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Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä. Kehittämistyön 
tarkoituksena oli edistää Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin kampuksen 
ensimmäisen lukukauden sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillista kasvua 
ikääntyneiden hoitotyössä. Tavoitteena oli, että sairaanhoitajaopiskelijoiden 
kohtaaminen Palvelukoti Honkalan asukkaiden kanssa toimintakykyä 
ylläpitävän toiminnan parissa tukisi heidän ammatillista kasvua. Tavoitteena 
oli luoda lähtökohtia hoitosuhdetyöskentelyn ja ikääntyneiden hoitotyön 
laadun parantamiselle opiskelijoiden ammatillisen kasvun kehittyessä 
kohtaamisen kautta. Opinnäytetyö toteutettiin Länsi-Suomen 
Diakonialaitoksen Palvelukoti Honkalassa.  
 
Kehittämistyöhön osallistui kolme Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin 
kampuksen ensimmäisen lukuvuoden hoitotyön opiskelijaa. Työelämän 
edustajina kehittämistyöhön osallistui Palvelukoti Honkalan 
opiskelijavastaava sekä vastaava sairaanhoitaja. Opiskelijat menivät syksyllä 
2017 tutustumaan Palvelukoti Honkalaan. Opiskelijavastaava esitteli 
Honkalan tiloja ja toimintaa opiskelijoille. Tutustumiskäynnin jälkeen 
opiskelijat toteuttivat toimintakykyä ylläpitävää toimintaa Honkalan asukkaille. 
Opiskelijoilta sekä Honkalan opiskelijavastaavalta syksyllä 2017 kerätyistä 
palautteista, aikaisemmasta tutkimusmateriaalista, sekä Honkalan vastaavan 
sairaanhoitajan kanssa käydystä palautekeskustelusta saatiin arvioitua 
kehittämistyön toteutusta.  
 
Kehittämistyöstä kerätty palaute oli pääosin positiivista. Honkalasta kerätyn 
palautteen perusteella kehittämistyö edisti myös ikääntyneiden hoitotyötä. 
Toteutus oli kuitenkin liian pienimuotoista, joten vastaavanlainen kehittämis- 
tai tutkimustyö olisi tarpeellista, jotta vaikutuksia voisi arvioida 
luotettavammin. Kohtaaminen ikääntyneiden kanssa oli kasvattanut 
opiskelijoiden itsevarmuutta ensimmäistä työharjoittelua varten. 
Kehittämistyön johtopäätöksenä oli, että sairaanhoitajaopiskelijan 
ammatillisuuden kehittäminen olisi hyvä aloittaa ikääntyneen kohtaamisen 
kautta.  
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This thesis was implemented as a functional, development-oriented study. 
The purpose was to improve the professional growth of Diaconia University 
of Applied Sciences Pori Campus first-semester student nurses in elderly 
care especially, to support the professional growth and skills of student nurs-
es who care an elder of the Honkala Service Unit in work situations that 
maintain the elder’s functional capacity. Through the encounters, the devel-
opment of the student’s professional growth and skills would bring starting 
points for the nurse-client relationship and for the quality of aging care. The 
thesis was implemented in the Honkala Service Unit of The Western Finland 
Diaconia Institute. 
 
For the study took part three first semester nursing students from Diaconia 
University of Applied Sciences Pori and as a working life representative, 
there was Honkala’s student coordinator and the head nurse of Honkala. The 
students visited Honkala Service Unit in fall 2017. The student coordinator in 
Honkala introduced the premises and activities. The students familiarized 
with the elders in Honkala again and together implemented an activity that 
maintains functional capacity. The functional part of the study was evaluated 
then by the feedback collected in fall 2017 from students and the student co-
ordinator of Honkala, earlier research material and the feedback discussion 
with the head nurse of Honkala. 
 
Feedback was mostly positive. Based on the feedback collected, elderly 
nursing benefited from the development-oriented study. However, the imple-
mentation was too small-scale to generalize the results. The familiarization 
process with the elderly and the elderly care at the beginning of studies had 
increased the self-confidence of students for their first work training. The 
conclusion of the study was that for the student nurses’ professional devel-
opment would be good to start by encountering the elderly. 
 
 
 

Keywords: Nurse-client relationship, Nursing, Elders, Functional capacity, 
Nurse Student.  
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1. JOHDANTO 

 
Opinnäytetyön aihe valikoitui, kun kuulimme, että moni sairaanhoitajaopiskelija 

jättää opinnot kesken ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. Opiskelijoilla, 

joilla ei ollut aikaisempaa sosiaali- ja terveysalan koulutus- tai työtaustaa oli 

ensimmäinen kosketus hoitotyöhön asukkaan avustaminen aamutoimissa  

tehostetussa palveluyksikössä. Opinnoissaan alkuvaiheessa olevien 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ensimmäiset kohtaamiset ja kokemukset 

ikääntyneen ihmisen kanssa vaipanvaihdon ja hygienian hoidon 

toteuttamisessa eivät saa opiskelijoita kiinnostumaan ikääntyneen hoitotyöstä. 

Oman kokemuksemme perusteella uskoimme, että ikääntyneen ja 

sairaanhoitajaopiskelijan kohtaaminen yhteisen tekemisen kautta vaikuttaisi 

positiivisesti opiskelijoiden kokemuksiin ja sitä kautta ikääntyneen hoitotyöhön.  

 

Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden 

ammatillisia taitoja ikääntyneiden hoitotyössä. Kehittämistyön tavoitteena oli 

tukea sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillista kasvua kohtaamalla ikääntyneitä 

toimintakykyä ylläpitävän toiminnan parissa. Tavoitteena on, että kohtaamisen 

kautta hoitosuhdetyöskentely ja ikääntyneiden hoitotyön laatu paranee 

opiskelijoiden ammatillisen kasvun kehittyessä. Opinnäytetyön toteutus on tehty 

yhteistyössä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Palvelukoti Honkalan 

(myöhemmin myös nimellä Honkala) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin 

kampuksen kanssa.  

 

Työelämän edustajina kehittämistyöhön osallistui Honkalan vastaava 

sairaanhoitaja sekä opiskelijavastaavana toimiva lähihoitaja. Opiskelijavastaava 

oli mukana kehittämistyön aktiivisessa vaiheessa syksyllä 2017. Hän esitteli 

Palvelukoti Honkalaa ja sen toimintaa kehittämishankkeeseen osallistuneille 

opiskelijoille. Keväällä 2018 opiskelijavastaavan kanssa kävimme läpi syksyn 

2017 tapahtumia ja kehittämiskohteita. Vastaava sairaanhoitaja oli mukana 

kehittämistyössä antamassa sairaanhoitajan ammatillista näkökulmaa 

kehittämistyöhön. Toiminnallisessa vaiheessa toimijoina olivat kolme Diakonia-

ammattikorkeakoulun 1. lukuvuoden opiskelijaa. 
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2. LÄHTÖKOHTIA IKÄÄNTYNEEN HOITOTYÖSSÄ 

 
Ikääntyneen hoitotyöllä tarkoitetaan hoitotyötä, joka kohdistuu ikääntyneisiin. 

Hoitotyön ammattikielessä käytetään myös termejä vanhustyö, geriatrinen 

hoitotyö tai gerontologinen hoitotyö. Gerontologinen hoitotyö kuitenkin eroaa 

geriatrisesta hoitotyöstä siten, että gerontologisessa hoitotyössä tähdätään 

hoitotyön lisäksi myös ikääntyneiden terveyden edistämiseen ja sairauksien 

ennaltaehkäisyyn. (Voutilainen & Tiikkainen, 2009, 16.) Myöhemmin 

opinnäytetyössämme käytämme käsitettä ikääntyneen hoitotyö. 

 

Hoitotyössä ikääntyneiden kanssa keskiöön nousee hoiva, huolenpito, hoito ja 

kuntoutus. Hoitotyössä pyritään hyödyntämään ikääntyneen voimavaroja 

tavoitteena elämän monipuolinen tukeminen. Ikääntyneen hoitotyön 

päämääränä pidetään ikäihmisen turvallisuutta, hyvinvointia ja laadukasta 

elämänlaatua. (Koskinen, Ahonen, Jylhä, Korhonen & Paunonen, 1992, 94.) 

 

 

2.1. Muistisairaan huomiointi 

 
Muistisairailla  tyypillisesti ilmenee käytösoireita, joiden takana voi olla kipua, 

surua ja pelkoa omaa itseään kohtaan. Yleisimmin ikääntyneillä ilmenee 

haasteellista käytöstä muistisairauden keskivaikeassa tai vaikeassa vaiheessa. 

Ikääntynyt saattaa vasten entisiä tapojaan aloittaa levottoman kulkemisen 

etsien jotakin. Hän saattaa huutaa äänekkäästi ja olla myös aggressiivinen. 

Tärkeää hoitotyössä on ottaa huomioon ikääntyneen oma elämäntarina, 

kuunnella häntä ja olla läsnä. Ikääntynyt muistisairas on yksilö, joten häntä tulee 

kohdella arvokkaasti huolimatta siitä, miten sairaus häneen vaikuttaa. (Tilvis, 

Pitkälä, Standberg, Sulkava & Viitanen 2010, 133–134.) 

 

Muistisairaita hoidettaessa tulisi huomioida, että hoitoympäristö on tarpeeksi 

turvallinen ja tasapainoinen. Tällöin muistisairas ihminen ei kokisi elämäänsä 

liian kaoottiseksi sairauden ohella. Oikeanlainen vuorovaikutus ja ympäristö 

auttavat lievittämään muistisairaan maailman sekavuutta. Yksilöllisen 
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virikkeellisyyden huomioiminen saattaa ehkäistä haasteellisen käytöksen. 

Muistiterapia tai musiikki aktivoivat muistisairasta ihmistä. Erilainen 

toimintakykyä ylläpitävä toiminta tuo elämään sisältöä. (Tilvis ym. 2010, 134–

135.) 

 

Muistisairaudet ovat yleisiä ikääntyneillä, joten on tärkeää kohdata muistisairas 

ikääntynyt oikein. Muistisairaan kohtaaminen saattaa tuntua haasteelliselta, 

koska sairaus vaikuttaa merkittävästi vuorovaikutukseen. Sairaanhoitajan on 

tärkeää olla avoin ja ymmärtäväinen muistisairaan erilaisille oireille, jotka 

näkyvät usein levottomuutena ja kommunikaatiovaikeuksina. Muistisairaan 

hyvässä kohtaamisessa tulee muistaa käyttäytyä kuin ihminen ihmiselle. 

Sairaanhoitajan on tärkeää osata konkreettisia taitoja, kuten katsoa silmiin ja 

keskustella kiireettömästi. Muistisairaalle erityisen tärkeää on kosketus ja 

lähellä oleminen. Muistisairaan elämään kuuluu hyviä ja huonoja päiviä, kuten 

jokaisella ihmisellä ja se on hyvä muistaa hoitotyön arjessa. (Muistiliitto, 2017.) 

