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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata millaisena sairaanhoitajat kokevat työtehtä-
vänsä iäkkäiden ryhmäkotimuotoisessa tehostetussa palveluasumisessa ja millaisia olisivat hei-
dän mielestään tarkoituksenmukaiset sairaanhoitajan työtehtävät tehostetussa palveluasumi-
sessa. Tavoitteena oli saada tietoa, jota voidaan käyttää sairaanhoitajan työtehtäviä kehitet-
täessä iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa. Opinnäytetyö toteutettiin neljässä iäkkäiden 
tehostetussa palveluasumisen ryhmäkodissa Etelä – Suomessa tammikuussa 2016. Aineisto ke-
rättiin strukturoiduin teemahaastatteluin neljältä tiedonantajalta ja havainnoimalla tiedonan-
tajien käytännön hoitotyötä yhden työvuoron ajan.  Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen 
tutkimusote, koska sairaanhoitajien työtehtävistä iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa 
löytyi vain vähän tutkimustietoa. Lisäksi haluttiin ymmärtää ja tulkita sairaanhoitajien koke-
muksia työtehtävistään. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttämällä induktiivista sisällönana-
lyysiä. 
 
Tiedonantajat kuvasivat työtehtäviään iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa monipuoli-
sesti. Työtehtävistä suoriutuminen vaatii laajaa osaamista ja tietotaitoa iäkkäiden hoidosta 
sekä yhteistyötaitoja. Vastauksissaan tarkoituksenmukaisista työtehtävistä tehostetussa palve-
luasumisessa tiedonantajat kuvasivat työtehtäviä, joiden avulla ikäihmiset saavat kokonaisval-
taista ja tavoitteellista hoitoa. Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten 
kanssa. Kokemuksissa työtehtävissä löytyi kuitenkin erovaisuuksia, jotka mahdollisesti johtuvat 
fyysisistä tiloista, sairaanhoitajien koulutus- ja kokemustaustasta tai toimintamallien vakiintu-
neisuudesta. 
 
Tästä opinnäytetyöstä saatua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä sairaanhoitajien työteh-
täviä iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista 
tutkia toimintatapojen vakiintuneisuuden ja fyysisten työolosuhteiden vaikutusta sairaanhoita-
jien kokemukseen työtehtävistään. Lisäksi olisi mielenkiintoista verrata vastavalmistuneiden 
sairaanhoitajien ja jo kokemusta omaavien sairaanhoitajien kokemuksia työtehtävistään tehos-
tetussa palveluasumisessa  
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The purpose of this study was to describe how the nurses experience their tasks in intensified 

service housing for the elderly and what tasks would be appropriate nurses’ tasks in intensified 

service housing. The objective was to receive information which can be used when developing 
their tasks in intensified service housing. The study was carried out in four intensified service 

housing units located in southern Finland in January 2016. The data was collected with struc-

tured theme interviews among four health professionals and by observing their tasks during one 
shift. A qualitative study method was chosen as the research method because there is only a 
little research information on the nurses’ tasks in intensified service housing. Furthermore the 
aim was to understand and to interpret the nurses’ experiences of nurses’ tasks. The interview 
data was analysed by using inductive content analysis. 
 
The nurses described their tasks in the intensified service housing of the elderly versatile Per-
forming the tasks requires wide know-how and collaboration skills from the nurses when taking 
care of the elderly. The results show that the nurses consider appropriate tasks as holistic and 
goal-oriented care. The results are parallel with earlier studies. In the experiences concerning 

the tasks there were found differences which possibly are caused by the physical premises, 

nurses’ educational background, experience background or established ways of action. 
 
The information that has been received from this study can be taken into consideration when 
developing the nurses’ tasks in intensified service housing. It would be interesting to further 
study the effects of the established ways of action and the physical working conditions on the 
nurses’ experience of their tasks. Furthermore, it would be interesting to compare the experi-
ences of the nurses who have long working experiences and newly graduated nurses in intensi-
fied service housing. 
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1 Johdanto 

 

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 65 -vuotta 

täyttäneitä ja tätä vanhempia henkilöitä 1 056 547. Heidän osuutensa koko väestöstä oli 

19,4 prosenttia. 65 -vuotta täyttäneiden määrä on kaksinkertaistunut 1970-luvun puolivälistä 

ja nelinkertaistunut sotavuosista. (Tilastokeskus 2014.) 

 

Suomessa terveydenhuollon keskiössä ovat olleet sydän- ja verisuonisairaudet sekä tuki- ja lii-

kuntaelinsairaudet. Muistisairaudet ovat kuitenkin lisääntyneet ja niiden hoitoon pyritään va-

rautumaan lisäämällä tehostettua palveluasumista ja gerontologisen hoitotyön osaamista. Suo-

messa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta 

sairastavaa henkilöä. Etenevään muistisairauteen arvioidaan vuosittain sairastuvan 14 500 yli 

64-vuotiaan suomalaisen. Vuonna 2060 Suomessa arvioidaan olevan jo 240 000 keskivaikeaa tai 

vaikeaa muistisairautta sairastavaa, mikä on siis yli kaksi kertaa enemmän kuin nyt. (Muistiliitto 

2015.) Tutkimustiedon mukaan keskivaikeista ja vaikeista dementiaoireista kärsivistä henki-

löistä puolet tarvitsevat pitkäaikaishoitoa kodin ulkopuolella (Andersson 2007, 24). 

 

Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa on tapahtunut 2000-luvulla selkeä muutos. Te-

hostetun palveluasumisen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt ja laitoshoito vanhainkodeissa ja ter-

veyskeskusten vuodeosastoilla on vähentynyt. Vuoden 2014 lopussa tehostetussa palveluasumi-

sessa oli 6,7 prosenttia, vanhainkodeissa 2,0 prosenttia ja terveyskeskuksen vuodeosastolla pit-

käaikaishoidossa 0,6 prosenttia 75 -vuotta täyttäneistä. (THL 2015, 3.) 

 

Väestön ikääntyminen ja muuttuvat palvelutarpeet vaikuttavat merkittävästi työvoimatarpeen 

kasvuun sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan sosiaali-

palveluihin avautuu seuraavien 20 vuoden aikana noin 60 000 uutta työpaikkaa. Työvoiman li-

sätarve kohdistuu lähes täysin iäkkäiden kotihoidossa, asumispalveluissa ja laitoshoidossa toi-

mivien lähihoitajien ja vastaavien ammattiryhmään. (STM 2013, 39.) Sairaanhoitajan työnkuva 

ja ammatillinen toiminta tarvitsevatkin uudelleentarkastelua asiakaskunnassa ja terveyden-

huollossa meneillään olevien muutosten johdosta (Sipilä, Miettinen, Holopainen, Kyngäs & Tu-

runen 2015, 52). 

 

Kiinnostus opinnäytetyön aiheeseen kumpuaa opinnäytetyön tekijän omasta työstä, jossa pit-

käaikaista laitoshoitoa muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi vuoden 2017 alusta alkaen. 

