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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten omahoitajuus tukee 
muistisairauksia sairastavan potilaan vaikeiden käytösoireiden hoitamista. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille työmenetelmiä, joita omahoitajat käyt-
tävät vaikeiden käytösoireiden potilaiden hoidossa. Lisäksi tavoitteena on saada 
tietoa siitä, miten omahoitajuutta voidaan kehittää tulevaisuudessa. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivista tutkimusotetta käyttäen. Aineisto kerättiin 
lomakkeella, joka sisälsi avoimia kysymyksiä. Tutkimukseen osallistui espoolai-
sen Aurora-kodin 10 omahoitajaa, jotka työskentelevät sellaisten potilaiden 
kanssa, joilla on muistisairauteen liittyviä vaikeita käytöshäiriöitä. Vastauspro-
sentiksi muodostui 83,3 %. Tutkimukseen osallistuneet olivat ammatiltaan sai-
raanhoitajia, lähihoitajia ja perushoitajia, jotka työskentelivät omahoitajina. Ai-
neisto analysoitiin sisällönanalyysilla. 
 
Tutkimustulosten mukaan omahoitajat kokivat, että omahoitajuus tukee muisti-
sairauksiin liittyvien vaikeiden käytösoireiden hoitamista. Omahoitajat käyttivät 
työmenetelminä vuorovaikutuksellisen hoitotyön menetelmiä, ennaltaehkäiseviä 
hoitotyön menetelmiä ja hyvän elinympäristön luomisen menetelmiä. Tuloksissa 
ilmeni, että omahoitajuutta edistävät tekijät ovat hyvä työyhteisö ja tiimityö, eri-
laiset koulutukset, työaika-autonomia, työnohjaus ja esimiehen toiminta. Tutki-
muksen mukaan keskeisimmät kehittämiskohteet omahoitajuudessa ovat lisä-
koulutuksen tarve, oman osaamisen kehittäminen ja asukkaiden parempi huo-
mioon ottaminen.  
 
 
 
 
 
 
Avainsanat: Omahoitajuus, muistisairaus, vaikeat käytösoireet 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Akpomuje, Oghenemarho & Kabeza Jean Claude 
 
As a primary nurse i am the patient’s voice - As a primary nurse in a department 
of difficult memory diseases. 53 p., 3 appendices.Language. Finnish. Helsinki, 
Autumn 2011. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in 
Nursing. Degree: Nurse.  
 
The purpose of this thesis was to find out how primary nursing supports the 
treatment of behavioural symptoms caused by memory diseases. The goal of 
the thesis was to bring forth the work methods that primary nurses use in 
treatment of patients with difficult behavioural symptoms, and to answer the 
question of how primary nursing can be evolved in the future. 
 
The thesis was carried out using qualitative methods. The material was 
collected with questionnaires from 10 primary nurses at the care home 
Aurorakoti, who worked in the unit for memory disease patients with difficult 
behavioural symptoms.  The response rate was 83,3%. The participants of the 
study were nurses, care assistants and practical nurses that worked as primary 
nurses. The data was analyzed with content analysis 
 
The results of the study showed that primary nurses experienced that primary 
nursing supports the treatment of difficult behavioural symptoms. Primary 
nurses use working methods such as interaction nursing method, precautionary 
nursing methods and trying to create and appropriate environment. The results 
show that the elements that support the best primary nursing are a good work 
community and team work, training, working hours autonomy, work counselling 
and support given by the supervisor. The study shows that the essential 
developing areas in primary nursing are additional training, development of 
personal expertise and paying more attention to the residents` wishes. 
  
Keywords: primary nursing, memory disease, difficult behavioural symptoms 
memory disease patients. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Euroopan väestö on maailman ikääntynein. Koko Euroopassa yli 75-vuotiaiden 

määrän arvellaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. (Terveyttä ja 

hyvinvointia, näyttöön perustuva hoitotyö 2003). Suomen väestön ikääntyminen 

tuo mukanaan uudenlaisia haasteita terveydenhuollolle. Ihmisen ikääntyessä 

elimistössä tapahtuu paljon muutoksia, jotka aiheuttavat ja lisäävät sairauksia. 

