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laan hoidon eri elementtejä pitkäaikaishoidossa. Tavoitteena oli kehittää pitkäai-
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jautuivat kuuteen eri pääteokseen, joiden analysoinnissa käytettiin hyväksi tee-
moittelua. Aineistosta nousi esille neljä eri pääteemaa: hoidon toteutus, psyykki-
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ABSTRACT 
 
 
Huttunen Anna & Hänninen Viivi. Treatment of a psychically ill elderly patient in 
long-term care. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2016. 46 p. 

Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. Option  
in Health Care. Degree: Public Health Nurse. 
 
 
The objective of this thesis was to study different elements of mentally ill elderly 
in a long-term care. The aim was to find out how to implement the treatment and 
compare it to current customs and discover feasibility of treatment. Additionally 
the aim was to disclose the nurses own experience about their preparedness to 
encounter with mentally ill elderly patients. This thesis is a descriptive literature 
review. The results of this thesis were based on six different main sources which 
were analyzed thematically. Four main themes arose from the material; execution 
of treatment, supporting psychical well-being, encountering with patient and ex-
pertise of nurses.  
 
Given care must be based on individual´s own needs supporting all-encompass-
ing well-being. It is essential to enable patients own participation and agency in 
the treatment. As a part of the treatment pharmacological and symptom-based 
treatment must be implemented, acknowledging the risk of overmedication. Rec-
reational activities based on different psychosocial methods like discussion- and 
exercise groups are part of the treatment beside medical treatment. The expertise 
and occupation of nurses have direct impact on the quality of given treatment. 
The threat of violence faced by nurses caused disturbance to work affecting the 
given treatment. 
 
The expertise and workmanship of nurses should be improved by enabling further 
education and advanced training. Training should be easily available and exe-
cuted. The nurses should be aware of functional deficiencies, which basically de-
pend on psychical, not physical factors. Teaching psychogeriatrical treatment and 
respect must be acknowledged more widely in the future of vocational teaching 
of nurses. Further on it would be interesting to research the know-how of nurses 
to discover the differences between symptoms caused by psychic impairment 
and psychic symptoms caused by memory lapses.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Muutos Suomen väestörakenteessa on ollut julkisen keskustelun aiheena pit-

kään. Kuten muuallakin Euroopassa, merkittävin väestörakenteen muutos on elä-

keikäisten osuuden radikaali lisääntyminen työikäiseen väestöön verrattuna sekä 

syntyvyyden väheneminen. Tämä aiheuttaa nuorten ja lasten osuuden vähenty-

mistä ja väestörakenteen vanhenemista. (Kunnat.net 2014.)  

 

Ikääntyneiden määrän kasvaessa myös mielenterveyshäiriötä sairastavien 

osuus lisääntyy. Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ei ole ikääntyneillä suurem-

paa kuin muussa väestössä, mutta heillä psyykkiset häiriöt vaikuttavat laajemmin 

koko elimistön toimintaan ja ovat usein vakavampia kuin nuoremmilla. (Leinonen 

& Alanen 2011, 371.) Mielenterveydellä on suuri merkitys henkilön kokemukseen 

elämän laadukkuudesta ja omasta terveydestä. Se vahvistaa kaikkia toimintaky-

vyn alueita. Se myös vähentää mielenterveysongelmia, muistihäiriöitä ja somaat-

tisia sairauksia sekä niistä aiheutuvia kuluja. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2014a.) 

 

Valtakunnallisena tavoitteena on useina viime vuosina ollut ikääntyneiden kotona 

asumisen tukeminen. Ikääntyneelle on pyritty järjestämään hänen palveluntar-

peensa mukainen apu kotiin. Psyykkisesti sairaiden potilaiden hoito psykiatrisista 

sairaaloista on viime vuosina siirtynyt sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 

piiriin (Kan & Pohjola, 2012, 229). Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2013 

antaman laatusuosituksen mukaan vuodesta 2011 vuoteen 2017 tulisi vanhain-

kodeissa ja pitkäaikaislaitoksissa asuvien yli 75-vuotiaiden määrän laskea 4,4 

prosentista 2–3 prosenttiin. Vastaavasti kotona asuvien määrän tulisi nousta 89,6 

prosentista yli 91 prosenttiin. Myös omaishoitajien määrän ennustetaan kasvavan 

usean prosenttiyksikön verran. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) Kunnilla on 

kuitenkin edelleen velvollisuutena järjestää ikääntyneelle ympärivuorokautinen 

hoito hänen palveluntarpeensa muuttuessa. (Valvira 2013.) 

 

Opinnäytetyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja se käsittelee ikääntyvien psyyk-

kisesti sairaiden potilaiden hoitoa pitkäaikaishoidossa. Tarkoituksena on kuvata 
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hoitoa kokonaisvaltaisesti. Avopalveluiden määrän noustessa on kuitenkin edel-

leen laitoshoitoa tarvitsevia ikääntyviä, joiden laadukas hoito tulee turvata resurs-

sien pienetessä. Opinnäytetyön tavoitteena on saada mahdollisimman laaja-

alaista tietoa siitä, kuinka psykiatrinen hoito tulisi toteuttaa pitkäaikaishoidossa ja 

verrata sitä nykyisiin hoitokäytänteisiin ja hoidon toteutuvuuteen.  

 

Opinnäytetyön aihe lähti omasta mielenkiinnostamme mielenterveyteen ja sen 

häiriöihin. Työelämässä olemme huomanneet laitospaikkojen vähentämisen joh-

taneen psykogeriatristen osastojen lakkauttamiseen sekä yhdistämiseen muisti-

häiriötä sairastaville tarkoitettujen osastojen kanssa. Tämä luo hoitohenkilökun-

nalle monia hoidon ja kuntoutuksen toteuttamiseen liittyviä haasteita. 
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2 IKÄÄNTYMINEN 

 

 

Professori Sirkka-Liisa Kivelä on kuvannut ikääntymiseen liittyviä käsitteitä kalen-

teri-iän mukaan. Hän on jakanut ikävuodet yli 30 vuodesta eteenpäin viiteen eri 

kategoriaan ja nimennyt ne kyseistä ryhmää kuvaavalla termillä. Kivelän mukaan 

keski-ikäisellä tarkoitetaan 30–64 vuotiasta henkilöä ja ikääntyvällä työikäisellä 

tarkoitetaan 55–69 vuotiasta henkilöä. Ikääntyväksi henkilöksi luetaan 65–79 

vuotiaat henkilöt sekä yli 85-vuotiaat katsotaan vanhoiksi. Kivelän jaottelussa 

vanhuksiksi luetaan kaikki 90-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Vanhenemista voidaan 

kuitenkin käsitellä myös kehossa tapahtuvien muutosten, fyysisen ja kognitiivisen 

hidastumisen ja haurastumisen näkökulmasta. Kognitiivisen ja fyysisen toiminta-

kyvyn muutokset ovat hitaita ja vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ihmisen toiminta-

kyvyn heikkenemiseen. (Kivelä 2009, 18–19.) Opinnäytetyössä käsitellään pitkä-

aikaishoidossa olevia ikäihmisiä, jotka ovat pääsääntöisesti Kivelän käsitteiden 

mukaisesti ikääntyviä ja sitä vanhempia.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2014b) korostaa omassa hyvinvointipolitiikkaa 

käsittelevässä tiedonannossaan Suomen väestörakenteen muutosta ja sen vai-

kutuksia sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Suomessa väestörakenteen muutos on 

Euroopan nopeinta, minkä vuoksi yhteiskunnalta vaaditaan jatkuvaa sopeutu-

mista ja uudistumista. Väestörakenteen muutokseen on nähtävissä neljä syytä: 

väestön ikääntyminen ja samanaikainen syntyvyyden väheneminen, maahan-

muuton lisääntyminen, perherakenteiden muuttuminen ja yksinasuvien määrän 

voimakas lisääntyminen sekä maansisäinen muuttoliike suuriin kasvukeskuksiin.  

Suomi on myös Euroopan ikääntynein maa. Yli 65-vuotiaita suomalaisista on noin 

joka viides (Tilastokeskus 2014).  

 



8 
 

 

KUVIO 1. 65 vuotta täyttäneiden määrä Suomessa 1900 – 2013 (Tilastokeskus 

2014). 

 

 

Sodan jälkeen syntyneiden niin sanottujen suurten ikäluokkien vanheneminen 

vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla suuresti. Väestöennusteen mukaan 2010- lu-

vulla eläkkeelle jäävien määrä on huomattavasti suurempi kuin työmarkkinoille 

tulevien määrä. (Ruotsalainen 2013.)  

 

Suurten ikäluokkien ikääntyminen ja julkisen talouden pitkään jatkunut huono ti-

lanne on ajanut julkisen sektorin muuttamaan tarjoamiaan terveys- ja sosiaalipal-

veluja. Kehittämisvaatimuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin aiheuttavat väestön 

ikääntymisen lisäksi kansantautien lisääntyminen ja elinajan odotteen pitenemi-

nen. (Holopainen, Junttila, Jylhä, Korhonen & Seppänen 2014, 14.) 

 

 

2.1 Fyysiset muutokset 

 

Fyysisellä vanhenemisella tarkoitetaan kehon elinjärjestelmissä tapahtuvien 

muutosten sarjaa. Arkielämässä ikääntymisen aiheuttavat muutokset alkavat nä-

kyä yleisesti noin 75. ikävuoden tienoilla. Fyysiset muutokset ovat yksilöllisiä ja 
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niihin vaikuttavat geneettinen perimä, elintavat sekä elinympäristö. Fyysiset muu-

tokset koskettavat koko kehoa: luustoa, lihaksistoa, hermostoa, aistitoimintoja, 

sydän- ja verisuonistoa, hengitys- sekä ruuansulatuselimistöä ja sukupuolitoimin-

toja (Kan & Pohjola 2012, 28). Fyysisiä muutoksia ovat esimerkiksi ihon veltostu-

minen, oheneminen ja kuivuminen, ryhdin muuttuminen kumaraksi, ryppyjen il-

maantuminen sekä hiuksien ohentuminen ja harmaantuminen (Kivelä 2009, 14). 

Ääreis- ja keskushermoston välinen toiminta hidastuu ja lihasmassa heikkenee, 

josta johtuen ikääntyvien on hankalampi suorittaa fyysisesti ja psyykkisesti kuor-

mittavia tehtäviä (Kivelä 2009, 14). Tähän vaikuttavat voimakkaasti myös tunto-

aistissa sekä tasapainoaistissa ja koordinaatiossa tapahtuvat muutokset (Kan & 

Pohjola 2012, 29). Ikääntyessä elimistö kuivuu ja veden määrä elimistössä vähe-

nee sekä aineenvaihdunta hidastuu (Hakala 2015).  