Opinnäytetyön tekijä on kiinnostunut, miten sairaanhoitajien osaamista voisi parhaiten ja te-

hokkaammin käyttää asukkaiden ja organisaation näkökulmasta niin, että sairaanhoitajat koki-

sivat työnsä mahdollisimman motivoivaksi ja voisivat käyttää korkeatasoista koulutustaan käy-

tännön työelämässä parhaalla mahdollisella tavalla laadullisen hoidon takaamiseksi. Opinnäy-



 

tetyön aihe on mielenkiintoinen ajankohtaisuutensa vuoksi. Tämän opinnäytetyön tarkoituk-

sena oli kuvata millaisena sairaanhoitajat kokevat työtehtävänsä iäkkäiden ryhmäkotimuotoi-

sessa tehostetussa palveluasumisessa ja millaisia olisivat heidän mielestään tarkoituksenmukai-

set sairaanhoitajan työtehtävät tehostetussa palveluasumisessa. Tavoitteena oli saada tietoa, 

jota voidaan hyödyntää sairaanhoitajan työtehtäviä kehitettäessä iäkkäiden tehostetussa pal-

veluasumisessa. Tässä opinnäytetyössä tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan iäkkäiden 

ryhmäkotimuotoista tehostettua palveluasumista. 

  

 

2 Sairaanhoitaja iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa 

 

Sairaanhoitajan työtä iäkkäiden hoidossa on tutkittu paljon. Tutkimusaiheet liittyvät sairaan-

hoitajien osaamiseen (Kvist & Vehviläinen – Julkunen 2007), yksittäisiin työtehtäviin (Kuokka-

nen 2012), työhyvinvointiin (Huttunen, Kvist & Partanen 2009) tai sairaanhoitajien kokemuksiin 

hyvästä ikääntyneiden hoidosta (Launonen 2014). Tutkimustietoa sairaanhoitajien kokemuk-

sista työtehtävistään iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa löytyi kuitenkin vähän. 

 

2.1 Sairaanhoitajan osaaminen 

 

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä yhteiskunnassa on potilaiden hoitami-

nen. Sairaanhoitaja työskentelee eri toimintaympäristöissä, kuten perusterveydenhuollossa, 

erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Hän to-

teuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sai-

rauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. (Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2014.) 

  

Sairaanhoitaja käyttää näyttöön perustuvassa hoitotyössä hyväksi ammatillista asiantuntemus-

taan, potilaan tarpeisiin ja kokemuksiin perustuvaa tietoa sekä hoitosuosituksia ja tutkimustie-

toa. Sairaanhoitajan työ perustuu hoitotieteeseen ja hoitotyön ammatillisessa päätöksenteossa 

käytetään monitieteistä tietoperustaa. Hoitotyön osaaminen edellyttää sairaanhoitajalta ajan-

tasaista hoitotieteen, lääketieteen ja farmakologian sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 

tuottamaan tutkimustietoon perustuvaa teoreettista osaamista. Sairaanhoitajan ammatissa toi-

miminen edellyttää vahvaa eettistä ja ammatillista päätöksentekotaitoa. (Opetusministeriö 

2006.) 

 

Sairaanhoitajan ammatillisen toiminnan lähtökohtana ovat kulloinkin voimassa oleva lainsää-

däntö ja sosiaali- ja terveyspoliittiset linjaukset. Sairaanhoitajan osaamiseen vaikuttavat vä-

estön palvelutarpeissa ja lainsäädännössä meneillään olevat muutokset, uusi tutkimustieto, 

palvelurakenteen kehittäminen sekä sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat (Opetusministeriö 

2006.)  
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Suomen sairaanhoitajaliitto on ollut huolissaan, miten eri tahot ovat kritisoineet entistä enem-

män valmistuvien sairaanhoitajien osaamista. Tämä huoli toimi alkusysäyksenä Suomen sairaan-

hoitajaliiton ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus - hank-

keelle vuonna 2012. Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus – hankkeessa on määritelty EU:n 

mukaan ammatillisen osaamisen vähimmäisvaatimukset, kun sairaanhoitaja vastaa yleissairaan-

hoidosta. Hankkeessa kuvataan osaamista ja luetellaan sen keskeiset sisällöt. Hanke syntyi tar-

peesta yhtenäistää sairaanhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaaminen ja varmistaa koulutuk-

sen tasalaatuisuus valtakunnallisesti Suomessa. Hankkeessa määriteltiin yleissairaanhoidosta 

vastaavan sairaanhoitajan vähimmäisosaaminen 9 osa – alueeseen. Nämä ovat asiakaslähtöisyys, 

hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, johtaminen ja yrittäjyys, kliininen hoitotyö, näyttöön pe-

rustuva toiminta ja päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn 

edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä sosiaali- ja terveyspalvelui-

den laatu ja turvallisuus. (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2014, 8.)  

 

Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien osaamiseen on kiinnitetty huomiota myös kansainväli-

sesti. Australialaisessa tutkimuksessa (Brown & Crookes 2016) kuvataan miten nuoret vastaval-

mistuneet sairaanhoitajat kokevat usein kritiikkiä työelämässä osaamisestaan ja taidoistaan. 

Tutkimuksessa selvitettiin millaisia tietoja ja taitoja vastavalmistuneen sairaanhoitajan tulisi 

omata valmistuessaan. 

 

2.2 Gerontologinen hoitotyö  

 

Vanhustyöllä tarkoitetaan sitä toimintojen kokonaisuutta, jolla pyritään edistämään ja ylläpi-

tämään ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua, elämänhallintakykyjä 

ja turvallisuutta. Vanhustyön keskeisiä osa-alueita ovat gerontologinen hoitotyö, geriatria, van-

huspsykiatria sekä gerontologinen fysio- ja toimintaterapia. Kaikkien osa-alueiden toiminnan 

periaatteet pohjautuvat asianmukaiseen tutkimustietoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) 

 

Hoitotyön yhteydessä gerontologisesta erityisosaamisesta voidaan käyttää nimitystä gerontolo-

ginen hoitotyö. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoitotyöhön yhdistetään kiinteästi gerontologista 

tutkimustietoa. Gerontologisessa hoitotyössä korostuu ikääntyneiden hyvinvoinnin ja elämän-

laadun tukeminen. Gerontologisen hoitotyön tavoitteena ei siis ole vain ikääntyneiden sairauk-

sien hoitaminen. Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteena oli turvata ikääntyneille 

mahdollisuus jatkaa mahdollisimman pitkään itsenäistä ja laadukasta elämää. (Tarhonen 2013, 

1.) 

 

Gerontologista hoitotyötä voidaan pitää terveydenhoitopalveluissa käytettävänä toimintata-

pana, jossa yhdistetään hoitotyön ja gerontologian tieto ja menetelmät. Tavoitteena on luoda 

edellytyksiä ikääntyneiden terveyttä edistävälle käyttäytymiselle sekä minimoida ja toisaalta 
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kompensoida terveysongelmista aiheutuvia haittoja. Gerontologisen hoitotyön tavoitteena on 

edistää ikääntyneiden sairauksien diagnosointia ja hoitoa ja toisaalta lievittää kärsimystä. Li-

säksi tavoitteena on tukea ikääntyneiden sosiaalista hyvinvointia vaikeissa elämäntilanteissa. 