Näihin muutoksiin kuuluvat myös muutokset muistissa. Muistin heikkeneminen 

on ikääntyessä tavallinen oire ja sen syy täytyy aina selvittää. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten omahoitajuus tukee muis-

tisairauksien vaikeiden käytösoireiden hoitamista. Tutkimuksemme aihe kiinnos-

ti meitä suuresti ja aihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen, koska Suomen 

väestö ikääntyy koko ajan ja muistisairauksiin liittyvät käytösoireet kasvavat yhä 

enemmän.  

 

Muistimuutokset liittyvät normaaliin ikääntymiseen, mutta muistipulmien ja         

-häiriöiden syyt liittyvät psyykkiseen hyvinvointiin ja aivotoiminnan häiriöihin.  

(Erkinjuntti; Alhainen; Rinne & Huovinen 2009, 22). Muistisairaiden ihmisten 

käytösoireilla tarkoitetaan käyttäytymisen muutoksia ja psykologisia oireita. 

Muistisairaus heikentää sairastuneen toimintakykyä ja lisää avuntarvetta arjen 

toiminnoissa. Muistisairauden eteneminen on yksilöllistä ja toisilla sairaus ete-

nee nopeammin kuin toisilla. Muistisairauteen kuuluu muistin ja tiedonkäsittelyn 

heikentyminen. (Muistiliitto 2009.) 

   

Muistisairaudet aiheuttavat kognitiivisia oireita, mutta ne myös altistavat psyko-

logisiin oireisiin ja käyttäytymisen muutoksiin, joita kutsutaan käytösoireiksi. 

Käytösoireet ovat inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä oireryhmä. Ne 

heikentävät merkittävästi muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elä-

mänlaatua sekä altistavat omaiset uupumukselle. (Vanhustyön keskusliitto 

2010.)  
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Käytösoireita voi olla kaikissa muistisairauden vaiheissa, mutta vaikeimmillaan 

ne ovat sairauden keskivaiheessa ja vaikeassa vaiheessa. (Sulkava; Viramo; 

Eloniemi-Sulkava 2006, 5.) Kolmella neljästä vanhainkodeissa asuvasta muisti-

sairaasta asukkaasta on vähintään kerran viikossa esiintyvä käytösoire ja kah-

della kolmesta käytösoire ilmenee useita kertoja viikossa. (Testad; Aasland & 

Arsland 2007.) Kotona asuvilla esiintyvyys on samaa luokkaa (Raivio; Eloniemi-

Sulkava; Laakkonen; Saarenheimo; Pietilä; Tilvis & Pitkälä 2007.)  

 

Käytösoireiden hoidossa käytetään erilaisia hoitomenetelmiä, joihin kuuluu 

omahoitajuus. Omahoitajuuden käsitteen takana on sana omahoitaja. Omahoi-

taja sitoutuu vastuuseen kokonaishoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja laa-

dusta. Hän on yhteyshenkilönä potilaan ja henkilökunnan välillä sekä toimii yh-

teistyössä muiden työntekijöiden kanssa. (Helsingin ja uudenmaan sairaanhoi-

topiiri 2006.)  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa ja tuoda esille ehdotuksia, 

joita omahoitaja voi käyttää hyödyksi auttamismenetelmien kehittämisessä. Ta-

voitteena on myös lisätä keskustelua ja arviointia omahoitajuudessa. 
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2 YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ 

 

 

Yleisesti yksilövastuinen hoitotyö määritellään potilaaseen ja hänen perhee-

seensä kohdistuvaksi hoitotyöksi, joka tapahtuu yhden sairaanhoitajan valvon-

nassa sairaalaan tulosta aina kotiutumiseen asti. Potilaalle nimetty omahoitaja 

vastaa potilaan hoitotyöstä vuorokauden ympäri koordinoimalla hoitoa, asetta-

malla tavoitteita hoidolle tai hoitotyölle ja toteuttamalla välitöntä hoitotyötä. (He-

gyvary 1987, 17, 107.)  Tässä opinnäytetyössä käytämme yksilövastuisen hoito-

työn käsitettä ja käsitettä omahoitajuus rinnakkain: omahoitajuus on yksilövas-

tuisen hoitotyön ilmentymä. 