 

Kyseiset fyysiset muutokset ovat vääjäämättömiä ja lopullisia sekä vaikuttavat 

myös ikääntymisen psyykkisiin muutoksiin. Ikääntymiseen kuuluu fyysisten muu-

tosten kautta elimistön hidastuminen ja raihnastuminen. Omalla toiminnalla on 

kuitenkin mahdollista hidastaa muutoksien etenemistä. Fyysistä toimintakykyä on 

mahdollista ylläpitää esimerkiksi lihaskuntoharjoitteiden avulla. Etukäteistiedot 

ikääntymisen aiheuttavista muutoksista auttavat ihmistä käsittelemään muutok-

sia henkilökohtaisella tasolla, jolloin ne on helpompi hyväksyä. Sopeutuminen 

ikääntymismuutoksiin auttaa tasapainoisen ja onnistuneen ikääntymisen kokemi-

sessa. (Kivelä 2009, 14 – 16.)  

 

 

2.2 Psyykkiset muutokset 

 

Psyykkiseen ikääntymiseen voidaan lukea kuuluvaksi kognitiivinen toiminta ja 

tunne-elämä. Tunne-elämään vaikuttavat asiat ovat sidoksissa fyysisiin muutok-

siin. Fyysisen toimintakyvyn muuttuessa joudutaan tukeutumaan enemmän toi-

siin, mikä voi aiheuttaa alemmuuden tunnetta ja kielteistä kokemusta itsestään. 

Myös yhteiskunnallinen asenne ikääntyneistä ihmisistä hyödyttöminä ja paljon re-

sursseja vievänä ryhmänä aiheuttaa tunne-elämän ongelmia. (Kan & Pohjola 

2012, 18). Osana Tunne-elämään vaikuttaa riippumattomuus muista, fyysisten 
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ongelmien ratkaiseminen erilaisten apuvälineiden avulla, kiinnostus ajankohtai-

sista asioista ja oman mielipiteen tuominen esille. Psyykkinen tasapaino tulee 

esille oman toiminnan lisäksi suhteissa läheisiin ja suhtautumisessa heidän käy-

tökseensä ja toimintatapaansa. Ikääntyneillä, kuten muillakin ikäryhmillä, psyyk-

kiseen tasapainoon vaikuttavat yksilölliset, yhteisölliset, kulttuurilliset ja yhteis-

kunnalliset tekijät. (Kivelä 2009, 11–19.) 

 

Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan perustoimintoja kuten ajattelemista, muis-

tamista, oppimista ja havaitsemista. Ikä vaikuttaa älyllisiin kykyihin aiemmin aja-

teltua vähemmän. Niillä on yhteys, mutta älyllisten toimintojen heikkenemiseen 

voi olla monia muitakin syitä kuten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt. (Kan & 

Pohjola 2012, 14 – 15.) Ikääntyessä ongelmanratkaisukyky ja uusien asioiden 

oppiminen vaikeutuvat, mutta aiemmin opitut asiat, kuten yleistietoisuus, säilyvät 

pidempään. Kyseisiä kykyjä ja taitoja on mahdollista harjoittaa myös vanhem-

malla iällä ja ainakin osa ikääntyneiden älymuutoksista johtuu enemmän kykyjen 

käyttämättömyydestä kuin ikääntymisestä. Muita älykkyyseroja selittäviä tekijöitä 

ovat koulutus ja elämäntavat. (Kan & Pohjola 2012, 15.) 

 

Muistissa tapahtuvat muutokset liitetään usein ikääntymiseen. Muistin toimintaan 

vaikuttavia tekijöitä ovat terveydentila, elämäntapa ja motivaatio. Sitä edistäviä 

asioita ovat muun muassa aktiivisuus, uudet kokemukset ja muistiin liittyvät har-

joitteet. Heikentäviä tekijöitä ovat passivisuus, erilaiset sairaudet, masennus, 

unettomuus ja ärsykkeetön ympäristö sekö muistin vähäinen käyttö. (Kan & Poh-

jola 2012, 16). 

 

 

2.3 Sosiaaliset muutokset 

 

Sosiaalisella ikääntymisellä tarkoitetaan ihmisen aseman muutosta yhteiskun-

nassa. Siihen liitetään usein sosiaalisen toimintakyvyn käsite. Tällä tarkoitetaan 

kykyä toimia ja olla osallisena vuorovaikutuksessa. Sosiaalisen toimintakykyyn 

vaikuttavat voimakkaasti myös fyysiset ja psyykkiset muutokset, jotka muuttavat 

myös ihmisen sosiaalista elämää. (Kan & Pohjola 2012, 19.) 
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Viime vuosina on ikääntymisestä keskustellessa pyritty korostamaan aktiivisen 

ikääntymisen näkökulmaa, jossa keskitytään ikäihmiseen aktiivisena toimijana. 

Tällöin pyritään estämään fyysisistä tai psyykkisistä syistä johtuva passivoitumi-

nen ja tavoitteellisen toiminnan heikentyminen. Kun ikääntyneelle mahdolliste-

taan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus, on sillä myönteiset vaikutuk-

set niin yksilö- kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. (Kan & Pohjola 2012, 20.) 

 

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisten sosiaalisia verkostoja sekä niissä 

esiintyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta. Sillä on suuri vaikutus ikääntyneenä 

koettuun terveyteen. Aktiivisesti erilaisiin toimintoihin osallistuvat sekä toisiin luot-

tavat ihmiset kokevat oman terveytensä paremmiksi kuin pienemmän sosiaalisen 

pääoman omaavat. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013a.) Myös perheen mer-

kitys on suuri. Perheen sisäiset suhteet ja osallisuus ikääntyneen elämään vai-

kuttavat myös siihen, millaisia palveluja hän käyttää ja tarvitsee. (Kan & Pohjola 

2012, 22, 25.) 

 

Hyvän elämänlaadun edellytyksinä voidaan pitää sitä, että ikääntynyt kokee 

oman fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn hyväksi ja että hänellä on riittävä so-

siaalinen piiri sekä myönteinen asenne omaan ikääntymiseen. Erityisesti koros-

tuu kokemus omaan elämään liittyvästä hallinnan tunteesta. Sen merkitys elä-

mänlaadulle on suuri läpi elämän, erityisesti tilanteissa, joissa on riippuvainen 

toisesta henkilöstä psyykkisesti tai fyysisesti. Tärkeää olisi, että ikääntynyt hen-

kilö saisi rajoituksistaan huolimatta tuntea olevansa täysivaltainen kansalainen, 

jolla on omia yksilöllisiä sosiaalisia rooleja. (Kan & Pohjola 2012, 21.)  

 

Aktiivisesta osallisuudesta on kuitenkin muistettava, että kaikille aktiivinen elä-

mäntyyli ei ole ominainen. Sosiaalinen syrjäytyminen tarkoittaa yhteiskunnalli-

sesta elämästä syrjään jäämistä, jonka seurauksena ihminen erkaantuu omasta 

elinpiiristään ja siihen kuuluvista henkilöistä. Syitä syrjäytymiselle ovat esimer-

kiksi omasta tai puolison sairaudesta johtuva elinpiirin ja elinympäristön kaventu-

minen, puolison kuolema, huono taloudellinen tilanne sekä maahanmuuttajilla 

kieleen liittyvät ongelmat. (Kan & Pohjola 2012, 21.) 
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3 IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYS 

 

 

World Health Organization eli Kansainvälinen terveysjärjestö (2014) on määritel-

lyt mielenterveyden seuraavasti: 

 

 Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa yksilö ymmärtää omat ky-
kynsä, sopeutuu arkielämän tavanomaisiin haasteisiin, stressiin, ky-
kenee työskentelemään tuottavasti ja hyödyllisesti sekä kykenee an-
tamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. 

 
 
Yleisesti mielenterveys määritetään yhdessä hyvinvoinnin kanssa elinikäisen ter-

veyden tärkeäksi osatekijäksi. Tällöin mielenterveydestä puhuttaessa tarkoite-

taan positiivista mielenterveyttä, jonka vastakohta on mielenterveyshäiriöt. (Ter-

veyden ja hyvinvoinninlaitos 2013b.) Positiivista mielenterveyttä määritellessä on 

huomioitava sen neljä eri osa-aluetta: sosiaalinen tuki ja vuorovaikutukset, yksi-

lölliset tekijät ja kokemukset, yhteiskunnalliset rakenteet ja resurssit sekä kulttuu-

riset arvot. Mielenterveyteen liittyvien kykyjen ja toimintojen ylläpitäminen on pe-

rusta hyvälle mielenterveydelle. Eri kykyjen ja toimintojen avulla elämä voidaan 

kokea mielekkäänä. Mielenterveys vaikuttaa kykyyn ymmärtää ja tulkita ympäris-

töämme sekä auttaa siihen sopeutumista ja sen muokkaamista. Sillä on myös 

keskeinen rooli sosiaalisten suhteiden muodostamisessa sekä ylläpitämisessä. 

(Sohlman 2004, 35–36.)  

 

Ikääntyneiden mielenterveydellä on suuri merkitys henkilön kokemukseen elä-

män laadukkuudesta ja terveydestä. Hyvä mielenterveys vahvistaa kaikkia toi-

mintakyvyn alueita. Se myös vähentää mielenterveysongelmia, muistihäiriöitä ja 

somaattisia sairauksia sekä niistä aiheutuvia kuluja. (Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitos 2014a.) 

 
Suomessa mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys on muihin länsimaihin verrattuna 

keskitasoa. Niiden merkitys kansanterveysongelmana korostuu, koska mielenter-

veyshäiriöihin sairastutaan nuorina. Varhainen oireiden tunnistaminen ja hoitoon 

hakeutuminen parantavat ennustetta. Hoitoon hakeutumisen esteinä ovat häiriöi-
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hin liitetyt häpeäntunteet ja leimat eli stigmat. Osalla sairastuneista sairaus kroo-

nistuu ja johtaa yleisesti pitkiin sairauslomiin ja työkyvyttömyyteen. Mielentervey-

denhäiriöt ovat suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. (Su-

visaari 2013.) 

 

 

3.1 Mielenterveyshäiriöiden vaikutus toimintakykyyn 

 

Mielenterveyshäiriöiden vaikutukset ovat merkittäviä niin yksilötasolla kuin yhteis-

kunnallisestikin. Mielenterveyshäiriöt heikentävät psyykkistä, fyysistä ja sosiaa-

lista toimintakykyä ja hyvinvointia. (Joukamaa, Lönnqvist & Suvisaari 2011, 630.)  

 

Häiriöiden vaikutukset toimintakykyyn ovat samansuuntaisia, mutta yksittäiset 

toimintakykyyn vaikuttavat tekijät saattavat vaihdella häiriöstä riippuen. Useat 

mielenterveyshäiriöt lisäävät alttiutta sairastua somaattisesti. Mielenterveys-

häiriöt voivat lisätä sydän- ja verisuonitautien, aineenvaihduntasairauksien, syö-

pien ja Alzheimerin taudin riskiä. Usein kyky huolehtia itsestä ja päivittäisistä toi-

mista heikentyy. Tällöin ikääntynyt helposti laiminlyö ja vähättelee somaattisten 

sairauksien hoitoa. Ravitsemuksen ja liikunnan pitkäaikainen laiminlyönti vaikut-

taa sairauksien pahenemiseen ja syntyyn. (Isohanni, Suvisaari, Koponen, Kie-

seppä & Lönnqvist 2011, 83–85; Kan & Pohjola 2012, 230; Kelo, Launiemi, Ta-

kaluoma & Tiittanen 2015, 121–127). 