Gerontologinen hoitotyö korostaa asiakaslähtöisyyttä, dialogista vuorovaikutusta ja luotta-

musta, joiden voi katsoa olevan tärkeitä tekijöitä asiakkaan elämänlaadun kannalta. Ikäänty-

neen asiakkaan oikea-aikainen tarpeiden ja voimavarojen arviointi ja huomioon ottaminen ovat 

huolenpidon, konkreettisen hoidon sekä läsnäolon pohjana. Tavoitteena on turvata asiakkaalle 

mahdollisimman hyvä vanhuus. Gerontologisessa hoitotyössä eettiset kysymykset nousevat kes-

keisiksi. Ikääntynyt asiakas on haavoittuva kahdella tavalla: vanhenemisen myötä sairastumisen 

todennäköisyys lisääntyy ja ihmisen voimavarat heikkenevät. Haurasta ja heikkoa ihmistä on 

helppo vahingoittaa ja loukata fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti. Voimien heikkenemistä 

vanhuudessa ei voida estää, mutta ikääntyneen voimavaroja voidaan tukea. (Tarhonen 2013, 

4.)  

 

Tarhosen (2013, 51) mukaan gerontologinen osaaminen vaatii yksittäisten tietojen ja taitojen 

sijaan monipuolista ja laajaa tiedollista ja taidollista osaamista. Vuorovaikutustaidot ja eetti-

nen toiminta ovat hoitotyön kannalta keskeisiä taitoja. Geriatrista osaamista pidetään tärkeänä 

iäkkäiden hoidossa, mutta tiedoissa koettiin olevan puutteita, joka vaikuttaa gerontologisen 

hoitotyön kokonaisuuden hallintaan. Koskinen (Koskinen 2016) kuvailee väitöskirjassaan miten 

ikäihmisten parissa tehtävä hoitotyö ei houkuttele vastavalmistuneita sairaanhoitajia ensisijai-

sena uravalintana. Sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostus iäkkäiden hoitamiseen työurana oli 

parhaimmillaankin vain kohtalaista. 

 

2.3 Tehostettu palveluasuminen 

 

Laitoshoidon ja laitosmaisen pitkäaikaisen hoidon vähentämiseksi tarvitaan uudenlaisia asumi-

sen ja palvelut yhdistäviä palvelukonsepteja. Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste – ohjelman 

mukaan ikääntyneiden palveluketjujen koordinaatiota ja sujuvuutta tulee parantaa. Pitkäaikai-

sen laitoshoidon tarvetta vähennetään uudistamalla ympärivuorokautista hoitoa, ja monipuo-

listamalla ja lisäämällä kotiin saatavia palveluja ja kuntoutusta. (STM 2012, 24-25.) 

 

Tehostettu palveluasuminen tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa iäkkäille ihmisille, jotka eivät 

enää tule toimeen omassa asunnossaan kotiin järjestettävien palveluiden turvin. Ryhmäkoti-

muotoisessa tehostetussa palveluasumisessa asukkaiden asunnot sijoittuvat pienelle osastolle. 

Usein ryhmäkodit ovat profiloituneet asukkaiden toiminnallisten vaikeuksien tai sairauden oi-

reiden mukaan. Palveluasumisella tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, joka sisältää asunnon 

(vuokrasopimus) ja asumiseen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Tehostetun palvelu-

asumisen yksiköissä asukkailla on oma huone tai asunto ja yhteiset tilat. Henkilökunta on pai-

kalla ympärivuorokauden. (Lumio 2015, 24.) 



 10 

Tehostetun palveluasumisen yksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisää-

teiset vaatimukset, jotka vaaditaan ympärivuorokautista vanhusten asumista tuottavilta yksi-

köiltä. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on sään-

nelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa. Lain tarkoituksena on edistää po-

tilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Lain kolmannessa luvussa sääde-

tään myös terveydenhuollon ammattia koskevista yleisistä vaatimuksista. (Sitra 2011, 10.) 

 

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu monisairaille, toimintavajeisille henkilöille, jotka 

hyötyvät tehostetun palveluasumisen itsenäisyydestä, asuntojen sijainnista ja muiden asukkai-

den seurasta. Tämän tyyppinen asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa vuoksi 

tarvitsevat ei-sairaalatasoista sairaanhoidollista osaamista esimerkiksi kognition laskun vuoksi. 

(Andersson 2007, 15.)  

 

3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata millaisena sairaanhoitajat kokevat työtehtä-

vänsä tehostetussa palveluasumisessa ja mitkä olisivat tarkoituksenmukaiset sairaanhoitajan 

työtehtävät tehostetussa palveluasumisessa sairaanhoitajien mielestä. Opinnäytetyön tavoit-

teena oli saada tietoa, millaista osaamista ja kokemusta sairaanhoitaja tarvitsee työskennel-

lessään iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Miten sairaanhoitajat kokevat työtehtävänsä iäkkäiden ryhmäkotimuotoisessa tehoste-

tussa palveluasumisessa? 

2. Mitkä ovat sairaanhoitajien mielestä tarkoituksenmukaiset työtehtävät iäkkäiden tehos-

tetussa palveluasumisessa? 

 

4 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusotetta, koska sairaanhoitajien työtehtä-

vistä tehostetussa palveluasumisessa on vain vähän tutkimustietoa. Laadullinen tutkimus pe-

rustuu tiedonantajien sanoihin ja lauseisiin ja laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ilmiön 

kuvaaminen, ymmärtäminen ja tulkinnan antaminen. Opinnäytetyössä haluttiin ymmärtää ja 

tulkita sairaanhoitajien kokemuksia työtehtävistään. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään il-

miön syvälliseen ymmärtämiseen. Laadullista tutkimusta käytetään silloin, kun ilmiötä ei tun-

neta eli ei ole teorioita, jotka selittäisivät ilmiöitä. (Kananen 2014, 16 - 18.) 
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Opinnäytetyön teoreettinen tiedon tiedonhaku toteutettiin käyttämällä käsitteitä sairaanhoi-

tajan osaaminen, gerontologinen hoitotyö ja tehostettu palveluasuminen, jotka olivat keskeiset 

käsitteet opinnäytetyön sisällön kannalta. Lähteinä käytettiin suomen ja englanninkielisiä läh-

teitä, kuten väitöskirjoja, Pro Gradu – töitä, tieteellisiä artikkeleita, kirjallisuutta sekä verkko-

lähteitä. Tiedon ajantasaisuuden vuoksi julkaisuvuodet rajattiin vuosiin 2005 – 2015. Tiedon-

haku tehtiin sähköisistä tietokannoista manuaalisesti. 