 

Ikääntyneillä yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat dementia ja Alzheimerin 

tauti. Tavallisimmat oireet ikääntyneellä ovat muistin ja muiden kognitiivisten 

taitojen heikentyminen. Oireiden ilmetessä syy tulisi aina ottaa selville. Jos 

oireiden alkuvaiheessa ikääntyneellä todetaan olevan jokin kognitiivista kykyä 

alentava sairaus, siitä puhutaan käsitteenä etenevänä muistisairautena. 

Oireiden edetessä nimike vaihtuu dementiaan. Yleisimmät etenevät 

muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, aivoverenkiertosairaudet ja Lewyn 

kappale -tauti. (Tilvis ym. 2010, 120.) 

 

Ihmisen sairastuminen vaikuttaa aina ihmiseen itseensä ja lähipiiriin. 

Muistisairaus muuttaa vähitellen ihmisen persoonallisuutta, eikä sairautta ole 

aina helppo huomata. Avuntarve on yleensä aluksi henkistä tukea, mutta 

muistisairauden edetessä apua tarvitaan yhä käytännöllisempiin asioihin. 

Jokaisen ihmisen elämäntilanne ja tarpeet ovat erilaiset, joten on tärkeää 

suunnitella hoitoa yhdessä sairastuneen ja hänen läheistensä kanssa 

(Duodecim, 2016.) 
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Alzheimerin taudista puhutaan, kun ikääntyneellä diagnosoidaan etenevä 

lähimuistihäiriö. Alzheimeriin liittyy sanojen haun ja hahmottamisvaikeuksia. 

Yleensä huomio muistisairaan ikääntyneen käyttäytymisessä kiinnittyy siihen, 

kun hänellä alkaa olla vaikeuksia toteuttaa arkiaskareitansa mm. ruoanlaitossa, 

siivouksessa ja pukeutumisessa. Muistisairas yleensä kiistää ongelmansa 

varsinkin sairauden alkuvaiheessa, vaikka selvästi muistisairaus vaikeuttaisi 

hänen elämäänsä näkyvästi. (Tilvis ym. 2010, 123.)  

 

Aivoverenkiertosairaudet johtuvat aivojen suurten ja pienten valtimoiden 

tukoksista. Muistihäiriöitä ilmenee kuin pienet ja syvällä aivoissa sijaitsevat 

valtimot menevät tukkoon. Yleisempiä oireita ovat tapahtumamuistin 

aleneminen, ikääntynyt ei pysty suunnittelemaan eikä suorittamaan asioita 

täysin, puheen tuottaminen ja asioiden hahmottaminen vaikeutuu.  

Aivoverenkiertosairaudessa käytösoireita ilmenee enemmän kuin Alzheimerin 

taudissa. (Tilvis ym. 2010, 126–127.)  

 

Lewyn kappale -tauti on kolmanneksi yleisin dementiaa aiheuttava sairaus. 

Lewyn kappale - taudissa ilmenee usein oireiden ja vireystason vaihteluita. 

Aamulla ajatukset ja toiminta saattaa olla hyvin selkeää, mutta iltapäivää 

kohden käytös muuttuu sekavammaksi, harhoja voi ilmetä sekä 

muistamattomuutta. Puhuminen on hiljaista ja puuromaista, sekä vastaaminen 

saattaa olla hidasta ja taudin edetessä kognitiiviset oireet lisääntyvät. Lewyn 

kappale -tautia sairastavalla voi ilmetä samankaltaisia oireita kuin Parkinsonin 

taudissa, mutta lievempinä. Sairastuneen toiminta voi olla hidasta, jäykkää, 

askeleet lyhkäisempiä, voi esiintyä eteenpäin kaatumistaipumusta ja 

lepovapinaa. Lewyn kappale -tautia sairastava voi nähdä unissaan harhoja ja 

kokea ne todeksi, sekä hänen käytöksensä voi muuttua aggressiivisemmaksi. 

(Tilvis ym. 2010, 128–129.)  

 

 

2.2. Toimintakykyä ylläpitävä toiminta  

 
Toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla ikääntyneen hoitotyössä tarkoitetaan 

toimintoja ja keinoja, joiden avulla voidaan positiivisesti vaikuttaa ikääntyneen 
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psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja tukea toimintakykyä. Toimintakykyä 

ylläpitävä toiminta kohottaa ikääntyneen mielialaa, tuo hänen päiviinsä 

mielekästä sisältöä ja ehkäisee voimavarojen heikentymistä ja 

masentuneisuutta. (Airila ym. 2009, 9.) 

 

Vanhuspalvelulaki määrittelee, miten ikääntyneen hoitotyötä toteutetaan. 

Vanhuspalvelulain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, 

toimintakykyä, terveyttä ja itsenäistä suoriutumista. Vanhuspalvelulaki ohjaa 

erilaisten palveluiden käytössä riittävän ajoissa, kun ikääntyneen toimintakyky 

heikkenee. Kunnan on laadittava suunnitelma, miten ikääntyneiden 

toimintakykyä ja hyvinvointia voisi kehittää ja se tarkistetaan valtuustokausittain. 

Vanhuspalvelulaissa arvioidaan vuosittain palvelujen riittävyys, laadun arviointi 

ja niiden saatavuus. Ensisijaisesti vanhuspalvelulaissa ennaltaehkäistään 

riskejä ja panostetaan  kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin. 

(Finlex 2012.) 

 

Opinnäytetyössämme ikääntyneellä tarkoitamme yli 70-vuotiasta henkilöä. 

Tämä perustellaan sillä, että ihminen on toimintakyvyn näkökulmasta katsottuna 

iäkäs 75-vuoden iästä alkaen. Jokainen ihminen vanhenee eri aikaan, jolloin ei 

voida määrittää milloin vanhuuden sairaudet ja oireet alkavat. (Heikkinen, 

Jyrkämä & Rantanen 2013, 114.) 

 

Ikääntyminen tuo tullessaan ihmiselle monenlaisia muutoksia, joista osa saattaa 

pelottaa ikääntyvää. Huomattavimmat ikääntymisen muutokset ovat fyysiset 

muutokset, jotka vaikuttavat toimintakykyyn. Fyysisillä muutoksilla tarkoitetaan 

hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja. 

Ikääntyessä tasapainoaisti ja havaintomotoristinen toiminta heikkenevät. 

Ikääntynyt näin ollen alkaa tarvitsemaan kävelyyn apuvälineitä kaatumisien 

estämiseksi, sekä erilaisia apuvälineitä näkemiseen ja kuulemiseen. 

Ikääntyessä lihasvoima heikkenee. Lihasvoiman heikkenemiseen voi liittyä 

sairauksia, mutta yleisin syy on fyysisen aktiivisuuden väheneminen.  

(Pohjolainen 2015.) 
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Ikääntyneellä sosiaalinen toimintakyky heikkenee ja voi tulla yksinäisyyden 

tunteita. Suomalaisista yli 80 vuotta täyttäneistä naisista noin 20 % kokee 

olevansa yksinäinen. Yksinäisyyttä koetaan silloin, kun vuorovaikutus lähipiirin 

on heikentynyt ja ikääntynyt asuu yksin. Monelta yksinasuvalta ikääntyneeltä 

puuttuu sosiaalinen verkosto tai se on hyvin suppea. Näillä ikääntyneillä 

kotihoidon henkilökunta voi olla päivän ainoa sosiaalinen kontakti ja tuen 

saannin mahdollisuus. Monet ikääntyneet haluavatkin asumaan erilaisiin 

palvelutaloihin tai vanhainkoteihin, koska haluavat ylläpitää sosiaalista 

toimintakykyään olemalla tekemisessä ihmisten kanssa. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2015.) 

 

Ikääntyneiltä on myös huomioitava psyykkinen toimintakyky. Psyykkistä 

toimintakykyä voidaan tarkastella mielialan, persoonallisuuden ja 

elämänhallinnan psyykkisten voimavarojen kautta. Psyykkiset oireet ja 

mielenterveyshäiriöt ovat toinen näkökulma psyykkisen toimintakyvyn 

arviointiin. Noin puolet ikääntyneistä kokee itsensä onnelliseksi. Yli 63 vuotiaista 

miehistä noin reilu puolet kokee itsensä onnelliseksi. Naisilla taas mitä 

enemmän ikää tulee, sen vähemmän koetaan onnellisuutta. Masennusoireet 

lisääntyvät myös iän myötä. Joka kuudennella 63–69 vuotiaista on 

masennusoireita, kun taas yli 80 vuotiailla joka kolmannella on 

masennusoireita. Naisilla masennusoireet ovat yleisempiä kuin miehillä. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.) 

 

Sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi ikääntyneellä voi tapahtumaköyhyyden 

seurauksena alentua huomattavasti, joka voi johtaa itsetunnon laskuun, 

pitkästymiseen ja sosiaalisten suhteiden heikentymiseen. Usein tämä ilmenee 

levottomuutena, ahdistuksena ja väsymyksenä. (Arponen 1992, 221.) 

 

Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään erilaisia mittareita. Yleisimmät 

toimintakykyä arvioivat mittarit ovat Barthelin ideksi, RAVA- ja MMSE- mittarit. 

Barthelin indeksi mittaa itsenäistä toimintakykyä päivittäisissä arkitoiminnoissa. 

Tätä mittaria käytetään yleensä ennen– ja jälkeen kuntoutuksen mm. 

Halvausoireista kärsiville. RAVA- mittarissa kartoitetaan ikääntyneen 

toimintakykyä ja avuntarvetta. RAVA- mittarissa arvioidaan mm. näköä, kuuloa, 
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liikkumista, lääkitystä ja syömistä. MMSE-mittarin avulla otetaan selvää, onko 

ikääntyneen muisti heikentynyt ja arvioidaan tiedonkäsittelytaitoja. Mittaus on 

nopea ja helppo toteuttaa. Kaikkien erilaisten mittaustulosten jälkeen on 

suositeltavaa olla yhteydessä lääkäriin jatkotutkimuksien vuoksi. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2014.) 

   

Ikääntyneen pitäisi tuntea itsensä ja oman elämänsä merkitykselliseksi. 

Toimintakykyä tukeva toiminta tulisi olla aina iso osa ikääntyneen hoitoa. Usein 

ikääntyneen joutuessa palvelutaloon, päivistä tulee helposti samanlaisia ilman 

sisältöä. Ikääntynyt alkaa passivoitumaan ja eristäytyä. Toiminnallisen 

tekemisen kautta ikääntynyt pääsee nauttimaan erilaisista asioista, kuten 

tekemisestä ja ajanvietosta eri ihmisten kanssa. Toimintakykyä ylläpitävä 

toiminta ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat paljon toisissaan kiinni. (Arponen 

1992, 220.) 

 

Toimintakykyä ylläpitävän toiminnan hyvä pohja koostuu aina ikääntyneen 

omista tarpeista, elämänhistoriasta ja toiveista liittyen omien päiviensä 

viettämiseen. Toiminnan tulisi kuulua ikääntyneiden normaaliin päivärytmiin. 

(Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 27.) Hoitotyön yhteydessä voidaan 

helposti pienillä asioilla parantaa ikääntyneen elämänlaatua. Hoitajat voivat 

vaikuttaa ikääntyneiden ihmisten arjen sisältöön tarjoamalla mielekästä 

tekemistä ja ylläpitämällä sosiaalisia kontakteja. Samalla hoitajien 

perustehtäviin kuuluu antaa hyvää ja laadukasta hoitoa. Hoitotyössä kuuluu 

ottaa huomioon ikääntyneen omat voimavarat. Päivittäisissä toimissa 

voimavaralähtöisen hoitamisen kautta edistetään ikääntyneiden toimintakykyä. 

Hoitajan tulisi kannustaa ikääntynyttä selviämään arjessa, joka auttaa 

vahvistamaan myös ikääntyneen omanarvontunnetta ja mielenkiintoa selviytyä 

mahdollisimman itsenäisesti. (Airila, Oikarinen & Karvonen 2002, 5-9.) 

 

Liikunta on yleisin ja tehokkain toimintakyvyn ylläpitämisen muoto. Liikunta tuot-

taa iloa ja nautintoa ihmiselle. Liikunnalla voidaan tavoitella kunnonkohottamista 

ja terveyden parantamista. Arkiliikunta ja kuntoliikunta ovat liikunnan muotoja. 

Liikunta kehittää ja ylläpitää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Liikunta ylläpitää ikääntyneen toimintakykyä ja edistää samalla itsenäistä 
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selviytymistä̈. Liikunnalla on ehkäisevä, hoitava ja kuntouttava tarkoitus. 

Liikunnalla on kiistaton positiivinen vaikutus terveysongelmiin. Liikunnalla 

saadaan aikaan iloa, virkistymisen ja onnistumisen tunteita. Liikunta harjoittaa 

muistia, päättelykykyä sekä luovuutta. Liikunta tukee sosiaalisia 

vuorovaikutustaitoja. Lisäksi se vaikuttaa fyysisen kunnon ja toimintakyvyn 

paranemiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Yleisempiä toimintakyvyn ylläpitämisen 

muotoja liikunnan lisäksi ovat muun muassa muistelu, musiikki ja taide, 

hengelliset toimitukset ja leipominen. (Pulkkinen, Puttonen 2010.) 

 

Ajatukset alkavat kiinnittyä ikääntyneillä enemmän omiin vaivoihin ja ajatukset 

alkavat pyöriä omien sairauksien, kipujen ja arkisen tyhjyyden päivittelyn 

ympärillä. Yleensä keskustellaan eläkeläisten suurenevasta määrästä ja 

koetaan se helposti ongelmalliseksi. Kielteinen asenne lisää negatiivisia 

ennakkoluuloja myös alalla opiskelijoille. Pyrkimys on, että tulevaisuudessa 

ikääntyminen nähtäisiin myönteisempänä asiana. (Arponen 1992, 222 - 224.) 

 

 

2.3. Kohtaaminen hoitosuhteessa 

 

Kohtaaminen hoitosuhteessa koostuu hoidettavan ja hoitavan osapuolien 

kommunikoinnista. Hyvässä hoitosuhteessa osapuolet tuntevat olevansa 

keskenään tasavertaisia. Hoitosuhteessa hoitajan tehtävänä on kannustaa 

potilasta auttamaan myös itse itseään. On tärkeää, että hoitosuhteessa on 

luottamusta, rehellisyyttä, kunnioitusta ja avoimuutta. (Hakuni 2012, 7-8.) Kun 

puhutaan vuorovaikutuksesta, on muistettava, ettei sitä rajata pelkästään 

puhuttuun kommunikaatioon. Kosketus on hoitajalle tärkeä työväline, kun 

potilas ei itse kykene tuottamaan puhetta. Hoitajalla täytyy olla taito tulkita 

potilasta ilmeiden ja eleiden kautta, jolloin näillä kaikilla kommunikointikeinoilla 

luodaan potilaalle turvallinen hoitosuhde. (Kollanen 2008.) 

 

Hoitotyö sisältää intiimejä tehtäviä, joissa korostuu herkkyys kuunnella 

asiakkaiden toiveita. Ruumiilliseen hoitamiseen liittyvät tehtävät ovat yleisiä ja 

vaativat luottamuksellisuutta. Ruumiillisessa hoitamisessa tulee esille  

asiakkaan fyysisen koskemattomuuden rajat. Intiimisyys hoitotyössä korostuu 
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varsinkin silloin, kun asiakkaan toimintakyky on heikentynyt niin, että avun tarve 

koskee monia elämän toimintoja. (Haverinen, Kiikkala & Simonen 1998, 155.) 

 

Hoitajien osaaminen, koulutus ja arvot ovat yhteydessä siihen miten erilaisten 

potilaiden hoitoa pystytään yksilöllistämään. Potilaan yksilöllinen kohtaaminen 

hoitosuhteessa on laadukkaan ja hyvän hoitotyön keskeisimpiä periaatteita. 

Hoidon toteutuvuuteen ei saa vaikuttaa potilaan kulttuuri, uskonto, ikä, 

sukupuoli, ihon väri tai yhteiskunnallinen asema. (Suhonen, Leino-Kilpi, 

Gustafsson, Tsangari & Papastavrou 2013, 82.) 

 

 

2.4. Sairaanhoitajaopiskelijat ikääntyneiden hoitotyössä 

 

Sairaanhoitajaopiskelijan asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaamien 

kehittyy koko opiskelun ja valmistumisen jälkeen koko työuran ajan. Käytännön 

harjoittelut ja hyvä suhde harjoittelujen ohjaajiin tuovat opiskelijalle varmuutta 

toimia eri tilanteissa. Opiskelijan tulisi osata kohdata potilas, sekä hänen 

läheisensä yksilönä ja ymmärtää kulttuurien merkitys hoidossa. (Hautala 2008, 

6-7.) Opiskelijan ja koko ammattiryhmän toimintaa ohjaa laki potilaan asemasta 

ja oikeuksista. Harjoitteluiden kautta opiskelija oppii, että potilaalla on 

itsemääräämisoikeus hoitoaan kohtaan, sekä toiminta tulee olla ihmisoikeuksia 

arvostavaa. (Finlex 1992.) 

 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden suhtautuminen ikääntyneisiin on Routasalon 

mukaan ollut myönteisiä. Voidaan siis olettaa, että terveydenhuoltoalalle 

hakevat opiskelijat ovat asennoituneet myönteisesti ikä- ja vähemmistöryhmien 

hoitoon. Suomessa vallitsee hyvä arvopohja ikääntyneitä ihmisiä kohtaan ja 

ikääntyneiden hoitotyötä pidetään tärkeänä. Monet opiskelijat kokevat työn 

olevan tärkeää, kunnioitettavaa ja mieluisaa. Kuitenkin työvoimapula hoitoalalla 

tekee työstä rutiininomaista, raskasta ja vaativaa. (Routasalo 2002, 254.) 

 

Moni nuori opiskelija kokee, ettei ikääntyneiden hoitotyössä pääse kehittymään 

samalla tavalla kuin akuuttihoitotyössä. Toisilla opiskelijoilla on myös pelko 

liiallisesta vastuun ottamisesta. Isoissa sairaaloissa osastoilla työskentelee 
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monta sairaanhoitajaa, jolloin potilaan hoitovastuu jakaantuu sairaanhoitajien 

välillä, kun taas palvelukodeissa saattaa olla vain yksi sairaanhoitaja 

työvuorossa, joka on päävastuussa yksin asukkaiden hoidosta. Tutkimuksen 

mukaan opiskelijoiden mielenkiinnon herättämiseen tarvittaisiin 

opetussuunnitelmallisia ratkaisuja ja ammattitaitoisia asiantuntijaopettajia. 

(Hautala 2008, 15.)  

 

Hautala tutki 140 terveydenhuoltoalan opiskelijan suhtautumista ikääntyneiden 

hoitotyöhön. Hautala sai selville, että neljännes opiskelijoista, joilla oli 

vanhainkohdissa työskentelystä aikaisempaa kokemusta, oli halukkaita 

siirtymään tulevaisuudessa ikääntyneiden hoitotyöhön.  Vastaavasti taas vain 

kymmenesosa vastaajista, joilla ei ollut aikaisempaa ikääntyneiden hoitotyön 

kokemusta, oli halukkaita siirtymään ikääntyneiden hoitotyöhön. Työkokemus 

vanhainkodeissa näkyi myös eroina, että millaisena vanhustyötä pidettiin. 

Ikääntyneiden hoitotyön työkokemusta omaavista opiskelijoista kolme neljästä 

vastaajasta ei kokenut vanhustyötä pelkäksi perustarpeiden tyydyttämiseksi, 

kun taas opiskelijat, joilla ei ollut työkokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä, vain 

yksi kolmesta vastaajasta ajatteli samoin. (Hautala 2008, 41.)  

 

Taiwanissa ryhmä hoitotieteen tutkijoita ovat toteuttaneet tutkimuksen 

taiwanilaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden halukkuudesta työskennellä 

iäkkäiden parissa. Tutkimustieto kerättiin vuosien 2012–2013 aikana ja 

tutkimukseen osallistui 612 opiskelijaa. Tutkimuksessa selvisi, että iäkkäiden 

kanssa vietetyllä ajalla oli positiivinen yhteys opiskelijan halukkuuteen 

työskennellä vanhustyössä. Vastaajan aikaisempi kokemus vapaaehtoistyöstä 

iäkkäiden kanssa, positiiviset mielikuvat iäkkäistä ja omat isovanhemmat 

vaikuttivat positiivisesti halukkuuteen työskennellä vanhustyössä. (Chi, Shyu, 

Wang, Chuang, Chuang 2016.) 
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3. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUKOTI 

HONKALASSA 

 

3.1. Lähtökohtia tehostetussa palveluasumisessa 

 

Tehostettua palveluasumista järjestetään kunnan kautta henkilöille, joilla hoidon 

ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen on 

avohoitoa ja asukkaista huomattava osa on iäkkäitä henkilöitä. Henkilökunta ja 

palvelut järjestetään aina asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti. 

Tehostettu palveluasuminen voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Yleensä 

lyhytaikainen palveluasuminen järjestetään ikääntyneelle, koska omaishoitaja 

tarvitsee vapaapäiviä omaisensa hoitamisesta. (Kuntaliitto 2017.) 

 

Tehostetun palveluasumisen hoidon ja paikan tarve arvioidaan 

moniammatillisessa SAS-työryhmässä. Paikan ja hoitomuodon valinnassa 

käydään läpi asiakkaan kokonaistilanne. Kokonaistilanteessa otetaan huomioon 

asiakkaan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky sekä terveydentila. Työryhmä 

arvioi myös asiakkaan sosiaalisen tilanteen ja palvelujen käytön. Hoitopaikkaa 

haetaan virallisesti ja liitteenä tulee olla lääkärinlausunto, toimintakykyarvio ja 

perustelut paikan saamiselle. (Soite 2017, 3.) 