 

Mielenterveyshäiriöt lisäävät päihteiden, erityisesti tupakan ja alkoholin käyttöä. 

Mielenterveyshäiriöt ja niistä johtuvat ahdistuneisuus, arvottomuudentunne ja 

kognitiivisten toimintojen heikkeneminen vaikuttavat sosiaalisen elämän kapeu-

tumiseen sekä lisäävät syrjäytymisvaaraa. (Kan & Pohjola 2012, 230–234).  

 

 

3.2 Yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niiden syyt 

 

Ikääntyneiden mielenterveyshäiriöiden syyt ovat moninaisia ja niihin vaikuttavat 

useat tekijät. Riskitekijöitä ovat perinnöllisyys ja ikääntymiseen liittyvät biologiset 
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tekijät, somaattinen sairastuminen sekä toimintakyvyn heikentyminen. Merkittä-

vää on myös aikaisempi elämänhistoria ja aiemmin koetut mielenterveysongel-

mat sekä keinot ja voimavarat säädellä ja ylläpitää mielenterveyttään ja sosiaali-

sia suhteita. Laukaisevina tekijöinä voivat toimia pitkäaikainen stressi ja suuret 

elämänmuutokset, esimerkiksi menetykset, sairastuminen tai muutto. (Saaren-

heimo 2013, 375–376.) Ikääntyneiden mielenterveyshäiriöt ovat lähes samoja 

kuin työikäisillä, erityispiirteenä ovat somaattisiin sairauksiin liittyvät psyykkiset 

oireet. Ikääntyneen psykiatrisen tilan selvittely vaatii siis myös somaattisen tilan 

tutkimisen ja elämäntilanteen arvioinnin. On arvioitu, että 16–30 %:lla yli 65-vuo-

tiaista on jokin mielenterveyden häiriö. (Koponen & Leinonen 2011, 595.)  

 

Ikääntyneen yleisimmät mielenterveyshäiriöt ovat masennus, ahdistuneisuus- ja 

persoonallisuushäiriöt sekä psykoosit. Päihteiden käytöllä, erityisesti alkoholin 

ongelmakäytöllä on vahvoja yhteyksiä mielenterveysongelmiin. (Koponen & Lei-

nonen 2011, 595–596.)  

 

Ikääntyneillä masennus on yleisin mielenterveyden häiriö ja yksi suurimmista toi-

mintakyvyttömyyden aiheuttajista. Masennus luetaan mielialahäiriöihin ja sitä sai-

rastaa arviolta 5 % ikääntyneistä. Lievempiä mielialaoireita on noin 20 %:lla 

ikääntyneistä. (Koponen & Leinonen 2011, 602.) Ikääntyneen masennuksen oi-

reet ovat samankaltaisia kuin nuoremmillakin: masentunut mieliala, mielihyvän 

menetys, ruumiillisten vaivojen lisääntyminen, voimattomuus, painon ja ruokaha-

lun muutokset, univaikeudet, syyllisyydentunteet, psykomotorinen hidastuminen 

ja kiihtyminen sekä keskittymisvaikeudet. (Isometsä 2011, 155–156.) Erityispiir-

teinä ja altistavina tekijöinä ikääntyneillä ovat ikääntymiseen kuuluvat fysiologiset 

muutokset ja somaattiset sairaudet kuten aivohalvaus, sydäninfarkti, Parkinsonin 

tauti, kilpirauhasen vajaatoiminta ja alkava muistisairaus. Tietyillä lääkkeillä on 

masennusalttiutta lisäävä vaikutus. Ikääntyneillä tavataan näennäisdementiaa, 

jonka oireina ovat kognitiiviset häiriöt, muistivaikeudet, ulkonäöstä huolehtimisen 

vähentyminen, apaattisuus ja harhaluulot. Jos ikääntyneellä on paljon somaatti-

sia kipuoireita tai ruoansulatuskanavan toimintahäiriöitä, joille ei löydy selitystä, 

kyseessä voi olla piilomasennusoireyhtymä. Psykoottisessa masennuksessa 

klassisten oireiden lisäksi oireina ovat mielialanmukaiset harhaluulot, nihilismi ja 

luulosairausoireet. (Koponen & Leinonen 2011, 600–602.)  
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Ikääntyneenä masennus alkaa usein yli 75-vuotiaana, jolloin somaattisten sai-

rauksien määrä lisääntyy. Ikääntyvän psyykkisen tilan tutkimisessa ja hoidon aloi-

tuksessa keskeistä on nopea toiminta. Vahvasti oireileva on vaarassa menettää 

nopeasti fyysisen ja sosiaalisen toimintakykynsä. (Koponen & Leinonen 2011, 

595–596.) Hoitamaton masennus voi aiheuttaa muutoksia keskushermostossa, 

joka lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Ikääntyneen masennuksen tunnis-

taminen on haastavaa, sillä oireet voivat peittyä somaattisten sairauksien ja niihin 

liittyvien oireiden alle. Masennusoireista ja itsetuhoisista ajatuksista puhuminen 

voi olla ikääntyneelle vaikeaa. Ikääntyneen masennuksessa itsemurhariski on 

korkeampi kuin nuoremmilla. Avainasemassa ovat osaavat hoitajat, jotka kyke-

nevät tunnistamaan oireita tai ottamaan asian puheeksi. (Kelo ym. 2015, 124–

126.) 

 

Ahdistus on luonnollinen reaktio vaikeissa ja muuttuvissa elämäntilanteissa, 

joista ikääntynyt selviää yleensä läheisten tuella. Ahdistuneisuushäiriö on taas 

jaksoittain ilmenevä pitkäkestoinen sairaus, joka alkaa usein nuoruudessa tai var-

haisessa aikuisuudessa. Häiriöstä kärsivälle on tyypillistä yleinen ja laaja-alainen 

ahdistuneisuus ja huolestuneisuus, ärtyneisyys, pelokkuus sekä somaattiset oi-

reet. Tyypillisiä somaattisia oireita ovat erilaiset kiputilat, erityisesti ylävatsalla, 

sydämentykytys, hikoilu, vapina, lihasjännitys, heikotus ja huimaus. Ikääntyneen 

ahdistuneisuushäiriöön liittyy usein masennusoireita, joka vaikeuttaa diagnoosin 

tekoa. Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä ikääntyneillä, arviolta 3-7 % yli 65-vuoti-

aista kärsii häiriöistä. Ikääntyneillä esiintyy myös pakko-oireista häiriötä ja paniik-

kihäiriötä, mutta useimmiten ne ovat alkaneet ennen vanhuusikää. Masennus, 

muistisairaudet, päihdeongelmat, pitkäaikainen kipu ja unettomuus sekä elimelli-

set sairaudet ja lääkehoito aiheuttavat ja lisäävät ikääntyneen ahdistusta. Ahdis-

tuneisuushäiriön diagnosoinnissa on ensin poissuljettava elimelliset sairaudet, 

jotka voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita. (Koponen & Leinonen 2011, 244–

246, 595–597.) 

 

Persoonallisuushäiriöillä tarkoitetaan pitkäaikaisia ja vakiintuneita ajattelu- ja 

käyttäytymismalleja, jotka tulevat haitallisina esille elämän eri vaiheissa. Persoo-

nallisuushäiriöstä kärsivä havainnoi, tuntee, ajattelee ja tulkitsee itseään, muita 

ihmisiä ja ympäristöä poikkeavasti verrattuna kulttuurin sisäisiin normeihin. Häiriö 
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vaikuttaa negatiivisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja toimintakykyyn. Usein 

sairastunut ei itse tiedosta käyttäytymis- ja ajattelunmallin poikkeavuutta. Häiriö 

kehittyy lapsuudessa tai nuoruudessa ja jatkuu aikuisuudessa. (Marttunen, Ero-

nen & Henriksson 2011, 480–482.) Ikääntyneen persoonallisuushäiriön ilmene-

misen erityispiirteenä ovat esimerkiksi aistitoimintojen heikkeneminen ja sen seu-

raukset epäluuloisen persoonallisuuden kehittymiseen. Ikääntymisen myötä li-

sääntynyt riippuvuuden korostuminen voi lisätä riippuvaisen persoonallisuuden 

oireita. Persoonallisuushäiriön diagnosointi on haastavaa. Usein ikääntyneellä 

voi olla samanaikaisesti jokin muu mielenterveyden häiriö, alkuvaiheen demen-

toivan sairauden myötä tulleita persoonallisuuden muutoksia tai päihteiden käyt-

töön liittyviä oireita. (Koponen & Leinonen 2011, 608–609.) 

 

Psykoosisairauksista yleisin on skitsofrenia, jota sairastaa arviolta 1 % ikäänty-

neistä. Naisten osuus ikääntyneistä skitsofreniapotilaista on jopa 90 % (Kan & 

Pohjola 2012, 230). Skitsofrenia on vakava aivojen kehityksen häiriötila, jonka 

vaikutuksesta sairastuneella on psykoottisia oireita ja ongelmia useimmilla elä-

män eri osa-alueilla. Oireet jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin. Positiivisia oireita 

ovat aistiharhat ja harhaluulot. Negatiivisia oireita ovat käytöksen ja puheen ha-

janaisuus, vaikeus ilmaista omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä solmia ja ylläpitää 

sosiaalisia suhteita. Skitsofrenian puhkeamiseen ja sairauden kulkuun vaikutta-

vat perimä ja ympäristötekijät. Useimmiten sairaus alkaa nuoruus- tai aikuisiässä 

mutta se voi alkaa myös vanhuusiässä. Sairaus kehittyy usein hitaasti vuosien 

aikana, jolloin on nähtävissä esioireita ennen varsinaisia psykoottisia oireita. (Iso-

hanni ym. 2011, 70–75.) 

 

Skitsofrenian liitännäisongelmia ovat ahdistuneisuus, masennus, päihteiden 

käyttö sekä lisääntynyt riski sairastua erilaisiin somaattisiin sairauksiin. Sairastu-

neen alentunut kyky huolehtia psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista lisää sy-

dän- ja verisuonitautien, aineenvaihduntasairauksien ja syöpien riskiä. Psykoo-

silääkkeiden käyttöön liittyy myös paljon sivuvaikutuksia. (Isohanni ym. 2011, 83–

85.) Skitsofreniaan liittyvät psykoottiset oireet usein vähenevät ikääntymisen 

myötä. Toisaalta kuitenkin ikääntymiseen liittyvät somaattisten sairauksien li-

sääntyminen, alentunut suoriutumiskyky päivittäisistä toimista sekä kognitiiviset 

häiriöt voivat vaikuttaa oireiden pahenemiseen. Diagnosoinnissa on huomioitava 
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psykoosin erottaminen dementiasta ja sen alkuoireista. (Kan & Pohjola 2012, 

230–231.) 