 

4.1 Tutkimusympäristö ja tiedonantajat 

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin neljässä tehostetussa palveluasumisen ryhmäkodissa Etelä - 

Suomessa tammikuussa 2016. Yksiköt valittiin yhdessä työelämän ohjaajien kanssa siten, että 

tietoa saatiin autenttisesta ympäristöstä. Kaksi osastoista oli ollut toiminnassa vasta vuoden ja 

toiset kaksi jo useamman vuoden. Pitempään toiminnassa olleet yksiköt oli jaettu kahteen so-

luun. Tiedonantajiksi valittiin neljä sairaanhoitajaa, jotka työskentelivät iäkkäiden ryhmäkoti-

muotoisessa palveluasumisessa ja joilla oli riittävästi työkokemusta kyseisistä yksiköistä. Kaksi 

tiedonantajista työskentelivät pääasiassa soluissa ja kaksi muuta koko osaston alueella. Kah-

della tiedonantajalla oli lisäkoulutusta, toisella psykiatrisesta hoitotyöstä ja toisella validaatio-

koulutusta.  

 

4.2 Aineistonkeruu ja analyysi 

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin yksilöteemahaastatteluin ja havainnoiden tiedonantajia työs-

sään. Haastattelu valittiin menetelmäksi, koska tavoitteena oli kerätä kokemuksellista tietoa 

tiedonantajilta. Haastattelussa käytettiin etukäteen laadittua haastattelulomaketta (liite 1), 

joka oli kaikille tiedonantajille sama. Haastattelulomakkeen kysymykset muotoiltiin mahdolli-

simman avoimiksi tiedon monipuolistamiseksi. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom – Ylänne & Paa-

vilainen 2013, 113 – 114.) Tiedonantajien käytännön hoitotyötä havainnoitiin yhden työvuoron 

ajan. Havainnoinnin avulla pyrittiin saamaan lisätietoa sairaanhoitajien työtehtävistä käytän-

nössä. Havainnoinnin avulla nähtiin tiedonantajat oikeassa ympäristössä ja tämän auttoi haas-

tattelutiedon analysoinnissa ja ymmärtämisessä. Havainnoista saadulla tiedolla pyrittiin ym-

märtämään haastatteluista saatua tietoa monipuolisemmin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–83.) 

Havainnointi tapahtui siinä yksikössä, jossa tiedonantaja työskenteli. Kaikissa havainnointiyksi-

köissä asui 21–22 asukasta ja hoitajamitoitus oli sama. Kolme havainnointiyksikköä oli profiloi-

tunut muistisairaiden yksiköiksi ja yksi psykogeriatriseksi yksiköksi. Havainnointi toteutettiin 

ei-osallistuvana ja havainnoinnin kohteena olivat tiedonantajien työtehtävät. Havainnoinnissa 

seurattiin kutakin tiedonantajaa aamuvuoron alusta 6 tunnin ajan. Tiedonantajan suorittamat 

työtehtävät kirjattiin ylös, samoin kuin niihin käytetty aika. Havainnoinnin jälkeen tulokset 

käytiin läpi yhdessä tiedonantajan kanssa ja tiedonantajalla oli mahdollisuus kommentoida tu-

loksia. 
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Haastatteluaineisto analysoitiin käyttämällä induktiivista sisällönanalyysiä, jossa aineistonana-

lyysi jaettiin kolmeen osaan: redusointiin, klusterointiin ja abstrahointiin. Redusoinnissa eli ai-

neiston pelkistämisessä karsittiin aineistosta pois tutkimuksen kannalta epäolennainen. Aineis-

tosta etsittiin tutkimuskysymykseen vastaavia ilmauksia, jotka pelkistettiin. Tämän jälkeen lis-

tattiin alkuperäisilmaukset ja pelkistetyt ilmaukset rinnakkain taulukkoon ja koodattiin alku-

peräisilmaukset. Klusteroinnilla eli aineiston ryhmittelyllä etsittiin taulukoiduista ilmauksista 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samankaltaiset ilmaukset yhdistettiin luokiksi. Alaluokat 

nimettiin niiden sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Abstrahoinnilla siirryttiin alkuperäisen aineiston 

kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Alaluokkia yhdistelemällä 

luotiin yläluokkia. Näitä yhdistämällä luotiin pääluokka ja saatiin vastaus tutkimuskysymykseen 

”Miten sairaanhoitajat kokevat työtehtävänsä tehostetussa palveluasumisessa?” (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 108 – 112.) Havainnointitietoa ei käsitelty tilastollisin menetelmin tiedonantajien 

pienen määrän vuoksi ja havainnoinnin tuloksia käytettiin tarkasteltaessa haastattelutiedoissa 

esiintyviä eroavaisuuksia. 

 

Pelkistys                Alaluokka                    Yläluokka          Pääluokka

            

      

  

 

 

                 

    

 

 

      

   

 

 

    

                 

     

 

 

 

 

Kuvio 1: Esimerkki pääluokan muodostumisesta pelkistysten ja ala- sekä yläkäsitteiden avulla 
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5 Tulokset 

 

5.1 Sairaanhoitajien kuvauksia työtehtävistään 

 

Työtehtävien sisältöä kuvailtiin sanoilla perushoito, lääkehoito, ravitsemuksesta huolehtimi-

nen, virikkeiden järjestäminen ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa sekä yhteistyö toi-

sen osaston kanssa. Sairaanhoidollisiksi työtehtäviksi kuvailtiin näytteenottoa, pistotapaturman 

jälkihoitoa, yhteydenpitoa lääkäriin ja asukkaiden omaisiin sekä työn organisointia. 

 

Tiedonantajat kuvasivat työtehtäviään perushoidollisiksi, kuten asukkaiden hygieniassa, ravit-

semuksessa ja liikkumisessa avustamiseksi. Lähes kaikki tiedonantajat kokivat perushoidolliset 

tehtävät sairaanhoitajan tehtäviin kuuluviksi. 

  

” …kaikki kuuluu tässä yksikössä sairaanhoitajan tehtäviin…” 

” Ei ollu, perushoito kuuluu myös sairaanhoitajalle…” 

” Kaikki tehtävät kuuluu täällä toimenkuvaan.” 

 

Havainnoinnin mukaan kaikilla havainnoiduilla osastoilla perushoidon osuus oli jokseenkin sama, 

eli 42 – 45 % suoritetuista työtehtävistä (kuvio 2).  

 

Tiedonantajat kokivat työtehtävien määrän ja työtehtävistä suoriutumisen eri tavoin. Puolet 

tiedonantajista koki, että työtehtäviä oli liikaa, kun taas loput tiedonantajat kokivat työtehtä-

vien määrän sopivaksi. Ne joiden mielestä työtehtäviä oli sopivasti, kuvasivat työtehtävistä 

suoriutumista rauhalliseksi ja tiedonantajat, joiden mielestä työtehtäviä oli liikaa, kokivat työs-

sään kiirettä. 

  

” Kohtuullinen määrä, ei ollut kiire, …rauhallinen työtahti ja kaikki asukkaat sai-

vat aikaa…” 

” Ei liikaa töitä, rauhallinen tahti. Sai tehdä asukkaiden ehdoilla…” 

” Liikaa, ei ollut mahdollisuutta pitää taukoja..” 