 

Tehostetussa palveluasumisessa asukkaalle tehdään aina oma yksilöllinen 

hoito- ja palvelusuunnitelma. Asukkaan hoito perustuu palvelusuunnitelmaan, 

josta ilmenee sairauksien tuomat erityispiirteet hoidossa, mieltymykset ja 

avuntarve. Palvelusuunnitelmasta tulee ilmi asiakkaan omat toiveet hoidon 

suhteen, tapoja miten asiakas on tehnyt asioita, omaisten rooli ja käydään läpi 

mahdolliset sairaudet ja niiden hoitolinjat. (Soite 2017, 2.) 

 

3.2. Palvelukoti Honkala 

 

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen omistama Palvelukoti Honkala tarjoaa 

tehostettua palveluasumista ympäri vuorokauden ikääntyneille, jotka eivät 

selviydy enää kotona tukipalveluiden turvin. Palvelukoti Honkala on 
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kodinomainen palvelutalo, josta saa yksilöllistä, omatoimisuutta aktivoivaa ja 

asukasta kunnioittavaa hoitoa. Vakituista hoitohenkilökuntaa Honkalassa on 

yhteensä 14 työntekijää, joista 2 on sairaanhoitajia. Henkilökunta  on 

ammattitaitoista ja kokenutta. Palvelukoti Honkalassa korostetaan avoimuutta ja 

kristillisiä arvoja. Asukkaaksi Palvelukoti Honkalaan hakeudutaan Porin 

perusturvakeskuksen kautta, mutta myös yksityisasiakkuus on mahdollista. 

Asunnot ovat kooltaan 17–34 m², ja niiden lisäksi asukkaiden käytössä ovat 

yhteiset tilat sekä kesäterassi. (Tehostettu palveluasuminen, i.a.) 

 

Hoitohenkilöstöön luetaan asiakkaan välittömään hoitoon ja hoivaan osallistuva 

henkilöstö. Suositus ympärivuorokautisen palvelun hoitohenkilöstön 

vähimmäismääräksi on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohti.  Hyvä 

henkilöstön mitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa on 0,7-0,8. Pitää ottaa 

huomioon, että henkilöstön tarpeeseen ja rakenteeseen vaikuttavat suuresti 

toiminnan luonne ja hoidettavien asiakasryhmien erityispiirteet. Henkilöstön 

määrä ja osaaminen ovat palvelujen laadun perustekijöitä. Tarvittava 

henkilökunnan määrä riippuu asiakkaiden toimintakyvystä ja avun tarpeesta.  

(Valviran ja aluehallintovirastojen ryhmä 2010, 18.) Palvelukoti Honkalassa 

henkilökunnan mitoitus toteutuu niihin tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti.  

 

Honkalassa asukkaiden omahoitajat pitävät huolen, että hoito- ja 

palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla. Jos asukkaalla on muistisairaus, otetaan 

se huomioon hoitoa suunniteltaessa. Esimerkiksi muistisairaalle, joka häiriintyy 

esiintyjistä tai yhteisistä virikehetkistä, suunnitellaan toimintakyvyn 

ylläpitämiseksi jotain muuta ohjelmaa päiviin.  

 

Länsi-Suomen Diakonialaitos sijaitsee aivan Porin metsän vieressä ja 

mäntypuista voi nauttia myös Palvelukoti Honkalastakin. Länsi-Suomen 

Diakonialaitoksen pihapiirissä kiertää noin 500m pitkä luontopolku nimeltään 

DiaPuisto, jota pitkin on mahdollista kulkea myös pyörätuolilla (DiaPuisto, i.a). 

Polun varrella on kota ja torialue, joissa järjestetään usein toimintaa tai 

myyjäisiä, joihin myös Palvelukoti Honkalan asukkailla on mahdollisuus 

osallistua. Vastapäätä Palvelukoti Honkalaa toimii Pikantti-kauppa, joka on 

avoinna arkisin (Lounas ja kahvio, i.a.). Asukkaiden on mahdollista käydä 
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Pikantti-kaupassa hakemassa pientä purtavaa tai tarjottavaa, sekä kesähelteillä 

vaikka jäätelöä. Hoitajat avustavat asukkaita tarvittaessa Länsi-Suomen 

Diakonialaitoksen alueella kävelyillä, kauppakäynneillä tai toripäivillä.  

 

Kokemuksemme mukaan parasta Palvelukoti Honkalassa on kotoisa ja lämmin 

tunnelma. Ensimmäisenä sisään astuessa tuulahtaa kahvin tuoksu nenään ja 

jossain soi kaappikello. Palvelukoti Honkalassa vieraillessa tuntuu kuin vierailisi 

mummolassa, ei palvelukodissa. Päiväsalissa saattaa olla juuri menossa 

laulutuokio, hartaus, tanssit tai jokin muu yhteinen hetki. Honkalassa 

suunnitellaan joka viikolle talon viikko-ohjelma. Viikko-ohjelma voi sisältää 

ulkoilua, musiikkihetkiä, muisteluhetkiä, tietovisoja ja paljon muuta. Oikeastaan 

viikko-ohjelman rajana toimii vain mielikuvitus ja asukkailta kysytään ehdotuksia 

ja toiveita viikko-ohjelman suunnittelussa. Jos asukas kuitenkin nauttii yhteisen 

tekemisen sijaan mieluummin rauhasta ja ulkoilmasta, niin Palvelukoti Honkalan 

suurelle sisäpihalle on vapaa pääsy. Kesäaikaan sisäpihan terassilla nautitaan 

monesti päiväkahvit, pidetään kesäseuroja, paistetaan makkaraa tai vain 

nautitaan auringosta. Terassi koristellaan lukuisilla ruusuilla, amppeleilla ja 

muilla kukilla. Kukkien kauneudesta voi nauttia pihakeinussa istuen. 

 

 

4. SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN AMMATILLINEN 

KASVU OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA 

 

4.1. Sairaanhoitajaopiskelijan tulevaisuuden 

osaamisvaatimukset 

 

Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan erilaisia ominaisuuksia, tunnuksia ja 

piirteitä, jotka kuvaavat yksilön samaistumista omaan ammattiinsa. 

Ammatillinen kehittyminen edellyttää opiskelijan pyrkimystä itsensä 

kehittämiseen sekä samaistumista ammattiryhmän eli sairaanhoitajan normeihin 

ja etiikkaan. (Hyvönen 2008, 15.) 
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Ammatilliset kompetensseissa on kyse osaamisvaatimuksista, joiden mukaan 

opiskelija etenee opinnoissaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun 2015 

opetussuunnitelman mukaan sairaanhoitajan tulee ymmärtää terveyden 

edistämisen erilaiset pääkohdat. Sairaanhoitajan ammatillisissa 

kompetensseissa käsitellään terveyden ja hyvinvoinnin eettisiä haasteita, 

syrjäytymisen taustalla olevia tekijöitä ja hyvinvoinnin lakeja.  Tavoitteena 

sairaanhoitajan ammatillisissa kompetensseissa on, että sairaanhoitaja osaa 

selittää hoitotyön näkökulmasta hyvän hoitosuhteen lähtökohtia sekä piirteitä  

potilas-hoitaja suhteesta. Sairaanhoitajan tulee ymmärtää 

lähimmäisenrakkauden merkitys ja ottaa huomioon asiakkaan moninaisuus 

hoitotyössä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2017.)  

 

Yleensä ihmisellä on jonkinlainen näkemys siitä, millaiseksi hän haluaa 

työssään ja ammatissaan tulla ja kehittyä. Tärkeää ihmiselle hyvän ammatillisen 

kasvun kannalta on tuntea kuuluvansa omaan työyhteisöön. Kuuluvuuden 

tunteen kautta on helpompi sitoutua työhön ja pitää asioita tärkeänä jonka 

vuoksi työskentelee. (Jerva & Nyman 2016, 28.) 

 

Yleensä ammatillista kasvua aletaan omaksua ohjatuiden käytännön 

harjoitteluiden myötä ja sairaanhoitajaopiskelija löytää oman persoonallisen 

tapansa työskennellä. Harjoittelut ovat tärkeitä saavutuksia liittyen 

ammatilliseen kasvuun. Hoitotyön harjoitteluiden tavoitteena on, että opiskelija 

pääsee aitoihin potilaskontakteihin ja opettelemaan kädentaitojaan oikeaan 

potilasympäristöön. On monia erilaisia harjoitteluympäristöjä, jotka vaikuttavat 

opiskelijan kokemuksiin ja muokkaavat heidän itsetuntoa. Harjoitteluissa tulee 

vastaan niin onnistumisia kuin epäonnistumisia, jotka kaikki auttavat 

ammatillisen kasvun kehittymisessä. (Jerva ym. 29.) 

 

 

4.2. Ammatillinen kasvu hoitotyön opinnoissa 

 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa oppiminen on erityisen mielenkiintoista 

siksi, että ammatillisuus kehittyy oppilaitoksen ja työelämän välisen yhteistyön 
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avulla. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 32.) Sairaanhoitajaopiskelijalta 

odotetaan ammatillisen kasvun edellyttämiseksi ammattikielen käyttämistä, 

toimimista työturvallisuusohjeiden mukaisesti, toimimista itsenäisesti ja 

asiakaslähtöisesti. Opiskelijan tulee käyttää tutkittua tietoa ja edetä 

ammattietiikan mukaisesti. (Petriläinen 2017, 12.) 

 

Sairaanhoitajaopintojen tarkoituksena on kouluttaa sairaanhoitajaopiskelijoita 

asiantuntijatehtäviin ja etsiä samalla omaa ammatillista identiteettiä. Opiskelijan 

ammatilliseen kasvuun vaikuttavat paljon opetuksen ja harjoitteluiden ohjauksen 

laatu, jotka kuljettavat sairaanhoitajaopiskelijoita eteenpäin opinnoissaan. 

(Petriläinen 2017, 10.) 

 

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Perusopintojen 

jälkeen opiskelija saa suorittaa opintoja haluamastaan hoitotyön 

erikoisalueesta. Sairaanhoitajaopiskelijan tulisi oppia käyttämään näyttöön 

perustuvaa tietoa hoitopäätöksissä ja seurata samalla hoitotyön kehittymistä. 

(Petriläinen 2017, 11.) Sairaanhoitajaopiskelijoilla osaamisaluelähtöinen 

opetussuunnitelma toimii yleensä karttana joka vie eteenpäin opinnoissa 

(Liimatainen 2009, 22). 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa opinnot toteutuvat monimuoto-opiskeluna.  

Monimuoto-opetus tarkoittaa opetusta, jossa kampuksella ollaan fyysisesti 

läsnä 3–4 viikon välein lähiopetusviikolla maanantaista perjantaihin, eli noin 40 

tuntia kuukaudessa. Opinnot koostuvatkin pääasiassa itsenäisesti ja ryhmässä 

tehtävistä oppimistehtävistä ja verkkoluennoista, joita työstetään etäviikkojen 

aikana. (Diakonia-ammattikorkeakoulu, i.a.) 

 

Sairaanhoitajaopiskelija on koulutuksen alussa noviisivaiheessa. 