 

Harhaluuloisuushäiriö kuuluu psykoosien kirjoon ja sen oireina ovat harhaiset 

ajatukset ja uskomukset, jotka ovat loogisia. Persoonallisuuden häiriöt, eristäyty-

neisyys ja yksinäisyys voivat altistaa harhaluuloisuudelle ja usein onkin nähtä-

vissä 1-2 vuoden ennakko-oireilu. Ikääntynyt muuttuu epäluuloiseksi ja eristäytyy 

sosiaalisesti. Aistitoimintojen heikkeneminen voi myös altistaa harhaluuloisuu-

delle. Ikääntyneistä 0,5-0,9 % sairastaa harhaluuloisuushäiriötä. (Kan & Pohjola 

2012, 232–233.) 

 

 

3.3 Mielenterveyshäiriöiden hoito 

 

Mielenterveyshäiriöiden hoidossa on pyritty panostamaan primääripreventioon 

eli mielenterveyshäiriöiden puhkeamisen ehkäisyyn, sekundääripreventioon eli 

mahdollisimman nopeaan ja tehokkaaseen hoitoon sekä tertiääripreventioon eli 

toimintakyvyn maksimaaliseen palautumiseen ja ylläpitoon sairastumisen jäl-

keen. (Lönnqvist & Lehtonen 2011, 12.)  

 

Ensisijaista on nopea reagointi ja oireiden tunnistaminen, jotta hoito päästään 

aloittamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä on kuitenkin haasta-

vaa, koska moninaiset oireet usein limittyvät tai peittyvät somaattisten oireiden ja 

sairauksien alle. Mielenterveyshäiriöiden ensisijainen hoito on usein lääkehoito. 

Yksinään lääkehoito ei kuitenkaan tuo parhaimpia tuloksia mielenterveyshäiriöi-

den hoidossa. (Saarenheimo 2011, 378 – 379.) Haittavaikutukset ovat yleisiä ja 

annostukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lääkehoidon erityispiirteenä 

ikääntyneillä ovat lääkkeiden huonompi sietokyky, haitta- ja yhteisvaikutukset ja 

muut sairaudet (Koponen & Leinonen 2011, 607 – 608). Erilaiset terapiat yhdis-

tettynä lääkehoitoon ovat todettu tehokkaiksi. Monipuolisella ruokavaliolla ja 

säännöllisellä liikunnalla on ennaltaehkäisevä sekä hoitava vaikutus. (Saaren-

heimo 2011, 378–379.) 
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Hoito tapahtuu suurimmaksi osaksi avoterveydenhuollossa potilaan asuessa ko-

tona. Osa asuu kuitenkin tuetuissa asumismuodoissa esimerkiksi kuntoutusko-

deissa tai palveluasunnoissa. Pitkäaikaishoito psykogeriatrisilla osastoilla tai ryh-

mäkodeissa tulee kyseeseen kun kotona asuminen ei enää onnistu maksimaali-

sista tukitoimista huolimatta. (Kan & Pohjola 2012, 228). Lähiomaiset ja ympä-

ristö ovat merkittävässä roolissa hyvän elämänlaadun luomisessa ja ylläpitämi-

sessä. Terveydenhuollon ammatillinen ja osaava tuki sekä asenne ovat olennai-

sia, niin avohuollossa kuin laitoshoidossakin. (Koponen & Leinonen 2011, 607–

608.) Hoidossa on tärkeää luoda luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa 

sairastunut kokee itsensä hyväksytyksi ja ymmärretyksi. (Kan & Pohjola 2012, 

236–237.)  

 

Ikääntyneen psyykkisesti sairaan potilaan hoitoa ohjaa laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Myös 

mielenterveyslaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä lääkelaki ovat pe-

rustana kun psykiatrisia hoitopalveluja suunnitellaan ja toteutetaan. (Lönnqvist & 

Lehtonen 2011, 12.) 
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4 PITKÄAIKAISHOITO 

 

 

Pitkäaikaishoidolla tarkoitetaan pitkäaikaissairauden hoitoa ja päivittäisissä toi-

missa avustamista. Asumispalvelut ovat usein myös osa hoitoa. Pitkäaikaishoitoa 

voidaan toteuttaa avo- tai laitoshoitona. Hoito on pitkäaikaista silloin kun ikäänty-

neelle on tehty pitkäaikaispäätös tai hoito on kestänyt yli 90 vuorokautta. (Finne-

Soveri 2010, 76; Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013c, 9.) 

 

Ikääntyneille suunnattujen palvelujen tuottamisessa on viime aikoina pyritty ko-

rostamaan ympärivuorokauden kotiin tuotavia palveluja sekä ajamaan alas pal-

veluasumista ja hoitolaitoksiin sijoittamista. Lain mukaan kunnan on taattava 

ikääntyvälle henkilölle arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito 

ensisijaisesti henkilön kotiin tuotettavilla palveluilla, joiden tulee olla sovitetut vas-

taamaan henkilön avun tarvetta. Lisäksi tarvittavat palvelut on tuotettava niin, että 

ikääntynyt henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvok-

kaaksi. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-

siaali- ja terveyspalveluista 2012.) Valtakunnallisena tavoitteena on ollut tukea 

ikääntyneitä asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään oikein ajoitet-

tujen ja henkilökohtaisesti suunniteltujen tukitoimien (kotihoito, siivouspalvelut, 

ateriapalvelut) avulla. Lisäksi huomiota on kiinnitetty muun muassa julkisen lii-

kenteen kehittämiseen ja rakennusten esteettömyyteen. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2013, 21 – 22.) 

 

Henkilön terveydentilan muuttuessa ratkaisevasti niin, että täysin itsenäinen ko-

tona asuminen ole mahdollista, voidaan aloittaa SAP- ja tarvittaessa SAS – pro-

sessit. Ne on suunnattu yli 65 – vuotiaille sekä alle 65- vuotiaille monisairaille 

henkilöille. Moniammatilliset SAP (=Selvitys, arviointi, palvelunohjaus) - työryh-

mät toimivat pääasiassa kotihoidossa, arviointi- ja kuntoutusosastoilla sekä sai-

raaloissa. Niiden tavoitteena on arvioida henkilön toimintakykyä, hoidon ja palve-

luntarvetta sekä suunnitella henkilön tarvitsemaa hoitoa. SAP- toiminnan tavoit-

teena on mahdollistaa henkilön kotona asuminen. SAP- työryhmät toimivat myös 

valmistelu- ja asiantuntijatahoina arvioidessa henkilön tarvetta ympärivuorokauti-
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seen hoitoon. Jos kotiin tuodut tukitoimet koetaan riittämättömiksi, voidaan hen-

kilölle käynnistää SAS (selvitys, arviointi ja sijoitus)- prosessi, jonka tavoitteena 

on arvioida henkilön tarvetta ympärivuorokautisen hoitoon. SAS- toiminnalla py-

ritään turvaamaan kaikille tasa-arvoisesti henkilön tarpeita vastaava hoitopaikka. 

(Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2014.) Hoitopaikan tarpeen sel-

vitys tapahtuu moniammatillisen ryhmän toimesta, ja siinä selvitetään keinot, joi-

den avulla kotona asumista voidaan paremmin tukea. Jos kotiin tuotavat apukei-

not eivät ole riittäviä, voidaan hakea kunnallista ympärivuorokautista hoitopaik-

kaa SAS-ehdotuksen avulla. SAS- arviossa pääpaino on kolmella näkökulmalla; 

diagnostiikalla, hoidolla ja kuntoutuksella, hoitoisuudella ja arjessa selviämisessä 

ja palvelujen käytössä. Käytännössä tällä varmistetaan, että henkilölle on tehty 

perusteelliset terveydentilan tutkimukset sekä tarjottu kuntoutustoimia ja että hä-

nen terveydentilansa on vakaa. Hoitoisuutta mitataan muun muassa RAVA- mit-

tarin avulla. Arjessa pärjäämisellä tarkoitetaan, että henkilölle tulee olla tarjottu 

maksimaaliset avohoidon tukitoimet ennen kuin voidaan toeta, että hän ei ole ky-

kenevä asumaan kotona. (Iso-Aho & Lilja 2012.) 

 

SAS-prosessissa on mukana asiakkaan lisäksi sosiaalityöntekijä, lääkäri, henki-

lön vastuuhoitaja sekä SAS-työryhmä. Hakemus pitkäaikaishoitopaikasta lähete-

tään työryhmälle, jossa arvioidaan ja päätetään saatujen selvitysten avulla hen-

kilölle paras asumismuoto. Asumismuotoja voivat olla koti, ympärivuorokautinen-

hoito, lisäkuntoutuspaikka tai asiasta voidaan pyytää lisäselvityspyyntö. Jos ym-

pärivuorokautiseen hoitoon päädytään, on vaihtoehtoina joko palveluasuminen 

tai laitoshoito, joista SAS-työryhmä suosittaa toista. (Helsingin kaupungin sosiaali 

– ja terveystoimi 2014.) Jos päätös on myönteinen, jää henkilö odottamaan hoi-

topaikkaa. (Espoon kaupunki i.a.) Hoitopaikan valinnassa otetaan huomioon hen-

kilön tarvitseman hoidon tarve sekä mahdollisesti henkilön toiveet. Päätösvalta 

sijoituspaikasta on kunnalla (Helsingin kaupungin sosiaali – ja terveystoimi 2014). 

 

Avohoidon lisäksi pitkäaikaishoitoa voidaan toteuttaa laitoshoitona esimerkiksi 

terveyskeskuksen vuodeosastolla tai sosiaalitoimen vanhainkodissa. Tehostettu 

palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa, johon on lisätty asumispalvelut. 

Lisäksi psyykkisesti sairaille ikääntyneille on tarjolla psykiatrian ympärivuoro-

kautinen palveluasuminen. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013c, 8.) 



21 
 

Pitkäaikaishoito pyritään järjestämään yksilöä korostavasti, kodinomaisessa ym-

päristössä. Hoitoon voivat kuulua perushoidon lisäksi myös apuvälineet, fysiote-

rapia, lääkäripalvelut, lääkkeet, ravinto, hoitotarvikkeet, vaatehuolto ja kuljetuk-

set. (Kan & Pohjola 2012, 285.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ikääntyneen psyykkisesti sairaan poti-

laan hoidon eri elementtejä pitkäaikaishoidossa. Tarkoituksena on kuvata hoitoa 

kokonaisvaltaisesti: potilaan kohtaaminen, lääkitys, kuntoutus, uhkatilanteiden 

ehkäisy ja niissä toimiminen sekä asiantuntijuuden merkitys hoidon onnistumi-

sen kannalta. 

 

Opinnäytetyön tavoite on psykiatrisen pitkäaikaishoidon kehittäminen. Tavoit-

teena on saada mahdollisimman laaja-alaista tietoa siitä, kuinka ikääntyneen 

psyykkisesti sairaan potilaan hoito tulisi toteuttaa pitkäaikaishoidossa ja verrata 

sitä nykyisiin hoitokäytänteisiin ja hoidon toteutuvuuteen. Tuloksissa esitetään 

myös hoitajien kokemuksia nykytilanteesta. Kokevatko hoitajat, että heillä on 

tarpeeksi ammatillista tietotaitoa kohdata psyykkisesti sairas ikääntynyt potilas 

ja vastaako annettu hoito nykyisiä hoitosuosituksia. 

