nowadays on the care at 

home and especially on producing the services for home. Homecare must create the 

requirements of responding to comprehensive fulfill, needs and quality care of the aged 

memory disordered person. Recognizing and knowing the aged memory disordered per-

son’s ability to function, the use of methods of care by home care nurses and the affec-

tions in the know-how of caring the aged memory disordered person were clarified in 

the research. 

  

Research material was collected in a question form by three open questions from au-

thorized nurses of homecare in January-February 2016. The question form was sent to 

105 nurses. Response rate was 28. Material was analyzed by inductive content analysis. 

  

Competence needs, the ways and methods to recognize, the factors of functioning and 

the challenges of know-how in recognizing the aged memory disordered person's ability 

to function were described by home care nurses. The results of the research can be used 

in home care work to develop the know-how of the nurses, methods and in the care edu-

cation. In a home care point of view, a well-planned, executed, recognized and 

knowledge-based care of the aged memory disordered person can affect the content and 

the elevation of quality for the work of home care nurses. 

 

Glossary: An aged memory disordered person, home care, to recognize the ability to 

function, home care know-how 

 
  
 

 



 

Sisältö 

TIIVISTELMÄ .................................................................................................................................. 2 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 3 

1 JOHDANTO ............................................................................................................................ 6 

2 IKÄÄNTYNEEN MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYKY .................................................................. 9 

2.1 Yleisimmät muistisairaudet ja toimintakyvyn muutokset ............................................ 9 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, MENETELMÄT JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT ................................ 14 

4 IKÄÄNTYNEEN MUISTISAIRAAN KOTIHOITOTYÖ ................................................................ 15 

4.1 Muistisairaan henkilön palveluketju ........................................................................... 15 

4.2 Kotiin annettavat palvelut .......................................................................................... 17 

4.3 Säännöllinen kotihoito ................................................................................................ 18 

4.4 Tilapäinen kotihoito .................................................................................................... 20 

4.5 Tukipalvelut ................................................................................................................. 20 

5 IKÄÄNTYNEEN MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYVYN TUNNISTAMISEEN JA TUKEMISEEN 

LIITTYVÄ OSAAMINEN ................................................................................................................. 23 

5.1 Toimintakyvyn määrittely ja arviointi ......................................................................... 24 

5.2 Kotihoidon hoitajien kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvä osaaminen .................... 25 

5.3 Kotihoidon hoitajien psyykkiseen toimintakykyyn liittyvä osaaminen ....................... 28 

5.4 Kotihoidon hoitajien sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvä osaaminen ....................... 30 

6 IKÄÄNTYNEEN MUISTISAIRAAN HOITOTYÖN OSAAMINEN ................................................ 33 

6.1 Kotihoidon hoitajien hoitotyön osaamisen varmistaminen ....................................... 35 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS .................................................................................................. 36 

Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ............................................................................... 36 

7.1 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu .................................................................... 37 

7.2 Aineiston analyysi ....................................................................................................... 38 

8 TUTKIMUKSEN TULOKSET ................................................................................................... 40 

8.1 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot ................................................................ 40 

8.2 Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvä osaaminen ...... 41 

8.2.1 Toimintakyvyn tunnistamisen sisällöllinen osaaminen ............................................. 43 

8.2.2 Terveyttä edistävä voimavaralähtöinen hoitotyön osaaminen .......................... 44 

8.2.3 Ikääntyneen muistisairaan eettinen hoitotyö osaaminen tukemassa 

toimintakykyä ...................................................................................................................... 47 

8.2.4 Tietoperustainen muistisairaan hoitotyön osaaminen ....................................... 48 



8.3 Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvä hoitotyön 

haasteet .................................................................................................................................. 53 

8.3.1 Työn suunnittelu ja ajanhallinta.......................................................................... 54 

8.3.2 Terveyttä edistävä voimavaralähtöiset haasteet ................................................ 56 

8.3.3 Tietoperustainen tunnistamisen osaamisen haasteet ........................................ 59 

9 POHDINTA ........................................................................................................................... 61 

9.1 Tutkimustulosten tarkastelu ...................................................................................... 62 

9.2 Tutkimuksen luotettavuus ......................................................................................... 64 

9.3 Tutkimuksen eettiset lähtökohdat ............................................................................ 65 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET ............................................................................... 68 

11 JATKOTUTKIMUSHAASTEET ............................................................................................ 69 

LÄHTEET ...................................................................................................................................... 70 

 

  



1 JOHDANTO 

 

Väestön ikärakenteen muuttuessa myös muistisairaiden osuus väestössä kasvaa (Viramo 

& Sulkava 2010). Muistisairaudet luokitellaan kansantaudiksi, koska suuri joukko ihmi-

siä kärsii eriasteisista muistisairauksista. Yli 65-vuotiaista noin kolmanneksella on jon-

kinasteisia muistioireita ja muistipotilaista 55 % on yli 80-vuotiaita. Riski sairastua 

muistisairauteen on sitä todennäköisempää mitä korkeampi on henkilön ikä. On arvioi-

tu, että Suomessa muistisairaita on noin 130 000 ihmistä.  Suomessa 120 000 henkilöllä 

on lievästi heikentynyt kognitiivinen toiminta ja 35 000 henkilöä kärsii lievästä muisti-

sairauden oireista. Noin 85 000 henkilöä kärsii vähintään keskivaikeasta muistisairau-

desta. (Käypähoito 2010, Noro & Alastalo 2014.) Muistisairaudet ovat yleisin toimin-

nanvajauksen syy ja kognition vajaus esiintyy lähes kaikilla vanhuspalveluiden asiak-

kailla. Aivojen älyllisen vajaatoiminnan taustalla voi olla muitakin tekijöitä kuin etene-

vä muistisairaus esimerkiksi vaikea masennus, psykoosi tai akuutti tai pitkittynyt seka-

vuus. Useimmiten taustalta löytyy kuitenkin muistisairauden diagnoosi. (Finne-Soveri 

2015.) 

 

Laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista keskeisenä tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, 

terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Lisäksi laki kehottaa kuntia paran-

tamaan ikääntyneen väestön mahdollisuus osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätös-

ten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. Iäkkäällä henkilöllä tulee 

olla mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden 

tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti sekä palvelua 

riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää. Lain 

tarkoituksen on vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettä-

vien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää 

niitä koskevista valinnoista. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL 2013.) 

 

Suomessa säädetyn vanhuspalvelulain 980/2012 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) 

mukaan ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkeikäistä yli 63 -vuotiaita, joi-

den toimintakyky on alentunut ikään liittyvien syiden vuoksi (Kunnat.net). Vanhuspal-

velulain 1§:n mukaan kuntia edellytetään huomioimaan toimintastrategioita suunnitelta-



essa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluiden toteutuminen kunnissa. Iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluja ovat muun 

muassa hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevat palve-

lut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) Ikääntyneet muistisairaat tarvitsevat paljon 

terveyden- ja sosiaalihuollon räätälöityjä palveluita. Räätälöidyt kotihoidon palvelut 

tulee suunnitella toteutettavaksi lähipalveluina siten, että lähtökohtana ovat iäkkään 

muistisairaan yksilölliset tarpeet. Oleellista ikääntyneen muistisairaan kotihoidon suun-

nittelussa on palvelujen tuottaminen. Kotihoidon palvelut tulee tuottaa niin, että ne tu-

kevat ikääntyneen muistisairaan kotona selviytymistä. (Käypähoito 2010.)  

 

Ikääntyneiden ja muistisairaiden suuri kasvava joukko sekä muistisairaan hoitotyön 

tarpeet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja taloudellinen haaste yhteiskunnalle. 

Hoito- ja palveluketjujen suunnittelu sekä sen toimivuus ovat ikääntyneiden muistisai-

raiden ihmisten ja heidän läheistensä tuen, hoidon palveluiden kehittämisessä yksi tär-

keä laatutekijä. Iäkkäiden ja monisairaiden ihmisten määrän kasvaessa heidän terveys-

ongelmat lisääntyvät ja toimintakyvyssä tapahtuu heikkenemistä. Nämä puolestaan voi-

vat aiheuttaa moninaista hoidon, hoivan ja huolenpidon sekä palvelujen integroinnin 

tarvetta. Integroitu kotihoito ymmärretään pitävän sisällään laajan hoito- ja hoivapalve-

lujen kirjon, muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. 

(Tepponen 2009.) 

 

Tässä työssä ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvällä osaa-

misella tarkoitetaan kotihoidon palvelujen piirissä olevia ikääntyneitä muistisairaita ja 

heidän toimintakykynsä ylläpitämistä. Tämä on keskeinen kotihoidon haaste, joka kos-

kettaa myös useita ikääntyneen muistisairaan omaisia ja lähipiirissä olevia ihmisiä. Ko-

tihoidon henkilöstö kohtaa työssään päivittäin muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisi-

ään. (Heinola & Finne-Soveri 2008.) Muistisairaat kuuluvat osana tämän päivän yhteis-

kuntaan ja ihmisten hyväksyvät asenteet vaikuttavat siihen, että muistisairaat ihmiset 

voivat elää tasavertaisina muiden kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö STM 2012). 

  

Vuonna 2015 säännöllisen kotihoidon asiakkaista 40 prosentilla oli diagnosoitu muisti-

sairaus (Finne-Soveri 2015). Suomessa sairastuu vuosittain johonkin muistisairauteen 

noin 14 5000 ihmistä. Ilmaantuvuus (taudin suhteen terveessä väestössä tietyssä ajassa 



tautiin sairastaneiden määrä) on suurempi naisten keskuudessa 80. ikävuoden jälkeen ja 

sitä ennen se on hieman suurempi miesten keskuudessa. (Viramo & Sulkava 2015.) 

 

Kotihoidon yhtenä tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen muistisairaan kotona asu-

minen huomioiden ikääntyneen muistisairaan toimintakyky. Kotihoidon henkilöstön 

hoitotyön tietotaito muistisairaan toimintakykyä tukevana toimintana ohjaavat muisti-

sairaan käypähoitosuositukset. Muistisairauksien käypähoitosuositukset ovat Suomessa 

parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja sairauksien diagnostiikan ja hoidon 

vaikuttavuudesta. Muistisairauksien käypä hoito-suosituksen lähtökohtana on koottu 

tutkimustietoa aiheesta. Käypähoito suositusten yhtenä tavoitteena on edistää yleisim-

pien muistisairauksien ehkäisyä, tunnistaa vaaratekijöitä ja tehostaa sekä yhdenmukais-

taa muistisairaiden hoitoa. Näiden lisäksi etenevistä muistisairauksista kärsivien diag-

nostiikka ja lääkehoito ovat osana kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitte-

lua. (Käypähoito 2010.) Hoitajien oman työn edistäminen ja työympäristön muokkaa-

minen, organisointi- ja päätöksentekokyky sekä oman työn kehityksen edistäminen aut-

tavat kehittämään ikääntyneen muistisairaan hoitotyötä (Hanhinen 2010). 

 

Muistisairauksiin liittyvistä ilmiöstä on saatavilla runsaasti tutkimustietoa samoin muis-

tisairaan laitoshoidon eri näkökulmista ja kuntoutuksesta. Suomalaisissa aikaisemmissa 

tutkimuksissa on keskitytty jonkin verran ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tun-

nistamiseen mutta varsinaista toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvää osaamista tutkivia 

tutkimuksia ei ole tehty. Tästä syystä tutkimuksen teoreettista osuutta on käsitelty tässä 

tutkimuksessa laajasti eri toimintakyvyn osaamisen eri näkökulmista. 
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IKÄÄNTYNEEN MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYKY 

 

2.1 Yleisimmät muistisairaudet ja toimintakyvyn muutokset  

 

Yleisempänä muistia heikentävänä sairautena pidetään Alzheimer tautia (AT). Kaikista 

etenevää muistisairautta sairastavista noin 70 %:lla on Alzheimer tauti. Alzheimer tau-

din tyypillisiä muutoksia toimintakyvyssä ovat lähimuistin ja tiedonkäsittelyyn liittyvä 

kongnitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen. Alzheimerin taudissa ihmisen fyysinen 

toimintakyky ei heikkene romahdusmaisesti vaan eteneminen tapahtuu hitaasti ja tasai-

sesti. (Viramo & Sulkava 2015,Erkinjuntti ym. 2015.) Tyypillistä Alzheimer-taudille on 

lihasheikkouden haurastuminen ja lihaskato. Keskimäärin 5-8 vuoden jälkeen taudin 

ensioireista kävelykyky häviää, ellei kävelykyyn kiinnitetä huomiota ja säännölliseen 

fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon esimerkiksi kävelyn tukemisen avulla, venyttelyllä ja 

liikeratojen säilyttämisellä. Alzheimer taudin edetessä keskivaikean muistisairauden 

vaiheeseen toimintakyvyn heikkeneminen laajenee henkilökohtaisen hygienian osalta 

esimerkiksi peseytyminen ja pukeutuminen tuottavat vaikeuksia ja niissä ikääntynyt 

muistisairas tarvitsee toisen ihmisen apua. Alzheimerin taudin vaikeassa vaiheessa itse-

näinen ruokailu tuottaa vaikeuksia ja inkontinenssi (virstanpidätyskyvyttömyys) alkaa 

esiintyä ja tarvitaan erilaisia apuvälineitä helpottamaan arjen sujumista. (Pitkälä ym. 

2013.) 

 

 Toinen tavallisin muistia heikentävä sairaus on aivoverenkiertosairaus (vascular cogni-

tive impairment, VCI). Aivoverenkiertosairaudesta johtuva muistisairaus aiheuttaa toi-

mintakyvyn muutoksia muistin ja tiedonkäsittelytoiminnoissa ja niiden heikkenemises-

sä. Aivoverenkiertosairauteen liittyvä muistin heikkeneminen johtuu tavallisesti aivo-

halvauksen jälkitilasta tai kliinisestä aivoinfarktista. (Viramo & Sulkava 

2015,Erkinjuntti ym. 2015.)  

 

 Kolmantena yleisimpänä muistisairautena pidetään Lewyn kappale tautia (LKT). Le-

wyn kappale –taudissa Lewyn -kappaleita löytyy runsaasti aivojen limbisen järjestelmän 

rakenteista ja aivokuorelta. Lewyn kappale taudissa eteneminen tapahtuu hitaasti noin 

(2-12 vuotta) ja sitä esiintyy hieman enemmän miehillä kuin naisilla. Ominaista Lewyn 

kappale taudissa on toimintakyvyn heikkenemisessä ja muutoksessa on tarkkaavaisuu-

den, vireyden ja tiedonkäsittelytoimintojen vaihtelut, toistuvat yksityiskohtaiset näkö-
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harhat ja Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus, jonka oireita ovat jähmeys, hitaus, 

kävelyvaikeus ja vapina. (Viramo & Sulkava 2015,Erkinjuntti ym. 2015.)  

 

Neljänneksi yleisin muistisairaus on otsalohkodementiaa, joka on otsa-ohimolohko rap-

peuman yleisin muoto. Toimintakykymuutoksen tyypillisiä piirteitä ovat hiipivä alku ja 

vähittäin eteneminen, käyttäytymisen ja persoonallisuuden muutos kuten estottomuus, 

tahdittomuus, arvostelukyvyttömyys, suunnitelmallisuuden, keskittymiskyvyn ja tark-

kaavaisuuden vaikeudet, sosiaalisten taitojen varhainen heikkeneminen, päättelykyvyn, 

ongelmanratkaisukyvyn ja puheentuoton vaikeudet sekä sairaudentunteen heikkenemi-

nen. Otsalohkodementiaa sairastavalla on tyypillistä, että se alkaa yleensä alle 65 –

vuotiaana. Noin puolella otsalohkodementiaa sairastavalla on positiivinen sukuhistoria. 

(Viramo & Sulkava 2015,Erkinjuntti ym. 2015.)  

 

Etenevän muistisairauksien lisäksi muistin toimintaan voivat vaikuttaa muun muassa 

yksilön primaariset tekijät, mielialatekijät, psyykkiset ja elimelliset sairaudet, aistipuu-

tokset, aineenvaihdunnan sairaudet sekä alkoholi ja lääkeaineet. Kuviossa 1 kuvataan 

muistiin vaikuttavat tekijät. (Paajanen & Remes 2015.) Pirttilä (2006) kliininen tutki-

muksen ja muistisairaan käypähoito suosituksen (2010) mukaan muistisairaan muutok-

set vaikuttavat muistisairaan itsenäiseen suoriutumiseen päivittäisistä toiminnoista ja 

haittaavat jokapäiväistä selviytymistä arjen askeissa (Pirttilä 2006).  
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Kuvio 1. Muistin toimintaan vaikuttavat tekijät (Paajanen & Remes 2015 mukaillen ) 

  

Muistiin 
vaikuttavat 

tekijät  

kyvyt ja 
motivaatio 

ympäristö-
tekijät 

uni ja 
väsymys 

stressi ja 
uupumus 

masennus 
ja ahdistus 

somaattiset 
sairaudet ja 

aisti-
puutokset 

kivut ja 
jännitys 

lääkitys ja 
päihteet 

neurologis
et sairaudet 

ikä 
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2.2 Ikääntyneen muistisairaan kotihoidon laatusuositukset ja keskeiset käsitteet  

 

Kotona tehtävän hoitotyön lähtökohtana ja tavoitteena on ikääntyvän muistisairaan ter-

veyden edistäminen, terveydentilan palauttaminen, hyvinvoinnin edistäminen ja säilyt-

täminen, sairauden ehkäiseminen, oireiden ja kärsimysten lievittäminen sekä hyvän olon 

lisääminen. Hoitotyön keskeinen käsite määritellään terveydenhuoltoalan ammattilaisen 

antamaa hoitoa. Hoitotieteen tutkimuksen painopiste on terveyden- ja hyvinvoinnin pa-

rantaminen. Hoitotyön päätökset ja hoitotyön arvioinnit syntyvät hoitotyön teorian pe-

rusteella, pohjalta ja perustuvat hoitotyön toteuttamiseen. Hoitotieteen teorian käyttö ja 

soveltaminen edellyttää ikääntyneen muistisairaan hoitotyön toteutuksen ajattelua.   