 

 

2.1 Omahoitajuus 

 

Omahoitajuudella tarkoitetaan tietyn hoitajaksi nimetyn hoitotyöntekijän toteut-

tamaa kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja tavoitteellista toimintaa hoidettavan ihmi-

sen hyväksi. Systemaattisena työskentelytapana omahoitajuus liittyy yksilövas-

tuiseen hoitotyöhön ja sen kehittymiseen Suomessa 1970-luvun loppupuolelta 

lähtien. Omahoitajamallin päähuomio on välittömässä hoitaja-potilassuhteessa, 

jossa omahoitajalla on kokonaisvastuu potilaan hoitotyön suunnittelusta ja to-

teutuksesta potilaan koko hoitojakson ajan. (Pääkkö 2009, 42; Hegyvary 

1987,17.)  

 

Hegyvaryn mukaan yksilövastuisen hoitotyön periaatteet ovat hoitotyöntekijöi-

den vastuullisuus, autonomia, koordinointi, kattavuus kokonaisvaltaisuus ja näin 

toteutuessaan hoito näyttäytyy potilaalle yksilöllisenä ja potilaslähtöisenä (He-

gyvary 1987, 17–18.)  

 

Omahoitajuus on yksilövastuisen hoitotyön keskeisin elementti. Omahoitaja on 

hoidon toteuttaja ja suunnittelija. Hän laatii potilaan kanssa yhteistyössä yksilöl-

lisen hoitotyön suunnitelman, joka lähtee potilaan tarpeista.  
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Omahoitaja on myös välittömässä vuorovaikutuksessa potilaan omaisten, hoito-

työntekijöiden, lääkärien ja muiden hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kans-

sa. (Perkinen 1998, 30; Pukuri 2002, 61.) 

 

 

2.2 Omahoitajan työskentelyn perusperiaatteet 

 

Omahoitajana työskentelyn perusperiaatteet yksilövastuisessa hoitotyössä ovat 

seuraavat: vastuullisuus, itsenäisyys, jatkuvuus, kattavuus ja koordinointi. 

 

• Vastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että yksi hoitaja vastaa potilaan hoito-

työn prosessista. Omahoitajamallissa potilaan hoidosta on vastuussa ni-

metty hoitaja eikä ryhmä. Potilaan sekä omaisten tulee tietää omahoita-

jan nimi. Omahoitaja on vastuussa potilaalle tälle annetusta hoitotyöstä, 

organisaatiolle suunniteltujen palvelujen toteuttamisesta sekä yhteiskun-

nalle lakien ja asetusten noudattamisesta. Omahoitajan poissa ollessa 

potilas tulee tietää, kuka on heidän korvaava hoitajansa. (Hegyvary 

1987, 17; Pukuri 2002, 63.) 

 

• Itsenäinen toiminta (autonomia) tarkoittaa itsenäisyyttä hoitotyön alueen 

päätöksenteossa. Autonomian myötä omahoitajalla on valtuudet päättää 

hänelle nimettyjen potilaiden hoitotyöhön liittyvistä toimista. Itsenäinen 

toiminta rohkaisee luovaan toimintaan ja yhteistyöhön muiden työryhmän 

jäsenten kanssa. Potilaan omahoitajalla on valtuudet tehdä hoitotyötä 

koskevia päätöksiä ammatin itsemääräämisoikeuden rajoissa. (Hegyvary 

1987, 17; Perkinen 1998: 27; Pukuri 2002, 63.) 

 

• Kattavuuden periaatetta voidaan nimittää myös potilaan kokonaisvaltais-

hoidoksi.  Kokonaisvaltaisuus on potilaan jatkuvaa tarkkailua ja hoitotyön 

suunnitelman ajan tasalla pitämistä. Potilas otetaan huomioon kokonai-

suutena, eikä huomioida pelkästään biologisia, psykologisia tai sosiaali-

sia osa-alueita osina, vaan niiden vuorovaikutusta toisiinsa. Omahoitaja 

sitoutuu hoitotyön suunnitelmaan joka työvuorossa. Jokainen hoitotyön-
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tekijä huolehtii potilaan kaikista tarvittavista hoitotoimista. (Pukuri 2002, 

63.)  