 

Opinnäytetyön lopussa esitetään tuloksiin pohjautuen erilaisia keinoja, joiden 

avulla psyykkisesti sairaan potilaan pitkäaikaishoitoa olisi mahdollista kehittää ja 

muuttaa nykyisestä. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaista tulisi olla ikääntyneen psyykkisesti sairaan potilaan hoito 

pitkäaikaishoidossa? 

2. Onko hoitajilla tarpeeksi tietoa ja taitoa huomioida psyykkisesti sai-

raan ikääntyneen hoidon erityispiirteet ja yksilöllisyys? 
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6 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

 

 

6.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsaus on tieteellinen metodi ja tutkimustekniikka. Kirjallisuuskat-

sauksessa tutkitaan jo tehtyjä tutkimuksia ja kootut tutkimustulokset toimivat poh-

jana uusille tutkimustuloksille. Katsauksen tarkoituksena on kehittää jo olemassa 

olevaa teoriaa sekä luoda uutta teoriaa. Katsauksen avulla voidaan myös arvi-

oida teoriaa, tunnistaa ongelmia, hahmottaa eri asiakokonaisuuksien kokonais-

kuvaa sekä kuvata teorioiden historiallista kehitystä. Sen tekeminen vaatii aineis-

ton kriittistä tarkastelua. (Salminen 2011, 1–5.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen tyyppejä ovat kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaatti-

nen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus jaetaan 

narratiiviseen ja integroivaan, meta-analyysi taas jaetaan kvalitatiiviseen ja kvan-

titatiiviseen. (Salminen 2011, 6, 38). Opinnäytetyö on integroiva (kuvaileva) kir-

jallisuuskatsaus, jossa on piirteitä systemaattisesta katsauksesta. Integroiva kir-

jallisuuskatsaus antaa vapauden tutkitun ilmiön laajempaan ja monipuolisem-

paan tarkasteluun ja analysointiin (Salminen 2011, 8). 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheet ovat jaettavissa neljään-viiteen vaihee-

seen lähteestä riippuen. Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen 

ja Liikanen (2013, 294) jakavat vaiheet neljään osaan: tutkimuskysymyksen muo-

dostaminen, aineiston valitseminen, kuvailun rakentaminen ja tulosten tarkastelu. 

Salminen (2011, 8) jakaa vaiheet viiteen osaan: tutkimusongelman asettelu, ai-

neiston hankkiminen, arviointi, analyysi sekä tulkinta ja tulosten selvittäminen. 

Molempien katsausten vaiheet ovat sisällöltään yhteneväiset. 

 

Tutkimuskysymyksen muotoilu ja tutkimusongelman asettelu on ensimmäinen ja 

keskeinen vaihe ja se ohjaa prosessia alusta loppuun. Tavoitteena on muotoilla 

rajattu tutkimuskysymys, joka on kuitenkin tarpeeksi väljä, jotta ilmiötä voi tarkas-

tella useammasta näkökulmasta. (Kangasniemi ym. 2013, 294–295.) 
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Aineiston valinta tapahtuu tutkimuskysymyksen ohjaamana. Aineisto muodostuu 

jo aiemmin julkaistusta tutkimustiedosta ja sen tarkoitus on vastata esitettyyn tut-

kimuskysymykseen avaten, täsmentäen, kritisoiden ja jäsentäen. Aineisto vali-

taan useimmiten elektronisista tieteellisistä tietokannoista tai manuaalisesti tie-

teellisistä julkaisuista. (Kangasniemi ym. 2013, 295–296.) 

 

Kuvailussa aineistoa käsitellään aineistolähtöisesti ja analysoidaan kriittisesti. 

Tavoitteena on suorittaa aineiston sisäistä vertailua, vahvuuksien ja heikkouksien 

analysointia ja uusien johtopäätösten ja päätelmien tekemistä. Kirjallisuuskat-

saukseen valittu näkökulma ja painotusvalinta tehdään jo ennen aineiston ke-

ruuta. Aineistosta nostetaan esille tutkitulle ilmiölle merkityksellisiä asioita ja ne 

ryhmitellään kokonaisuuksiksi. Ryhmittely voidaan tehdä teemoittain, kategorioit-

tain tai suhteessa kategorioihin ja teorioiden lähtökohtiin. (Kangasniemi ym. 

2013, 296–297.)  

 

Tulosten tarkastelu sisältää sisällöllisen ja menetelmällisen pohdinnan. Tutkimuk-

sen etiikka ja luotettavuus arvioidaan. Kirjallisuuskatsauksen tulokset kootaan ja 

jäsennetään yhteen ja niitä pohditaan ja tarkastellaan laajemman teoreettisen 

kontekstin kautta. Tulosten tarkasteluun kuuluu myös tutkimuskysymyksen ja tut-

kimuksen kriittinen arvostelu sekä johtopäätösten ja jatkokysymysten esittämi-

nen. (Kangasniemi ym. 2013, 297–298.) 

 

Opinnäytetyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Metodin valinnassa painottuvat 

sen joustavuus ja mahdollisuus eri tietolähteistä saatujen tietojen yhdistämiseen. 

Koimme tämän erityisen tärkeäksi koska, opinnäytetyössä käsiteltävä potilas-

ryhmä on verrattain suppea. Tutkimuskysymysten avulla rajasimme tutkittavan 

potilasryhmän koskemaan ikääntyneitä pitkäaikaishoidossa olevia potilaita, joilla 

on somaattisista sairauksista riippumaton, diagnosoitu psyykkinen häiriö. Tutki-

muskysymysten avulla rajaamme pois potilaat, joilla on muistihäiriöistä johtuvia 

psyykkisiä häiriöitä. Tutkimuskysymykset antavat mahdollisuuden tutkia ilmiötä 

ja aineistoa useammasta näkökulmasta. Aineiston analysoinnissa käytämme 

apuna teemoittelua.  
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6.2 Aineiston keruu 

 

Tietoa haettiin seuraavista tietokannoista: Medic, Terveysportti, ProQuest Hospi-

tal Collection, CINAHL sekä Melinda. Lisäksi manuaalista hakua tehtiin 

Googlesta. Sisäänottokriteerit julkaisuille olivat: hakusanoilla löydetyt tulokset, 

julkaisuajankohta (julkaistu vuosina 2005–2015), julkaisujen maksuttomuus sekä 

suomen- ja englanninkieliset julkaisut. Poissulkukriteerejä olivat muut kuin suo-

men tai englanninkieliset julkaisut, julkaisu ennen vuotta 2005 tai sen maksulli-

suus. Lisäksi hakutuloksista rajattiin pois kaikki sellaiset tulokset, jotka käsittelivät 

pelkästään muistisairauksiin liittyviä psyykkisiä häiriöitä. Kyseiset sisäänotto- ja 

poissulkukriteerit olivat käytössä kaikissa eri tietokannoista tehdyissä hauissa. 

Taulukossa 1 on käsitelty ja kuvattu tarkemmin käytettyjä tietokantoja.  

 

TAULUKKO 1. Kuvaus tutkimuksessa käytetyistä tietokannoista 

 

Tietokanta Kuvaus tietokannasta 

 

 

Medic Kotimainen terveystieteiden viitetietokanta. Kyseiseen tieto-

kantaan kerätään viitteitä kansainvälisten tietokantojen ulko-

puolelle jäävistä Suomen terveydenhuoltoalan julkaisuista. 

Mukana on artikkeliviitteitä noin 80 suomalaisesta lääke- ja 

hoitotieteellisestä julkaisusta sekä kyseisen tieteenalan väi-

töskirjoja, opinnäyteitä, kokousjulkaisuja sekä yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten raportteja.  

Terveysportti Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu portaali, jossa on 

Suomen lääkärilehden ja Duodecimin artikkelit viitetietokan-

toina. 

ProQuest Hospital Collection Tietokanta, joka sisältää terveystieteiden julkaisuja, tutkimuk-

sia, e-kirjoja ja videoaineistoja. 

CINAHL fulltext (EBSCO) Kokoelma sisältää viisi tietokantaa, jotka sisältävät terveys-

alan kokotekstilehtiä, väitöskirjoja, raportteja , käsikirjoja, e-

kirjoja sekä kuvaavia videoklippejä. 

Melinda Kirjastojen yhteistietokanta 

Manuaalinen haku Google 
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Eniten opinnäytetyön aihetta käsitteleviä hakutuloksia saatiin Medic-tietokan-

nasta, josta tuloksia haettiin monihaun avulla useilla eri hakusanoilla ja niiden 

yhdistelmillä. Käytettyjä hakusanoja olivat psyk*, psyyk*, ger*, pitkäaik*, vanh*, 

hoito* ja kokem*. Alla olevassa taulukossa on avattu Medicistä saadut tulokset 

hakusanaryhmittäin, koska useita hakuja tehdessä osa saaduista hakutuloksista 

oli päällekkäisiä. Yhteensä eri hakusanayhdistelmillä saatiin kuusi sisäänottokri-

teerit täyttävää artikkelia.  

 

Terveysportissa käytettiin hakusanoja psykoger* ja geropsyk*, koska käytettä-

vissä ei ollut yhtä laajaa monihakua kuin Medic-, CINAHL- sekä ProQuest-tieto-

kannoista. Tämän avulla hakutulokseksi saatiin 46 artikkelia, joista jatkoon vali-

koitui tarkemman tarkastelun perusteella yksi. 

 

ProQuest Hospital Collection sekä CINAHL-tietokannoissa hakusanoina käytet-

tiin longterm care sekä geriatric psychiatric. ProQuest antoi hakutuloksena tällöin 

103 artikkelia, joista otsikon ja tiivistelmän lukemisen jälkeen yksi hyväksyttiin. 

CINAHL-tietokannassa nämä tuottivat 49 tulosta, joista otsikon ja tiivistelmän pe-

rusteella valittiin kaksi tarkempaan lukuun.  

 

Kirjastojen yhteistietokanta Melindasta haettiin teoksia hakusanalla geropsyk*. 

Se tuotti 15 osumaa. Näistä tarkempaan tutkiskeluun valittiin nimen ja julkaisun 

esittelyn perusteella kaksi teosta. 

 

Googlesta suoritettiin manuaalista hakua käyttämällä hakusanoina vanhusten-

hoidon laatusuositus, hyvä pitkäaikaishoito, ikääntyneen mielenterveys sekä psy-

kogeriatria. Manuaalisessa haussa hakutulokset rajattiin pelkästään suomenkie-

lisiin julkaisuihin määrällisesti hyvin suurten hakutulosten takia, muuten sisään-

otto- ja poisulkukriteerit olivat samat kuin muissa tietokannoissa. Hakutulokset 

rajattiin vastaavuuden mukaan. Näin hakutuloksia saatiin rajattua aluksi niiden 

otsikoiden perusteella relevantteihin ja asiaankuulumattomiin. Tällä tavoin aineis-

toa saatiin rajattua selkeästi suppeammaksi. Pelkillä hakusanoilla saatuja tulok-

sia oli yhteensä 663, mutta otsikoiden avulla tehdyn rajauksen jälkeen ne vähe-

nivät 32:een. Tämän jälkeen aineistoa rajattiin niiden kuvauksen ja tiivistelmän 

perusteella, jolloin saimme tulokseksi 10 sisäänottokriteerit täyttävää julkaisua. 
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Kyseisistä kymmenestä julkaisusta kaksi hyväksyttiin. Taulukossa 2 on manuaa-

lihaun kohdalla esitetty Googlesta saadut tulokset eri hakusanoilla. 