(Eriksson ym. 2007, 2012.) Ikääntyneen muistisairaan hoitotyö tulee olla näyttöön pe-

rustuvaa hoitotyötä ja perustua muistisairaan käypähoito suosituksiin (Käypähoito 2010, 

Hiltunen 2015). Muistisairaan käypähoitosuositukset ovat riippumattomia, tutkimus-

näyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia (Käypähoito 2010). Käypähoi-

tosuositusten käyttäminen ikääntyneen muistisairaan hoitotyössä edistää tasavertaista ja 

hyvää kotihoidon hoitoa (Korhonen ym. 2015) . 

 

Ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö 

ja Suomen kuntaliitto ovat laatineet vuonna 2001 ja vuonna 2008 laatusuositukset 

ikääntyneen väestön hoidon laadun parantamiseksi. Vuonna 2013 laatusuosituksia uu-

distettiin ja osa uudistuksista kohdistettiin väestö- ja yksilötasolle. Laatusuositusten 

keskeinen sisältö on osallisuus, toimivuus, asuminen, elinympäristö, mahdollisimman 

terveen ja toimintakykyinen ikääntyminen, oikea palvelu oikeaan aikaan, palvelujen 

rakenne, hoidon ja huolenpidon turvaajat sekä johtaminen. Laatusuositusten keskeisenä 

tavoitteena on turvata terveyttä edistävää toimintakykyä kaikille ikääntyneille sekä tur-

vata riittävät palvelut niitä tarvitseville. (STM 2013.)  

 

Hoitotyö on määritelty monipuoliseksi palvelumuodoksi, johon kuuluvat muistisairaan 

ongelmien tunnistaminen, toimintatapojen valitseminen sekä hoidon suunnittelu, toteu-

tus ja arviointi. Hoitotyötä on tarkasteltu hoitajalta vaadittavien arvojen ja kognitiivisten 

taitojen sekä hoitotyön toimintojen näkökulmasta. Hoitotyön päämääränä on ollut luoda 

käsitys siitä, mitä tietoja ja taitoja tarvitaan, tukemaan muistisairaiden ja heidän omais-

ten terveystavoitteita. (Eriksson ym. 2012.) Tutkimustiedot osoittavat, että kotihoidon 
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henkilökunnan tuoman ymmärryksen ikääntyneen voimavaroista ja niiden merkitykses-

tä ei ole yksilöity eikä konkretisoitu (Turjamaa ym. 2011). 

 

Ikääntyneen muistisairaan kotihoidon hoitotyötä on kehitetty vuosien varrella ja muisti-

sairaan hoitotyötä voidaan tukea hyödyntämällä uutta teknologiaa. Kotiin kiinteästi 

asennetuilla ja henkilökohtaisilla apuvälineillä sekä hälytysjärjestelmillä voidaan tukea 

kotona pärjäämistä. Uuden teknologian käyttö mahdollistaa ja tukee ikääntyneen muis-

tisairaan omatoimisuutta ja lisää turvallista liikkumista kotona. (Elo ym. 2013.)  

 

Ikääntyneen muistisairaan fyysiset, kognitiiviset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ovat 

entistä enempi riippuvaisia toisistaan ikääntymisen ja sairauksien myötä. Yksittäisiä 

ongelmia kuten yksinasuvien ikääntyneiden muistisairaiden ravitsemuksen puute, kog-

nitio vaje sekä sosiaalinen toimintakyvyn heikkeneminen on vaikea kartoittaa. Hoito- ja 

palvelusuunnitelman arvioinnin perusteella voidaan saada toimintakyvyn heikkenemi-

sen kokonaisongelmat paremmin selville. (Potawski ym. 2011.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, MENETELMÄT JA TUTKIMUS-

TEHTÄVÄT  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnis-

tamiseen liittyvää osaamista ja siihen liittyviä haasteita nimikesuojattujen kotihoidon 

hoitajien kuvaamana.  

 

 Tutkimustehtävät: 

 

1. Millaiseksi kotihoidon hoitajat kuvaavat toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvän 

osaamisen ikääntyneen muistisairaan kotihoidossa?  

 

2. Millaisia toimintakyvyn tunnistamisen osaamiseen liittyviä haasteita hoitajilla on 

ikääntyneiden muistisairaiden kotihoidon hoitotyössä?  
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4 IKÄÄNTYNEEN MUISTISAIRAAN KOTIHOITOTYÖ 

 

Kotihoidon toimintayksiköihin kuuluvaa kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai näitä yhdis-

tävää kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt. Säännöllisen kotihoidon palvelut ovat pää-

sääntöisesti julkisen sektorin toimintayksikköjen järjestämiä. (Jussmäki & Mäkelä 

2013.) Tutkimusten mukaan kotihoito perustuu usein sairauslähtöiseen voimavarojen 

huomioimiseen ja niiden tukemikseen (Turjamaa ym. 2011). Suurin osa muistisairaiden 

ja ikääntyneiden muistisairaiden hoitotyöstä on keskitetty kotihoitoon (Elo ym. 2013).  

 

4.1 Muistisairaan henkilön palveluketju 

 

Vanhuspalvelulain 980/2012 16§ mukaan kunnan velvoite on laatia suunnitelma ikään-

tyneen väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta. Lain tehtävänä on 

tukea ja parantaa ikääntyneiden henkilöiden mahdollisuuksia saada laadukkaita sosiaali- 

ja terveyspalveluita, ohjausta muiden palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeiden mukai-

sesti. Ikääntyneiden palvelujen tulee olla oikea aikaisia sekä riittäviä. Erityisesti on 

kiinnitettävä huomio kuntoutumista edistäviin palveluihin ja ensisijaisesti kotiin annet-

taviin palveluihin. (STM 2012:12.) Palvelutarpeen selvittämisessä tarkastellaan koko-

naisvaltaisesti henkilön hyvinvointiin, terveyteen, toimintakykyyn ja itsenäiseen suoriu-

tumiseen tukevien palvelujen tarvetta (Alastalo ym. 2013). 

 

Ikääntyneen muistisairaan hoitoketju on palvelukokonaisuus, jonka avulla tutkitaan ja 

hoidetaan sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla. Hoitoketjun lähtökohta on valtakun-

nalliset suositukset muistisairaan hoitotyön tueksi ja yhteinen sopiminen työn- ja vas-

tuunjaosta hoidon kaikkien vaiheiden osalta. STM (2008:3,2012) on laatinut valtakun-

nallisia suosituksia ikääntyneiden ja muistisairaiden palvelukokonaisuuksien muodos-

tamisesta. Niihin liittyvät usein eri organisaatioiden, toimijoiden ja eri ammattiryhmien 

yhteistyöhön perustuva palvelukokonaisuus. Suhonen ym. (2015) tutkimuksen mukaan 

muistisairaan optimaalinen palvelukokonaisuus koostuu seitsemästä pääteemasta, jotka 

ovat: 

 

 hoidon sujuvuus ja palvelurakenteen selkeys 

 sovitut tehtävät ja vastuualueet 

 osaaminen ja ammattitaito 
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 vuorovaikutus ja palveluasenne 

 tiedonkulun sujuvuus 

 hoitoa koskevan päätöksenteon avoimuus ja osallisuus 

 resurssien riittävyys 

 

Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan kotihoidon henkilökunta pystyy ymmär-

tämään kotihoidon asiakkaan tarpeita, hänen mieltymyksiään ja valintoja. Omaisten 

huomioimisessa havaittiin rohkaisevaa otetta muistisairaan päätöksenteossa ja kotihoi-

don rutiineihin osallistumisesta. Kotihoidon palvelu auttoi vähentämään omaisten hen-

kistä painetta ikääntyneen muistisairaan hoitotyöstä ja ehkäisemään syntyviä kriisejä. 

(Rothera ym. 2008.) Tutkimustulosten perusteella on kiistatonta se, että toimivat hoito- 

ja palveluketjut tukevat muistipotilaan ja heidän omaisten tai läheisten fyysistä, psyyk-

kistä ja sosiaalista toimintakykyä (Suhonen ym. 2015). 

 

Monipuolisen ikääntyneen muistisairaan hoito koostuu moniammatillisesta tiimityöstä 

ja tiimin hoitajien tulee olla perehtynyt muistisairauksiin sekä niiden tuomiin haasteisiin 

ikääntyneen muistisairaan kotihoidon hoitotyössä. Ikääntyneen muistisairaan hoitoket-

juun kuuluu myös muistisairaan omahoito, läheisen tukeminen, kotihoito, kuntouttava 

päivätoiminta, säännöllisesti toistuva jaksottaishoito. Muistipoliklinikan henkilökunta ja 

muistikoordinaattori ovat keskeisiä henkilöitä ikääntyneen muistisairaan ja hänen 

omaisten ja läheistensä tilanteen seurannassa ja tukemisessa avohoidossa. (Suhonen ym. 

2011.)  

 

Kotihoidossa olevat ikääntyneet muistisairaat tarvitsevat räätälöityjä terveyden- ja sosi-

aalihuollon palveluita. Muistisairaan omaisten osalta on oleellista kannustaa ja tukea 

etenevän muistisairauden eri vaiheissa sekä erilaisten palveluiden selvittämisessä. Muis-

tisairaan toimiva hoitoketju turvaa hoito- ja kuntoutuspalveluiden jatkuvuuden muisti-

sairaudesta ja kommunikaatioin vaikeutumisesta huolimatta. Palveluketjun yhteistyön 

merkitys korostuu ja oikein toteutettu hoito säästää ilman merkittävää sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kustannusten kasvua sekä ikääntyneen muistisairaan, että hoitavien yk-

siköiden kuormitusta hoidon laatua vaarantamatta. (Suhonen ym. 2011, Martikainen & 

Viramo 2015.) 
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Vuoden 2015 muistibarometrin kehittämiskohteena on rakentavan palvelujärjestelmän 

kehittäminen muistisairaiden ihmisten kasvavan määrän huomioiminen entistä parem-

min. Aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien ennalta ehkäiseminen ovat edel-

leen vaikuttavampien muistisairaan palvelujen ja kuntien taloudellisuuden kestävyyden 

mahdollistaja. Muistibarometri (2015) tulokset osoittavat, että palvelurakenteen uudis-

taminen muistisairaiden osalta on yli kaksi kolmasosaa vanhuspalvelujen käyttäjistä. 

(Finne-Soveri ym. 2015.) 

 

4.2 Kotiin annettavat palvelut 

 

Vanhuspalvelulaki 980/2012 turvaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Vanhuspalvelulaki ohjaa kuntia tukemaan 

ikääntyneiden kotona asumista. Toukokuussa 2015 julkistettu hallitusohjelman paino-

piste on iäkkäiden osalta iäkkäiden kotona asumisen, omaishoidon ja sukupolvien väli-

sen yhteyden. Muistisairaan kotona asuminen edellyttää palvelujärjestelmältä, kolman-

nen sektorilta suurempaa ymmärtämistä, osaamista ja joustavia palveluita. Vanhuspal-

velulaki on osa vuonna 2013 laadittu laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi. 

(Finne-Soveri 2015.) 

 

Laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista velvoittaa kuntia tukemaan ikääntyneen väestön kotona selviyty-

mistä. Kotiin annettavat palvelut ovat kotihoitoa, jolla tarkoitetaan kotipalvelun ja koti-

sairaanhoidon tehtävien muodostamaa, kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta. 

Kotisairaanhoito on terveydenhuolloksi katsottavaa toimintaa, kuten lääkehoidon toteut-

tamista. Kotisairaanhoitoa toteuttavat sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Kotipalvelua voi-

daan järjestää kotihoidon tueksi myös iltaisin, viikonloppuisin ja yöaikaan. Kotipalvelun 

työntekijät ovat pääasiassa kodinhoitajia, kotiavustajia ja lähihoitajia. Kotihoidon palve-

lut ovat asiakkaille maksullisia ja maksu määräytyy asiakasmaksulain 734/1992 perus-

teella. (Valvira 2015.) 

 

Kotiin annettavien palveluiden keskeisenä tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonais-

valtaista hyvinvointia, mahdollistaa itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja 

parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä (Sitra 2011). Tutki-

musten perusteella iäkkäät ovat kuvanneet kotihoidon palvelujen tukevan heidän päivit-



18 
 

täistä selviytymistään arjen askareissa sekä hoitajan ammatillinen rooli on tärkeä.  Koti-

hoidon hoitajat ovat puolestaan kuvanneet voimavaralähtöisen hoitotyön merkityksen 

tukevan iäkkäiden kotona selviytymistä mutta iäkkäiden voimavaroja ei ole yksilöity tai 

konkretisoitu sekä kotihoito koetaan sairauskeskeiseksi. Kotihoidon hoitajien tulee käyt-

tää työssään niitä menetelmiä, jotka ovat näyttöön perustuvia ja perushoitoon liittyviä 

sekä edistävät kotihoidon asiakkaan henkilökohtaisia voimavaroja. (Turjamaa ym. 2011, 

Turjamaa ym. 2013.) 

 

Ikääntynyt muistisairas, joka on kotihoidon palvelujen piirissä ja tarvitsee sairauksiensa 

tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa, eikä kykene itsenäisesti tai omais-

ten avun turvin käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja toteutukseen on etuoi-

keutettu kotihoidon tai tukipalvelujen käyttöön (Sitra 2011).  

 

4.3 Säännöllinen kotihoito  

 

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan julkisen sektorin tai yksityisen palveluntuottajan 

kotiin järjestettävää hoitoa ja huolenpito asumiseen, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin 

sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamiseen 

ja avustamiseen (Kunnat.net 2015). Kotihoito sisältää Sosiaalihuoltolain 710/1982, 20 

§:n ja 21 § ja Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n kotipalvelun ja Kansanterveyslain 66/1072, 

13 §:n 1 momentin tarkoittamaa kotisairaanhoitoa (Sitra 2011, Kunnat.net 2015). 

 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat useimmiten ikääntyneitä muistisairaita ihmisiä, 

joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut ja he tarvitsevat kotoa 

asumisen tueksi ulkopuolista apua (Sitra 2011). Kotihoidon palvelujen tehtävänä on 

tukea ja auttaa ikääntynyttä ja muistisairasta silloin, kun hän tarvitsee sairauden tai alen-

tuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista kuten 

henkilökohtaisen hygienian hoidosta (Valvira 2015). Tutkimusten mukaan yksilöllisiin 

syihin liittyen kotihoidon palvelujen käytön on todettu lisääntyvän ihmisten ikääntymi-

sen myötä. Vuonna 2015 säännöllisen kotihoidon asiakkaista 40 prosentilla oli diag-

nosoitu muistisairaus. (Finne-Soveri 2015.) Ikääntyneen muistisairaan säännöllisen ko-

tihoidon palvelutarpeen määrittelyssä lähtökohtana on muistisairaan hoitotyön tarveläh-

töinen avuntarve (Eloniemi-Sulkava ym. 2015). 
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Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastotietojen mukaan vuonna 2009 

sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalveluissa, palveluasumisessa ja säännöllisessä 

kotihoidossa oli yhteensä noin 36000 jotakin muistisairautta sairastavaa asiakasta 

(Vuorio & Väyrynen 2011). Säännöllinen kotihoito perustuu säännönmukaisuuteen 

ja jatkuvaan kotiin annettuun palveluun. Säännöllinen kotihoidon palvelujen myön-

tämiselle kunnat ovat asettaneet säännöllisen kotihoidon palvelujen ehdot eli kritee-

rit. Kriteereissä edellytetään ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyssä tapahtunutta 

pysyvää alenemista siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumisen tueksi ulkopuo-

lista apua. Kotihoidon asiakkaan säännöllinen palveluntarpeen tulee olla säännöllistä 

ja vähintään kerran viikossa tapahtuvaa kotihoidon palvelua. Säännöllisen kotihoi-

don asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon on määritelty säännöl-

lisen kotihoidon palvelut ja määrät. (Sitra 2011.) Taulukossa 1 havainnollistetaan 

säännöllisen kotipalvelun piirissä olevat muistisairaat asiakkaat vuosina 2001 – 

2009. 

           

        2003 2005 2007 2009 

 

           

8,7 

 10,4 11,2 12,2 
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Taulukko 1. Muistisairaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet (%) eräissä sosiaali- ja terveys-

palveluissa (THL 2009, Vuorio & Väyrynen 2011 mukaillen) 

 

           

            
 Muistisairaat    

lkm 

 % osuus kaikista asiakkaista  

Vuosi  2001 2003 2005 2007 2009 2001 2003 2005 2007 2009 

 

Säännöllinen 

kotihoidon 

piirissä  

 

4339 5234 6572 7 134 7 998 7,1 8,7 10,4 11,2 12,2 

 

           

            

 

 

   4.3  5.3  6.3  7.3  8.3  9.3  10.3  11.3  

4.4 Tilapäinen kotihoito  

 

Ikääntyneen muistisairaan tilapäistä kotihoitopalvelua voidaan järjestää joko vuorohoi-

tona tai yhteisökoti perhehoitokoti palveluna.  Yhteisökodit ovat koteja, joissa asuu use-

ampia hoitoa tai hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Yhteisökoteja ovat esimerkiksi tehostettu 

palveluasuminen, palveluasuminen, ryhmäkodit sekä perhehoitokodit.(Mäkisalo–

Ropponen 2015.) Ikääntyneen muistisairaan perhehoitokoti tai vuorohoidon hoidollinen 

tavoite on antaa omaiselle tai läheiselle mahdollisuus lepoon, omaan elämään ja irtiottoa 

muistisairaan hoitamisesta ja hoitovastuusta. Lisäksi tilapäisen hoitopaikan henkilökun-

nan tulisi tietää muistisairauksista ja siihen liittyvistä kuntouttavasta toiminnasta. Tila-

päinen hoito voi toimia yleiskunnon kohottajana, virikkeiden tuottajana ja turvallisuu-

den lisääjänä muistisairaalle kuin hänen omaiselle tai läheiselle. Tilapäisessä hoidossa 

voidaan tehdä ja arvioida muistisairaan terveyteen liittyviä tarkastuksia ja lääkemuutok-

sia. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja kuntoutusmuotojen sopivuus voidaan toteuttaa 

tilapäisen hoidon aikana.  (Lotvonen ym. 2014, Mäkisalo – Ropponen 2015.) 

 

4.5 Tukipalvelut  

  

Ikääntyneet muistisairaat tarvitsevat kotona asumisen tueksi omaisia/läheisiä ja ammat-

tihenkilöiden tukiverkostoa. Ikääntyneen muistisairaan kotona asumisen tukemiseksi 

tukipalvelua tuottavat kunnan ja yksityiset palveluntuottajat sekä erilaiset järjestöt. 