Sairaanhoitajaopiskelija keskittyy aluksi omaan itseensä ja pohtii miltä opintojen 

eteneminen tuntuu. Opiskelija on yleensä epävarma omasta osaamisestaan, 

mutta innokkaana haluaa oppia ja saada lisää kokemuksia omaan 

hoitotyöhönsä liittyen. (Eloranta & Virkki 2012, 11.) 
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Ammatillinen kasvu tapahtuu tietoisesti ja oppiminen vaatii omien näkemysten 

ja toiminnan ymmärtämistä. Sairaanhoitajaopiskelijalle mahdollistetaan 

koulutuksen aikana tunnistamaan tekijöitä, jotka edistävät tai estävät oppimista. 

Sairaanhoitajaopiskelija määrittelee oppimistavoitteensa, jotka auttavat 

ymmärtämään minkälaisia tietoja ja taitoja käytännön työssä tarvitaan ja 

samalla asettamaan realistisia kehittymistavoitteita.  (Janhonen & Vanhanen – 

Nuutinen 2005, 26–27.) 

 

Ammatillisen kasvun harjoittavassa vaiheessa oppimisen monivaiheinen 

prosessi tulee ilmi. Prosessissa sairaanhoitajaopiskelijan tulee tehdä valintoja ja 

käsitellä työstettävien asioiden monimuotoisuutta. Usein tässä vaiheessa 

sairaanhoitajaopiskelija joutuu kohtaamaan omia arvojaan ja eettisiä 

periaatteitaan oman ammattietiikkansa pohjaksi. Sairaanhoitajaopiskelija kokee 

usein, ettei hän saa riittävästi aikaa paneutua omalta kannaltaan 

mielenkiintoisiin asioihin. Sillä nykypäivän opetuksessa mennään todella 

nopeasti eteenpäin. (Oinonen 2000, 49.) 

 

Ammatillisen kasvun syventävässä vaiheessa sairaanhoitajaopiskelijalla 

selkenee käsitys itsestä työntekijänä. Syventävässä vaiheessa 

sairaanhoitajaopiskelijalla on valmiudet kehittää omaa kriittistä itsereflektiota, 

arvioida ja tutkia mille tasolle on yltänyt itsearvioinnissa. 

Sairaanhoitajaopiskelija joka on saavuttanut syventävän vaiheen löytää 

itselleen sisäisen motivaatioperustan, mikä auttaa ammattialan jatkuvassa 

kehittämisessä. (Oinonen 2000, 50.)  

 

 

5. KEHITTÄMISTYÖN PROSESSI 

 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä. Kehittämistyön 

tarkoituksena oli edistää Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin kampuksen 

ensimmäisen lukukauden sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillisista kasvua 

ikääntyneiden hoitotyössä. Tavoitteena oli, että sairaanhoitajaopiskelijoiden 

kohtaaminen Palvelukoti Honkalan asukkaiden kanssa toimintakykyä 
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ylläpitävän toiminnan parissa tukisi heidän ammatillista kasvua. Tavoitteena oli 

luoda lähtökohtia hoitosuhdetyöskentelyn ja ikääntyneiden hoitotyön laadun 

parantamiselle opiskelijoiden ammatillisen kasvun kehittyessä kohtaamisen 

kautta. Opinnäytetyö toteutettiin Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Palvelukoti 

Honkalassa. Tässä luvussa kerromme kehittämistyön prosessin kulusta. 

 

 

5.1. Suunnitteluvaihe 

 

Opinnäytetyön prosessi aloitettiin syksyllä 2016. Opinnäytetyön aiheen 

valitsimme vuoden 2017 alussa ja aloitimme prosessin keräämällä aiheeseen 

liittyvää teoriatietoa. Yksi opinnäytetyön tekijöistä työskenteli hoitajana 

Palvelukoti Honkalassa, joten saimme sitä kautta mukaan työelämän kontaktin 

opinnäytetöhömme. Suunnittelimme yhdessä Honkalan opiskelijavastaavan 

kanssa syksyn toteutusta ja sovimme ajankohdat, koska Honkalaan olisi 

sopivaa tulla vierailemaan. Olimme yhteydessä syksyn opintokokonaisuudesta 

vastaavaan opettajaan, jotta syksyn teoriaopinnot ja kehittämistyön toteutus 

menisivät ajallisesti samaan aikaan. Loimme ja suunnittelimme kyselylomakkeet 

kehittämistyöhön osallistuville opiskelijoille. Pohdimme, mitä tietoa tarvitsemme 

opiskelijoilta aiheesta ja teimme kyselylomakkeiden kysymykset siltä pohjalta. 

 

Osallistavassa kehittämisessä opinnäytetyön tekijöiden mukana työelämän 

kehittämisessä ovat työelämä ja joskus myös kokemusasiantuntijat. Osallistava 

kehittäminen on työelämää ja oppimista palvelevaa kehittämistä yhdessä, jossa 

tavoitteet perustuvat eri osapuolten tarpeisiin. (Koistinen & Keskitalo 2018.) 

Opinnäytetyöstämme voi havaita osallistavaa kehittämistä. 

Kehittämistyössämme oli vahvasti läsnä työelämä, sillä kehittämistyön toiminta 

sijoittui Palvelukoti Honkalaan ja teimme yhteistyötä Honkalan henkilökunnan 

kanssa. Kehittämistyössä kokemusasiantuntijan roolia edustivat Honkalan 

opiskelijavastaava ja vastaava sairaanhoitaja. Heiltä saimme arvokasta tietoa 

kokemuksista ikääntyneiden kohtaamisesta. 
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Syksyllä 2017 Diakin 1. lukukauden sairaanhoitajaopiskelijoilla alkoi 

Kohtaaminen hoitosuhteessa- opintojakso ja opintojaksoon liittyvä kurssi 

Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat. Kurssin tavoitteissa 

mainitaan, että opiskelijan tulee ymmärtää kohtaamisen ja hoitosuhteen 

lähtökohtana kulttuuritaustaiset asiakkaat yksilöllisesti, tunnistaa omia 

asenteitaan sekä kehittää omaa kulttuurisensitiivista työotetta. 

(Opetussuunitelma – Sairaanhoitaja (AMK), 5.) Etäopiskelujaksoilla 

tarkoituksena oli syventyä hoitosuhteen ja vuorovaikutuksen ymmärtämiseen 

hoitotyön keskeisenä elementtinä toiminnallisen oppimistehtävän avulla. 

 

Opiskelijat saivat valita tavan toteuttaa oppimistehtävän. Menimme edellä 

mainitun kurssin  lähiopetustunnille elokuussa 2017 ja annoimme opintojaksoon 

osallistuneille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisesti 

tutkimustyöhömme, jonka tarkoituksena oli tutkia aloittaneiden 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ajatuksia kohtaamisista ikääntyneiden parissa. 

Osallistumalla tutkimukseemme opiskelijat saivat käyttää osallistumista 

hyödyksi oppimistehtävässään.  

 

 

Vapaaehtoisen osallistumisen vuoksi monikaan ei tästä syystä halunnut 

osallistua tutkimukseemme. Tutkimukseen mukaan lähti kolme opiskelijaa. 

Osallistujien vähyys oli työmme kannalta harmillista, emmekä voineet kolmen 

osallistujan pohjalta tehdä tutkimustyötä, joten muutimme teeman 

lähestymistapaa ja jatkoimme sitä kehittämistyönä, jonka tarkoituksena  on 

edistää Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin kampuksen ensimmäisen 

lukukauden sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillisista kasvua ikääntyneiden 

hoitotyössä. Kehittämistöissä yleensä tavoitellaan uusien ja entistä 

kattavampien palveluiden, menetelmien ja välineiden luomista tutkimustulosten 

avulla. Kehittämistyötä voidaan kuitenkin toteuttaa ilman tutkimustakin. 

(Heikkinen, Jokinen & Nurmela 2008, 21–22.) Pystyimme jatkamaan 

opinnäytetyötämme samalla aiheella ilman tutkimusta.  
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5.2. Toteutus  

 

Elokuussa 2017 opiskelijat saivat ohjeet ja aikataulut Honkalassa vierailemista 

varten. Laadimme osallistuville opiskelijoille suostumuslomakkeen (Liite 3.), 

jotta saisimme käyttää heiltä kyselyissä kerättyjä vastauksia hyödyksi 

opinnäytetyössämme. Teimme kartoituksen opiskelijoiden kokemuksista ja 

käsityksistä ikääntyneiden kohtaamisesta ja hoidosta kirjallisina kyselyinä (Liite 

1). Opastimme opiskelijoita vastaamaan kyselyihin mahdollisimman pian, ennen 

ensimmäistä hoitotyön perusharjoittelua. Vastauksista selvisi, että opiskelijoilla 

oli aiempia kokemuksia ikääntyneiden kohtaamisesta. Yksi opiskelijoista oli 

kohdannut ikääntyneitä työn puolesta toimiessaan henkilökohtaisena 

avustajana, muuten opiskelijoiden kokemukset olivat kerääntyneet 

arkielämästä. 

 

Ikääntynyttä opiskelijat kuvasivat kyselylomakkeissa sanoilla vanha, avuton, 

sairas ja yksinäinen ihminen. Yhdelle opiskelijalle mieleen oli tullut kuitenkin 

myös ikääntynyt, joka kykenee nauttimaan vanhuudesta työelämän jälkeen. 

Ikääntyneiden kohtaaminen oli myös jännittänyt kahta opiskelijaa. Syyksi oli yksi 

opiskelija kuvannut vähäistä kokemusta ikääntyneistä. Ikääntyneen hoitotyö oli 

herättänyt yhdessä opiskelijassa sääliä ja halua auttaa ikääntyneitä. Yksi 

opiskelija oli todennut, että ikääntyneet ihmiset laitoksissa ovat yksinäisiä, 

vaikka monilla on sukulaisia. Yhden opiskelijan mielikuva ikääntyneiden 

hoitotyöstä oli, että se on vaikeaa työtä, joka vaatii paljon voimavaroja. 

Opiskelijoilta kysyttiin, miten ikääntynyt voisi viettää päiväänsä palvelutalossa. 

Heidän mielestään piristystä voisi tuoda uusi juttuseura ja mahdollisuus saada 

harrastaa jotakin mielekästä. Opiskelijoiden mielestä ikääntyneet kaipaavat 

huomiota ja päivittäisiä rutiineja. 

 

Opiskelijat kävivät Palvelukoti Honkalassa syyskuussa 2017 tutustumassa 

palvelutalon toimintaan ja asukkaisiin. He pääsivät keskustelun lisäksi 

toteuttamaan vapaavalintaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa asukkaille. 

Opiskelijat kävivät Honkalassa kahtena eri kertana. Heillä ei ollut entuudestaan 
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kokemusta ikääntyneiden kanssa työskentelystä. Opiskelijoiden ensimmäinen 

hoitotyön harjoittelu koittaisi samana syksynä.  

 

Honkalan opiskelijavastaava oli mukana kehittämistyössä Honkalan edustajana. 