 

Kaikista eri tietokannoista löytyneistä, sisäänottokriteerit täyttäneistä julkaisuista 

kuusi julkaisua hyväksyttiin opinnäytetyöhön (Taulukko 2). Osa sisäänottokriteerit 

täyttäneistä julkaisuista olivat kuitenkin verrattain suppeita ja käsittelivät pääosin 

muistisairauksia. Opinnäytetyöhön valituissa teoksissa oli ikääntyneiden ympäri-

vuorokautisen hoidon kuvaamisen lisäksi psykogeriatrista näkökulmaa. Julkai-

suissa oli käsitelty asumispalveluiden järjestämistä, hoitajien kokemuksia psyki-

atrisen potilaan kohtaamisesta ja lääkehoidosta sekä väkivallasta psykogeriatri-

sella osastolla. 
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TAULUKKO 2. Tietokannoista saadut hakutulokset 

 

Käytetty tietokanta  Hakusanoilla saa-

dut tulokset 

Sisäänotto kritee-

rien täyttämät jul-

kaisut 

Hyväksytyt  julkai-

sut 

Medic: psyk*AND 

pitkäaik AND vanh* 

N= 53 N=4 N=2 

Medic: 

hoito AND  vanh*AND 

kokem* 

N= 5 N=2 N=1 

Medic: 

psyyk* AND vanh* 

AND kokem* 

N=17 N=1 N=0 

Medic: 

psyk*AND ger*35 

N=35 N=0 N=0 

Terveysportti N=46 N=1 N=0 

ProQuest Hospital 

Collection: 

N=103 N=1 N=1 

CINAHL fulltext (EB-

SCO): 

N=49 N=2 N=0 

Melinda N=15 N=2 N=0 

Manuaalinen haku; 

Google, hakusana 

Hyvä pitkäaikaishoito 

N=196 N=3 N=1 

Manuaalinen haku; 

Google, hakusana: 

Psykogeriatria 

N=100 N=3 N=0 

Manuaalinen haku; 

Google, hakusana: 

Vanhusten hoidon 

laatusuositus 

N=220 N=3 N=1 

Manuaalinen haku; 

Google, hakusana: 

Ikääntyneen mielen-

terveys 

N=147 N=1 N=0 

YHTEENSÄ   N=6 
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Taulukossa 3 on kerrottu opinnäytteeseen päätyneiden julkaisujen nimet ja niiden 

tekijät sekä tietokanta, jonka hakutuloksista kyseinen julkaisu on löytynyt. Lisäksi 

julkaisuista on lyhyet tiivistelmät niiltä osin, kun ne ovat merkittäviä opinnäytteen 

kannalta. 

 

 

TAULUKKO 3. Valikoituneet teokset 

 

Tekijä & teos Tietokanta Lyhyt kuvaus  

Louhela, Saara & Saarinen 

Satu 2006. Väkivalta tervey-

denhuollon eri toimialoilla 

Medic Pro gradu tutkimus hoitajien 

työssä kokemastaan väkival-

lasta toimialoittain. Tutkimuk-

sessa mukana myös monia 

psykogeriatrisia osastoja.  

Kivelä, Sirkka- Liisa & Koisti-

nen Laura 2010. Kemialliset 

rajoitteet iäkkäiden hoidossa 

Medic Lääkärilehdessä julkaistu 

yleiskatsaus ikääntyneiden 

lääkehoidosta, jota käytetään 

ikääntyneiden potilaiden ra-

joittamiseen. Katsauksessa 

on kuvattu kemiallisen rajoit-

tamisen termi sekä lääkehoi-

don rajoittavakäyttö sekä ly-

hyt – että pitkäaikaishoi-

dossa. Katsauksessa ava-

taan lääkkeiden käytön syitä, 

haittoja ja seurauksia. 

Terveyden ja hyvinvoinninlai-

tos 2015. Sosiaalihuollon lai-

tos- ja asumispalvelut 2014 

Medic Terveyden- ja hyvinvoinnin-

laitoksen laatimat tilastot so-

siaalihuollon laitos – ja asu-

mispalveluiden toteutumi-

sesta sekä pitkä- että lyhytai-

kaishoidossa. 

Irvine, A. Blair; Billow, Molly 

B.; Eberhage, Mark G; See-

ley, John R; McMahon, Ed-

ward & Bourgeois, Michelle 

2012. Mental illness training 

ProQuest Engalnninkielinen, Issues in 

Mental Health Nursing- leh-

dessä julkaistu tutkimus, 

jossa käsitellään psykiatri-

sessa pitkäaikaishoidossa 

työskentelevien hoitajien 
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for licensed staff in long-term 

care 

asenteita, koulutusta ja työs-

säjaksamista.  

Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013. Laatusuositus hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi 

ha palvelujen parantamiseksi 

Manuaalinen haku Valtakunnallisesti annettu 

laatusuositus, joka pohjautuu 

lakiin. Suosituksessa käsitel-

lään ikääntyneen kotona asu-

mista tukevia keinoja, hyvän 

laitoshoidon eri elementtejä 

sekä hoitajien roolia eri hoi-

vapalveluissa. Sisältää hyvin 

yksityiskohtaisia ja konkreet-

tisia neuvoja liittyen ikäänty-

neiden turvallisuuteen, lääke-

hoitoon sekä sosiaalisten 

verkostojen ylläpitämiseen. 

Räsänen, Riitta 2011. Ikään-

tyneiden asiakkaiden elä-

mänlaatu ympärivuorokauti-

sessa hoivassa sekä hoivan 

ja johtamisen merkitys sille 

2011.  

Manuaalinen haku Väitöskirja, jossa käsitellään 

hoivan käsitettä sekä pitkäai-

kaishoidon tasoa niin johta-

jien, hoitajien kuin potilaiden 

näkökulmasta. Tutkimuk-

sessa on eritelty eri potilas-

ryhmät heidän diagnoosinsa 

mukaan muistisairaisiin ja ei-

muistisairaisiin.  
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7 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston analyysi voi rakentua yhden tai use-

amman niin sanotun päälähteen ympärille, jotka muodostavat tutkimukselle run-

gon (Kangasniemi ym. 2013, 297). Opinnäytetyössämme käytämme aineiston 

analyysinä teemoittelua. Teemoittelun pääteemat voivat nousta päälähteinä käy-

tettyjen aineistojen aiheista. Kuviossa 2 on esitelty kirjallisuuskatsauksen aineis-

tosta nousseet teemat. 

 

Teemoittelu on yksi laadullisen aineiston analyysin perusmenetelmistä ja se si-

joittuu aineiston analyysimenetelmissä luokittelun ja tyypittelyn väliin. Siinä tär-

keintä on pyrkiä ymmärtämään aineiston keskeisiä aihepiirejä. Aineistosta selke-

ästi esiin nousevat ja toistuvat aiheet voidaan nostaa tutkimuksen teemoiksi. (Jy-

väskylän yliopisto i.a.) Teemoittelussa on mahdollista myös käyttää alustavaa ja-

ottelua ennen lopullisten teemojen valintaa. Aineisto voidaan jakaa teemoittain ja 

aihealueittain, tavoitteena etsiä aineistossa esiin nousevalle teemalle mahdolli-

simman monia näkökulmia. (Kajaanin ammattikorkeakoulu i.a.) 

 

 

 

KUVIO 2. Aineistosta nousseet teemat 

Hoidon 
toteutus

Psyykkisen 
hyvinvoinnin 
tukeminen

Potilaan 
kohtaaminen

Hoitajien 
ammattitaito
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7.1 Hoidon toteutus 

 

Ympärivuorokautista psykiatrista asumispalvelua sai vuoden 2014 lopussa 4500 

henkilöä. Palveluntarpeen saajien määrä on kasvanut tasaisesti edellisvuosiin 

verrattuna. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015, 12.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan mielenterveysongelmista, päihteiden käy-

töstä sekä yksinäisyydestä kärsivät ikääntyneet kuuluvat riskiryhmään heidän ko-

honneen avuntarpeen ja runsaiden toiminnanrajoitteiden takia. Tämän vuoksi 

hoitajien tulee huomioida erityisen tarkasti muutokset kyseiseen ryhmään kuulu-

vien ikääntyneiden terveydessä. Aikaisella puuttumisella voidaan ennaltaeh-

käistä toimintakyvyn nopeaa laskua. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 25–26.) 

 

Pitkäaikaishoitoa koskevan lainsäädännön tueksi ovat luotu aihetta koskevat laa-

tusuositukset, joiden tarkoituksena on tukea annetun lain toimeenpanoa. Laa-

tusuositukset käsittävät ohjeistuksia muun muassa ikääntyneiden osallisuudesta 

ja toimijuudesta, asumisesta ja elinympäristöstä, toimintakyvyn ylläpidosta sekä 

hoitohenkilökunnasta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 3.) 

 

Osallisuudella ja toimijuudella tarkoitetaan ikääntyneiden mahdollisuutta kertoa 

mielipiteensä ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Pitkäaikaishoi-

dossa olevien osallisuutta ja toimijuutta on erityisen tärkeä tukea silloin, kun toi-

mintakyky on esimerkiksi mielenterveysongelman vuoksi heikentynyt. Sosiaali-

sen toimintakyvyn rajoittuneisuuden vuoksi on tärkeää tukea ikääntyneen mah-

dollisuutta tuoda oma ääni kuuluviin ja osallisuutta yhteisön toimintaan. Muita kei-

noja ovat ikääntyneen ja hänen omaisten yhteydenpidon tukeminen ikääntyneen 

näin halutessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 20.) 

 

Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja suunniteltaessa on huomioitava asuin- ja 

elinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus. Tällä tarkoitetaan muun muassa asukas-

huoneiden, käytävien ja yhteisten tilojen sekä piha-alueiden esteettömyyttä. Asu-

minen tuli järjestää yhden tai kahden hengen huoneissa, joissa tulee olla oma wc 
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niiden välittömässä yhteydessä. Asukashuoneita jaettaessa tulisi huomioida jo-

kaisen yksilölliset tarpeet. Pitkäaikaishoidossa olevien ulkoilumahdollisuuksia tu-

lisi lisätä nykyisestä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 24.) 

 

Laaja-alaisen kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja edistetään fyysistä, psyykkistä 

ja sosiaalista toimintakykyä. Fyysistä toimintakykyä ylläpidetään erilaisten palve-

luiden, kuten esimerkiksi fysioterapian ja toimintaterapian avulla (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2013, 33). Psykososiaalista kuntoutusta ovat erilaiset päivittäiset 

viriketoiminnat kuten muistelu – ja keskustelupiirit sekä erilaiset musiikki – ja tans-

siryhmät. (Kivelä & Koistinen 2010, 596.) Kuntouttamista edistävä työote on si-

sällytettävä hoitajien työotteeseen laatimalla jokaiselle potilaalle ajantasainen 

henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma, jossa on huomioitu poti-

laan tarpeet ja voimavarat sekä hoitotyön tavoitteet ja keinot edistää oikein toteu-

tettuna ikääntyneen elämänlaatua. (Räsänen 2011, 51; Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2013, 34.) 