Yleisimpiä kotiin annettavia palveluja ovat hoivapalvelut, sairaanhoito- ja lääkäripalve-

lut, ateriapalvelu, siivouspalvelu, pyykkipalvelu ja kauppapalvelut. Monet kunnat tar-

joavat myös ystäväpalvelua seurakunnan diakonia- tai vapaaehtoistoimintaa. Myös ko-
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din ulkopuolella tapahtuva toiminta esimerkiksi päivätoiminta tai viriketoiminta on osa 

ikääntyneen muistisairaan tukipalvelua. On tärkeää, että muistisairauden alkuvaiheessa 

kodin ulkopuolella tapahtuvat sosiaaliset suhteet ja harrastustoiminta säilyvät mahdolli-

simman pitkään aktiivisena. (Lotvonen ym. 2014.) 

 

4.6 Kotihoidossa työskentelevä hoitohenkilöstö  

 

Noron ym. ( 2015) tehdyn vanhuspalvelulain seurantatutkimuksen mukaan kotihoidossa 

työskenteli yhteensä 13 236 henkilöä, joista 92 prosenttia työskenteli julkisella puolella. 

Näistä nimikesuojattuja (lähihoitaja) oli kaksi kolmesta sekä julkisessa että yksityisessä 

kotihoidossa. Koulutettuja kodinhoitajia ja koti-avustajia oli julkisessa kotihoidossa 

joka seitsemäs ja yksityisellä puolella vain joka neljästoista. Työajasta välittömään asia-

kastyöhön kohdistui julkisessa kotihoidossa puolet työajasta ja yksityisessä kotihoidossa 

kolme neljäsosaa työajasta. (Noro ym. 2014.) Taulukossa 2 on kuvattu kotihoidon hen-

kilökunnan vakanssit ammattiryhmittäin vuonna 2014. 
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Taulukko 2. Kotihoidon henkilöstörakenne vuonna 2014 (Noro ym. 2015 mukaillen )   

  

Suunniteltu hen-

kilöstörakenne 

  

Toteutunut  

henkilöstörakenne 

 

 

 

 LKM % LKM % 

Osaston- ja apulais-

osastonhoitajat tiimi-

vastaavat  

 

547 3 346 3 

Sairaanhoitajat, ter-

veydenhoitajat  

2075 12 1667 12 

Lähihoitajat, pe-

rushoitajat  

11538 68 9488 70 

Kodinhoitajat ja koti-

avustajat 

1838 11 1404 10 

Hoiva-avustajat 104 1 53 0 

Fysioterapeutit 128 1 50 0 

Puheterapeutit 0 0 0 0 

Toimintaterapeutit 14 0 16 0 

Sosiaaliohjaajat- ja 

kasvattajat 

29 0 21 0 

Geronomit 26 0 17 0 

Sosionomit 72 0 55 0 

Muu sosiaalihuollon 

ja terveydenhuollon 

koulutus 

103 1 56 0 

Muu henkilöstö (ei 

sosiaali- ja tervey-

denhuollon koulutus) 

387 2 325 2 

Eri ammateissa toi-

mivia yhteensä 

 

 

16861 100 13488 100 

 

 

Noro ym. (2015) seurantatutkimuksen mukaan kotihoidon henkilöstörakenteeseen oli 

suunniteltu yhteensä 16 861 vakanssia mutta toteutunut henkilöstömäärä oli suunnitel-

tua pienempi yhteensä 13488 työntekijää.  Suurimmaksi ammattiryhmäksi muodostui 

lähi- ja perushoitajat 68 prosenttia. Sairaanhoitajat/terveydenhoitajat 12 prosenttia ja 

kodinhoitajat ja kotiavustajat noin 10 prosenttia. Hoiva-avustajien osuus kotihoidossa 

oli pienin 0 prosenttia. (Noro ym. 2015.) 
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5 IKÄÄNTYNEEN MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYVYN TUNNISTAMISEEN 

JA TUKEMISEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN   

 

Kansallinen muistiohjelma 2012 - 2020 on asettanut tavoitteeksi varhaisen muistisaira-

uksien tunnistamisen hoitotyössä. Muistisairauksien varhaisdiagnostiikka on kehittynyt 

ja nykyään on käytössä yhä parempia työvälineitä esimerkiksi Alzheimerin taudin ja 

muiden muistisairauksien varhaiseen toteamiseen. Muistisairauksiin liittyvissä ongel-

missa kotihoidon henkilökunnan tukena toimivat perusterveydenhuollon muistipolikli-

nikan henkilökunta, johon kuuluvat muistikoordinaattori, muistihoitaja ja geriatriaan 

erikoistunut lääkäri. (Suhonen ym. 2015.) Ikääntyneen muistisairaan seuranta ja konsul-

taatiokäytännöt toteutetaan muistipoliklinikan muistisairaanhoitotyön asiantuntijoiden 

avulla ja he ovatkin avainasemassa ikääntyneen muistisairaan hoitotyössä (Juva 2014). 

 

Toimintakyvyn käsite on laaja ja käsittää ihmisen koko hyvinvoinnin. Toimintakyky 

voidaan määritellä voimavaralähtöisesti, jäljellä olevan toimintakyvyn tasona, tai todet-

tuina toiminnan vajeina. (STM 2006.) Toimintakyvyn käsite gerontologisessa tutkimuk-

sessa ja vanhustyössä on määritelty keskeiseksi asiaksi ikääntyneen väestön hoitotyössä 

(Pohjolainen & Salonen 2012). Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn heikentymi-

nen ja sen aleneminen ovat merkittävä kansanterveysongelma, jonka on arvioitu yleis-

tyvän väestön ikääntyessä (Erkinjuntti ym. 2015). Ikääntyneen muistisairaan toiminta-

kyvyn aleneminen sisältää avuntarpeen päivittäisissä perustoiminnoissa kuten ruokai-

lussa, peseytymisessä, wc-käynneissä, pukeutumisessa sekä muissa perushoitoon liitty-

vissä toiminnoissa kuten turvallisen lääkehoidon toteutus (Sitra 2011). 

 

Gerontologinen tietopohja sisältää empiirisen ja eettisen tiedon sekä persoonallinen ja 

esteettinen tietopohjan. Empiiristä tietopohjaa tarvitaan erityisesti vanhenemisprosessis-

ta, ikääntyneen muistisairaan sairauksista ja sosiaaliturvasta. Eettisten tietojen keskei-

nen sanoma on ikääntyneen muistisairaan tasa-arvoinen kohtelu sekä erilaisuuden hy-

väksyminen. Myönteinen asenne ikääntymistä ja muistisairaan hoitotyötä kohtaan, 

muistisairaan arvostus ja voimavaralähtöisen hoitotyön hallinta on osa eettistä ikäänty-

neen muistisairaan hoitotyötä. Eettinen tietopohja perustuu ikääntyneen muistisairaan 

arkielämän tuntemiseen, selviytymiseen arjessa ja tapaturmariskien huomioimiseen.   

Eettiseen toimintaa liittyy myös toimintakyvyn tunnistamisessa apuvälineet ja teknolo-
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gian hyödyntäminen ikääntyneen muistisairaan hoitotyötä. (Hyttinen 1999, Eriksson 

ym. 2012.) 

  

Tutkimustietoa löytyy runsaasti ikääntyvän väestön fyysisen toimintakyvyn arvioinnista 

ja sen keskeisistä sisällöistä. Tutkimustulokset osoittavat, että fyysisellä aktiivisuudella 

on monia positiivisia vaikutuksia ikääntyvään väestön hyvinvointiin. Toimintakykyä voi 

kohentaa vielä hyvinkin korkeassa iässä. Tutkimustieto vahvistaa myös psyykkisen toi-

mintakyvyn aktiivisuuden hidastavan kognitiivista rappeutumista ja harjoitus lisää kog-

nitiivista kapasiteettia tai hidastaa sen heikkenemistä. (Pohjolainen & Salonen 2012.) 

 

Toimintakyvyn tunnistamisen yhtenä osana on arvioida eri menetelmillä ikääntyneen 

muistisairaan toimintakykyä ja laatia kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja 

palvelusuunnitelman lähtökohtana on arvioida ikääntyneen muistisairaan fyysistä, kog-

nitiivista, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kuntoutumista. (Savikko ym. 2014.) 

Suunnitelma laaditaan heti ikääntyneen muistisairauden diagnoosin jälkeen ja se laadi-

taan muistipoliklinikalla tai erikoissairaanhoidossa geriatrin arvioinnin perusteella (Elo-

niemi-Sulkava ym. 2015). Varhaisessa vaiheessa laadittu suunnitelma on ohjaava ja 

neuvoa antava ja sen tarkoitus on ohjata sekä auttaa muistisairasta itseään ja omaisia 

sopeutumaan paremmin etenevään muistisairauden tuomiin haasteisiin (S¢rensen ym. 

2008).  

 

5.1 Toimintakyvyn määrittely ja arviointi 

  

Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn määrittelyssä arvioidaan ihmisen kognitiivis-

ta, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kotihoidon hoitajat ovat tärkeässä roolissa 

ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn arvioinnissa. Hoitajien tulee kiinnittää huomio 

muistisairaan arjessa selviytymiseen ja sen puutteellisuuteen tai ongelmiin. (Kuikka ym. 

2007.) Toimintakyvyn ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen arviointi on tärkeää 

muistisairauden vaikeusasteen määrittelyssä. Toimintakyky määrittelyssä ja päivittäisen 

toimintakyvyn arvioinnissa hoitajan tulee kiinnittää huomio tiedonkäsittelyn ja omatoi-

misuuden arviointiin. Tähän kuuluu myös oleellisesti tiedonkeruu omaisilta tai ystäviltä. 

Hoitajan tulee tehdä arvio myös mielialasta ja käytösoireista. Erityisesti kotihoidon tuki-

toimia ja sosiaalisten etuuksien tarvetta arvioitaessa tulee saada hyvinkin tarkka kuvaus 

muistisairaan yksilöllisestä toimintakyvystä. (Rosenvall 2015.) Haastavia mutta tärkeitä 
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arvioinnin osa-alueita ovat muistisairauden vaikeusasteen määrittäminen ja avuntarpeen 

arviointi. Toimintakyvyn määrittelyssä ja arvioinnissa tulee kuvata mahdollisimman 

seikkaperäisesti ja tarkasti ikääntynyt muistisairaan kotona selviytyminen. Pienetkin 

muutokset esimerkiksi asuinympäristössä tai sosiaalisessa tilanteessa saattavat vaikuttaa 

muistisairaan toimintakyvyn arviointiin. (Rosenvall 2015.) 

 

5.2 Kotihoidon hoitajien kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvä osaaminen  

 

Kognitiivinen (älyllinen) toimintakyky käsittää muistin, oppimisen, tiedon käsittelyn, 

toiminnan ohjauksen ja kielellisen toiminnan (STM 2006). Lievän kognitiivisen käsitet-

tä käytetään luonnehtimaan normaalin ikääntymisen ja lievän muistisairauden välivai-

hetta. Lievä kognitiivinen heikentyminen on subjektiivinen muistioire tai oire tiedonkä-

sittelyssä mutta jokapäiväisissä arjen toiminnoissa ei esiinny vielä ongelmia. Lievä kog-

nitiivinen oire ei ole diagnoosi mutta kotihoidon hoitajien on syytä tunnistaa lievän 

kognitiivisen oireet, koska sitä pidetään etenevien muistisairauksien vaaratilanteena. 

Etenevän muistisairauden yksi ongelmallisin oire on kognitiivinen käytösoire. Näitä 

käytösoireita esiintyy lähes kaikilla etenevää muistisairautta sairastavalla. (Mattila ym. 

2015.) Kognitiivisen toimintakyvyn aleneminen ymmärretään muistisairaan heikenty-

neenä kykynä tehdä päätöksiä jokapäiväisessä elämässä. Hoitotyön tarve on väistämä-

töntä ja seurausta kognitiivisen tilan alenemisesta johtuen. (Stormoen ym. 2014.)  

 

Ikääntyneen muistisairaan kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen näkyy heikenty-

neenä kykynä tehdä päätöksiä jokapäiväisessä elämässä (Stormoen ym. 2014). Tiedon 

käsittelyyn liittyvissä ajattelutoiminnoissa, kuten havaitsemisessa, muistissa, kielellises-

sä ajattelussa ja päättelyssä esiintyy ongelmia (Soininen & Hänninen 2006). Kotihoidon 

hoitajien kognitiivisen toimintakyvyn osaamisen keskeinen asia on hallita erilaisten 

muistiin ja toimintakykyyn liittyvien mittareiden, fyysisen toimintakyvyn kotikuntou-

tusosaaminen sekä kuntoutuksen harjoittelupäiväkirjan käyttö ja ylläpitoa (Juva 2014, 

Hiltunen 2015).  

 

Kotona tehtävillä ja yksilöllisesti suunnitelluilla harjoitteilla on mahdollista ylläpitää 

ikääntyneen muistisairaan toimintakykyä (Martikainen & Viramo 2015). Ikääntymisen 

myötä kognitiiviset toiminnot hidastuvat ja heikkenevät. Tästä syystä kotihoidossa 

työskentelevien hoitajien on kiinnitettävä erityistä huomioita ikääntyneen muistisairaan 
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kognitiivisen toimintakyvyn ja terveydentilan arviointiin ja sen kohenemiseen etenkin 

fyysisen lihasvoiman palauttamiseen. Fyysinen toimintakyky perustuu hengitys- ja ve-

renkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ja fyysiseen harjoitteluun. 

(Mattila ym. 2015.) Fyysisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään 

muistisairaan toimintakykyä ja hidastamaan sen heikkenemistä sekä optimoimaan elä-

mänlaatua. Kotihoidon henkilökunnan toteuttama muistisairaan kotona tapahtuva kun-

toutus on tutkimusten mukaan todettu tukevan muistisairaan omista voimavaroista läh-

töisin olevaa toimintakykyä. Suunnitellulla ja säännönmukaisella kuntoutuksella voi-

daan hidastaa muistisairaan fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä. 

(Muistiliitto 2015.)  

 

Kuntoutustilanteissa hoitajan on kiinnitettävä huomio siihen, että muistisairas unohtaa 

helposti annetut ohjeet, eikä kuntoutus etene ilman aktiivista tukea.  Päivittäisiin toimin-

toihin tarvittavan liikuntakyvyn säilyttämiseen sekä itsestä huolehtimisen ja omatoimi-

suuden lisäämiseen ja tukemiseen tulisikin panostaa entistä enemmän. Aktiivinen tuke-

minen lihasvoiman kuntouttamisessa on erittäin tärkeää koska kognitiivisesti heikenty-

nyt muistisairas on vaarassa päätyä ennenaikaisesti laitoshoitoon. (Mattila ym. 2015.) 

Kognitiivisesta kuntoutuksesta on hyötyä lievästä muistin heikkenemisestä kärsiville 

ihmisille (Pohjalainen & Salonen 2012, Hiltunen 2015).  

 

Kotihoidossa ikääntyneen muistisairaan hoitoketjun palvelukokonaisuuden suunnitte-

lussa ja arvioinnissa käytetään ikäihmisille ja muistisairaille suunnattua toimintakyvyn 

ja avuntarpeen määrittämisen mittareita. Muistiin liittyvät mittarit ovat osa ikääntyneen 

muistisairaan hoitotyötä ja hyödyllinen apuväline kotihoidon hoitajille toimintakyvyn 

kartoittamisessa. Mittareiden avulla saadaan lyhyessä ajassa arvokasta tietoa ikäänty-

neen muistisairaan tiedonkäsittelyyn liittyvien oireiden luonteesta, vaikeusasteesta ja 

käytännön haittaavuudesta. Muistiin liittyvät mittarit ovat osoittautuneet tehokkaaksi 

tavaksi kerätä tietoa muistioireiden eri vaiheiden kartoittamiseksi. (Hänninen ym. 2015, 

Koivisto 2014.)  

 

Kotihoidon hoitajien olisi syytä seurata kognitiivista heikkenemistä MMSE ja CERAD 

mittareiden avulla 6-12 kuukauden välein (Hallikainen 2014). Yleisimmin kognitiivi-

seen toimintakyvyn mittaamisessa käytetään yksikertaista Mini-Mental State Exa-

minatio (MMSE) mittaria. Mittarin sisältää 30 kysymyksestä orientaatioista, muistista, 
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päättelystä ja hahmottamisesta. MMSE mittaria tarkempi mittari on kognitiivista toi-

mintakykyä mittaava CERAD (The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer`s 

Disease) tehtäväsarja, joka on kehitetty erityisesti Alzheimer taudin varhaisen vaiheen 

toteamiseen. (Muistiliitto 2015.) CERAD mittari erottelee kohtalaisen hyvin alkavan 

Alzheimer taudin normaaliväestöstä (Suhonen ym. 2015). CERAD mittari on kehitetty 

iäkkäiden muistihäiriöiden ja muistisairauksien ensivaiheen tutkimuksiin. CERAD mit-

tari kuuluukin osaksi muistisairauden persusselvityksiä ja sitä käytetään yleisemmin 

muistipoliklinikoilla. CERAD mittarin tehtävät arvioivat välitöntä ja viivästettyä muis-

tia, nimeämistä, hahmottamista, toiminnanohjausta ja sujuvuutta. Tehtäväsarjan tekemi-

nen kestää n. 45 - 60 minuuttia ja tehtäväsarjan käyttäminen edellyttää hoitajalta pereh-

tyneisyyttä sen tehtävien tekemiseen ja ohjeisiin sekä tulosten tulkintaan. (Muistiliitto 

2015.)  

 

RAVA mittari arvioi muistisairaan toimintakyvystä: näköä, kuuloa, puhetta, liikkumis-

ta, virtsaamisen ja suolen toimintaa, syömisen, lääkkeenoton, pukeutumisen, peseytymi-

sen, muistin ja psyykeen toimintaa. RAVA mittarin avulla kotihoidon asiakkaalle laske-

taan RAVA indeksi, joka auttaa sopivien kotihoitopalvelujen tai muun hoitomuodon 

tarpeen määrittelyssä. Indeksin arvot vaihtelevat välillä 1,29 – 4,02. Mitä suurempi in-

deksiarvo on, sitä suurempi on hoidon ja hoidon tarve. RAVA indeksiä käytetään apu-

välineenä ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn ja hoitopaikan valinnan arvioinnis-

sa. (Luukkonen 2002, Muistiliitto 2015.) Päivittäisten toimintojen perusmittaamisessa 

käytetään ADL (activities of daily living) mittari, jossa tarvittavan avuntarpeen määrä 

pisteytetään ja pisteiden yhteissumma kuvaa sitä, kuinka paljon muistisairas tarvitsee 

toisten ihmisten apua. Arviointi sisältää avuntarpeen peseytymisessä, pukeutumisessa, 

WC:ssä käynneissä, liikkumisessa kodin sisällä, pidätyskyvyssä ja ruokailussa. IADL 

(instrumental activities of daily living) mittari kuvaa puolestaan avuntarvetta välineelli-

sissä arkitoiminnoissa kuten puhelimen käyttö, kaupassa käynti, aterioiden valmistus, 

kodin hoitaminen, pyykinpesu, kulkuvälineiden käyttö, lääke- ja raha asioiden hoito. 