Ensimmäisellä kerralla hän kertoi opiskelijoille Honkalan toiminnasta ja 

vanhustenhuollon erityispiirteistä toimintakyvyn ylläpitämisen osalta. Opiskelijat 

tutustuivat asukkaisiin ja sopivat muutaman asukkaan kanssa seuraavan viikon 

yhteisestä virikehetkestä. Opiskelijavastaavan mukaan opiskelijoiden jännitys 

katosi silminnähden ensimmäisen tapaamisen aikana. Keskustelu oli ollut hyvää 

ja vuorovaikutuksellista. He olivat pohtineet muun muassa Venäjän ja Suomen 

eroja vanhustenhuollossa. Toisella käyntikerralla opiskelijat toteuttivat yhteisen 

hetken muutaman asukkaan kanssa. He tekivät käsihoitoja kuunnellen 

musiikkia ja keskustellen.  

 

Hankkeissa useimmiten arviointi tapahtuu ennalta tarkoin määriteltyjen ja 

asetettujen tavoitteiden lähtökohdista. Arvioinnissa pitkälti keskitytään 

välittömiin vaikutuksiin (Hermiö, Holm, Lambert, Ojasalo, Saranpää, Toivola, 

Vanhanen-Nuutinen, Valli 2010. 14). Saimme osallistuneiden opiskelijoiden 

palautteet toiminnasta ja oppimikokemuksesta pian sen jälkeen, kun he olivat 

käyneet Honkalassa tutustumassa ja viettämässä aikaa ikääntyneiden kanssa.  

Opiskelijat kuvasivat kokemuksiaan syyskuussa 2017. Voidaan sanoa, että 

saamamme palautteet opiskelijoilta ovat välittömiä kokemuksia toteutetusta 

toiminnasta. 

 

Yksi opiskelija kirjoitti menevänsä ensimmäiseen hoitotyön harjoitteluun 

rohkeana Honkalan asukkaiden kohtaamisen jälkeen. Opiskelijan mielestä 

virikehetki oli jonkin verran tuonut itsevarmuutta tulevaan harjoitteluun. Toinen 

opiskelija taas vastasi, että käsihoitoon osallistuneet ikääntyneet olivat 

kiinnostuneempia uudesta ulkonäöstään kuin hän oli kuvitellut. Ikääntyneiden 

reaktio oli siis vaikuttanut positiivisesti opiskelijan mielikuviin. Hän oli 

ensimmäistä kertaa kohtaamassa vanhuksia palvelutalossa, eikä ollut ennen 

nähnyt, miten ikääntyneet palvelutaloissa todellisuudessa asuvat. Kyseinen 

opiskelija vastasikin, että viriketuokion pitäminen oli tuonut paljon itsevarmuutta 
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ensimmäistä harjoittelua varten ja opiskelija odotti mielenkiinnolla tulevan 

harjoittelun alkamista. 

 

Kolmas opiskelija kuvaili kohtaamiaan ikääntyneitä kivoiksi. Opiskelijan mukaan 

kokemus ei ollut pelottava ja ikääntyneet olivat kommunikoineet normaalisti. 

Usein ihmisillä, joilla ei ole kokemuksia palvelutaloissa asuvista ikääntyneistä, 

voivat pitää heitä pelottavina ja oudosti käyttäytyvinä. Yhteinen hetki Honkalan 

asukkaiden kanssa oli tuonut jonkin verran itsevarmuutta ensimmäiseen 

hoitotyön harjoitteluun. Kyseistä opiskelijaa vielä vähän pelotti ensimmäinen 

hoitotyön harjoittelu, mutta uskoi pelon helpottavan ja ymmärtävän, mitä odottaa 

tulevasta hoitotyön harjoittelusta.  

 

Kehittämistyön toteutuksesta voi havaita emansipatorisen toimintatutkimuksen 

piirteitä.  Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat vahvistivat toteutukseen 

osallistumisellaan  ammatillista kasvuaan ikääntyneiden kohtaamisessa. 

Emansipatorinen toimintatutkimus perustuukin ajatukseen, jossa tutkittavien 

osallistuminen vahvistaa heidän omaa oppimistaan. Toimintatutkimuksessa 

tutkija ottaa fasilitaattorin roolin. (Karvinen, Keskitalo, Launonen & Vuokila-

Oikkonen 2015, 2.) Se oli roolimme toteutuksessa eli ohjasimme ja 

suunnitelimme kehittämistyön kulkua. Fasilitaattori on puolueeton sisällön 

suhteen, vastaa aikatauluista ja työn etenemisestä (Summa & Tuominen 2009, 

10). Suunnittelimme kehittämistyömme toteutusta, pidimme huolen 

kehittämistyön etenemisestä ja olimme opiskelijoiden ohjaajina toimintaa varten. 

Toteutuksen lopussa keräsimme palautetta työelämän toimijoilta, opinnäytetyön 

ohjaajilta sekä opiskelijoilta.  

 

 

5.3. Palautteen koonti 

 

Keväällä 2018 kävimme palautekeskustelut Honkalan sairaanhoitajan ja 

opiskelijavastaavan kanssa syksyllä 2017 toteutuneista käynneistä Honkalassa. 

Tässä alaluvussa kerromme, mitä palautetta Honkalan edustajat antoivat 

kehittämistyöstä. Opinnäytetyöprosessin aikana saamamme palaute 



26 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

opinnäytetyön ohjaajilta on ohjannut kehittämistyön kulkua ja suuntaa.  

Kehittävässä arvioinnissa arviointi aloitetaan heti hankkeen alussa ja arviointia 

jatketaan koko prosessin ajan. Tällöin on mahdollista käyttää arviointietoa 

hyväksi  jo prosessin aikana kehitykseen. Kehittävässä arvioinnissa 

tarkoituksena onkin, että tiedon keräämistä käytetään toiminnan kehittämisessä. 

(Koriseva & Minkkinen 2012,13-14.). Palautetta kehittämistyöstä ja sen 

toteutuksesta on kerätty osittain kehittämiskeskustelujen avulla ja osittain 

kohdennettuja kysymyksiä apuna käyttäen. Kehittämistyöhön osallistuneet 

opiskelijat antoivat lyhyesti suullisen palautteen ja vastasivat kirjallisiin 

kyselylomakkeisiin ennen toiminnallista vaihetta sekä sen jälkeen (Liite 1 & 2.). 

 

Arviointi ei ole päätepiste vaan lähtökohta toiminnan eteenpäin viemiselle ja 

kehittämiselle. (Koriseva & Minkkinen 2012,13-14.). Palvelukoti Honkalan 

opiskelijavastaavan mielestä oppimistehtävä ikääntyneiden parissa olisi oikein 

hyvä tapa innostaa sairaanhoitajaopiskelijoita hoitotyöhön ikäihmisten pariin. 

Pelkona harjoitteluissa hänen mukaansa on, että opiskelijalta jää  näkemättä 

ikääntyneen hoitotyön iloinen arki. Ikääntyneiltä löytyy paljon tarinoita ja yhteisiä 

hetkiä nuoremmille sukupolville jaettavaksi.  Opiskelijavastaava totesi, että 

valitettavasti nykyisin media tarjoaa lähinnä vain negatiivisia näkymiä alalla 

työskentelystä ja ikääntyneiden hoitotyö on mediaseksikästä vain shokeeraavan 

uutisen kohdalla.  

 

Toteutuessaan laajempana ja pidempikestoisena Honkalan opiskelijavastaava 

näkisi palvelutaloissa suoritettavan toimintakykyä ylläpitävään toimintaan 

perustuvan oppimistehtävän aloittavilla sairaanhoitajaopiskelijoilla palvelevan 

myös ikääntyneiden hoitotyötä. Ainutlaatuisen yhteisen kiireettömän ajan 

antaminen asukkaalle voisi hänen mukaansa nostaa enemmän esille 

ikääntyneen yksilöllisiä toiveitaan toimintakykyä ylläpitävän toiminnan osalta. 

Asukas uskaltautuisi myös rohkeammin kokeilemaan uuttakin, jos häntä varten 

olisi opiskelija avustamassa. 

 

Kehittämistyön yhtenä tavoitteena oli, että sairaanhoitajaopiskelijoiden 

kohtaaminen Palvelukoti Honkalan asukkaiden kanssa toimintakykyä 

ylläpitävän toiminnan parissa tukisi heidän ammatillista kasvua. Honkalassa 
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tällainen oppimistehtävä koettiin hyödyllisenä, koska omien ennakkokäsitysten 

muuttaminen vaatii käytännön kohtaamista ikääntyneiden kanssa. 

Opiskelijavastaavan mukaan käynnit Honkalassa laskivat opiskelijoiden 

ennakkoluuloja ja että opiskelijoiden vuorovaikutustaidot kehittyivät käytännön 

harjoituksella. Tekee varmasti myös hyvää kokeilla jotain itselle tuntematonta 

asiaa ja selvitä siitä kunnialla, opiskelijavastaava pohti.  

 

Keskustelussa Honkalan sairaanhoitajan kanssa pohdimme tapoja kehittää 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillista kasvua ja osaamista. Keskeiseksi 

ominaisuudeksi keskustelussa nousi opiskelijan oma asenne. Ikääntyneen 

potilaan kohtaaminen tulee osalla opiskelijoista luonnostaan, ammattitaito 

kohdata potilaita on ikään kuin jo valmiiksi opiskelijan persoonassa. Erityisesti 

ensimmäisissä hoitotyön harjoitteluissa sosiaaliset taidot opiskelijoilla erottuvat 

selkeämmin, kun muuta ammatillista osaamista löytyy vielä niukasti. Honkalan 

sairaanhoitaja totesikin, että kehittyäkseen ammatillisesti, tulee opiskelijan ottaa 

omat asenteet kriittiseen tarkasteluun, olla avoin ohjaukselle ja valmis 

toteuttamaan työtä harjoittelupaikassa ohjauksen mukaisesti. 

 

Opiskelijavastaava arvioi, että oppimismotivaatiota parhaiten synnyttää 

opintojen alussa  paineet opintojen suorittamisesta ja valmistumisesta. Kun 

kursseja on paljon ja kiire täyttää opiskelijan arjen, ei vapaaehtoisiin tai 

ylimääräisiin opiskeluprojekteihin ilmoittautuminen motivoi. Kirjallisen tehtävän 

korvaaminen toiminnallisella oppimistehtävällä motivoisi samalla antaen 

opiskelijalle hoitotyön opinnoissa enemmän tietoa ja kokemusta. Tällainen 

positiivinen kokemus kantaisi opintojen edetessä syvyyttä muihin hoitotyön 

kursseihin. Kiinnostusta lukemaansa syntyy enemmän, kun löytyy jotain 

käytännön kosketuspintaa aiheeseen. 

 

Honkalan sairaanhoitaja totesi, että sairaanhoitajan opinnoissa olisi hyvä olla 

hoitotyön opetusta myös historian näkökulmasta. Diakonia-

ammattikorkeakoulussa terveysalan opinnoissa on opintojakso kohtaaminen 

hoitosuhteessa. Sen opetussuunnitelman tavoitteissa mainitaankin, että 

opiskelijan tulee ymmärtää kohtaamisen ja hoitosuhteen lähtökohtana 

asiakkaan moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänkerran- ja 
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kokemukset. (Opetussuunnitelma – Sairaanhoitaja (AMK), 5.) Opintojaksojen 

toteutus Diakonia-ammattikorkeakoulussa on usein itsenäistä opiskelua, joten 

historian ja menneisyyden ymmärtämisen opiskelu jää opiskelijan omalle 

vastuulle. 