 

Henkilökunnan riittävyys ja ammatillinen osaaminen ovat välttämätön edellytys 

laadukkaan pitkäaikaishoidon toteuttamiselle (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013, 39). Henkilöstön mitoituksessa tulee huomioida potilaiden fyysinen, kogni-

tiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut henkilökohtaiset tar-

peet. Riittävä ja koulutettu hoitajamäärä takaa potilaiden oikeuksien toteutumisen 

ja laatuvaatimusten täyttymisen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 39–42.) 

Hoitajien myönteisellä asenteella edistetään ikääntyneiden sitoutuneisuutta 

omaan hoitoonsa (Räsänen 2011, 55). 

 

 

7.2 Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen 

 

Ikääntyneen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on merkittävää, että hän kokee 

elämänsä tarkoituksenmukaiseksi. Tällöin hän tuntee itsensä arvostetuksi ja tar-

peelliseksi. Pitkäaikaishoidossa ikääntyneen on tärkeää saada positiivisia koke-

muksia omasta pystyvyydestä ja suoriutumisesta päivittäisissä toimissa.  
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Psyykkiset sairaudet horjuttavat psyykkistä toimintakykyä ja heikentävät elämän-

laatua. (Räsänen 2011, 75–76.)  Diagnosoidun psyykkisen häiriön lääkehoito on 

tärkeää ja oikealla lääkityksellä voidaan tukea toimintakykyä. Kuitenkin ikäänty-

neitä ylilääkitään aiheettomasti psyykenlääkkeillä, jotka saattavat heikentää kog-

nitiivista ja fyysistä toimintakykyä. (Kivelä & Koistinen 2010, 593.) 

 

Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpito on oleellista myös psyykkisen hy-

vinvoinnin kannalta. Psyykkistä hyvinvointia vahvistetaan korostamalla ja hyö-

dyntämällä jäljellä olevia voimavaroja, ilman, että keskitytään toimintakyvyn va-

jeisiin. Ikääntyneen omien kykyjen aliarviointi voi aiheuttaa suorituskyvyn laskua. 

Tärkeää on, että hoitajat antavat ikääntyneille mahdollisuuden selvitä itsenäisesti 

päivittäisistä toimista mahdollisimman pienin avuin ilman automaattista puolesta 

tekemistä. (Räsänen 2011, 75–76.)  Hyvinvointia ja kokemusta yhteisöllisyydestä 

vahvistetaan mahdollistamalla osallistuminen vuorovaikutukselliseen toimintaan 

(Kivelä & Koistinen 2010, 596). 

 

Hoitajien ja ikääntyneen välinen vuorovaikutus koostuu tasavertaisesta dialo-

gista. Hoitajien kyky kuunnella ja ymmärtää ikääntynyttä ja hänen tarpeitaan, 

edistää psyykkistä hyvinvointia. (Räsänen 2011, 124–126.) Hoitajien asiantunti-

juus psyykkisistä sairauksista ja lääkityksestä sekä geriatrinen ammattitaito tuke-

vat käytännön hoitotyötä. Haasteita psykiatriselle hoidolle luovat koulutuksen pai-

nottuminen fyysiseen osaamiseen. (Kivelä & Koistinen 2010, 596.) 

 

 

7.3 Potilaan kohtaaminen 

 

Kohtaamista voidaan kuvata hoitajien mahdollisimman kunnioittavana toimintana 

potilasta kohtaan. Läsnäolon hyödyllisyyden ikääntyneelle määrittää se, kuinka 

hoitajat käyttävät annetun ajan, ei niinkään annetun ajan määrä. Aidossa läsnä-

olossa hoitajat kohtaavat ikääntyneen ystävällisesti luoden turvallisen ilmapiirin. 

(Räsänen 2011, 124–126). Kohtaamista on psyykkisellä ja fyysisellä tasolla. 

Ikääntyneen potilaan kohdalla psyykkistä kohtaamista ovat hänen omaan ryt-

miinsä sopeutuminen, kiireettömyys ja rauhallisuus jotka luovat ikääntyneelle tun-

teen hoitajan aidosta läsnäolosta. Fyysinen kohtaaminen, esimerkiksi kosketus 
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ilmaisee hoitajien hyväksymistä, läheisyyttä ja potilaasta välittämistä. Toiminta-

kyvyn heikentyessä ja avuntarpeen lisääntyessä fyysisen kohtaamisen merkitys 

korostuu. Huonot kohtaamiset voivat haavoittaa jo ennestään horjunutta psyyk-

kistä hyvinvointia. (Räsänen 2011, 34 – 35, 86.)  

 

Hoitajien tiedot ja keinot kohdata ikääntynyt psyykkisesti sairas potilas ovat puut-

teellisia. (Irvine, Billow, Eberhage, Seeley, McMahon & Bourgeois 2012, 181; Ki-

velä & Koistinen 2010, 596). Psykogeriatrisilla osastoilla potilaiden arvaamaton 

käyttäytyminen ja väkivaltatilanteiden uhka on yleisempää (Louhela & Saarinen 

2006, 71). Edellä mainitut tekijät lisäävät riskiä kemialliseen rajoittamiseen, jolla 

tarkoitetaan lääkkeenkäyttöä ilman lääketieteellisiä hoitoperusteita. Haastavien 

ikääntyneiden potilaiden kohtaamisen parantamiseksi on kemiallisten rajoitteiden 

tilalle tullut psykososiaalisia ja käyttäytymistieteeseen perustuvia hoitomuotoja, 

kuten erilaisia virike- ja keskusteluryhmiä. (Kivelä & Koistinen 2010, 593–596.) 

 

 

7.4 Hoitajien ammattitaito 

 

Psykiatrisilla pitkäaikaisosastoilla työskentelevien hoitajien tietotaidot psykiatri-

sesta sekä geriatrisesta hoidosta ovat verrattain heikkoja (Irvine ym. 2012, 181). 

Erityisesti puutteita on alojen erikoispiirteiden osaamisessa (Räsänen 2011, 

53). Lisäksi osa ammattilaisista ja opiskelijoista näkevät ja kohtaavat mielenter-

veyspotilaat tasapäisesti yhtenäisenä ryhmänä, joita leimaavat mielenterveys-

potilaisiin liitetyt negatiiviset uskomukset ja kuvitelmat. Tästä johtuen hoitajat 

saattavat olla heikosti valmistautuneita kohdatessaan ongelmallisesti käyttäyty-

viä ikääntyneitä. Vaikutteita tietojen puutteista ja negatiivisesta asenteesta on 

nähtävissä myös tilanteissa, joissa lähiesimiehen tulisi puuttua ongelmakäytök-

seen ja ohjeistaa hoitajia toimintamalleista. Hoitotyön käytänteitä on alettu 

muuttaa asiakaslähtöisemmäksi, mutta muutos on melko hidasta. (Irvine ym. 

2012, 181–182.) Myös henkilökunnan myönteinen asenne mahdollistaa ikäänty-

neille paremman osallistumisen omaan hoitoonsa (Räsänen 2011, 55). 
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Yksi suurimmista aiheista mielenterveystyössä on hoitajien kokema väkivalta. 

Psykogeriatrisilla osastoilla hoitajiin kohdistunut väkivalta on selkeästi yleisem-

pää (Louhela & Saarinen 2006, 71). Hoitajien kokemukset väkivallan kohteeksi 

joutumisesta vaihtelevat. Yleisiä tuntemuksia ja seurauksia ovat viha, stressi, 

pelko, tyytymättömyys omaan työhön sekä turvattomuuden tunteet. Väkivallan 

kohtaaminen ja sen pelko vaikuttavat myös hoitotyön ja potilaiden kohtaamisen 

laatuun, hoitajien pyrkiessä välttämään potilaita. (Irvine ym. 2012, 182.) Myös 

puutteelliset resurssit ja henkinen sekä fyysinen kuormittuminen laskevat hoi-

don tasoa (Räsänen 2011, 54). 

 

Edellä mainittuihin hoitotyön ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti tarjoamalla 

hoitajille lisäkoulutusta sekä tietoutta yleisimmistä mielenterveyteen liittyvistä 

harjoitteista. Tällä tavoin pystytään lisäämään tyytyväisyyttä omaan työhön sekä 

parantamaan ikääntyneille tarjottavan psykiatrisen hoidon laatua. Myös kommu-

nikaatiotaitojen harjoittaminen ja hyvin kommunikaatiotaitojen omaaminen on 

tärkeää vuorovaikutus suhteen luomiseksi potilaan ja hoitajien välille. (Irvine ym. 

2012, 182). 

 

Henkilökunnalle helposti tarjolla olevilla koulutuksilla on mahdollista saada mer-

kittäviä positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin, tehokkuuteen ja tietotaitoon liit-

tyen. Niiden avulla on myös pystytty muuttamaan hoitajien asenteita mielenter-

veyspotilaita kohtaan. Asenteet ovat muuttuneet ylimielisistä ja kuvitelmiin pe-

rustuvista ymmärtäväisempään suuntaan. (Irvine ym. 2012, 191). 

 

 

7.5 Opinnäytetyön tulosten yhteenveto 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella pitkäaikaishoidossa olevan psyykkisesti sai-

raan ikääntyneen hoitoon ja sen laatuun vaikuttavat monet eri osa-alueet, jotka 

ovat samanaikaisesti yhteydessä toisiinsa. Annettua hoitoa ohjaavat lait ja niihin 

pohjautuvat laatusuositukset. Tulevaisuuden haasteena on kasvava palveluntar-

peen määrä ja samanaikainen pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen.  
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Annetun hoidon tulee lähteä yksilön omista tarpeista tukien kokonaisvaltaista toi-

mintakykyä. Hoidossa on olennaista mahdollistaa ikääntyneen oma osallisuus ja 

toimijuus. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen tukee myös psyykkistä toiminta-

kykyä. Osana hoitoa tulee toteuttaa potilaan diagnoosin ja oireiden mukaista yk-

silöllistä lääkehoitoa, huomioiden kuitenkin ylilääkitsemisen riski. Erilaiset psyko-

sosiaaliseen menetelmiin perustuvat viriketoiminnat kuten keskustelu- ja liikunta-

ryhmät ovat lääkehoidon rinnalla osana kokonaishoitoa. 

 

Hoitajien asiantuntijuus ja ammatillisuus heijastuvat suoraan annetun hoidon laa-

tuun. Tulevaisuudessa tulisi lisätä ammattiin kouluttautumisvaiheessa annetta-

van yleisgeriatrisen tiedon opetusta. Opetuksessa tulisi korostaa kaikkia ikäänty-

miseen liittyviä osa-alueita. Ikääntyneiden sairauksista puhuttaessa ja niitä hoi-

dettaessa tulisi huomioida nykyistä paremmin muistisairauksista riippumattomat 

psyykkiset oireet. Hoitotyössä olevien hoitajien ammattitaitoa ja asiantuntijuutta 

voidaan parantaa mahdollistamalla lisä- sekä jatkokoulutukset. Koulutuksien tu-

lee olla helposti saatavissa ja toteutettavissa. Läsnäololla, hyvillä vuorovaikutus-

taidoilla ja aidolla kohtaamisella voidaan tukea heikentynyttä psyykettä. Esteenä 

ammatillisesti hyvälle kohtaamiselle ovat hoitajien asenteet, negatiiviset usko-

mukset ja ennakko-oletukset mielenterveyspotilaista.  