(Rosenvall 2015.)  

 

Toimintakykyä mittaava mittari on myös Barthelin indeksi. Depressioseulana käytetään 

GDS -15 –kyselyä (Geriatric Depression Scale) ja dementian vaikeusasteen mittarina 

CDR – luokitusta (Clinical Dementia Raiting). (Uusitalo 2015, Hänninen 2014.) Mitta-

reiden ja muistikyselyjen käytöstä ja ikääntyneen muistisairaan hoitotyöstä kotihoidon 
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henkilökunnalla on mahdollisuus hyödyntää muistipoliklinikan henkilökunnan ammatti-

taitoa  (Juva 2014). 

 

5.3 Kotihoidon hoitajien psyykkiseen toimintakykyyn liittyvä osaaminen 

 

Psyykkinen toimintakyky käsite liittyy ihmisen elämänhallintaan ja tyytyväisyyteen, 

mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Itsearvostus, mieliala, omat voimavarat 

ja erilaisista asioista selviytyminen ovat osa psyykkisen toimintakyvyn kokonaisuutta. 

Kanssaihmisten suhtautuminen muistisairaaseen ihmiseen saattaa radikaalisti muuttua 

muistidiagnoosin tultua esille. Muistisairas ihminen saatetaan helposti käsittää kykene-

mättömäksi tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2006.) 

 

Muistisairaan hoitotyössä on tärkeää ymmärtää, ettei muistisairas sairasta tyhjiössä vaan 

hän on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Toimintakyvyn tunnistami-

sessa huomio tulisikin kiinnittää siihen ympäristöön missä muistisairas ihminen toimin-

takykyään käyttää, ylläpitääkö vai heikentääkö ympäristö muistisairaan toimintakykyä. 

Hoitohenkilökunnan tulee tunnistaa ne mahdollisuudet tai esteet psyykkisen toiminta-

kyvyn ylläpitämiseksi. Ikääntynyt muistisairas tulee nähdä aktiivisena toimijana oman 

arkielämänsä suhteen, eikä passiivisena toimijan kohteena. Ikääntyneen muistisairaan 

psyykkisen toimintakyvyn tunnistaminen ja erilaisten käytösoireiden taustalla olevien 

syiden selvittäminen on myös tärkeää. Päivittäisissä kotihoidon tilanteissa ja muistisai-

raan kohtaamisissa hoitajan tulisi huomioida muistisairaan yksilölliset psyykkistä toi-

mintakykyä aktivoivat menetelmät hyödyntämällä niitä jäljellä olevia henkisiä kapasi-

teetteja sekä tukea ikääntynyttä muistisairasta päätöksenteossa lähtökohtana ikäänty-

neen muistisairaan omat voimavarat ja kiinnostuksen kohteet. (Heimonen ym. 2009, 

Hoe & Thompson 2010,Vataja 2014.) 

 

Usein käyttäytymiseen liittyviä muutoksia pidetään luonnollisena osana muistisairautta, 

eikä niihin sen vuoksi kiinnitetä riittävästi huomiota. Psyykkisiin oireisiin liittyvä hä-

peäleima koetaan vahvana ja käyttäytymisen muutokset lisäävät muistisairaiden sairas-

tuvuutta somaattisiin sairauksiin esimerkiksi masennus voi nopeuttaa ja vaikeuttaa 

muistisairauden etenemistä ja apatia voi aiheuttaa aktiivisuuden vähenemistä. Tällöin 

muistisairas voi istua tai maata paikallaan ja hän liikkuu vain kehotuksesta, vaikka hä-
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nen toimintakykynsä mahdollistaisi entisenlaisen fyysisen toiminnan ja aktiivisuuden.  

Puheen tuottaminen spontaanisti vähenee, mutta muistisairas kykenee vastaamaan yksit-

täisiin kysymyksiin. Tunne-elämä saattaa latistua ja muistisairaan kokemat ilon ja surun 

tunteet, vihan ja hellyyden osoitukset saattavat kadota. (Heimonen ym. 2009, Hoe & 

Thompson 2010, Paajanen & Hänninen 2013, Kivipelto & Ngandu 2013, Vataja 2014.) 

 

Kotihoidon hoitajien ja omaisten on hyvä tietää, että psyykkiset oireet tai häiriöt eivät 

johdu yhdestä syystä, vaan ne johtuvat monista tekijöistä. Uudet tutkimukset ovat osoit-

taneet, että aivoterveyttä edistävällä toiminnalla voidaan hidastaa ja mahdollisesti myös 

ehkäistä ajattelutoimintojen heikentymistä. Tutkimustiedon perusteella liikunta, aivojen 

suojaaminen vammoilta, terveellinen monipuolinen ravinto sekä sydän- ja verisuonitau-

tien ehkäisy ovat tärkeitä aivoterveyden edistämistä. Kotihoidon ja muistipoliklinikan 

muistisairaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa on tärkeää huomioida ja tunnistaa niitä 

riskitekijöitä, joihin voidaan ennaltaehkäisevällä muistisairaan hoitotyöllä vaikuttaa. 

(Heimonen ym. 2009, Hoe & Thompson 2010, Paajanen & Hänninen 2013, Kivipelto & 

Ngandu 2013, Vataja 2014.) 

 

Ikääntynyt muistisairas voi olla myös ahdistunut. Hoitajien työkokemuksella sekä teo-

reettisella tietämyksellä muistisairauksista ja käytösoireista valveutunut hoitaja kykenee 

tunnistamaan ikääntyneen muistisairaan psyykkiseen toimintakykyyn liittyvän ahdistu-

neisuuden tunteen. (Saarnio & Isola 2010.) Ahdistuneisuus liittyy usein masennukseen 

ja siinä esiintyy aina fyysisiä oireita esimerkiksi sydämen tykytystä, hengenahdistusta, 

palan tunnetta kurkussa, korvien soimista, näkökentän kaventumista, hikoilua, vapinaa, 

huimausta tai kuvotuksen tunnetta. Ahdistuneisuus näyttäytyy usein myös pelokkuutena 

ja muistisairaan kokemana yksijäämisenä pelko voi aiheuttaa ahdistusta. Muistisairas 

voi kantaa huolta tulossa olevista tapahtumista kuten lääkärin vastaanotolle lähtemises-

tä. Lisäksi hoitaja tulisi tunnistaa, että ahdistus voi näyttäytyä myös kiukkuisuutena tai 

raivonpuuskina ja äkillisenä voimakkaana itkuisuutena. (Gillic & Muriel 2012,Vataja 

2014.) 

 

Mahdollisimman varhainen havaitseminen aggressiivisesta käyttäytymisestä luo turval-

lisuuden tunnetta muistisairaalle itselle, omaiselle ja hoitajalle. Hoitajan on pyrittävä 

ehkäisemään aggressiivisen käyttäytymisen syntyminen ja avoin keskustelu muistisai-
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raan aggressiivisesta käyttäytymisestä yhdessä muun hoitohenkilökunnan ja esimiehen 

kanssa auttaa aggressiivisen käyttäytymisen tunnistamisessa. (Boström ym. 2012.)  

 

Ikääntyneen muistisairaan ympäristötekijöiden merkitys korostuu, koska ikääntyvän 

muistisairaan elämässä muistisairaus itsessään heikentää yksilön kykyä ymmärtää ja 

tehdä päätelmiä ympäristöstään, tapahtumista ja ihmisistä (Elo ym. 2013). Kotihoidon 

hoitajien ammatillinen vaikutusvalta ikääntyneen muistisairaan psyykkisessä elämässä 

korostuu, kotihoidon hoitajien tulisikin tiedostaa oma vaikutusvaltansa ikääntyneiden 

muistisairaiden tarpeiden ja arvokkuuden tukemisessa (Hoe & Thompson 2010.) Ikään-

tyneen muistisairaan fyysinen ympäristö tulisi suunnitella siten, että liian vähäiset tai 

runsaat ärsykkeet eivät laukaise tunnepitoisia tiloja, kuten ahdistuneisuutta. Ympäristön 

ärsykkeistä esimerkiksi melua ja hälinää tulisi olla mahdollisimman vähän. Ympäristö 

tulisi olla mahdollisimman pysyvä ja selkeä esimerkiksi iltaisin hoitaja voi jättää wc:n 

valon ja oven auki. Orientoitumisen tueksi olisi syytä hankkia mieluummin esineitä 

kuin värejä. (Juva & Eloniemi-Sulkava 2015.)  

 

Ikääntyneen muistisairaan psyykkisen toimintakyvyn osaaminen edellyttää kotihoidon 

hoitajalta ihmisen psyykkisen hoitotyön osaamista ja tukemista vahvistamalla ikäänty-

neen muistisairaan ja omaisten/läheisten henkisiä voimavaroja. Kotihoidon hoitotyössä 

korostuu toimintakyvyn osaamisessa hoitajan psyykkinen ja emotionaalinen läsnäolo 

sekä kannustava hoitotyön menetelmien osaaminen. Emotionaalisuus korostuu niiden 

muistisairaiden hoitotyössä, jossa ikääntynyt muistisairas on vailla toivoa. Näissä tilan-

teissa hoitajan emotionaalinen osaaminen korostuu ja hoitajan tulee pyrkiä kannusta-

maan sekä löytämään ikääntyneen muistisairaan elämään jälleen merkityksiä ja unelmia. 

Toiminnallisesti hoitajan merkitys korostuu kun yhdessä muistisairaan kanssa etsitään 

iloa ja hyvää mieltä tuottavaa toimintaa esimerkiksi osallistumalla harrastustoimintaan 

ja löytämään erilaisia auttamismenetelmiä psyykkisen toimintakyvyn tukemiseksi. (Hil-

tunen 2015.)  

 

5.4 Kotihoidon hoitajien sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvä osaaminen 

 

Sosiaalinen toimintakyvyn käsitteellä tarkoitetaan yksilön kykyä toimia ja olla sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Suhteet omaisiin ja ystäviin, sosiaa-

listen suhteiden sujuvuus ja osallistuminen kuuluvat sosiaaliseen toimintakykyyn. Vas-
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tuu läheisistä ja elämän mielekkyys määrittävät sosiaalista toimintakykyä. Harrastus-

toiminta, joko yksin tai toisten ihmisten kanssa kodin ulkopuolella kuuluvat sosiaalisen 

toimintakyvyn alueelle. (STM 2006.) 

 

Sosiaalisen toimintakyvyn tunnistamisessa muistisairaan muutokset tulevat esille ihmis-

suhteissa ja heidän kanssakäymisessä. Esimerkiksi ikääntyneen muistisairaan puhekie-

lessä saattaa esiintyä sopimatonta estotonta puhetta. Nämä estottomat puheet aiheuttavat 

hämmennystä omaisissa ja läheisissä. Sosiaalisen toimintakyvyn alenemiseen kuuluu 

myös ikääntyneen muistisairaan hylkäämiseen, epäoikeudenmukaisuuteen, yksinäisyy-

teen ja avuttomaksi kokemat tunteet. Nämä tunteet voivat aiheuttaa omaisissa ja hoito-

henkilökunnan keskuudessa loukkaantumisen tunnetta ja epäluuloja sekä synnyttää risti-

riitaisia tilanteita. Omaiset tarvitsevatkin yhä enemmän ymmärtämystä ja suvaitsevai-

suutta sosiaalisissa tilanteissa. (Gillick & Muriel 2012,Mönkäre 2014.) Huomioitavaa 

on myös se, että muistisairas voi vetäytyä aiemmista hänelle tärkeistä tehtävistä ja har-

rastuksista. Muistisairauden edetessä saattaa myös eristäytyä sosiaalisesta kanssakäymi-

sestä ja vältellä vuorovaikutustilanteita muiden ihmisten kanssa. (Heimonen ym.2009.) 

 

Hoitotietieteellinen ihmistutkimus korostaa ihmisen kehon ja mielen erottamattomuutta 

hoidettavaan ihmiseen, perheeseen ja yhteisöön (Eriksson ym. 2012). Tutkimusten mu-

kaan hoitajien sosiaalinen toimintakyvyn tunnistamisen puutteellisuus muistisairaan 

ihmisen tarpeista ja voimavaroista osittavat, etteivät hoitajat kykene kohtaamaan muisti-

sairasta ihmistä yksilönä. Tämä osoittaa hoitajan käsitystä muistisairaan ihmisen toisar-

voisuudesta ihmisenä. Jos hoitaja luokittelee muistisairaan ihmisen vieraaksi, muistisai-

raan ihmisen toimintaa ja sen motiiveja ei ole lähtökohtaisesti mahdollista ymmärtää. 

(Pietilä ym. 2010.) 

 

Ikääntyneen muistisairaan sosiaaliset suhteet ja tukiverkostojen merkitys korostuvat 

muistisairauden edetessä. Kotihoidon hoitajien tulee osaamisella kartoittaa ikääntyneen 

muistisairaan sosiaalinen tukiverkosto. Sosiaalisen tukiverkoston puuttuessa hoitajan 

tulee edistää ja pyrkiä järjestämään sosiaalista toimintakykyä edistävää apua kotihoidon 

toimesta. Sosiaalisen toimintakyvyn aleneminen voi näyttäytyä ikääntyneen muistisai-

raan yksinäisyytenä. Kotihoidon hoitajien on omalla hoitotyön osaamisella pystyttävä 

erottamaan toisistaan myönteinen ja kielteinen yksinäisyys. Hoitajien tulee aktiivisesti 

olla avuksi ikääntyneiden muistisairaiden ystävyyssuhteiden solmimisessa esimerkiksi 
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etsimällä vertaisryhmiä, sosiaalisia verkostoja, lisäämällä vuorovaikutusta lähipiirin ja 

muiden yhteisöjen kanssa. (Hiltunen 2015, Terveyden – ja hyvinvoinnin laitos 2015.)  

 

Kotihoidon hoitajien sosiaalisen toimintakyvyn tunnistamisen osaamiseen liittyy oleelli-

sesti ikääntyneen muistisairaan omat kokemukset itsestään ja omaan pärjäämiseen liit-

tyvästä toimintaympäristössään. Hoitajan ammatillinen osaaminen korostuu erottamalla 

ikääntyneen muistisairaan ihmetys, ahdistuneisuus, masennus ja vihamielisyys muista 

psyykkisistä oireista. (Nukari 2014.) 
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6 IKÄÄNTYNEEN MUISTISAIRAAN HOITOTYÖN OSAAMINEN 

 

Tieteellisessä kirjallisuudessa osaaminen käsitteestä käytetään yleensä sanaa kompe-

tenssi (competence). Kompetenssilla tarkoitetaan pätevyyttä ja kelpoisuutta. Kompe-

tenssi on päätyyppien määrittelyn mukaan lähtökohtaisesti se konteksti, missä osaamista 

on käsitelty. Esimerkiksi ammatillisen kompetenssin päätyypittelyssä on neljä eri osaa-

misen aluetta, jotka ovat: 

 

 ammatillinen kompetenssi on suoriutumista vaativista toiminta-alueen 

tehtävistä 

 menetelmällinen kompetenssi, jossa reagoiminen työsuorituksen aikaisiin 

ongelmiin ja ratkaisujen etsiminen sekä kokemuksellinen hyödyntäminen  

tulevissa ongelman ratkaisutilanteissa 

 sosiaalinen kompetenssi jossa vuorovaikutus ja yhteistyö toisten ihmisten 

kanssa sekä ryhmätyöskentelyssä tarvittavat sosiaalinen ja empatian osoit-

taminen 

 osallistumista edistävä eli oman työn ja työympäristön muokkaaminen,  

organisointi- ja päätöksentekokyky sekä oman työn ja kehityksen edistä- 

minen. (Hanhinen 2010.) 

 

Kotihoidon henkilökunnalta edellytetään laaja-alaista osaamista ikääntyneen väestön ja 

ikääntyneen muistisairaan hoitotyössä. Muistisairaan hoitotyön osaaminen muodostuu 

hoitajan subjektiivisesta käsitystä ihmisarvosta sekä koulutuksen ja kokemuksen anta-

masta ammattitaidosta. Kotihoidon hoitajalla tulee olla kyky nähdä ikääntynyt muisti-

sairas yksilönä sairaudesta huolimatta tarpeineen ja elämänhistorioineen. Avoin ja väli-

tön vuorovaikutus laadun ylläpitäminen ja muistisairaan tukemina sekä lämmin ja ar-

vostava kanssakäyminen ovat oleellinen osa muistisairaan hoitotyön osaamista kaikissa 

hoitotyön muodoissa. (Hallikainen & Nukari 2014.)  

 

Pohjoismaisessa vertailussa Suomalaisten ja Ruotsalaisten vanhusten koti- ja laitos-

hoidon työntekijät erottuvat ammatillisen koulutuksen perusteella hyvin. Samoin työn 

positiivinen merkitys ja ammatillinen kehittyminen on Suomessa paremmin järjestetty 

kuin muissa pohjoismaissa. (Kröger & Vuorensyrjä 2008.) Tutkimusten mukaan Suo-
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messa ja Ruotsissa panostetaan kotihoidon henkilökunnan koulutukseen (Bökberg ym. 

2015) . 

 

Myös kotihoidon hoitajat osaavat opastaa muistisairaita ja heidän omaisiaan erilasten 

tuki- ja palvelulomakkeiden laatimisessa (Suhonen ym. 2015). Ammatillisen koulutuk-

sen myötä kotihoidon henkilökunnalla on laaja tieto-taito osaaminen kotona tapahtuvas-

ta hoitotyöstä ja sosiaalipalveluorganisaatiosta, taloudellisista asioista sekä hoitotyön 

arvioinnista mutta mukaan niukasti tietoa muistisairaan eri palvelujen saatavuudesta 

(Bökberg ym. 2015). Taulukossa 3 kuvataan kotihoidon henkilöstön muistisairauksien 

osaaminen. 