 

Palaute palvelukodin asukkailta opiskelijoiden toiminnasta oli ollut välitöntä. 

Opiskelijavastaava kertoi, että asukkaat pitivät opiskelijoiden käynneistä kovasti 

ja olivat hyvin ylpeitä lakatuista kynsistään. Pöytäseurueissa asukkaat 

keskustelivat hemmotteluhetkestä vielä illallakin. Opiskelijat olivat olleet 

opiskelijavastaavan mielestä mukavia. Asukkaiden mielestä opiskelijat olisivat 

voineet tulla uudelleenkin ja olivat kehuneet heitä mukaviksi. 

 

Oppimistehtävään osallistuneet opiskelijat antoivat myös välitöntä palautetta 

kokemuksistaan ikääntyneiden parissa, kun he palauttivat Honkalassa vierailun 

jälkeiset kyselylomakkeet meille. Opiskelijoiden mielestä yhteinen tuokio 

asukkaiden kanssa oli jännittävää ja mielenkiintoista. Heistä idea ja toteutus 

sujuivat onnistuneesti ja he kokivat saaneensa paljon itseluottamusta 

ensimmäiseen hoitotyön harjoitteluunsa. Heidän mielestään yhdessäolo 

asukkaiden kanssa oli mukavaa ja ennakkoluulot vähenivät runsaasti 

ikääntyneitä kohtaan. Kokonaisuudessaan palaute oli enimmäkseen positiivista 

kaikilta osapuolilta.  

 

Jos tällaista oppimistehtävää sairaanhoitajaopiskelijat lähtisivät tekemään 

uudelleen Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Honkalan kanssa, löytyisi 

toiminnasta kehitettävää. Ennakkotiedot Honkalaan opiskelijoiden tulosta tulisi 

toimittaa hyvissä ajoin, jotta heillä olisi aikaa varattuna varsinkin ensimmäiseen 

kohtaamiseen. Toimitimme tiedot osallistuvista opiskelijoista liian nopealla 

aikataululla Honkalaan. Tämä vaatisi huolellisempaa suunnittelua ja tiiviimpää 

yhteistyötä. Tarvittaisiin tieto oppimistehtävään osallistuvista opiskelijoista 

aikaisemmin. Osallistujamäärää oli mahdotonta saada aikaisemmin tietoon, 

koska osallistuvien opiskelijoiden määrä saatiin selville vasta, kun kurssin 

ensimmäinen opetuspäivä oli ja opiskelijat kuulivat oppimistehtävästään. 

Opiskelijavastaava toivoisikin toimintamallia, jossa kyseinen oppimistehtävä 

toteutettaisiin esim. 10 hengen voimin osana jotakin kurssia. Hänen mielestään 
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kehittämistyön aihe oli hyvä, mutta sen osallistujamäärä jäi liian pieneksi. Hän 

toivoo, että Honkala voisi tehdä yhteistyötä tällaisen projektin kautta 

uudestaankin.  

 

 

6. POHDINTA, JOHTOPÄÄTÖKSET JA 

JATKOKEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Toiminnallinen kehittämistyö antoi jonkin verran uusia ajatuksia ja ideoita, miten 

kehittää ikääntyneiden hoitotyötä ja sairaanhoitajaopiskelijoiden valmiuksia 

hoitotyössä palvelukoti Honkalassa. Opiskelijoiden palautteet, Palvelukoti 

Honkalan henkilökunnan sekä asukkaiden kokemukset olivat pohjana 

kehittämistyön jatkamiselle ja uusien kehitysideoiden luomiselle. Pohdimme 

yhdessä Palvelukoti Honkalan sairaanhoitajan ja opiskelijavastaavan kanssa 

uusia ajatuksia kehittämistyön teemojen puitteissa. Pohdimme, olisiko syksyn 

2017 oppimistehtävän kaltaisella tehtävällä tulevaisuudessa hyötyä opiskelijoille 

jatkossa ja kehittäisikö se ikääntyneiden hoitotyötä edellä mainittujen teemojen 

kautta. 

 

Kun pohditaan, mitä ammatillisia taitoja sairaanhoitajalta vaaditaan ikääntyneen 

hoitotyössä, nousi keskustelussa Honkalan sairaanhoitajan kanssa esiin 

hoitajan oma ajatusmaailma, sekä korkea ammattitaito yleisesti. Ikääntyneiden 

hoitotyössä on tietynlaisia erityispiirteitä, kuten historian ymmärrys. On aivan eri 

asia hoitaa työikäistä vuodeosastolla, joka on elänyt Suomen 

hyvinvointiyhteiskunnassa kuin pula-ajan kokenutta ikääntynyttä, jonka arvot ja 

ajatukset ovat peräisin 30–40-luvulta, jolloin esimerkiksi ruokaa ei koskaan 

saanut jättää lautaselle. 

 

Pohdimme yhdessä Honkalan sairaanhoitajan kanssa, että työpaikan rooli 

opiskelijan ammatillisuuden kehittymisessä on paitsi teorian soveltaminen 

käytäntöön, myös konkreettisen palautteen antamista opiskelijan työstä. 

Palautteen antaminen on erittäin arvokasta opiskelijan ammatillisen 

kehittymisen edellytyksenä. Harjoittelujakson aikana työyhteisön tulee antaa 
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tukea ja ohjausta opiskelijalle. Säännölliset ohjauskeskustelut ohjaajan ja 

opiskelijan välillä harjoittelujakson aikana antavat opiskelijalle yksilöllisesti 

suuntaa ammatillisen kehittymisen tueksi, sekä avaavat ohjaajalle opiskelijan 

omaa reflektiota. Kaikesta huolimatta, sairaanhoitaja pohti, että opiskelijan 

itseohjautuvuus pääasiallisesti on ratkaisu ammatilliseen kehittymiseen 

työharjoittelun aikana. Joskus itseohjautuvuutta voi olla myös liikaa. 

Sairaanhoitaja totesi, että on pelottavaa, jos opiskelijalla on erittäin vahva tarve 

näyttää omaa osaamistaan. Hän muistuttikin, että opiskelijan roolissa on 

sallittua ja toivottavaa ottaa vastaan ohjausta ja pyytää sitä. 

 

Tarvitaan tapoja saattaa opiskelijat ja ikäihmiset yhteen. Hoitotyö ikääntyneiden 

parissa tarvitsee sairaanhoitajia, koska ikääntyminen tuo mukanaan 

perussairauksien lisääntymisen, lääkehoidon monipuolisuuden ja vaativan 

yhteistyön erilaisten hoitavien tahojen sekä omaisten välillä. Ikääntyneiden 

hoitotyön positiivisuuden esille tuominen sekä negatiivisten näkemysten 

työstäminen yhdessä opiskelijan kanssa, on keino parantaa 

oppimiskokemuksia. Virikkeellinen oppimistehtävä voisi olla osa käytännön 

työstä kerättävää kokemusta.  

 

Oppimistehtävän toteutuksessa täytyy ottaa huomioon työelämän 

yhteistyökumppanin sekä koulun aikataulujen yhteensovittaminen. Palautteista 

kävi ilmi, että olisimme voineet tiedottaa opiskelijoiden määrästä aikaisemmin 

Honkalaan. Opiskelijoiden osallistujamäärä jäi myös odotuksia pienemmäksi. 

Kyseisiin epäkohtiin ratkaisuna voisi olla oppimistehtävän pakollisuus sisältyen 

johonkin kurssitehtävään, jotta osallistujamäärä olisi tiedossa aikaisemmin sekä 

osallistujia enemmän. 

 

Ikääntyneiden hoitotyön jatkuvassa kehityksessä toimijuuden sekä sosiaalisen 

rakenteen perspektiivissä kasvavana mielenkiintona on ollut ideat ikäihmisten 

minuudesta ja identiteetistä. Nämä teemat tulevat olemaan keskeisesti 

tulevaisuuden hoitotyön kehitysprojekteissa.  (Bond, Dittmann-Kohli, Peace & 

Westerhof 2007, 307–308.) Ikäihmisen minuus ja identiteetti korostuvat 

toimintakykyä ylläpitävässä toiminnassa. Honkalan sairaanhoitaja kertoi, että 

Honkalassa toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla on tärkeä rooli Honkalan 
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arjessa. Honkalan asukkaat ovat kokeneet vilkkaan viriketoiminnan 

mielekkääksi. Toimintakykyä ylläpitävä toiminta on siis saavuttanut vankan 

roolin ikääntyneiden hoitotyössä ja sen rooli tulee myös tulevaisuudessa 

kasvamaan.  

 

Ikääntyneiden hoitotyö tarvitsee lisää ammattitaitoisia osaajia, joten siksi 

ikääntyneiden hoitotyön markkinointiin pitää panostaa. Mielestämme 

ammatillisuuden kehittäminen olisi hyvä aloittaa tällaisen oppimistehtävän 

kautta, jossa opetellaan kohtaamaan potilaita. Tutkimusnäyttöä aiheesta 

tarvitaan kuitenkin lisää. Kuten alkuperäinen tarkoituksemme oli, olisi 

kvalitatiivinen tutkimus aiheesta paikallaan. Kehittämistyöhön osallistuneilta 

opiskelijoilta sekä Honkalan opiskelijavastaavalta saamamme palaute oli 

pääosin positiivista. Opiskelijat kokivat ikääntyneiden kohtaamisen 

kasvattaneen itseluottamusta ja ammatillisuutta. Kyselylomakkeista saamamme 

palautteen perusteella kohtaaminen ikääntyneiden kanssa Honkalassa oli 

tuonut itsevarmuutta opiskelijoille ensimmäistä harjoittelua varten. Kuten 

palautteista kävi ilmi, oli oppimistehtävän toteutus liian pienimuotoista. 

Mielestämme samankaltainen toteutus suuremmalla osallistujamäärällä toisi 

varmasti enemmän aiheelle näkyvyyttä ja arvioinnin tulokset olisivat 

vaikuttavampia. 