 

Havainnointitulosten mukaan kaikilla neljällä osastolla työtehtävien määrä oli havainnoin-

tiajankohtana suurin piirtein sama. Ainoastaan osastolla, jolla tiedonantaja koki työtehtävien 

määrän liian suureksi, työtehtävien määrä oli suurempi. Tällä osastolla tiedonantaja ei kuiten-

kaan pitänyt työssään taukoja kuten muilla osastoilla ja tämä saattaa selittää työtehtävien 

suuremman määrän. 

 

Havainnoitaessa tiedonantajien työtehtäviä heidän yksikössään kävi ilmi, että tiedonantajat, 

jotka työskentelivät fyysisesti pienemmässä tilassa (jaettu osasto), ja joilla oli lisäkoulutusta 
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kokivat työtahtinsa rauhalliseksi, eikä työmäärä ollut heidän mielestään liian suuri. Lisäksi näi-

den yksiköiden toimintatavat olivat myös vakiintuneemmat. Näissä yksiköissä tiedonantajat 

suorittivat sekä perushoidollisia että sairaanhoidollisia tehtäviä sulavasti toisiinsa liittäen. 

Yleisilme ja ilmapiiri näillä osastoilla olivat rauhalliset. Osastot, joiden tiedonantajat kokivat 

työtehtävien määränsä liian suureksi, olivat fyysisesti suurempia. Työtehtävät suoritettiin laa-

jemmalla alueella osastolla ja osaston ilmapiiri oli rauhattomampi. Osastojen toimintatavat 

eivät vielä olleet yhtä vakiintuneita kuin kahden muun osaston. Havainnoinnin perusteella työ-

tehtävissä eri osastoilla löytyi eroavaisuuksia mm. kirjaamisessa ja puhelintyöskentelyssä. Osas-

toilla, joissa työtehtävien määrä koettiin sopivaksi, kirjaaminen tapahtui reaaliajassa. Osas-

toilla, joissa työtehtävien määrä koettiin liian suureksi, ei kirjaamista tapahtunut havainnointi 

ajankohtana lainkaan. Lisäksi osastolla, jossa tiedonantaja koki työtehtävien määrän liian suu-

reksi, puhelintyöskentelyyn meni 20 % työtehtäviin kuluneesta ajasta. Muilla osastoilla vastaava 

luku oli alle 5 %.   

 

Kokemukset työtehtävien vastaavuudesta aikaisempaan työkokemukseen ja koulutukseen olivat 

myös erilaisia. Lisäkoulutusta omaavat tiedonantajat kuvasivat nykyisten työtehtävien vastaa-

van koulutustaan ja työkokemustaan. Ilman lisäkoulutusta olevien kokemus työtehtävistä oli 

päinvastainen. Kaikilla tiedonantajilla oli kuitenkin jo työkokemusta tehostetusta palveluasu-

misesta. Kuvaukseen työtehtävien vastaamattomuudesta liittyi kuvaus muiden ammattiryhmien 

työtehtävien suorittamisesta. 

 

” Ei oikein vastannut, tämän hetkinen työ lähinnä lähihoitajan työtä…”  

 ” Vastasi, 5 vuotta kokemusta muistisairauksista ja vuodeosastosta…” 

 ” Ei vastaa, olen miettinyt sairaalamaailmaan siirtymistä…” 

” Roskien kuljetus, kaappien täydentäminen…., siivoominen ja muu sellanen ei 

kuulu sairaanhoitajalle…”  

 

5.2 Tarkoituksenmukaiset työtehtävät tehostetussa palveluasumisessa 

 

Tarkoituksenmukaisiksi työtehtäviksi tehostetussa palveluasumisessa tiedonantajat kuvasivat 

työtehtäviä ilmauksilla lääkehoidon kokonaisuuden hallinta, oireenmukainen hoito, asukkaan 

voinnin muutosten seuranta ja mahdollisuus reagoida heti, tiimin vastaavana toimiminen, esi-

merkkinä toimiminen tiimin muille jäsenille ja positiivisen ja rauhallisen ilmapiirin luoja. 

 

Kliinisistä taidoista koettiin tärkeänä varsinkin työtehtävät, jotka liittyivät lääkehoidon toteut-

tamiseen ja lääkehoidon vaikutusten seurantaan. Kokonaisvastuu lääkehoidosta kuului tiedon-

antajien mukaan sairaanhoitajalle. Kokonaisvastuu piti sisällään lääkkeen annon, lääkehoidon 

muutosten toteutuksen ja varmentamisen sekä muutosten vaikutusten seurannan. Kokemus lää-

kehoidosta sairaanhoitajan tehtävänä oli kaikille tiedonantajille yhteinen.  
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 ”…lääkehoito..” 

 ”Lääkehoito, muutokset ja yhteys apteekkiin..” 

 ” Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta…” 

 ” Lääkemuutosten toteutumisen seuranta ja varmistaminen…” 

 

 

Tiedonantajat kuvasivat sairaanhoitajan tehtäviksi lisäksi asukkaan psyykkisen tilan arvioinnin, 

oireenmukaisen hoidon, asukkaan voinnin muutosten seurannan, niihin reagoinnin ja säännöl-

listen tarkastusten tekemisen asukkaille. 

 

 ” Asukkaan voinnin muutosten seuranta ja mahdollisuus heti reagoida…” 

 ”Yleiskuvan ja kokonaiskuvan saaminen kaikista ryhmäkodin asukkaista…” 

 ” Asukkaiden säännöllisten tarkastusten tekeminen…” 

 ” Oireenmukainen hoito…” 

 

Lisäksi sairaanhoitajan tarkoituksenmukaisiksi työtehtäviksi kuvattiin avun antamista toiseen 

yksikköön, tiimityöskentelyn sujuvuuden varmistamista, esimerkkinä toimimista muille työnte-

kijöille ja positiivisen ja rauhallisen ilmapiirin luomista. Vastauksissaan tarkoituksenmukaisista 

työtehtävistä tiedonantajat toivoivat selkeämpää sairaanhoitajien työtehtävien rajausta ja 

omia vastuualueitaan. Yhteistyö muiden ammattiryhmien, kuten lääkärin kanssa, toteutuisi pa-

remmin tiedonantajien mukaan, jos sairaanhoitajalla olisi mahdollisuus delegoida työtehtävi-

ään tarvittaessa muille työntekijöille.  