  

Taulukko 3. Kotihoito henkilöstön muistisairauksia koskevan osaamisen % -osuudet.   

(Finne-Soveri ym. 2015 mukaillen ) 

 

 Ennalta 

ehkäisy 

Tun-

nista-

minen 

Psyykki-

nen 

tukemi-

nen 

Muistisai-

raan koh-

taaminen 

Itsemäärää-

mis- 

oikeuden  

tukeminen 

Osallisuu-

den tuke-

minen 

Omaisten ja 

läheisten 

tukeminen 

Ei vasta-

usta 

0 1,09 2,17 0 2,17 0 2,17 

Ei lain-

kaan 

0 0 0 0 0 0 0 

Huono tai 

jokseen-

kin huono 

7,61 3,26 4,35 1,09 4,35 8,7 2,17 

Kohtalai-

nen 

23,91 18,48 59,78 16,3 34,78 25 25 

Jokseen-

kin hyvä 

tai hyvä 

68,48 77,17 33,7 82,61 58,7 66,3 70,65 

 

Finne-Soveri ym. (2015) muistibarometri tutkimuksen perusteella terveydenhuollon 

ammattihenkilöstön muistisairaiden henkilöiden kohtaaminen ja tunnistamisen osaami-

nen oli jokseenkin hyvä tai hyvä kotihoidon ja ympärivuorokautisessa hoidossa verrat-

tuna muihin osaamisalueisiin (taulukko3). Psyykkinen osaaminen oli kotihoidossa koh-

talainen mutta parhaiten arvioitu verrattuna ympärivuorokautisen- tai terveysaseman 

osaamisalueisiin. Ennaltaehkäisyn taidot olivat heikoiten arvioitu. (Finne- Soveri ym. 

2015.) 
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6.1 Kotihoidon hoitajien hoitotyön osaamisen varmistaminen 

 

Hoitotyön osaamisen kehittämiseksi työyhteisössä tulisi toteuttaa säännöllisesti osaami-

sen arviointia. Osaamisen arvioinnin sisältö tulisi koostua osaamisvaatimuksista varmis-

tamalla hoitohenkilöiden ja kouluttajien ikääntyneen muistisairaan hoitosuositusten 

ajantasaisuus ja hoitajien riittävä koulutustaso ikääntyneiden hoitotyössä. (Hiltunen 

2015.) Tutkimukset ovat osoittaneet, että muistisairaan hoitotyön koulutusta tulisi lisätä 

kaikille muistisairaan hoitotyötä tekeville hoitajille ja yhteistyötahoille. Muistisairaan 

hoitotyön osaamisen ylläpitäminen ja sen lisääminen sekä vuorovaikutus ovat keskeisiä 

näyttöön perustuvan hoitotyön ammattilaisten osaamisen varmistamista. (Suhonen ym. 

2015.)  

 

Etelä – Euroopassa esimerkiksi Espanjassa kotona tehtävä hoitotyö mielletään yhdeksi 

osaksi perheen sisällä tapahtuvaa hoivatyötä. Tutkimustieto vahvistaa kotihoidon työn 

positiivista merkitystä ikääntyneen ihmisen hoitotyössä. Kotona tapahtuva hoitotyö koe-

taan tärkeäksi ja sitä tulee kehittää sekä kotihoidon henkilöstön ammatillista osaamista 

vahvistaa. (Bökberg ym. 2015.) Kotihoidon henkilökunnan näyttöön perustuva hoito-

työn keskeinen kehittyminen perustuu jatkuvaan ja riittävään ammatilliseen osaamisen 

varmistamiseen ja koulutuksen sisällön arviointiin (Saarnio ym. 2013). Optimaalisessa 

palvelukokonaisuudessa hoitotyön ammattilaisilla on monipuolista tietoa muistisairauk-

sista, hoidosta ja osaamista (Suhonen ym. 2015).  

 

Suomen ja Euroopan terveydenhuollon palvelujen suuntaus on yhä enempi suunnattu 

hoitokäytäntöjen tehostamiseen ja lyhentyneisiin sairaalaolojaksoihin. Tämä edellyttää 

hoitohenkilökunnalta hyvää ammattilista osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä. Hoita-

jien ammatillinen osaaminen onkin keskeinen työn vaatimusten määrittämisessä sekä 

työhyvinvoinnin edistämisessä. (Salminen & Miettinen 2012.) Ikääntyneen muistisai-

raan osaamista voidaan tutkimusten mukaan kehittää erilaisten menetelmien avulla. 

Koulutusten opetusmenetelmät, joiden pohjalta täydennyskoulutusta suunnitellaan, tu-

lisikin opetuksen keskiössä olla ikääntyneen muistisairaan osaamisen tunnistamiseen ja 

hoitotyön ammattitaidon ylläpitämisen. Kotihoidossa ja työyksiköissä erilaiset opetus-

menetelmät ja kirjalliset koulutusmateriaalit antavat työntekijöille valmiuksia osaamisen 

kehittämisessä. Vierailut toisiin työyksiköihin ja työnkiertomahdollisuus lisäävät työhy-

vinvointia ja edistävät muistisairaan hoitotyön osaamista. (Hiltunen 2015.) 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka 

avulla pyritään tuottamaan tietoa terveyteen liittyvästä todellisuudesta ja näkökulmasta. 

Tutkimus pyrkii perustamaan tietonsa tiedonantajien todellisuuteen ja näkökulmiin sekä 

kokonaisuuksien ymmärtämiseen. (Kylmälä & Juvakka 2012.) Kuviossa 2 kuvataan 

tämän tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

  

 

 

 

Ontologiset lähtökohdat  

 

 

 

 

 

 

 

Epistemologiset lähtökohdat  

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

  

Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvä 

osaaminen ja haasteet kotihoidossa 

Tunnistaminen toimin-

takykyyn liittyvästä 

osaamisesta 

Tunnistaminen toimin-

takykyyn liittyvästä 

haasteista 

Kotihoidon nimikesuojattujen hoitajien tunnistaminen ikääntyneen muistisairaan  

toimintakyky osaamisesta ja haasteista 

Kuvaava ja tunnistava tiedonintressi 

Sisällönanalyysi avointen kysymysten 

aineistosta 
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7.1 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

 

Tutkimus toteutettiin avoimena kyselytutkimuksena. Avoimeen kysymykseen perustuva 

aineisto antaa vastaajalle mahdollisuuden kertoa, mitä hänellä on todella mielessään. 

Avoimet kysymykset eivät ehdota vastauksia vaan osoittaa vastaajien tietämyksen ai-

heesta, sen mikä on keskeistä tai tärkeää vastaajien ajattelussa sekä vastaajien asiaan 

liittyvien tunteiden voimakkuuden. Avoimet kysymykset antavat myös mahdollisuuden 

tunnistaa motivaatioon liittyviä seikkoja. (Hirsjärvi ym. 2015.) Avoimella kysymyksellä 

saatiin esille hoitajien näkökulma niistä asioista, joihin he itse kiinnittävät huomiota 

ikääntyneen muistisairaan toimintakyky osaamisen tunnistamissa. Analyysimenetel-

mäksi valittiin avoimen kysymysten aineistolähtöinen induktiivinen sisällönanalyysi 

(Elo & Kyngäs 2008, Kyngäs ym. 2011). 

 

Vastauksia palautui 31 kappaletta, joista kaksi jouduttiin hylkäämään. Molempien hylät-

tyjen kyselylomakkeiden vastauksissa ilmeni tyhjiä vastauksia ja taustatiedot olivat 

puutteellisia. Vastausprosentti oli hyväksyttyjen kyselylomakkeiden osalta 28 prosent-

tia. Tässä tutkimuksessa koko aineisto kerättiin kokonaisuudessaan ja analysointi suori-

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

 

Tutkimuksen tiedonantajiksi valittiin erään Pohjois-Pohjanmaan kaupungin kuntayhty-

män neljä seutukunnan kotihoidon yksiköiden nimikesuojattu hoitajat (lähihoitaja, ko-

dinhoitajat ja opiskelijat) joita on kuntayhtymässä ja seutukunnassa yhteensä 105 hoita-

jaa. Tutkimuksessa haluttiin kuvata ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnista-

miseen liittyvä osaaminen ja siihen liittyviä haasteita nimikesuojattujen kotihoidon hoi-

tajien kuvaamana. Tiedonantajien katsottiin tuottavan tutkimuskysymyksiin uutta näkö-

kulmaa ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvän osaamisen 

kotihoidon hoitotyössä. Aineiston keruu toteutettiin suljettuna postikyselynä ja kysely-

lomakkeita lähettiin 105 kappaletta kotihoidon palveluesimiehille pyydettiin heitä ja-

kamaan kyselylomakkeet palautuskuorineen kotihoidon hoitajille. Kyselylomakkeiden 

mukana lähetettiin erillinen saatetiedote palveluesimiehille tutkimustehtävästä. (Liite1) 
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7.2 Aineiston analyysi 

 

Analyysimenetelmäksi valittiin aineistolähtöinen induktiivinen sisällönanalyysi, koska 

aiheesta löytyy vain vähän tutkimustietoa. Induktiivista sisällön analyysiä suositellaan 

käytettäväksi silloin kun aikaisempaa tutkimustietoa ei ole tai siitä tiedetään vähän. (Elo 

& Kyngäs). Avointen kysymysten vastausten sisältö ja pituus vaihtelivat muutamista 

sanoista laajempiin virkkeisiin. Avoimen kysymyksen vastaukset oli muotoiltu kysely-

lomakkeen avoimen kysymyksen vastaukselle tyypillisesti lyhyesti ja ytimekkäästi. 

Vastauksia palautui kuitenkin vähän (n= 31), joista analyysiin otettiin 29 vastausta. 

Näiden osalta pystyttiin toteuttamaan sisällön analyysiprosessi. Vastaukset koodattiin ja 

koodaus oli sattumanvarainen eikä siitä voi tunnistaa vastaajaa. Koodauksen jälkeen 

perehdyttiin koko aineiston sisältöön lukemalla aineistoa läpi useampia kertoja.  

 

Induktiivista sisällön analyysiä käytetään kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä ja sen avulla 

muodostetaan tutkittavaa ilmiöitä kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia sekä ala- ja yläluok-

kia. Abstrahoinnin tulosten kautta syntyneet hoitotyön käsitteet kuvailtiin prosessina. 

(Kyngäs ym. 2011.) Aloitin analyysin aineiston pelkistämisellä tutkimustehtävien mu-

kaisesti niin, että tutkimukselle epäolennainen karsiutui pois. Pelkistetyistä ilmauksista 

etsittiin samaa tarkoittavia ilmaisuja ja yhdistin ne samaksi alaluokaksi. Alaluokat ni-

mettiin mahdollisimman hyvin sisältöä kuvaavasti. Tämän jälkeen samansisältöiset luo-

kat yhdistettiin yläluokiksi. Luokkien yhdistämistä jatkettiin niin kauan kuin se sisällön 

kannalta oli mielekästä (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, Polit & Beck 2012, Tuo-

mi & Sarajärvi 2009, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013). Analyysi etenemistä 

havainnollistetaan taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Esimerkki tutkimusaineiston laadullinen sisällönanalyysi. 

Alkuperäisilmaisu Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
Muistisairauksien 

tunteminen ja tunnis-

taminen.  

Käytösoireiden tun-

nistaminen. Persoona 

muutosten tunnista-

minen 

Tietoperusta muistisai-

rauksiin liittyen tunnis-

tamisen edistäjänä 

 

Tietoperusta muisti-

sairauksista 

Tietoperustainen 

toimintakyvyn tun-

nistamisen osaami-

nen  

 

     

    
Muuttumaton kotiym-

päristö ja oman kodin 

merkitys korostuu. 

Päivätoiminnan mer-

kitys psyykkisen- ja 

sosiaalisen virikkeen 

mahdollistajana. Sosi-

aaliset suhteet lisäävät 

toimintakykyä. 

Apuvälineiden ja tek-

nologian ja laitteiden 

hyödyntäminen  muis-

tin tukemisessa. 

Fyysisen aktiivisuu-

den lisääminen piden-

tää kotona asumista. 

Kuntoutus lisää aktii-

visuutta ja omatoimi-

suutta. 

Kuntoutus vahvistaa 

persoonallisuutta.  

Omaisten ohjaaminen 

ja yhteistyö henkilö-

kunnan kanssa 

Koti tunnistamisen 

osaaminen auttavana 

tekijänä 

Tukipalvelut auttavat 

tunnistamisessa  

  

Apuvälineet  ja tekno-

logia auttaa tunnistami-

sessa  

 Kuntoutus auttavana 

tekijänä  

 

 

Yhteistyö omaisten 

kanssa auttavana tekijää  

Muistisairaan kotona 

asumisen tukeminen 

 

Tukipalvelut  

 

Apuvälineet ja tek-

nologian hyödyntä-

minen 

 

Aktiivinen kuntoutus 

 

 

 

Yhteistyö  

 

Kotona asumisen 

tukeminen toimin-

takyvyn tunnistami-

sen osaaminen  

 

Muistisairaan kannus-

taminen tuttujen asi-

oiden pariin. 

Voimavaralähtöisyyteen 

liittyvä tunnistaminen 

osaamisen edistävänä 

tekijänä 

Voimavaralähtöisyys Terveyttä edistävä 

voimavaralähtöinen 

tunnistamisen 

osaaminen 

Tuki ja ohjaus päivit-

täisissä toiminnoissa. 

   

Kiireettömyys lisää 

hoidon laatua ja luo 

turvallisuutta. 

   

Rauhalliset toiminta-

tavat. 

   

Yhdessä tekeminen.    

Tutut hoitajat tärkeitä 

muistisairaalle. 
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

8.1 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot 

 

Tutkimukseen vastasi yhteensä 29 kotihoidon hoitajaa. Suurin osa (48 %) vastaajista oli 

 51 - 61 -vuotiaita ja keski-ikä oli noin 31 vuotta.  Suurimmaksi osaksi (79 %) vastaajat 

olivat lähihoitaja. Taulukossa 5 kuvataan vastaajien lukumäärät ja prosentit taustatieto-

jen mukaisesti. 

 

Taulukko 5. Vastaajien (n=29) taustatiedot (%). 

Henkilökohtaiset taustamuuttujat n % 

Ikä (n= 29)    

      19 - 30 vuotta 3 10.3 % 

      31 - 50 vuotta 12 41.0 % 

      51 - 61 vuotta 14  48.0 % 

          

   

   

Ammattinimike (n= 29)   

      lähihoitaja 23 79.0 % 

      kodinhoitaja 5 17.2 % 

      opiskelija 1     3.4 % 
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8.2 Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvä osaaminen 

 

Kotihoidon hoitajat kuvasivat ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen 

liittyvää osaamistaan sisällöllisenä osaamisena ja terveyttä edistävänä voimavaralähtöi-

senä tunnistamisen osaamisena. Lisäksi hoitajat toivat esille muistisairaan eettisen hoi-

totyön osaamisen ja tietoperustaisen hoitotyön tunnistamisen osaamisen. Toimintaky-

vyn tunnistamiseen liittyvä sisällöllinen osaaminen sisälsi vuorovaikutus osaamisen ja 

yhteistyön asiakkaan kanssa, toimintakyvyn mittaamiseen liittyvän osaamisen ja toimin-

takykyyn liittyvän tiedon hallinnan. Terveyttä edistävä voimavaralähtöinen hoitotyön 

osaaminen sisälsi muistisairaan voimavaralähtöisen hoitotyön, työkokemukseen liitty-

vän osaamisen ja kotona asumisen tukemisen. Ikääntyneen muistisairaan eettiseen hoi-

totyöhön liittyvä osaaminen kuvattiin muistisairaan arvokkaana kohteluna ja hoitotyön 

arvostamisena. Tietoperustaiseen ja ammatillinen hoitotyön osaaminen kuvattiin tieto-

perustaisesta ja ammatillisesta hoitotyön osaamisesta. Kuviossa 3 kuvataan ikääntyneen 

muistisairaan toimintakykyyn liittyvä osaaminen.  
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Kuvio3. Kotihoidon hoitajien toimintakyky tunnistamisen sisällöllinen, terveyttä edistä-

vä voimavaralähtöinen, eettinen hoitotyön osaaminen ja tietoperustainen hoitotyön tun-

nistamisen osaaminen.

Toimintakyvyn 
tunnistamisen 
sisällöllinen 
osaaminen 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö  

Toimintakyvyn 
mittaaminen ja 
tiedon hallinta 

Terveyttä 
edistävä,voimavaralähtö

inen hoitotyön 
osaaminen 

Terveyttä edistävä 
voimavaralähtöinen 

hoitotyö 

Työkokemuslähtöine
n osaaminen  

Kotona asumisen 
tukeminen 

Eettinen 
hoitotyön 
osaaminen 

Arvokas kohtelu 
ja hoitotyön 

arvostaminen 

Itsemääräämisoi
keuden 

toteutuminen 

Tietopereustainen 
hoitotyön  
osaaminen 

Tietoperustainen  
ja ammatillinen 

hoitotyön 
osaaminen   

Ikääntyneen muistisaraan toimintakykyyn liittyvä osaaminen 
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8.2.1 Toimintakyvyn tunnistamisen sisällöllinen osaaminen 

Vuorovaikutus ja yhteistyö osaaminen    

 

Vuorovaikutustaitojen hallinta nähtiin merkittäväksi osaamisalueeksi ikääntyneen muis-

tisairaan toimintakyvyn tunnistamisessa. Selkokielen käyttäminen auttoi tunnistamaan 

toimintakykyä yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä selventämään muistisairaan asiak-

kaan kokonaistilanteen hallintaa. 

  

”rauhallinen käyttäytyminen ja selkokielellä puhuminen hyvä muistaa” Hoitaja 
17 
 

Henkisen tasapainon arvioimiseen liittyvä osaaminen tuotiin myös esille, koska muistin 

heikentyminen vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin. Henkisen tasapainon heiken-

tyminen lisää alttiutta erilaisille vaaratilanteille kotioloissa, koska ikääntynyt muistisai-

ras ei välttämättä ymmärrä sairastavansa etenevää muistisairautta ja ristiriitaiset tilanteet 

voivat korostaa ymmärtämättömyyttä. Asioiden ymmärrettävyys on tärkeää ja yhteis-

työtahojen merkitys muistipoliklinikan ja omaisten välillä korostuu kotihoidon hoito-

työssä.  