 

KUVIO 3. Opinnäytetyön tulosten yhteenveto 
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8 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Mahdollisten virheiden syntyä pyritään välttämään arvioimalla työn luotettavuutta 

ja eettisyyttä. Työn luotettavuuden arvioimisessa voidaan käyttää erilaisia mit-

taus- ja tutkimustapoja tutkimusmenetelmästä ja otteesta riippuen. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 226.) 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen etikkaa voidaan määritellä tutkimalla sen tutki-

muskysymyksiä, niiden muotoilua ja eettisten periaatteiden noudattamisen toteu-

tumista kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tes-

tata perehtymällä valitun kirjallisuuden ja lähteiden perusteluihin sekä tutkimuk-

sessa käytetyn argumentoinnin vakavuuteen. (Kangasniemi ym. 2013, 292.) Luo-

tettavuutta lisää mahdollisimman tarkka prosessin kuvaus ja sen etenemisen joh-

donmukaisuus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 227–228.) 

 

Opinnäytetyöprosessissa on käytetty apuna tiedonhaun ammattilaista, joka 

opasti meitä täsmällisten hakusanojen muodostamisessa. Olemme hakeneet tie-

toa tarkkojen hakukriteerien avulla eri tietokannoista. Rajasimme saamiamme 

hakutuloksia sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla vastaamaan mahdollisim-

man tarkasti tutkimuskysymystä.  Käytimme hakutuloksia läpikäydessämme tark-

kaa lähdekriittisyyttä ja valitsimme opinnäytteeseemme vain luotettavista läh-

teistä olevia, ammatillisesti päteviä julkaisuja. Tiedonhaun prosessi on kuvattu 

tarkasti luotettavuuden lisäämiseksi. Olemme käsitelleet tuloksia objektiivisesti, 

lähdeteosten alkuperäistä merkitystä muuttamatta. Työn ollessa kirjallisuuskat-

saus, emme kohdanneet suuria eettisiä ongelmia.  
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9 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyömme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena oli ku-

vata ikääntyneen psyykkisesti sairaan potilaan hoitoa pitkäaikaishoidossa. Tar-

koituksena oli tuoda esille kokonaisvaltaisesti hoidon eri elementtejä ja niiden yh-

teyttä toisiinsa. Tavoitteena oli pitkäaikaisen psykiatrisen hoidon kehittäminen ku-

vaamalla sitä, kuinka hoito tulisi toteuttaa sekä verrata sitä nykykäytänteisiin. Ta-

voitteena oli myös kertoa hoitajien keinoista, joilla pystytään vastaamaan mah-

dollisimman hyvin ikääntyneen tarpeisiin sekä hoitajien kokemuksista liittyen 

oman ammattitaidon riittävyyteen. 

 

Tarkoituksena oli löytää tietoa seuraavista hoidon osa-alueista: kohtaaminen, 

lääkitys ja kuntoutus, uhkatilanteet sekä asiantuntijuus. Lähdekirjallisuudesta 

nousseet teemat poikkesivat hieman näistä, sivuten kuitenkin kaikkia kyseisiä 

osa-alueita. Teemoittelun jälkeen kirjallisuuskatsaukseen nousi neljä pääteemaa: 

hoidon toteutus, psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, potilaan kohtaaminen ja 

hoitajien ammattitaito. Kyseiset neljä pääteemaa ovat aiemmin mainittuihin hoi-

don osa-alueisiin verrattuna laajempia ja esimerkiksi kohtaaminen nousi esille 

useammassa eri pääteemassa. Kaikki aiemmin kuvatut hoidon osa-alueet sisäl-

tyivät vähintään yhteen pääteemoista. Vähimmälle huomiolle jäivät lääkitys ja uh-

katilanteet. 

 

Neljästä eri pääteemasta nousi selkeästi esille hoitajien asiantuntijuus ja amma-

tillisuus, osallisuus ja toimijuus, läsnäolo, sekä fyysisen ja sosiaalisen toimintaky-

vyn merkitys. Näistä kaikki sisältyivät vähintään kahteen eri pääteemaan ja olivat 

keskenään vahvasti yhteyksissä toisiinsa. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella voimme tehdä johtopäätöksen siitä, 

että hoitajilla ei ole riittävää erityisosaamista kohdata ja tukea pitkäaikaishoidossa 

olevaa ikääntynyttä psyykkisesti sairasta potilasta. Yleistä tietoutta psykogeriat-

risesta hoidosta on olemassa riittävästi, mutta sitä ei sovelleta käytännönhoito-

työssä. Tämä kertoo mielestämme ammattiin kouluttautumisvaiheen puutoksista; 

koulutukseen kuuluvassa vanhustyössä keskitytään pääasiallisesti somaattisten 
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sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon. Koulutuksessa painopiste on muistisai-

rauksissa, psyykkisistä sairauksista ja oireista puhutaan hyvin vähän. Muita mah-

dollisia syitä hoitajien erityisosaamisen puutteelle ovat työelämässä koulutuksen 

saatavuus ja kalleus, hoitajien negatiiviset asenteet koulutukseen liittyen, koulu-

tustarpeen väheksyntä ja aliarviointi. 

 

Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että ikääntyneiden ja psyykkisesti sai-

rauden yhteiskunnallinen asema on huono. Yhteiskunta näkee heidät resursseja 

paljon käyttävänä, mutta mitään yhteiskunnalle tuottamattomana ryhmänä. Tämä 

vaikuttaa paitsi tapaan jolla heidät kohdataan, myös siihen kuinka he kokevat 

oman asemansa yhteiskunnassa.  Koska heidän tarvitsemansa yhteiskunnallisen 

tuen tarve on suuri, mutta oman äänen esiin saaminen vaikeaa, ovat he ryhmä 

jolta on helppo leikata.  Ikääntyneet eivät saa heille laatusuositusten mukaan kuu-

luvia palveluja. Esimerkiksi ikääntyneille psyykkisesti sairaille suositellaan lääke-

hoidon sijasta tai sen rinnalle erilaisia terapiamuotoja, mutta käytännössä lääke-

hoito on ainoa jota he saavat. 

 

Kolmantena johtopäätöksenä opinnäytetyöstämme nousee esille ikääntyneen 

oman osallisuuden ja toimijuuden merkitys pitkäaikaishoidossa ja siihen vaikut-

tavat tekijät.  Mielenterveyshäiriöihin usein liitettävät aloitekyvyttömyys ja passii-

visuus laskevat ikääntyneen toimintakykyä. Ammattitaitoisten hoitajien tulisi pys-

tyä huomioimaan ne olosuhteista johtuvat fyysiset toiminnanvajeet, joissa ikään-

tyneen omaa toimintakykyä olisi mahdollista parantaa riittävällä tuella ja kuntou-

tuksella, ilman että nykyistä toimintakyvyn tasoa vain ylläpidetään. Hoitajien tulisi 

tunnistaa myös näennäisesti somaattisiin sairauksiin liitettävien oireiden mahdol-

linen linkittyminen psyykkiseen sairauteen. Esimerkiksi ikääntyneen muistamat-

tomuus voi olla oire masennuksesta, ei alkavasta muistisairaudesta. Kyseisissä 

tilanteissa on myös riskinä, että hoitaja kohtaa psyykkisesti sairaan samalla ta-

valla kuin muistisairaan, joka edes auttaa mahdollisen muistisairauden syntyä. 

Vaikka kuntouttava työote on terminä käytössä suurimmassa osassa pitkäaikais-

hoitoa tarjoavista hoitopaikosta, on sen käytännöntoteutus hyvin pinnallista. 

Ikääntyneiden päivärytmi ja rutiinit ovat liian usein hoitajalähtöisiä. 
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Opinnäyte on ajankohtainen suomalaisten ikärakenteessa käynnissä olevan ra-

jun rakennemuutoksen myötä. Suurimmat ikäluokat ovat saavuttaneet eläkeiän 

ja voidaan olettaa että heidän käyttämien terveyspalveluiden määrän kasvavan 

tulevaisuudessa. Elinajanodotteen pidentymisen myötä myös sairastavuus li-

sääntyy. Yhteiskunnallisella tasolla palveluntarpeen kasvu on huomioitu, mutta 

käytännön tasolla ikääntyneiden hoitoa ei suunnitella tarpeeksi yksilöllisesti. 

Ikääntyneet nähdään helposti yhtenä isona, tiettyjä sairauksia sairastavana ryh-

mänä. Opinnäytetyöstä saadut tulokset tukevat ajatusta siitä, että hoitoalan kou-

lutuksessa tulisi lisätä psykogeriatrista tietotaitoa. Koulutuksella voidaan vaikut-

taa siihen, että hoitajat osaavat erottaa psyykkiset häiriöt muistisairauksiin liitty-

vistä psyykkisistä oireista. Tällöin on mahdollista antaa nykyistä parempaa ja 

kohdistetumpaa hoitoa psykogeriatrisille potilaille. Aiheeseen liittyviä jatkotutki-

muksia voisi olla tutkimustieto hoitajien subjektiivisesta kokemuksesta liittyen ny-

kyisiin hoitokäytänteisiin ja niiden riittävyyteen. Lisäksi tutkimusta voitaisiin laa-

jentaa koskemaan hoitajien ammatillisen tietotaidon tasoa. Mahdollisten jatkotut-

kimusten avulla voitaisiin kehittää ammatillista koulutusta yhteistyössä hoitotyötä 

tekevien kanssa.  

 

Yksi isoimmista haasteista opinnäytetyössämme oli aikaisempien tutkimusten vä-

hyys. Pitkäaikaishoidosta, ikääntyneistä ja psyykkisesti sairaista löytyi paljon tut-

kimustietoa omina osa-alueinaan, mutta tutkimustietoa, joissa olisi tutkittu kaikkia 

kolmea osa-aluetta yhdessä löytyi hyvin vähän. Haastavaa oli löytää tutkittua tie-

toa pitkäaikahoidossa olevien ikääntyneiden psyykkisistä ongelmista, jotka eivät 

olleet yhteydessä muistisairauksiin. Myös valtakunnalliset suositukset olivat tehty 

pääosin vastaamaan muistisairaiden hoidon tarpeita. Hoitajien kokemuksia käsit-

televiä tutkimuksia ei juurikaan löytynyt.  

 

Opinnäytetyössä korostuu hoitajan vastuullinen rooli potilaan tukijana. Hoitaja voi 

vaikuttaa omalla käytöksellään positiivisesti potilaan kokemukseen itsestä ja 

omista voimavaroistaan. Koska ikääntyneet psyykkisesti sairaat ovat erityisen 

hauras ryhmä, korostuu hoitajan kyky toimia ikääntyneen ”äänenä” silloin kun hän 

ei siihen itse kykene.  
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