 

 ” Aina joutuu miettimään, milloin soittaa lääkärille…” 

” Yhden asukkaan siirto joskus lähihoitajalle, saa paremmin aikaa muiden asioi-

den hoitamiseen…” 

” Asukkaan siirto henkilölle esim. omahoitajalle, jos haluaa…” 

 

6 Pohdinta 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Yhteenvetona opinnäytetyön tuloksista voidaan sanoa, että tiedonantajien kokemukset työteh-

tävistään erosivat toisistaan. Osa tiedonantajista koki, että työtehtäviä oli liikaa, tehtävien 

suorittamiseksi piti tinkiä omista tauoista ja työtehtävät eivät vastanneet koulutusta ja koke-

musta. Havainnoinnin perusteella syinä kokemukseen voivat olla fyysinen toimintaympäristö, 

koulutus- ja työkokemustausta tai osastojen toimintamallien vakiintumattomuus. Tiedonanta-

jat kokivat kuitenkin iäkkäiden hoidon kokonaisvaltaisena hoitotyönä ja tarkoituksenmukaisiksi 
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työtehtävät, jotka liittyvät hoidon arviointiin, kliiniseen hoitotyön osaamiseen ja vuorovaiku-

tukseen. Opinnäytetyön tulos on samansuuntainen Salmisen & Miettisen (2012) sekä Suhosen 

(Suhonen, Stolt, Gustafsson, Katajisto & Puro 2012, 29, 34 – 35) tutkimustulosten mukaan. Sal-

misen ja Miettisen (2012) mukaan puolet hoitajista koki, että työtehtävät vastaavat hyvin ny-

kyisiä valmiuksia. Suhonen (Suhonen ym. 2012) taas puolestaan kuvailee tutkimuksessaan, että 

85 % hoitajista oli tyytyväisiä työhönsä sisältyviin tehtäviin, mutta pystyisivät antamaan parem-

paa hoitoa, jos aikaa olisi enemmän kullekin potilaalle. Suhonen (Suhonen ym. 2012) olettaa 

ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä työskentelevien hoitajien työn vaatimuksilla, eli säännölli-

sillä työhön kuuluvilla tehtävillä, olevan yhteys työtyytyväisyyteen 

 

Havainnointitiedon ja tiedonantajien vastausten perusteella voidaan olettaa, että fyysisellä 

työympäristöllä ei ole ainoastaan merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille vaan myös sairaanhoita-

jien kokemukseen työtehtävistä. Elo, Saarnio & Isola (2013, 23) kuvaavat, miten hoitoyksiköi-

den pitkät käytävät saattavat lisätä muistisairaiden käytöshäiriöitä ja vähentää asukkaiden 

omatoimista liikkumista sekä lisätä hoidon tarvetta varsinkin liikkumisessa. Käytöshäiriöiden 

lisääntyminen asukkailla vaikuttaa osaston ilmapiiriin tehden siitä rauhattomamman. Sairaan-

hoitajien työmotivaatiotutkimuksessa kuvataan sairaanhoitajan työmotivaatiota heikentäviksi 

tekijöiksi mm. rauhattomat työskentelyolosuhteet ja melu (Huttunen, Kvist & Partanen 2009, 

24). 

 

Tarkoituksenmukaisiksi työtehtäviksi iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa tiedonantajat 

kuvasivat työtehtäviä, jotka liittyivät hoidon arviointiin, kliiniseen hoitotyön osaamiseen ja 

vuorovaikutukseen, eli kuvasivat iäkkäiden kokonaisvaltaista ja tavoitteellista hoitoa. Tämä tu-

los oli samansuuntainen Launosen (2014, 64–65) tutkimustuloksen mukaan. Launonen kuvailee 

tutkimuksessaan, miten sairaanhoitajat kokevat iäkkäiden hyvän hoidon kokonaisvaltaiseksi ja 

tavoitteelliseksi hoidoksi, joka perustuu hoitotyön arvoihin. Hyvää hoitoa edistivät moniamma-

tillinen yhteistyö, potilaslähtöisyys, kehittyvä työyhteisö, palautteen saaminen ja hoitotyötä 

tukeva johtamistapa. 

 

Kokemus lääkehoidon tärkeydestä sairaanhoitajan tehtävänä on ymmärrettävää, koska lääke-

hoidon osaaminen on sairaanhoitajan tehtävistä ehkä eniten lailla ja asetuksilla säädelty osaa-

misalue. Lakiterveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1992), laki potilaan asemasta ja oi-

keuksista (785/1992), lääkkeen määräämistä koskeva asetus (726/2003) ja asetus potilasasia-

kirjoista (298/2009) ovat keskeiset lääkehoidon käytännön toteutusta säätelevät lait ja viran-

omaismääräykset. Lisäksi lääkehoidon toteuttaminen on keskeinen osa potilasturvallisuuden ko-

konaisuutta. (Tokola 2015, 256.) Brazilin (Brazil, Brink, Kaasalainen, Kelly, McAiney 2012, 77–

83) mukaan sairaanhoitajien osaamisessa ja luottamuksessa omaan osaamiseensa oli puutteita 

iäkkäiden vanhusten hoidossa hoitokodeissa. Puutteita oli mm. kivun hoidossa, hoidon suunnit-
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telussa ja kommunikoinnissa omaisten ja asukkaiden kanssa. Sairaanhoitajien riittämätön osaa-

minen ja epävarmuus omasta osaamisesta johtivat usein tarpeettomaan asukkaiden sairaala-

hoitoon kuoleman lähestyessä. Tämän opinnäytetyön tulos poikkesi Brazilin (Brazil ym. 2012) 

kuvailemasta tuloksesta. Tämän opinnäytetyön tuloksen mukaan sairaanhoitajat olivat valmiita 

ja halukkaita ottamaan suuremman ja kokonaisvaltaisemman roolin lääkehoidon toteuttajina 

sekä kokivat lääkehoidon tämän hetkiset työtehtävät liian suppeiksi.  

  

Tämä opinnäytetyö tuotti tietoa sairaanhoitajien erilaisista kokemuksista työtehtävistään. Fyy-

sisesti pienemmässä yksikössä työskentelevät tiedonantajat kokivat työtehtäviensä määrän ja 

aikaresurssit sopiviksi, eli kokemus työn hallinnasta oli parempi kuin fyysisesti suuremmalla 

alueella työskentelevien tiedonantajien kokemus. Tiedonantajat, joilla oli lisäkoulutusta ja joi-

den työyksiköissä oli jo vakiintuneemmat toimintatavat, kokivat työtehtäviensä vastaavan ai-

kaisempaa kokemusta ja koulutusta. Työn hallinnan tunteen ja työtyytyväisyyden lisäämisellä 

voidaan aikaisempien tutkimusten mukaan vaikuttaa sairaanhoitajien pysyvyyteen työympäris-

tössä sekä oman osaamisen kehittämiseen (Pitkänen, Nieminen & Aalto 2014). Ikääntyneiden 

ihmisten hoitotyössä työskentelevien hoitajien työn vaatimuksilla, eli säännöllisillä työhön kuu-

luvilla tehtävillä, on todettu olevan yhteys työtyytyväisyyteen (Suhonen ym. 2012). Tämän 

opinnäytetyön tuloksen mukaan fyysisellä toimintaympäristöllä, toimintatapojen vakiintunei-

suudella ja aikaisemmalla työkokemuksella sekä lisäkoulutuksella oli positiivista vaikutusta sai-

raanhoitajien kokemukseen työn hallinnasta.   

 

Tiedonantajat kokivat haastatteluajankohtana työtehtävänsä liian suppeiksi suhteessa käsityk-

seensä iäkkäiden kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä yksikössään. Tarkoituksenmukaisiksi työtehtä-

viksi toivottiin työtehtäviä, jotka muodostavat selkeämmin suurempia kokonaisuuksia, kuten 

kokonaisvaltainen lääkehoito, ja työtehtäviä, joissa tiedonantaja voisi käyttää hyväkseen kou-

lutuksen ja työkokemuksen mukanaan tuomaa kykyä arvioida hoidon vaikuttavuutta. Launonen 

(2014) kuvailee tutkimuksessaan, miten sairaanhoitajat kokevat iäkkäiden hyvän hoidon koko-

naisvaltaiseksi ja tavoitteelliseksi hoidoksi.  