 

”havainnoimalla asiakasta esim. fyysisiä muutoksia, jotka voivat vaikeut-

taa kotona selviytymistä, liikkumista” Hoitaja 27 

”…aiheuttaa turvattomuutta, vaaratilanteita, asioiden ymmärtäminen voi 

tuoda ongelmia” Hoitaja 12 

 

Toimintakyvyn mittaaminen ja tiedon hallinta 

 

Toimintakyvyn arvioimisessa käytettävien mittareiden ja tiedon hallinta. Hoitajat toivat 

esille osaamisalueena toimintakyvyn arvioinnissa käytettävien mittareiden hallinnan.  

Toimintakykyä ja muistin eri tasoa arvioitaessa mittareina oli käytössä MMSE, CERAD 

ja Rava mittarit.  

 

 ”apuna käytämme RAVA ja MMSE-testejä” Hoitaja 11 

”toimintakykyä voi mitata eril. mittareilla MMSE, CERAD, CDR”  

Hoitaja 27 
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Toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Hoitajat toivat esille, että toimintakykyä ja siinä ta-

pahtuvia muutoksia tulisi osata arvioida ja havainnoida. Keskeistä on myös tunnistaa 

fyysisessä toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten yhteys sosiaalisen elämään, jotta 

toimintakyvyn muutoksesta ei tulisi este sosiaalisen verkoston ylläpitämiselle. Lisäksi 

tuotiin esille se, että toimintakykyyn vaikuttavat myös asiakkaan muut perussairaudet ja 

niihin liittyvät muutokset pitää pystyä tunnistamaan. 

 

”muut sairaudet voivat heikentää myös muistisairaan toimintakykyä” Hoi-

taja 27 

 

 

Elämänhistorian tunteminen.. Hoitajat toivat esille myös elämänhistorian tuntemisen, 

joka koettiin vaikuttavan fyysiseen toimintakykyyn. Keskeistä on hankkia elämänkerral-

lista tietoa omaisilta tai läheisiltä.  Toimintakyvyn muutoksen tunnistamiseksi hoitajat 

toivat esille, että tarvitaan riittävästi tietoa ikääntyneiden yleisimmistä sairauksista. 

Ikääntyneen muistisairaan yleisimmistä sairauksista hoitajat mainitsivat verenpainetauti 

ja muistisairaudet   

 

”fyysinen toiminta osaamiseni perustuu elämänhistorian tuntemiseen” 

Hoitaja 24 

 

8.2.2 Terveyttä edistävä voimavaralähtöinen hoitotyön osaaminen 

   

Voimavaralähtöinen hoitotyö 

 

Tukeminen ja ohjaus. Hoitajat kuvasivat voimavaralähtöiseksi hoitotyön osaamiseksi 

muistisairaan tukemisen ja ohjaamisen päivittäisissä toiminnoissa. Etenkin muistisai-

raan kannustaminen omatoimisuuteen, tuttujen asioiden tekemiseen ja yhdessä tekemi-

nen auttoivat jäljellä olevan toimintakyvyn tunnistamisessa.  

 

”jutustellessa arkipäivän asioista ja tehdessä yhdessä ….päivittäisiä toi-

mintoja, saa hyvän kuvan muistisairaan toimintakyvystä” Hoitaja 1 

 

Kiireettömyys hoitotyössä. Kiireettömyys hoitotyössä mahdollistaa ja antaa paremmat 

lähtökohdat ikääntyneen muistisairaan hoitotyön tekemiselle. Hoitajat kuvasivat kiireet-
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tömyyden lisäävän ikääntyneen muistisairaan hoitotyön laatua ja luovan turvallisuuden 

tunnetta. 

 

”kiireettömyys lisää hoidon laatua ja luo turvallisuutta, muistikin toimii 

paremmin..” Hoitaja 9 

”muistisairasta hoidettaessa olisi äärimmäisen tärkeää, että hoitajalla ei 

ole kiire!” Hoitaja 11 

 

Rauhalliset toimintatavat ja tutut hoitajat muodostuivat tärkeäksi osaksi ikääntyneen 

muistisairaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä. Hoitajat kuvasivat rauhallisten toiminta-

tapojen ja tuttujen hoitajien läsnäolon tuovan turvallisuuden tunnetta kotihoidon hoito-

työssä. Näin toimiessa jää aikaa ikääntyneen muistisairaan omien voimavarojen tunnis-

tamiseen ja vahvistamiseen. 

 

”hoitajan rauhallisuus, hyväntuulisuus, ei kommunikoiva käytös antaa 

turvallisuuden tuntua” Hoitaja 16 

”rauhallinen käyttäytyminen on hyvä muistaa.. Hoitaja 17 

”tutut hoitajat tärkeitä muistisairaille” Hoitaja 25 

 

Omaisten ohjaus ja tukeminen muodostuivat keskeiseksi osaamisalueeksi ikääntyneen 

muistisairaan hoitotyössä. Kotipalvelutoiminta koetaan omaisten henkisen taakan jaka-

jana ja auttajana, hoitotyön asiantuntijana, asioiden informoijana ja niiden eteenpäin 

saattajana.  

”omaiset eivät useinkaan osaa tehdä päätöstä asiassa, etenkin jos asuvat 

kauempana…” Hoitaja 8 

”lapsille on ahdistavaa huomata, kun äiti tai isä ei enää tunnista omia 

lapsiaan…” Hoitaja 2 

”myös omaiset tarvitsevat tuke muistisairaan äidin tai isän kohtaamisessa 

ja arkea helpottavissa toiminnoissa” Hoitaja 17 

 

Työkokemuslähtöinen osaaminen   

 

Pitkä työurakokemus. Hoitajat kuvasivat työkokemuksen, pitkän työuran ja käytännön-

työn kokemuksen tuovan osaamista toimintakyvyn tunnistamiseen ja vahvistavan hoito-

työn osaamista. Hoitotyön pitkä työuran koettiin lisäävän valmiuksia myös muistisai-

raan kohtaamisessa erilaisten hoitomenetelmien hallinnassa, muistisairauksien tuntemi-

sessa muistisairaaseen ihmiseen. Tähän liittyen mainittiin myös koulutuksen ja lisäkou-

lutuksen tärkeys ja koulutuksen myötä saatu osaaminen muistisairaan hoitotyöstä.  
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”työkokemuksen myötä asiakas tilanteissa osaa suhtautua ja arvioida 

muistisairauteen liittyviä toimintoja” Hoitajat 1, 5,7,8, 16, 25 

”koulutuksen ja käytännön työn tuoman kokemuksen mukaan tuoma 

osaaminen” Hoitajat 28, 

”no vuosien saatossa on oppinut muutamien käyntikertojen jälkeen näke-

mään asiakkaiden muistiongelmat, erottamaan muistin heikentyminen” 

Hoitaja 25 

 

Ikääntyneen muistisairaan kotona asumisen tukeminen 

  

Kotihoito, jonka lähtökohtana on kotona asumisen tukeminen antaa paremmat mahdol-

lisuudet ikääntyneen muistisairaan kotona selviytymiseen. Hoitajat kuvasivat niitä teki-

jöitä, jotka tukevat ja vahvistavat muistisairaan kotona asumista.  

Apuvälineet ja teknologian käyttö. Hoitajat kuvasivat apuvälineiden ja teknologian 

osaamisen hyödyntämään muistin tukemisessa ja auttavat selviytymään päivittäisissä 

toiminnoissa. Apuvälineeksi nimettiin turvapuhelin ja ulko-oven hälytin. Hoitajat tarvit-

sevat tietoa apuvälineistä ja teknologiasta toimintansa tueksi.  

 

”kun asiakas karkailee ja pääsee ulos…huomioida eri apuvälineet esim. 

hälytysjärjestelmä….kun ulko-ovi avataan” Hoitaja 17 

”muistin tukemiseen pitäisi olla teknisiä laitteita esim. vuokrattavana ko-

tihoitoon” Hoitaja 28 

 

Kotiympäristö. Muuttumattoman kotiympäristön kuvattiin tuovan osaamista ikäänty-

neen muistisairaan päivittäisessä hoidon seurannassa ja auttavan muistisairasta selviy-

tymään kotiympäristössä.  

  

”huonekalut ja muut tavarat pidetään samoilla paikoilla – ei muutella jär-

jestyksiä” Hoitaja 17 

”myös kotona seuraamalla vanhuksen toimintaa, omassa kotiympäristössä 

näkee missä mennään muistin osalta” Hoitaja 15 

 

Kuntoutus. Kotona asumisen tukemiseen liittyvä kuntoutus kuvattiin fyysisenä aktiivi-

suutena, joka auttaa mahdollistamaan kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Fyysi-

nen aktiivisuus lisää muistisairaan fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä kannustaa 

omatoimisuuteen. Hoitajat toivat myös esille kuntoutuksen vahvistavan muistisairaan 

persoonallisuutta ja kuntoutuksen kuuluvan myös muistisairaan oikeuksiin.  
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” fyysisen aktiivisuuden lisääminen pidentää kotona asumista, muistisai-

raallekin kuuluu liikunnallisuus myös kotona, istumista kyllä riit-

tää”Hoitaja19 

 

 

Tukipalvelut. Hoitajat kuvaavat tukipalveluihin kuuluvan päivätoiminnan, jonka merki-

tys psyykkisenä ja sosiaalisena tukena ja virikkeiden mahdollistajana. Kotipalvelu koto-

na asumisen mahdollistajana kuvattiin tärkeäksi osaksi kotona asumisen tukemista.  

Sosiaaliset suhteet auttavat ikääntynyttä muistisairasta selviytymään arjen haasteista. 

Päivätoiminnan myötä sosiaaliset suhteet lisäävät ikääntyneen muistisairaan toiminta-

kykyä ja auttavat omaisia jaksamaan vapaahetken avulla.  

 

”päivätoiminta auttaa toimintakyvyn ylläpitämistä ja sosiaalisia kontak-

tia”  

Hoitaja 17 

”ilman kotipalvelun apua yksinäiset muistisairaat eivät pärjää kotiolois-

sa” 

 Hoitaja 18 

 

8.2.3  Ikääntyneen muistisairaan eettinen hoitotyö osaaminen tukemassa toiminta-

kykyä   

 

 Hoitajat kuvasivat muistisairaan arvokas kohtelu ja hoitotyön arvostaminen arvokkaa-

na kohteluna ja hoitotyön a arvostamisen, joka auttaa tukemaan muistisairaan toiminta-

kykyä.   

 

”hoitajat kohtelevat asiakkaita tosi ihanasti, vaikka olisi kuinka haastava 

asiakas” Hoitaja 21 

 

Ikääntyneen itsemääräämisoikeuden toteutuminen kotihoidossa kuvattiin itsemää-

räämisoikeutena ja muistisairaan oikeutena tulla kuulluksi osaamisella. Esille nostet-

tiin myös itsemääräämisoikeuteen kuuluvan yksilöllisyyden huomioiminen ja muis-

tisairaan mielipiteiden kunnioittaminen.  

 

”…asiakkaalla on myös itsemääräämisoikeus, jota tulisi kunnioittaa” 

Hoitaja 4 
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”muistisairaan kanssa mennään hänen ehdoilla…” Hoitaja 18 

”..ei välttämättä halua ottaa apua vastaan…haluaa vielä itse huolehtia 

asioistaan…”Hoitaja 10 

 

8.2.4  Tietoperustainen muistisairaan hoitotyön osaaminen 

 

Tietoperustainen ja ammatillinen hoitotyön osaaminen. 

 

Hoitajat tarvitsevat tietoa muistisairauksiin liittyen voidakseen tukea toimintakykyä. 

Hoitajat kuvasivat tietoperustaisen muistisairaan hoitotyöstä ja ammatillisesta osaami-

sesta, jotka laajensivat ymmärrystä muistisairauksista, käytösoireista sekä lääkehoidon 

osaamisesta hoitotyössä.  Ammatillinen osaaminen kuvattiin ammatillisena koulutuksen 

tuottamana tiedon hallintana ja muistisairaan hoitotyön kokemusperäisenä osaamisena. 

Muistisairaan lääkehoito osaaminen kuvattiin muistilääkkeiden tunnistamisena.  

 

 ”ulkopuolisena hoitajana huomaavat asiakkaan muistisairauden tunto-

merkit ja muutokset paremmin kuin omaiset” Hoitaja 18 

 

Muistisairauksien eri vaiheet tietoperusta kuvattiin käytösoireiden kehittymisenä ja ko-

tihoidon pitkän asiakkuuden ansiosta. Vakiintuneet asiakkaat ja useiden kotikäyntikerto-

jen koettiin helpottavan havainnointia ja muistisairauden kehittymisen arvioimista.  

 

”mitä enemmän hoidat muistisairaita, sitä herkemmin huomaat muutokset 

esim. asiakkaan käyttäytymisessä” Hoitaja 25 

 

Lääkehoito. Psyyke ja mieliala lääkkeiden lääkehoito osaamista kuvattiin lääkehoidosta 

kieltäytymisenä.  

”usein muistisairailla on paljon erilaisia psyyke/mieliala lääkkeitä 

…nekin voivat vaikuttaa asiakkaan toimintakykyyn” Hoitaja 2 

”muistilääkitys ( exelon laastari + tabletit)” Hoitaja 10 

 

Käytösoireet vaikeuttavat toimintakyvyn arvioimista ja kuvattiin ikääntyneen muistisai-

raan psyykkisenä muutoksena, aggressiivisena käytöksenä, puheen sekavuutena, vääris-

tyneet puheet, sairauden kieltämisenä ja tunnistamattomuutena.  
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”asiakkaat osaavat hyvin peittää muistisairauttaan, esim. ”hajamielisyy-

dellä” tai erityisen vauhdikkaalla ja touhukkaalla toiminnalla” Hoitaja 8 

”joskus asiakas saattaa puhua sekavia mutta on vaikea joskus tietää onko 

oikeasti hätänä …..joka voi aiheuttaa hetkellisen sekavuuden” Hoitaja 26 

”asiakas ei tunnista sairauttaan, miten olla hienovarainen, toimia niin ett-

ei loukkaa”Hoitaja 23 

”aggressiivinen käytös, vääristyneet puheet, kuvitteelliset teot, ilmeet, 

toiminnot ym. Hoitaja 28..” 

 

Ammatillisen osaamisen hoitajat kuvasivat ammatillisen ja lisäkoulutuksen sekä teoria-

tiedon lisäämisenä hoitotyötä tukevana osaamisena.  

    

”lisäkoulutus ja kertaus ei olisi koskaan pahitteeksi koska muistisairautta 

on yhä enemmän”Hoitaja 28 

”sitä toimintakyky tukemista tulee paljon jo koulutuksen puolesta” Hoitaja 

29 

”osaaminen on karttunut työn ohessa….ja opiskelijaa ohjanneena myös 

teoreettiset asiat ovat hyvin muistissa” Hoitaja 2 
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8.3 Yhteenveto tuloksista. Kuviossa 4 – 6 kuvataan kotihoidon hoitajien ikääntyneen 

muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvä hoitotyön keskeisimmät osaa-

misen tarpeet, tunnistamiseen käytetyt keinot ja menetelmät, toimintakyvyn tekemi-

seen liittyvät tekijät. 

 

 

  

      

  

 

 

Kuvio 4. Toimintakyvyn tunnistamisen osaamisen tarpeet 

  

Terveyttä edistävä, 
voimavaralähtöinen 

osaaminen  

Muistisairaan 
tukeminen  

Omaisten 
ohjaus ja 

tukeminen 

Työkokemuslähtöinen 
osaaminen 

Pitkä työura 
kokemus  

Muistisairaan 
kohtaaminen  

Muistisairauksien 
tunteminen  

Hoitomenetelmien 
hallinta 

Koulutus ja 
lisäkoulutus 

Kotona asumisen 
tukeminen 

Apuvälineet ja 
teknologia 

Koti 
asumisympäristö 

Kuntoutus 

Tukipalvelut 

Toimintakyvyn tunnistamisen osaamistarpeet hoitajien arvioimana 
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Kuvio5. Toimintakyvyn tunnistamisessa käytetyt keinot ja menetelmät 

  

      

  

  

Asiakas ja yhteistyöosaaminen 

Vuorovaikutustaidot 

Toimintakyky arviointi ja mittareiden 
käyttö osaaminen 

MMSE, Cerad, Cdr, Rava 
mittareiden käytön osaaminen 

Elämänhistorian tunteminen 

Yleisimpien sairauksien tunteminen 

Henkinen tasapaino 

Toimintakyvyn tunnistamisessa käytetyt keinot ja menetelmät  
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Kuvio 6. Toimintakyvyn tekemiseen liittyvä osaaminen   

  

Muistisairaan arvokas kohtelu ja 
hoitotyön arvostamisen osaaminen 

Ihmisen hyvä kohtelu ja yksilöä 
arvostava hoitotyö 

Positiivinen asenne hoitotyön 
tekemiseen 

Tietoperustainen osaaminen  

Tieto muistisairauksiin liittyen 

Lääkehoito osaaminen 

Käytösoireet 

Ammatillinen osaaminen  

Toimintakyvyn tekemiseen liittyvät tekijät kotihoidon hoitajien mukaan  
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8.3 Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvä hoitotyön 

haasteet 

 

Kotihoidon hoitajat kuvasivat toimintakyvyn tunnistamiseen liittyviä sisällöllisiä haas-

teita hoitotyön työn suunnittelun ja organisoinnin, terveyttä edistävän voimavaralähtöi-

sen ja tietoperustaiset hoitotyön haasteiden näkökulmasta. Työn suunnittelu ja organi-

sointi kuvattiin kiireenä riittämättömien työmenetelmien, ajanhallinnan, työhyvinvoin-

voinnin ja resurssien vähyytenä. Terveyttä edistävään voimavaralähtöiseen tunnistami-

seen liittyvät haasteet kuvattiin kotona asumisen tukemisen apuvälineiden ja uuden tek-

nologin käyttöönoton kautta, asiakasosaamisen ja yhteistyötaitojen merkitys kuvattiin 

haasteellisena kotiympäristö ja tukipalvelut naapureiden ja omaisten ohjaamisen haas-

teena. 