 

Halusimme sairaanhoitajaopiskelijoina tuoda esille aiheen, joka olisi 

ajankohtainen ja siksi päädyimme työstämään aihetta 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillisen kasvun lähtökohtia ikääntyneen 

hoitotyössä. Mielestämme aihe koskettaa monia ihmisiä, pääasiassa kuitenkin 

ikääntyneitä ja heitä hoitavia sairaanhoitajaopiskelijoita. Yhdessä pohdimme 

opinnäytetyötä, ja meidät yllätti työn laajuus. Emme olleet aikaisemmin tehneet 

laajempaa kehittämistyötä, joten opittavaa oli paljon. Huomasimme, että 

opinnäyteytyön prosessi oli paljon pidempi kuin ajattelimme. Työssämme tuli 

jonkun verran mutkia matkaan, ja koimme työskentelyn etenemisen 

haastavaksi. Hyvällä ja tiiviillä yhteistyöllä, kompromissien tekemisellä 

menimme eteenpäin kohti valmista opinnäytetyötä. Mielestämme 

opinnäytetyötä aiheena oli helppo työstää, koska teoriatietoa oli saatavilla 

todella runsaasti. Törmäsimme kuitenkin useaan otteeseen siihen, että 



32 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

jouduimme tiivistämään aihetta ettei siitä tulisi liian laaja. Opinnäytetyön 

prosessin aikana jouduimme muuttamaan otsikkoa, koska se oli liian laaja 

sisältöön nähden. Pohdimme useaan kertaan yhdessä työn hyödyllisyyttä ja 

onko tutkittua tietoa tarpeeksi. Työssä käytettäviin kyselylomakkeisiin olimme 

todella tyytyväisiä, saimme kysymyksillä selville juuri ne asiat mitä halusimme ja 

työhön tarvitsimme. Olemme tyytyväisiä myös siihen että, opiskelijat ja 

yhteistyökumppanit kokivat aihepiirin merkitykselliseksi. 

  

Opinnäytetyön prosessi on vaatinut meiltä todella paljon vastuun ottamista, 

tiimityöskentelyä, suunnitelmallisuutta, kärsivällisyyttä ja itsenäisen työskentelyn 

opettelemista. Yhdessä tulimme siihen tulokseen, että olemme saaneet hurjasti 

itseluottamusta ja tämä on antanut valmiuksia meille myös tulevaan 

työelämään.  

 

 

7. OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA 

LUOTETTAVUUS 

 

Työskentely ikääntyneiden hoitotyön parissa ja hoitotyön opiskelu sai meidät 

etsimään lisää tietoa ikääntyneiden hoitotyöstä ja sen vahvistamisen 

mahdollisuuksista. Puhdas uteliaisuus ei kuitenkaan riitä tutkimuksia tehdessä. 

Opinnäytetyön valinnassa tärkeää on pohtia sen oikeutusta, sillä tutkimuksen 

on aina rakennettava tietoperustaa. (Juvakka & Kylmä 2007, 144.) Omien 

kokemuksiemme pohjalta näimme tarvetta kyseiselle opinnäytetyölle. 

Aikaisempien tutkimusten positiiviset tulokset aiheesta vahvistivat sen, että 

koimme aiheen olevan oikea. 

 

Oman kokemuksemme mukaan olimme hyvin perehtyneet kehittämistyön 

aiheeseen. Palautekeskustelut Honkalan henkilökunnan kanssa toivat myös 

enemmän näkökantaa opinnäytetyöhön. Kuten palautteista kävi ilmi, oli 

oppimistehtävän toteutus liian pienimuotoista. Sen vaikutuksia ikääntyneiden 

hoitotyön kehitykseen ja sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatilliseen kasvun ei 
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voida kunnolla arvioida, joten olisi jatkokehittäminen tärkeää. Tutkimuksen 

luotettavuus kertoo, kuinka  totuudenmukaista  tietoa  tutkimuksella on kyetty 

tuottamaan. Uskottavuutta lisää tuo, kun ilmiön kanssa on ollut tekemisissä 

pitkän ajan, on keskustellut tutkimukseen osallistuvien sekä kolleegojen kanssa. 

(Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta 2003, 612-613.)  

 

Opinnäytetyönä toteutetun toiminnallisen kehittämistyön ensimmäinen vaihe 

rakentui tietoperustan luomiseen. Opinnäytetyömme tietoperusta oli 

ajantasainen ja laadukas ja perustui tutkittuun tietoon ikääntyneistä ja 

sairaanhoitajan ammatillisuudesta. Sen kokoaminen edellytti monipuolista 

aiheeseen paneutumista muun muassa kirjallisuuden ja tutkimusten kautta. 

Opinnäytetyön tekijöiltä löytyi myös itseltä kokemusta aiheen tiimoilta, joka 

helpotti tiedon etsintää ja kehitysideoiden luontia. Opinnäytetyön 

teoriatietoperustan luomisesta sanotaankin, että tekijät tarvitsevat lähdekriittisiä 

taitoja valita lähteet harkiten. Lähdettä valitessa erilaisiin lähteisiin tulee 

suhtautua kriittisesti kiinnittäen huomioita lähteen ikään, laatuun ja 

uskottavuuden asteeseen. Oman alan kirjallisuuden seuraaminen ohjaa 

käyttämään ajantasaisia lähteitä. Sopivien ja kattavien lähteiden käyttö kertoo 

opiskelijan tietämyksestä opinnäytetyön aiheestaan. (Airaksinen & Vilkka 2003, 

72.) 

 

Opinnäytetyössä on noudatettu yleisiä luotettavuuden ja eettisyyden kriteereitä. 

Kehittämistyöhön osallistuneet sairaanhoitajaopiskelijat vastasivat 

kyselylomakkeisiin anonyymisti. Kehittämistyön eettisyyttä lisää se, että 

sairaanhoitajaopiskelijoiden osallistuminen kehittämistyöhön oli täysin 

vapaaehtoista. Keskeisiä eettisiä periaatteita kehittämis- ja tutkimustyössä ovat 

oikeudenmukaisuus, itsemäärääminen, hyvän  tekeminen ja vahingon  

tuottamisen  välttäminen. (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta 2003, 

612.) Tutkimustyössä tulee noudattaa rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta 

dokumentoinnissa sekä arvioinnissa. Eettiset periaatteet ovat yleisessä 

tiedossa, joten niiden tunteminen ja niiden mukaan toimiminen ovat tutkijan 

vastuulla. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23–24.)  
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Opinnäytetyön aihetta tarkasteltiin eri näkökulmista ja se muokkautui tekemisen 

myötä työelämäkumppanin sekä opinnäytetyön ohjaajien kanssa käydyssä 

vuorovaikutuksessa. Kehittämistyön tarkoitusta ja tavoitteitta oli tarkennettava 

kehittämistyön prosessin kuluessa, jotta selkeys opinnäytetyön etenemisessä 

säilyi. Opinnäytetyön seminaarit sekä kehittämis- ja innovaatiotyön 

menetelmäpajat olivat siinä suureksi avuksi ohjaajilta ja vertaisopponentilta 

saatujen palautteiden ansiosta.  
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Liitteet 

Liite 1. Ensimmäinen kysely sairaanhoitajaopiskelijoille 

 

OPISKELIJOIDEN AMMATILLISEN KASVUN 
LÄHTÖKOHTIA IKÄÄNTYNEEN HOITOTYÖSSÄ 

ryhmälle F43sh 
 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin rehellisesti ja kokonaisin lausein. Lomake on 
kaksipuoleinen. Vastaukset käsitellään nimettömästi. Palauta lomake 
viimeistään 30.8.2017 kirjekuoreen suljettuna alakerran infoon. 
 
 

1. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ikääntynyt? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________ 
 
2. Millaisissa tilanteissa olet kohdannut ikääntyneitä? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________ 
 
3. Millaisia ajatuksia ikääntyneiden hoitotyö sinussa herättää? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________ 
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4. Miten ikääntynyt voisi mielekkäästi viettää päiväänsä palvelutalossa? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________ 
 
5. Millaisia tunnetiloja sinussa herää, kun ajattelet ensimmäistä hoitotyön 

harjoittelua? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________ 

 
6. Jännittääkö sinua kohdata ikääntynyt? Ympyröi vastaus. 

 

Ei         Vähän         Jonkin verran Paljon 
 

 
7. Näkisitkö itsesi työskentelemässä tulevaisuudessa ikääntyneiden 

parissa? Ympyröi vastaus. 

 
En  En osaa sanoa Kyllä 

 
 

Terveisin: Jasmin Mäki, Maria Lehtisalo ja Hanna Hautamäki 
 
KIITOS VASTAUKSISTA JA ANTOISIA KOHTAAMISIA! 
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Liite 2. Toinen kysely sairaanhoitajaopiskelijoille 

 

OPISKELIJOIDEN AMMATILLISEN KASVUN 
LÄHTÖKOHTIA IKÄÄNTYNEEN HOITOTYÖSSÄ 

KYSYMYSLOMAKE VIRIKETOIMINNAN JÄLKEEN 
 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin rehellisesti ja kokonaisin lausein. Lomake on 
kaksipuoleinen. Vastaukset käsitellään nimettömästi.  
 

 
 

1. Miten ajatuksesi ikääntyneitä kohtaan ovat muuttuneet sen jälkeen, 

kun kävit Palvelukoti Honkalassa kohtaamassa 

ikääntyneen/ikääntyneitä? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 

2. Miltä sinusta nyt tuntuu mennä ensimmäiseen hoitotyön harjoitteluun? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____ 

 
 
 

3. Toiko ikääntyneen kohtaaminen Palvelukoti Honkalassa sinulle lisää 

itsevarmuutta tulevaan hoitotyön harjoitteluun? 

Ympyröi kohta. 

 
 
 

Ei Vähän   Jonkin verran  Paljon 
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4. Miten ikääntyneen kohtaaminen Palvelukoti Honkalassa on vaikuttanut 

ammatillisiin valmiuksiisi lähteä ensimmäiseen hoitotyön harjoit teluun? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____ 

 
 

KIITOS VASTAUKSISTA JA ANTOISAA HARJOITTELUA! 
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Liite 3. Opiskelijoiden suostumus 

 
OPISKELIJOIDEN AMMATILLISEN KASVUN LÄHTÖKOHTIA 

IKÄÄNTYNEEN HOITOTYÖSSÄ 
 

Tämä lomake koskee Palvelukoti Honkalassa tapahtuvaa virikkeellistä 

toimintatuokiota ja siihen liittyviä kyselyjä ennen ja jälkeen toimintatuokion. 

Osallistuva opiskelija täyttää kaksi erilaista kyselylomaketta, joiden vastaukset 

tulevat olemaan osana sairaanhoitaja- tutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötämme. 

Tutkimuksemme tarkoituksena on tutkia Diakissa syksyllä 2017 aloittaneiden 

sairaanhoitajaopiskelijoiden eli F43sh ei lähihoitajataustaisten, ajatuksia 

ikääntyneitä kohtaan ja heidän tuntemuksiaan uusista kohtaamisista 

ikääntyneiden parissa. Tavoitteena on saada opiskelijoille valmiudet 

kohtaamaan ikääntynyt, ensimmäisessä hoitotyön harjoittelussa. Lomakkeet 

täytetään nimettöminä. Osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuminen 

liitetään KOH0103A15S Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 

opintojaksoon. Lupa on henkilökohtainen. Osallistumisella saat HAR1005A15S 

Hoitotyön perusharjoittelusta 4 harjoittelutuntia pois. 

 
Jos sinulla tulee kysymyksiä tehtävästä ota yhteyttä rohkeasti: 
Jasmin.Maki@student.diak.fi 

Maria.Lehtisalo@student.diak.fi 

Hanna.Hautamäki@student.diak.fi 

 

Paikka ja aika 

______________________ 
 
Allekirjoitus osallistumisesta, Nimen selvennys 
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