 

6.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Tässä opinnäytetyössä noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012) ja tutkimuseettisiä periaatteita (ETENE 2001). Tutkimukselle saatiin puoltava lau-

sunto alueen tutkimuseettisestä toimikunnasta ja tutkimuslupa myönnettiin kyseisen tulosalue- 

johtajan viranhaltijapäätöksellä. 

 

Opinnäytetyöhön osallistuminen oli vapaaehtoista, tunnistetietoja ei kerätty ja osallistuminen 

oli mahdollista keskeyttää milloin vain tarvitsematta ilmoittaa syytä. Kaikki tiedonantajat va-

littiin opinnäytetyön työelämän ohjaajien kanssa yhdessä. Tiedonantajien esimiehille pidettiin 
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informaatiotilaisuus, jossa kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta, havainnointi-, haastattelu-

ajasta ja -paikasta. Saatekirjeet toimitettiin tiedonantajille etukäteen. Saatekirjeessä (liite 2) 

kerrottiin opinnäytetyön tarkoitus, tulosten käsittelytapa ja opinnäytetyön julkaisu. Ennen ha-

vainnointia ja haastattelua jokainen tiedonantaja allekirjoitti tietoisen suostumuslomakkeen 

(liite 3), jossa kerrottiin vapaaehtoisuudesta, mahdollisuudesta keskeyttää opinnäytetyöhön 

osallistuminen milloin tahansa ja ettei tunnistetietoja kerätä. Tiedonantajille kerrottiin mah-

dollisuudesta palata vastauksiinsa myöhemminkin sähköpostitse tarvittaessa ja yksi tiedonan-

tajista halusikin muuttaa vastaustaan haastatteluajankohdan jälkeen. Tämä huomioitiin tiedon 

analysoinnissa. Havainnointi toteutettiin yksiköissä ei–osallistuvana. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2012.) 

 

Haastattelu- ja havainnointitiedon triangulaatiolla haettiin lisätietoa ja selkeytettiin haastat-

teluista saatua tietoa. Saatua tietoa verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin sairaanhoitajien työstä 

ja tehtiin tutkimuskysymysten kannalta oleelliset johtopäätökset. Opinnäytetyön tulosten so-

veltamisehdotuksissa huomioitiin siirrettävyys muihin vastaaviin toimintaympäristöihin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 103–105.) 

 

Opinnäytetyön tulosten uskottavuus huomioitiin tiedonantajien ja toimintaympäristön valin-

nassa. Toimintaympäristö vastasi tutkimuskysymysten todellista ympäristöä ja tiedonantajiksi 

valittiin henkilöt, joilla on parhaiten tietoa sairaanhoitajan työtehtävistä tiedonantajien valin-

tahetkellä. Aineistonkeruun avulla saadun tiedon luotettavuutta varmistettiin haastattelu- ja 

havainnointitiedon yhdistämisellä. Haastattelukysymykset laadittiin mahdollisimman avoimiksi. 

Opinnäytetyön tekijä toimi haastattelijana ja kaikilta tiedonantajilta kysyttiin samat kysymyk-

set. Havainnointitiedot ja haastattelulomakkeiden vastaukset käytiin läpi tiedonantajien kanssa 

tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi. Opinnäytetyön tulosten uskottavuutta lisättiin aineis-

tonkeruun triangulaatiolla sekä keskusteluilla tiedonantajien kanssa. (Kylmä, Vehviläinen – Jul-

kunen, Lähdevirta 2003, 613.) Yhteistyö työelämän kumppanin kanssa sujui erittäin hyvin ja 

joustavasti koko tutkimuksen ajan ja tiedonantajat olivat hyvin motivoituneita ja innostuneita 

osallistumaan omaa työtään koskevaan tutkimukseen 

 

Opinnäytetyön tekijä oli tietoinen omasta puolueettomuudestaan ja objektiivisuudestaan kai-

kissa opinnäytetyön vaiheissa. Havainnointi ja haastattelu toteutettiin opinnäytetyön tekijälle 

aikaisemmin tuntemattomassa toimintaympäristössä ja tiedonantajat olivat opinnäytetyön te-

kijälle tuntemattomia. Opinnäytetyön luotettavuutta lisäsivät tekijän sairaanhoitajakoulutus, 

pitkä työkokemus hoitotyöstä ja hoitotyön organisaatioiden toimintatavoista. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 136.) 

 

Opinnäytetyön vahvistettavuutta lisäsi aineiston analyysin ja tulosten raportoiminen siten, että 

lukijan on mahdollista seurata opinnäytetyön kulkua pääpiirteittäin. Raportoinnissa kerrottiin 
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aineiston avulla, miten päädyttiin esitettyihin tuloksiin ja päätelmiin. Opinnäytetyön tulosten 

siirrettävyys mahdollistettiin antamalla raportissa riittävästi kuvailevaa tietoa opinnäytetyön 

kohteena olevasta ilmiöstä ja tiedonantajista. (Kylmä ym. 2003, 613.) Aineisto tuli ainoastaan 

opinnäytetyön tekijän haltuun ja työvälineissä käytettiin koulutusorganisaation suosittelemaa 

suojausta. 

  

6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Sairaanhoitajien työtehtävien ja työnkuvien kehittämisellä iäkkäiden tehostetussa palveluasu-

misessa on moniulotteista merkitystä. Mielekkäät ja haastavat työtehtävät lisäävät sairaanhoi-

tajien kiinnostusta iäkkäiden hoitotyötä kohtaan, jolloin sairaanhoitajien rekrytointi lisäänty-

viin iäkkäiden hoitotyön työpaikkoihin tehostetussa palveluasumisessa on helpompaa. Laajaa 

osaamista vaativilla työtehtävillä voidaan lisätä iäkkäiden hoitotyön arvostusta ja varsinkin 

nuorten vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kiinnostusta iäkkäiden hoitotyöhön.  

 

Sairaanhoitajien pysyvyyttä työssään ja työtyytyväisyyttä työpaikoilla voidaan parantaa suun-

nittelemalla työskentelytilat sekä asukkaiden että sairaanhoitajien tarpeita vastaaviksi. Hyvin 

toimivat tilat helpottavat sairaanhoitajien suoriutumista haastavistakin työtehtävistä, lisäävät 

tunnetta työn hallinnasta ja työtyytyväisyyttä. Suunniteltaessa uusia toimitiloja olisikin tärkeää 

ottaa suunnitteluvaiheessa mukaan sairaanhoitajia ja kysyä heiltä mielipiteitä suunniteltavien 

tilojen toimivuudesta työtehtävien näkökulmasta. 