 

 Palvelutarpeen arviointiin liittyvät haasteet kuvattiin kotona pärjäämättömyyden huole-

na. Lisäksi hoitajat kuvasivat tietoperustaisen osaamisen haasteet ammatillisena tietope-

rustana lääkehoidon ja käytösoireiden haasteena. Kuviossa 7 kuvataan kotihoidon hoita-

jien työn suunnitteluun, organisointiin terveyttä edistävävään, voimavaralähtöiseen ja 

tietoperustaiseen tunnistamisen osaamiseen liittyvät haasteet kotihoidossa.   
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Kuvio 7. Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamisen sisällöllinen työn 

suunnittelu ja organisointi, terveyttä edistävä voimavaralähtöinen ja tietoperustaiset 

hoitotyön haasteet  

 

8.3.1 Työn suunnittelu ja ajanhallinta 

 

Työmenetelmät ja ajanhallinta 

 

Kiire ja lyhyt asiakasaika. Hoitajat kuvasivat välittömän asiakkaan luona vietettävän 

ajan kiireeksi, joka koetaan hankaloittavan toimintakyky arviointia. Hoitajat kuvasivat 

kiirettä asiakkaan puolesta tekemisellä eikä hyödynnetä ikääntyneen muistisairaan omaa 

Työn suunnittelu ja 
organisointi  

Työmenetelmät ja 
ajanhallinta 

Työhyvinvointi ja 
resurssit 

Terveyttä edistävä 
voimavaralähtöinen    

Kotona asumisen 
tukeminen 

Asiakasosaaminen ja 
yhteistyötaidot  

Palvelutarpeen arviointi  

Tietoperustaiset 
haasteet     

 Ammatillinen 
tietoperusta 

Käytösoireet 

Ikääntyneen muistisairaan toimintakyky tunnistamiseen liittyvät hoitotyön haasteet 
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toimintakykyä. Hoitajat kuvasivat myös terveelliseen ravinnon saantiin liittyvät haas-

teet. 

 

”työntekijän ajanvähyys aiheuttaa, että luovuttaa yrittämästä ja tekee itse 

tai palaa entisiin rutiineihin” Hoitaja 20 

”muistisairas tarvitsisi enemmän aikaa ja kiireetontä yhdessäoloa, keskit-

tymistä asiakkaaseen” Hoitaja 27 

”toisinaan on niin kiire, ei ehdi kunnolla olla asiakkaan luona, joten asi-

akkaan toimintakyvyn muutokset saattavat jäädä huomaamatta2 Hoitaja 4 

”…pidän haittana kiireen, koska asiakkaalle ei ole aikaa, kaikki päivät ei-

vät ole samanlaisia…”Hoitaja 16 

”tehdäänkö asiakkaan puolesta liikaa asioita? sellaista mihin…kykenisi 

yksinkin?kiite, rutinoitumien aiheuttaa tätä”Hoitaja 19 

  ”vaikea kontrolloida onko tosiaan syönyt kun väittää jo syöneensä”  

 Hoitaja 8 

”asiakkaat kertovat mielellään tekevänsä/osaavansa asiat edelleenkin 

(hygienia, ravitsemus)”Hoitaja 3 

 

 

Hoitajat kuvasivat hoitotoimenpiteisiin suunnitellun kotikäyntiajan vähäiseksi ja hoito-

toimenpiteisiin liittyvän toteutuksen haasteelliseksi, johtuen riittämättömästä ajan vä-

hyydestä. Ajan vähyys kuvattiin estävän muistisairaan fyysisen aktiivisuuden edistämis-

tä. Ajan vähyys kuvattiin myös hankaloittavan kuntouttavan työotteen käyttöä toiminta-

kykyä tukemisessa. Riittämätön asiakkaan luona vietetty aika kuvattiin lyhentävän 

muistisairaan kotona asumisen aikaa. Hoitajat kuvasivat myös, että lyhyen kotikäyntiai-

ka vaikeuttaa toimintakyvyn tunnistamisen kuvaamista. 

 

”ei ole aikaa välttämättä kuntouttavalla työotteella tukea muistisairaan 

toimintakykyä”Hoitaja 28 

”tunnistaminen on hankaa, jos käynnit asiakkaan luona ovat liian lyhyt-

kestoisia. Silloin ei saa todellista kuvaa asiakkaan toimintakyvystä” Hoi-

taja 18 

”monia…yksinasuva tarvitsisivat virikkeitä arkeensa ” Hoitaja 20 
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Työhyvinvointi ja resurssit. 

 

 Hoitajat toivat esille työhyvinvoinnin haasteet tilanteissa, jotka kuvattiin työntekijän 

riittämättömyyden tunteena, henkisenä jaksamisena, muistisairaiden parissa työskente-

lynä, yksintyöskentelynä ja työroolin jatkuvan asiakkaiden kotonpärjäämisen huolena 

vapaa-ajalla. 

 

 ”oma jaksaminen muistisairaiden parissa ”turhautumista” Hoitaja14 

”…hirvittää jättää asiakas kotiin iltaisin…ettei vain asiakas lähtisi illalla 

”metsätöihin” tai ”navettahommiin ja jäisi sille tielle” 

”tunne, että jää asiakas vähän oman onnensa nojaan”Hoitaja 21 

”asiakas saattaa olla aggressiivinen ja työntekijän on mentävä yksin” 

Hoitaja 11 

 

Hoitohenkilökunnan vaihtuminen voi aiheuttaa muistisairaalle hämmennystä ja hoitajat 

kuvaavat henkilökunnan vaihtuvuutta heikentävän kotihoidon laatua ja lisäävän ikään-

tyneen muistisairaan turvattomuuden ja rauhattomuuden tunnetta. 

 

”asiakkaalle sekä hoitajalle jatkuvat vaihdot ovat hoitoa heikentäviä” 

Hoitaja 29 

”entistä huonokuntoisempia asiakkaita kotihoidossa, mutta työntekijöitä ei 

lisätä” Hoitaja 27 

 

8.3.2 Terveyttä edistävä voimavaralähtöiset haasteet  

 

Kotona asuminen tukeminen. Hoitajien terveyttä edistävän voimavaralähtöisen haas-

teet kuvattiin apuvälineiden ja tiedonkulkuun sekä päivätoimintaan liittyvinä haasteena. 

 Apuvälineet ja tiedonkulun haasteena esille nostettiin uusien työmenetelmien hallinta 

toiminnanohjaukseen ja turvapuhelimeen liittyen.  

 

”asiakkaita ei näe välttämättä joka viikkokaan johtuen toiminnanohjauk-

sesta” Hoitaja 4 

”… tarvitaan aikaa, joka huomioitava toiminnanohjauksessa”… yksinäi-

syyttä-> tulee turvapuhelinhälyytykisä” Hoitaja 10 

”enemmän apuvälineitä kaivattaisiin” Hoitaja 6 

”jos muistisairaan saa tulemaan päivätoimintaan…”Hoitaja 16 
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Kotiympäristöön liittyvät haasteet hoitajat kuvasivat yksin ulkona liikkuvasta muistisai-

raasta ja naapureiden tuomana huolena ikääntyneen muistisairaan kotona selviytymises-

tä. 

 

”ulkona vaelteleva muistisairas häiritsee ympäristöään ja naapurit huo-

lestuvat pärjäämisestä kotona”Hoitaja 12 

”…naapuritkin huolestuvat pärjäämisestä kotona”Hoitaja 4 

 

Asiakasosaaminen ja yhteistyötaitoihin liittyvät haasteet 

 

Ohjaus ja neuvonta. Hoitajat toivat esille ikääntyneen muistisairaan ohjaamisen haasta-

vuuden silloin, kun ikääntynyt muistisairas kokee ahdistuneisuutta muistin menetykses-

tä. Tarve ohjausmenetelmien hallinnalle on yhteisymmärryksen saavuttamisesta, yksi-

löllisen ohjauksen ja muistisairauden sekä hoidon eri vaiheista. 

 

”vaaditaan usein paljon, että asiakas kokee heikommasta kunnosta huoli-

matta elämänsä arvokkaaksi ja hänen tekemänsä toimet tarpeellisek-

si”Hoitaja 7 

 

Omaisten ohjaus, neuvonta ja tukeminen.  Hoitajat kuvaavat haasteelliseksi omaisten 

kanssa käydyn kohtaamisen ja vuorovaikutustilanteet. Hoitajat kuvasivat, etteivät omai-

set aina kerro hoitajille oikeaa tietoa ikääntyneen muistisairaan toimintakyvystä ja avun-

tarpeesta. Esille nousi myös ikääntyneen muistisairaan oma kuulluksi tuleminen ja sen 

sivuuttaminen. Hoitajat kuvaavat omaisten ohjaamisen ja neuvonnan haastavaksi eten-

kin niissä tilanteissa, jolloin hoitajalla ja omaisella oli erilaiset näkemyksen muistisai-

raan asiakkaan kotona pärjäämisestä.  Hoitajat kuvaavat myös omaisten henkisen jak-

samisen, omatoimisuuden säilymistä sekä omaisten turhautumisesta hoitoon osallistuji-

na Hoitajat tarvitseva tietoa omaisten tukemisesta ja ohjaamisesta sekä muistisairaan 

palveluohjauksesta.  

 

 ”osa omaisista pitää omaistaan yhtä terveenä kuin nuoruudessa” 

Hoitaja 6 

”joskus omaiset voivat olla hankaloittamassa asiakkaan pärjäämistä ko-

tona, eivät kuuntele häntä”Hoitaja 23 

”omaiset eivät anna …muistisairaan, joka pärjäisi ja osaisi tehdä vielä it-

senäisesti monia asioita, tehdä niitä, vaan vaativat kotihoitoa tekemään” 

Hoitaja 12 
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”omaiset osaltaan sekoittavat koska eivät näe asiakasta muistisairaa-

na”Hoitaja 6 

”omaiset/omaishoitajat eivät välttämättä ymmärrä muistisairasta läheis-

tään..ristiriidat omaisten kanssa..väsyneiden omaisten tukeminen”Hoitaja 

13 

”myös omaiset tarvitsevat tukea muistisairaan … kohtaamisessa ja arkea 

helpottavissa toiminnoissa” Hoitaja 1 

”että asiakas ymmärtää ettei ne asiat ole todellisia, hoitajan rauhallisuus, 

hyvän turvallisuus, ei komenteleva käytös antaa turvallisuuden tuntua” 

Hoitaja 4 

 

Palvelutarpeen arviointiin liittyvät haasteet 

 

Kotona selviytyminen. Hoitajat kuvasivat palvelutarpeen arvioinnin ikääntyneen muisti-

sairaan kotona selviytymisen huolena sekä oikean hoitopaikan valinnan arvioinnin arvi-

ointina.  

  

” pelottavaa, koska yhä enemmän hoidetaan kotiin, voivat olla yksin-> 

kaikkea voi tapahtua” Hoitaja 13 

”… tunee kotona asuessaan yleensä turvattomuutta, yksinäisyyttä, pelok-

kuutta” Hoitaja 11 

”asiakkaat ovat todella huonokuntoisia ja monikaan ei ole kotikuntoinen” 

Hoitaja 26 

”moni muistisairas, joka oikeasti tarvisi tehostettua palveluasumista, asuu 

kotona” Hoitaja7 
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8.3.3 Tietoperustainen tunnistamisen osaamisen haasteet  

 

Ammatillinen tietoperusta. Hoitajat kuvaavat tunnistamisen osaamisen muistisairauksi-

en, ammatillisen kasvun ja hoitomenetelmien hallinnan haasteena. Esille tuotiin myös, 

etteivät muistisairaan hoitotyön teoriatiedot ja kotihoitoon liittyvät käytännön hoitotyö 

kohtaa toisiaan, vaan jäävät erillisiksi osaamisen alueeksi. Haasteena kuvattiin myös 

muistisairauksien alkuvaiheen, uusien asiakkaiden ja psyykkisen toimintakyvyn tunnis-

tamiseen liittyvänä haasteena. Muistisairaan persoonamuutosten tunnistamiseen liittyvät 

haasteet kuvattiin toimintakyvyn arvioinnin haasteena. 

 

”haaste on osata tunnistaa oudoimmista asiakkaista missä vaiheessa 

muistisairaus on…”Hoitaja 15 

”..fyysisen toimintakyvyn arviointi ja tunnistaminen on helpompaa kuin 

psyykkisen”Hoitaja 12 

”esim. uusista asiakkaista ei välttämättä heti huomaa minkä asteinen 

muistisairas on… Hoitaja 19 

”välttämättä teoriatieto ja käytännön toiminnan hallinta eivät kohtaa toi-

siaan”Hoitaja 9 

”voinnin seuranta on haastavaa…aina ei myöskään saa raporttia asiak-

kaista, eikä efficaa ehdi varsinkaan aamuvuoron alussa luke-

maan”Hoitaja 6 

 

Käytösoireet  

  
Haasteellinen käyttäytyminen kuvattiin psyykkisesti raskaana ja ongelmallisena sekä 

käytösoireet muodostuivat keskeiseksi  haasteeksi. Hoitajat kuvaavat myös psyykkisen 

kuormittavuuden ja aggressiivisen käytöksen haittaavan ikääntyneen muistisairaan hoi-

totyössä. Hoitajat tarvitsevat tukea käytösoireiden tunnistamiseen ja arviointiin. 

  

” aggressiivinen käytös, vääristyneet puheet, kuvitteelliset teot, ilmeet, 

toiminnot ym.”Hoitaja 28 

”sinnikkyys peitellä omaa muistamattomuuttan…voivat olla myös hyvin    

hoitokielteisiä vaikka apua tarvitsisivat”Hoitaja 13 

”epävarmuus ja epäilyt, että työntekijät varastelevat, jos jotain hukas-

sa”Hoitaja 9 

”monet osaavat peitellä muistamattomuutta…voi olla aggressiivinen käy-

tökseltään ja tuiskiva…puheet muuttuvat rivoiksi ja aggressiivisek-

si”Hoitaja 11 

”…saattaa puhua sekavia mutta on vaikeaa joskus tietää onko jokin oike-

asti hätänä…”Hoitaja 26 

”…tuo monenlaisia ennakkoluuloja, harhoja, pelkoja…” 
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8.4 Yhteenveto. Kuviossa 8 kuvataan ikääntyneen muistisairaan haasteet toimintakyvyn 

tunnistamisen osaamiseen liittyen.  

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvät haasteet  
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9 POHDINTA  

 

Tämän tutkimuksen aihe perustuu tutkijan huoleen siitä, miten kotihoidon hoitajat tun-

nistavat ikääntyneen muistisairaan toimintakykyä ja millaisia haasteita he kokevat toi-

mintakyvyn tunnistamisesta. Kokemukseni on, että toimintakykyyn liittyvässä tunnis-

tamisen osaamisessa on eroavaisuuksia hoitajien välillä. Muistibarometri (2015) tutki-

muksen mukaan heikoimmaksi kotihoidon osaamisen alueeksi osoittautui muistisairaan 

erityistarpeisiin vastaaminen ja psyykkisen tukemisen osaaminen. Valtakunnalliset 

muistisairaan hoitotyön oppaat painottavat tulevaisuudessa muistisairaan kotona asumi-

sen mahdollistamista. (Finne-Soveri ym. 2015.) Osaamisen kehittämiseksi ja tukemi-

seksi tulisi järjestää myös jatkuvaa osaamiskartoituksiin perustuvaa täydennyskoulutus-

ta ikääntyneen muistisairaan kotihoidon hoitotyöstä (Hiltunen 2015). Näkemykseni mu-

kaan yhteistyö omaisten ja kotihoidon välillä tulee olemaan vahvemmassa asemassa 

ikääntyneen muistisairaan hoitotyön toteuttamisessa.  

 

Kotihoidon hoitajien kyky tunnistaa ikääntyneen muistisairaan toimintakykyä ja tarpei-

ta, tulisi nykyistä enemmän tehdä säännöllisesti muistisairaan hoitotyön osaamisen ar-

viointia. Erityisesti arvioinnissa tulisi kiinnittää huomio muistisairaan hoitomenetelmien 

ajantasaisuuteen. Tutkimuksen mukaan muistisairaudet ja toimintakyvyn alenema tun-

nistetaan usein vasta sitten kun iäkäs muistisairas on jo kotihoidon palvelujen piirissä. 

(Finne-Soveri ym. 2015, Hiltunen 2015.)  

 

Ikääntyneen muistisairaan terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa keskeisimmät hoito-

työn tehtävät ovat arkielämän sujuminen ja elämänlaadun turvaaminen kotihoidossa. 

Tavoitteena on ikääntyneen muistisairaan terveyden edistämisen suunnittelussa, toteu-

tuksessa ja arvioinnissa näkemys terveydestä ja toimintakyvystä laajasti fyysisenä, kog-

nitiivisena, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.(Kattainen 2012.) Hyvät vuoro-

vaikutustaidot ovat edellytys ikääntyneen muistisairaan ja omaisten kohtaamisessa 

(Leino-Kilpi & Välimäki 2012). Toimintakyvyn tukemisessa sosiaalisten suhteiden tu-

keminen kodin ja lähiympäristön esteettömyydellä ja toimivuudella sekä turvallisuutta 

tukevalla toiminnalla voidaan vaikuttaa ikääntyneen muistisairaan toimintakykyä ja 

omatoimisuutta tukevasti. Moniammatilinen tiimityö antaa hyvät valmiudet monipuoli-

seen toimintakyvyn arviointiin. (Kattainen 2012.) 
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9.1 Tutkimustulosten tarkastelu  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn 

tunnistamiseen liittyvä osaaminen ja siihen liittyviä haasteita nimikesuojattujen kotihoi-

don hoitajien kuvaamana. Tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneen muistisairaan hoito-

työstä ja hyödyntää tietoa kotihoidon hoitotyön kehittämisessä.  

 

Tutkimusten perusteella koko terveydenhuollon ammattilaisten tulisi panostaa entistä 

tehokkaammin muistisairaiden henkilöiden kohtaamiseen ja muistisairauksien tunnis-

tamiseen, arjessa tukemiseen sekä omaisten ja läheisten jaksamisen tukemiseen.  Tut-

kimustiedot vahvistavat sitä toimintamallia, jossa painopiste on kohdennettu kotihoidos-

sa muistisairaanhoitotyön kehittämiseen, muistisairaiden aivoterveyden ennaltaeh-

käisyyn, muistisairauden tunnistamiseen, arjessa tukeminen, omaisten ja läheisten jak-

samisen tukeminen. (Finne- Soveri ym. 2015.) Tämän tutkimuksen kautta saatu tieto 

auttaa kotihoidon hoitajien ikääntyneen muistisairaan toimintakyky tunnistamisen 

osaamisen painopistealueiden kehittämistä sekä lisää haasteiden tunnistamista. Lisäksi 

tutkimus antaa kotihoidon hoitotyön johtajille uusia näkökulmia kotihoidon kehittämis-

työhön.  

 

Tulosten tarkastelussa kotihoidon hoitajien toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvät 

osaamisen sisältöalueet koostuivat kolmesta kotihoidon hoitotyön osaamisen alueesta: 

työn suunnittelu, organisointi ja menetelmät, terveyttä edistävä voimavaralähtöisyys ja 

tietoperustainen tunnistaminen. Työn suunnittelussa ja organisointiin liittyvässä tunnis-

tamisessa kuvattiin hoitajien toimintakyvyn tunnistamisen osaamistarpeet, toimintaky-

vyn tunnistamisessa käytetyt keinot ja menetelmät ja toimintakyvyn tekemiseen liittyvät 

tekijät. Toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvät osaamistarpeet kuvattiin terveyttä edis-

tävänä voimavaralähtöisenä, työkokemuslähtöisenä ja kotona asumisen tukemisena. 

Toimintakyvyn tunnistamisessa käytetyt keinot ja menetelmät kuvattiin asiakas ja yh-

teistyöosaamisena, toimintakyky arviointi ja mittareiden käytön osaamisena. Toiminta-

kyvyn tekemiseen liittyvät tekijät kuvattiin ikääntyneen muistisairaan arvokkaana koh-

teluna, hoitotyön arvostamisena ja tietoperustaisena osaamisena  
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Ikääntyneen muistisairaan toimintakyky tunnistamiseen liittyvät osaamisen sisältöalu-

een haasteet koostuivat kolmesta toimintakyvyn tunnistamisen alueesta: työn suunnitte-

lu, organisointi ja menetelmät, terveyttä edistävä voimavaralähtöisyys ja tietoperustai-

nen tunnistamisen haasteet. Hoitajat kuvasivat työn suunnittelun, organisoinnin ja me-

netelmät keskeiseksi osaamisen haasteeksi liittyen työmenetelmiin, ajanhallintaan, työ-

hyvinvointiin sekä vähäisiin resurssien käyttöön kotihoidossa. Hoitajat kuvasivat myös 

kiireen ja vähäisen asiakasajan heikentävän hoitajien toimintakykyyn liittyvää tunnis-

tamisen osaamista ja hoitotyön arviointia. Terveyttä edistävän voimavaralähtöisen tun-

nistamisen haasteeksi kuvattiin kotona asumisen tukemiseen, asiakasosaamiseen, yhteis-

työtaitoihin sekä palvelutarpeen arviointiin liittyvät haasteet. Tietoperustaiseen toimin-

takyvyn tunnistamiseen liittyvät haasteet kuvattiin ammatillisena tietoperustana, muisti-

sairauksien teoriatiedon ja käytännön hoitotyön ristiriitana, etenevän muistisairauden 

tunnistamiseen ja muistisairaan hoitotyön osaamiseen sekä käytösoireiden hallintaan 

liittyvinä haasteina. 

 

Hoitohenkilökunnan on hyvä muistaa, että koti ikääntyneen muistisairaan hoitoympäris-

tönä on erittäin herkkä ja yksityinen. Kotihoidon hoitaja on vieras ihminen muistisai-

raan kotiympäristössä. Kotihoidon hoitajan on ymmärrettävä kodin merkitys ikäänty-

neen muistisairaan terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoitotoimenpiteiden tekeminen koti-

oloissa ei aina ole välttämättä helppoa ja hoitajan ei tule toiminnallaan syyllistää ikään-

tynyttä muistisairasta siitä, ettei tämän kodissa ole niitä asioista, joita hoitotyöntekijä 

mahdollisesti tarvitsisi. Ikääntynyt muistisairas on rakentanut kodin itselleen sopivaksi, 

eikä hänellä välttämättä ole halua tai mahdollisuuksia hoitotyötä helpottavien asioiden 

hankkimiseksi. Tiedon siirto ja hoitajien vaihtuvuus ovat kotihoidon jatkuvuuden varas-

sa. Oleellista on, että tiedon siirtymien ja luottamus on keskeytymätöntä. (Leino-Kilpi 

&Välimäki 2012.)  

 

Kotona selviytyminen edellyttää erityisesti kuntoutuksen lisäämistä ja monimuotoista-

mista. Ikääntyneen muistisairaan kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn paranta-

minen, ylläpitäminen ja sen hidastuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.) Koti-

hoidon henkilöstön työhyvinvointiin tulisi huomioida riittävät kotihoidon resurssit hoi-

totyön tekemiselle sekä organisaation esimiehen taholta järjestää säännöllisesti työnoh-

jausta työssä jaksamisen tukemiseksi (Hiltunen 2015). 
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 Kotihoidon henkilökunnan, muistisairaan omaisten ja läheisten jaksaminen on auttajien 

henkistä voimavaraa, kykyä selviytyä kriisitilanteista ja henkisen tasapainon ylläpitoa 

vaikeiden kokemusten keskellä (Mönkäre 2014). 

 

Säännöllisesti järjestettävällä lisä- ja täydennyskoulutuksella voidaan saavuttaa muisti-

sairaanhoitotyötä ylläpitävää ja kehittävää hoitohenkilökunnan ammattitaitoa (Hiltunen 

2015). Kotihoidossa työskentelevien hoitajien muistisairaan hoitotyössä koulutus on 

avainasemassa, mutta sen järjestäminen edellyttää aktiivista oppimistarpeiden etsimistä. 

Koulutuksen kohdistaminen hoitotyön osaamiseen ja ikääntyneen muistisairaan hoito-

työtä tukevaksi menetelmäksi saavutetaan tärkeää muistisairaan hoitotyön osaamista. 

Ammattitaitoinen terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunta osaa asettaa omat oppimis-

tavoitteensa ja toteuttaa niitä. (Kaila & Kauppi 2014.) 

 

9.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida yleisillä luotettavuuskriteereil-

lä (Kylmä & Juvakka 2007). Lincoln & Cuba (1985) ovat määritelleet laadullisen tut-

kimuksen luotettavuuskriteereiksi uskottavuus, vahvistettavuuden ja siirrettävyyden 

näkökulmasta. tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida näiden kriteereiden 

mukaisesti.  

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin kuvaamaan tiedonantajien valintana ja me-

netelmänä, jolla tietoa kerättiin. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi pyrittiin 

mahdollisimman tarkkaan sisällönanalyysin kuvaamiseen ja raportointiin (Kyngäs ym. 

2011). Tiedonantajien vastaukset luettiin useampaan kertaan huolellisesti läpi ja tehtiin 

omia muistiinpanoja sekä pohdintoja kysymyksiin liittyen. Raportointivaiheessa tutki-

musaineostoon palattiin useita kertoja ja pyrittiin tulkitsemaan vastauksien oikeaa, tie-

donantajan omaa mielipidettä ja kokemusta asiasta. (Hirsijärvi ym. 2015.) Tutkimuksen 

luotettavuutta lisää mahdollisimman tarkka sisällönanalyysin raportointi (Kyngäs ym. 

2011). 

 

Uskottavuus. Uskottavuudella tarkoitetaan tutkimuksen tekemisen, tutkimustulosten 

totuutta ja sen osoittamista tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa uskottavuutta on pyritty 

lisäämään tulosten tarkkana esittämisenä, jotta lukija ymmärtää sisällön analyysin eri 
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vaiheet ja antaa lukijalle mahdollisuuden analyysin perusteella tehdä tulkintoja tutki-

muksen vahvuudesta ja heikkoudesta. (Kylmä & Juvakka 2007, Elo ym. 2014.) Uskot-

tavuutta olisi parantanut tutkimuksen laajempi otanta myös muiden kaupunkien kotihoi-

don hoitajille, koska kyselytutkimuksen vahvuus avoimen kysymyksen osalta on suuren 

vastaajajoukon tavoittaminen (Kyngäs ym. 2011). 

  

Vahvistettavuus.  Vahvistettavuudella tarkoitetaan, että tutkimusraportti on kirjoitettu 

niin, että toinen tutkija voi seurata tutkimusprosessin etenemistä ja tutkimuksen tulokset 

perustuvat tutkimusaineistoon eivätkä tutkijan omat käsitykset ole ohjanneet aihetta. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäävät tutkijan arvio tulosten ja aineiston välisestä yhtey-

destä. Tämän tutkimuksen uskottavuutta vahvistaa tutkijan oma työkokemusperäinen 

kokemus tutkittavasta ilmiöstä ja tutkija on ollut tietoinen tutkimuksen tekijänä omista 

lähtökohdistaan koko tutkimuksen ajan. (Lincoln & Guba 1985.) 

 

Siirrettävyys. Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tuloksia voidaan so-

veltaa muihin tutkimuskohteisiin. Tutkimuksen siirrettävyyttä lisättiin kuvaamalla tar-

kasti, mutta tunnistamattomasti vastaajien taustatiedot. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009.) Tässä tutkimuksessa siirrettävyyttä on huomioitu tutkimustulosten ra-

portin ja tiedonantajien kuvauksella, jotta tutkimustulosten siirtäminen ikääntyneen 

muistisairaan hoitotyön koulutukseen olisi mahdollista. Tutkimusraportissa suorat lai-

naukset vastauksista ovat antaneet lisäarvoa tutkimustuloksiin eikä tutkijan oma moti-

vaatio tai näkökulma ole vaikuttanut tutkimustulosten luotettavuuteen. (Kylmä & Ju-

vakka 2007.)  

 

9.3 Tutkimuksen eettiset lähtökohdat  

 

Tutkijan on huomioitava eettiset kysymykset ja hyvän tieteellisen käytännön keskei-

simmän lähtökohdat ja noudatettava niitä tutkimustyössään. Tutkijan on noudatettava 

ylistä rehellisyyttä, tarkkuutta, huolellisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä hyviä tieteelli-

siä käytäntöjä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, Polit & Beck 2012.) 

 

Tieteellinen tutkimus pyrkii tuottamaan mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. Tutkimuksen luotettavuuteen saattoi vaikuttaa kyselyyn vastanneiden vähäinen 

vastaajien määrä ja tutkijan oma esimiesasema. Tutkimukseen osallistui yhden kuntayh-
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tymän nimikesuojattuja hoitajia, joka on riski tutkimuksen ulkoiselle validiteetille ja 

yleistettävyydelle. (Kylmä & Juvakka 2007.)  

 

Tiedonantajien yksityisyys huomioitiin avoimen kyselylomakkeen mukana liitetty saa-

tekirje, joka sisälsi palautekirjekuoren lähtökohtana ihmisen oikeus yksityisyyteen ja 

ihmisarvon kunnioittaminen. Vastaaminen kyselyyn katsottiin tietoiseksi suostumuk-

seksi. (Polit & Beck 2012.) Tutkimuskysymyksiin vastattiin anonyymisti ja tutkimusai-

neistoa ei päätynyt tutkimusprosessin ulkopuoliselle henkilölle. Tiedonantajia informoi-

tiin tutkimuksen alussa, jolloin he saivat tietoonsa tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet 

sekä tutkimuksen vapaaehtoisuus. Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto oli vain tutki-

jan käytettävissä ja tutkimusmateriaali säilytettiin tutkijan työhuoneessa ja tietokeella 

salasanalla suojattuna. Tutkielma kirjoitettiin niin, että tiedonantajien tunnistaminen ei 

ollut mahdollista. Kaikki tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. (Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2012.) 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut tutkimuseettiset ohjeet hyvästä 

tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. Ohjeiden pyrkimyksenä 

on määrittää hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkauksia monitieteisestä näkökulmas-

ta. Ohjeiden tavoitteena on hyvä tieteellisen käytännön edistäminen ja tieteellisen epä-

rehellisyyden ennaltaehkäiseminen kaikissa tiedeyhteisöissä. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2012.) 

 

Tiedonantajille välitettiin tieto tutkimuksen luonteesta, tutkimukseen osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta ja tiedonantajan anonyymiteetistä. Tutkimuksen taustatiedoissa ha-

luttiin tietää vain osallistujan ikä vuosina ja ammattinimike. Tutkimukseen osallistumi-

sen tiedotteen jakaminen tapahtui kirjeitse ja yksikön palveluesimiehen jakamana. Tie-

dote sisälsi tutkimuksen saatekirjeen, tutkimuskysymykset ja sekä palautuskirjekuoren. 

Saatekirjeen sisällössä otettiin huomioon tutkimuksen eettiset näkökulmat ja siinä huo-

mioitiin tiedonantajien informointi tutkimuksen vapaaehtoisuudesta ja mahdollisuudesta 

itse valita tutkimukseen osallistuminen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 

Kylmä & Juvakka 2007.)  
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Tutkimuksen tavoitteen on ollut koko tutkimusprosessin ajan tuottaa mahdollisimman 

vähän vaivaa tiedonantajille. Tutkimuksessa on myös huomioitu tiedonantajien itsemää-

räämisoikeus, tasapuolisuus ja rehellisyys eivätkä tiedonantajien henkilöllisyys tullut 

missään vaiheessa esille tutkijalle. Tämän tutkimus on laadittu eettisten periaatteita 

noudattaen ja niiden ohjeiden mukaisesti. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 

Kylmä & Juvakka 2007.)  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET  

 

Ikääntyneen muistisairaan hoitotyön keskeiset valtakunnalliset linjaukset ovat ikäänty-

neen kotihoidon kehittäminen, kotona selviytymisen tukeminen ja palvelujen tuottami-

nen kotiin. Tämä edellyttää ikääntyneen muistisairaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn 

tukemista ja arviointia. (Hiltunen 2015.) 

  

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset ja suositukset 

ikääntyneen muistisairaan toimintakyky tunnistamisen edistämiseksi kotihoidossa: 

 

1. Tehokkaampi yhteistyö omaisten kanssa parantaa ikääntyneen muistisairaan toimin-

takyvyn tunnistamista ja hoitotyön arviointia kotihoidon hoitotyössä. 

2. Ikääntyneelle muistisairaalle riittävä ajankäyttö mahdollistaa yksilöllisen, omatoimi-

suuteen kannustavan ja osallistavan toimintakykyä tukevan hoitotyön.  

3. Riittävät hoitajaresurssit lisäävät paremmin toimintakyvyn tunnistamisen osaamista 

ja vahvistavat esimiehen ja hoitajien välistä yhteistyötä sekä lisää työhyvinvointia 

4. Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn entistä paremmaksi tunnistamiseksi tarvi-

taan lisää täydennyskoulutusta ja enemmän muistipoliklinikan ja kotihoidon välistä 

yhteistyötä. 

 

Ikääntyneen muistisairaan toimintakykyä tukeva toiminta on kotihoidon arkea. Tähän 

liittyvät keskeisesti muistisairaan kokonaisvaltainen hoitotyö ja toimintakykyyn liittyvä 

tunnistamisen osaaminen. Näyttöön perustuva hoitotyö turvaa ikääntyneen muistisai-

raan kotihoidon asiakkaille oikeuden yhdenvertaiseen hoitoon, joka tulee olla yhtenäistä 

ja suunnitelmallista toimintaa.  
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11 JATKOTUTKIMUSHAASTEET 

 

Ikääntyneiden ja muistisairaiden määrän kasvaessa kotiin annettavien palveluiden määrä 

tulee kasvamaan huomattavasti lähivuosina. Tämä asettaa tulevaisuudessa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenteisiin haasteita. Ikääntyvän väestön palvelurakenteita 

uudistettaessa on syytä kiinnittää huomio kotihoidon riittävien resurssien ja muistisai-

raan hoitotyön osaamisen varmistamiseen. Ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn 

tunnistamiseen liittyvä osaaminen ja tunnistamisen haasteet ovat merkittävä osa omais-

ten ja kotihoidon hoitajien arkipäivää. Varhainen muistisairaan toimintakyvyn aleneman 

havaitseminen ja kuntoutuksen aloittaminen ovat ensisijaisen tärkeitä kotihoidon hoito-

työssä ja turvaa ikääntyneen muistisairaan kotona asumisen pidempään.  

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia sitä, millaisia ikääntyneen muistisairaan toiminta-

kykyyn liittyviä osaamisen eroja on julkisen ja yksityisen palveluntuottajien sairaan- 

hoitajien hoitotyössä. Mielenkiintoista olisi myös selvittää uuteen teknologiaan liittyvi-

en toimintakykyä tunnistavien apuvälineiden ja menetelmien käytön vaikuttavuutta 

omaisten näkökulmasta ikääntyneen muistisairaan kotihoidossa. Tämä tutkimus osoitti, 

että hallittavaan ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvä osaa-

minen edellyttää kotihoidon hoitajien laajempaa muistisairaan hoitotyön osaamista ja 

koulutuksen lisäämistä. Moniammatillinen yhteistyö ikääntyneen muistisairaan toimin-

takyvyn ja hoitotyön osaaminen luo edellytykset laadukkaalle kotihoidon hoitotyön on-

nistumiselle. 
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LIITE 1 

SAATEKIRJE  

Palveluesimiehelle  

 

Teen Pro gradu – tutkielmaa terveystieteiden maisteriopiskelijana Oulun yliopistossa ja 

olen kiinnostunut hoitajien osaamisen haasteista. Pro gradu – tutkielman tarkoituksena 

on kuvata ikääntyneen muistisairaan toimintakyvyn tunnistamiseen liittyvä osaaminen 

kotihoidon hoitajien arvioimana.   

  

Pyydän sinua kotihoidon palveluesimies jakamaan liitteenä oleva saatekirje ja avoimet 

kyselylomakkeet (liitteet 1,2,3,) yksikkösi kotihoidon nimekesuojattu hoitajille (lähihoi-

taja, kodinhoitaja, opiskelija). On toivottavaa, että hoitajille järjestyy n.15- 30 min. ai-

kaa työn ohessa lomakkeen täyttämistä varten. Toivottavasti tästä ei koidu työyksikössä 

haittaa, eikä asiakastyö häiriinny. Pyydän sinua myös vastaanottamaan täytetyt vastaus-

lomakkeet ja lähettämään ne 1.2.2016 mennessä oheisella nimellä varustetulla kirjekuo-

rella tutkijalle.  

 

 Mikäli haluta lisätietoja tutkimuksesta tai siihen liittyvistä asioista, vastaan sinulle mie-

lelläni.  
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