 

Toimintamalleja selkeyttämällä ja vakiinnuttamalla helpotetaan sairaanhoitajien suoriutumista 

päivittäisistä työtehtävistään ja vapautetaan sairaanhoitajien resursseja hoitotyön kehittämi-

seen tehostetussa palveluasumisessa. Hoitotyön johtamiselta vaaditaan vahvaa panostusta pe-

rehdyttämiseen sairaanhoitajan aloittaessa työtehtävissään. Lähiesimiehen tulee huolehtia, 

että sairaanhoitajalla on riittävästi aikaa perehtyä toimintatapoihin ja työtehtäviinsä sekä 

saada lisäkoulutusta tarvittaessa. Säännöllinen sairaanhoitajien kehittymisen arviointi palaut-

teineen, tuki ja palkitseminen lisäävät sairaanhoitajan tunnetta työpanoksensa arvostuksesta. 

 

Iäkkäiden hoitotyö on erittäin laaja hoitotyön kokonaisuus ja vaatii sairaanhoitajalta monipuo-

lista, laajaa tiedollista ja taidollista osaamista. Sairaanhoitajan on koulutuksessaan lähes mah-

dotonta saada kaikkia niitä tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee iäkkäiden hoitotyössä ja siksi 

työnantajan merkitys lisäkoulutuksen antajana korostuu. Yhteistyö koulutusorganisaatioiden 

kanssa lisää työnantajien tietoa koulutuksen sisällöstä ja työnantajan on helpompi tarjota työ-

paikkakoulutuksena koulutusta, jota sairaanhoitajat tarvitsevat päivittäisessä työssään tarjo-

takseen laadullisesti korkeatasoista ja yksilöllistä hoitoa iäkkäille. Työnantajien ja koulutusor-
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ganisaatioiden yhteisillä projekteilla ja hankkeilla ikäihmisten hoitotyössä voidaan lisätä sai-

raanhoitajien näyttöön perustuvaa tutkimustietoa, helpotetaan tiedon jalkautumista käytännön 

hoitotyöhön työpaikoilla ja varmistetaan iäkkäiden saaman hoidon korkea laatu.  

 

Iäkkäiden ryhmäkotimuotoisen tehostetun palveluasumisen lisääntyminen tulevaisuuden asu-

mismuotona vaatii lisää näyttöön perustuvaa tutkimustietoa aiheesta. Lisätutkimusta tarvitaan, 

jotta hoitotyö tehostetussa palveluasumisessa voisi paremmin vastata yhteiskunnan ja asukkai-

den lisääntyviin tarpeisiin. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia toimintatapojen 

vakiintuneisuuden ja fyysisten työolosuhteiden vaikutusta sairaanhoitajien kokemukseen työ-

tehtävistään. Lisäksi olisi mielenkiintoista verrata vastavalmistuneiden sairaanhoitajien ja jo 

kokemusta omaavien sairaanhoitajien kokemuksia työtehtävistään tehostetussa palveluasumi-

sessa ja mikä merkitys on työssä oppimisella ja lisäkoulutuksella. 
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Kuviot.. 

 

Kuvio 2: Tiedonantajien työtehtävien havainnointi 

 

Tiedonantajien työtehtäviä havainnoitiin aamuvuoron alusta 6 tunnin ajan tiedonantajan 

omassa työyksikössä. Tiedonantajan suorittamat työtehtävät kirjattiin ylös, samoin kuin niihin 

käytetty aika. Työtehtävät yhdistettiin omaan kategoriaansa ja kategorian työtehtäviin käy-

tetty aika laskettiin yhteen. Prosentuaalinen osuus merkitsee kategorian työtehtäviin käytet-

tyä aikaa suhteessa havainnoinnin kokonaisaikaan. Työyksikköjen numerointi (S2 – S5) on sat-

tumanvarainen identifioinnin estämiseksi.     
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 Liite 1. 

Liitteet 

 

Liite 1 Haastattelulomake  

Haastattelulomake sairaanhoitajille 

 

1. Miten kuvailisit työpäivääsi? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Kuvaile omin sanoin millaisia työtehtäviä teit tänään. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kuvaile omin sanoin millaisia työtehtäviä olisit halunnut tänään tehdä. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Miten  työtehtäväsi vastasivat koulutustasi? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. Miten työtehtäväsi vastasivat kokemustasi? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Mitä työtehtäviä olisit voinut delegoida muille tiimissä ja miksi? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Mitkä ovat mielestäsi sairaanhoitajan tärkeimmät työtehtävät ryhmäkodissa? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Teitkö työtehtäviä, jotka eivät mielestäsi kuulu toimenkuvaasi? Luettele niitä. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Millainen oli työtehtäviesi määrä työvuorosi aikana? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Muuta huomioitavaa 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksistasi
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Liite 2 Saatekirje 

 

Saatekirje     16.11.2015  

 

Hyvä sairaanhoitaja, 

Opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa sairaanhoitaja AMK – tutkintoa ja teen opinnäyte-

työtä, jossa käsittelen sairaanhoitajan työtehtäviä ikäihmisten tehostetussa palveluasumi-

sessa(ryhmäkodissa). 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on kartoittaa, miten sairaanhoitajat kokevat nykyiset työtehtä-

vänsä ja millaisia olisivat mielestänne sairaanhoitajan tarkoituksenmukaiset työtehtävät te-

hostetussa palveluasumisessa. 

Tutkimuksessani havainnoin sairaanhoitajia käytännön työtehtävissä ja yksilö haastattelen 

heitä. Tutkimukselle haetaan tutkimuslupa …kaupungilta. Saamiani tietoja käytetään vain 

opinnäytetyössä. Tulokset julkaistaan niin, ettei osallistujia ole mahdollista identifioida ja 

erityistä huomiota kiinnitetään eettisiin kysymyksiin ja toimintaohjeisiin. 

Tutkimustulokset esittelen organisaatiossanne ja opinnäytetyö tallennetaan Theseus – tieto-

kantaa. Toiveeni on, että tutkimuksessa saatua tietoa voidaan käyttää kehittämään sairaan-

hoitajan työnkuvaa tehostetussa palveluasumisessa  

Toivon teidän osallistuvan tutkimukseen ja annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta ja opin-

näytetyöstäni. 

 

Karita Rautavuori 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

Ratatie 22, 01300 Vantaa 

karita.rautavuori@student.laurea.fi 

040 8335574 
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 Liite 3. 

Liite 3 Suostumuslomake 

 

Suostumus     16.11.2015 

 

Olen saanut tietoa Karita Rautavuoren opinnäytetyöhön liittyvästä tutkimuksesta ”Sairaanhoi-

tajien kokemuksia työtehtävistään ikääntyvien tehostetussa palveluasumisessa. Olen tietoinen 

myös tutkimukseen liittyvästä työtehtävieni havainnoinnista ja haastattelustani. 

Osallistun tutkimukseen sen eri vaiheissa ja annan luvan tietojeni käyttöön tutkimuksessa. 

Minulla on oikeus keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen sen kaikissa vaiheissa. 

_______________________ ___/___ 2015 

Paikka pvm 

________________________________________________ 

Allekirjoitus 

Nimen selvennys 

 

 
 

 