 

• Jatkuvuudella tarkoitetaan hoidon jatkuvuutta aikaulottuvuudella. Oma-

hoitaja suunnittelee potilaan hoidon niin, että se etenee systemaattisesti. 

Kirjallinen hoitotyönsuunnitelma toimii omahoitajan apuna ja tiedon välit-

täjänä hoidon etenemisestä. Omahoitaja voi luottaa siihen, että potilas 

saa hoitotyön suunnitelmaan perustuvaa hoitoa joka työvuorossa, myös 

silloin, kun hän itse ei ole paikalla. (Hegyvary 1987, 17; Perkinen 1998, 

29; Pukuri 2002, 63 - 64.) 

 

• Koordinoinnilla tarkoitetaan hoitojen ja tutkimusten yhteensovittamista 

harmoniseksi kokonaisuudeksi potilaan hoidon kannalta tarkoituksenmu-

kaisesti. Omahoitaja on vastuussa myös osaston ulkopuolisten henkilöi-

den antaman hoidon koordinoinnista. Koordinointi edellyttää yhteistyötai-

toja joskus hyvinkin erilaisten ajattelutapojen ja näkemysten vallitessa. 

Hoitotyö on ympärivuorokautista, eivätkä edes vuoron vaihdot keskeytä 

sitä, vaan hoitotyöntekijä neuvottelee suoraan seuraavan hoitotyönteki-

jän kanssa. (Hegyvary 1987, 17; Perkinen 1998, 29; Pukuri 2002, 6.) 
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2.3 Omahoitajuus Aurora-kodissa 

 

Yleisesti asukkaan tullessa osastolle ensimmäistä kertaa hänelle nimetään 

omahoitajapari, jonka muodostaa sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Hoitajan tehtävä-

nä on toimia vastuullisesti ja asukkaan edun mukaisesti. Omahoitajilta vaadi-

taan kykyä yhteistyöhön mm. keskustellen ja konsultoiden muiden asiantuntijoi-

den kanssa.  Vastuu hoitotyön päätöksenteosta kuuluu omahoitajaparille ja lää-

ketieteellinen päätöksenteko osaston lääkärille.  (Aurora-koti 2010.) 

 

Hoidon suunnittelu kuuluu aina omahoitajalle. Hänen on kartoitettava asukkaan 

elämänhistoriaa, tavat ja tottumukset yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. 

Omahoitajanparin on tehtävä asukkaan arviointiväline eli Resident Assessment 

Instrument (RAI) viimeistään kahden viikon kuluessa asukkaan tulosta osastol-

le.  Omahoitajan on myös jatkettava asukkaan arviointivälineen tekemistä aina 

puolen vuoden välein hoidosta.  Jos asukkaan tila muuttuu, niin on tehtävä uusi 

asukkaan arviointiväline. Omahoitajan on tehtävä asukkaalle hoito- ja kuntou-

tussuunnitelma asukkaan arviointivälinettä ja elämänkaarilomaketta hyväksi 

käyttäen. Hänen on otettava asukas ja omainen huomioon tehdessään hoito- ja 

kuntoutussuunnitelmaa. Suunnitelmien on valmistuttava viimeistään kuukauden 

kuluessa osastolle tulosta. Suunnitelmat päivitetään puolivuosittain. Omahoita-

jan on myös tehtävä asukkaan esittely ja voimavarakortti yhteistyössä asukkaan 

ja omaisten kanssa. Hänen on huolehdittava siitä, että ne ovat asiakkaan huo-

neen seinällä ja ajan tasalla. (Aurora-koti 2010.) 

 

Omahoitaja on vastuussa asukkaan hoidosta ja hoidon tavoitteiden toteutumi-

sesta. Hänen on huolehdittava sekä suullisesta että kirjallisesta tiedottamisesta 

työyhteisölle ja tiimin jäsenille, jotta he tietävät riittävästi asukkaasta antaakseen 

hoitoa. Omahoitaja hoitaa asukkaan asioita olleessaan työvuorossa, jos se on 

mahdollista. (Aurora-koti 2010.) 

 

Omahoitajan ollessa poissa korvaava hoitaja hoitaa asukkaan asioita omahoita-

jan laatiman hoitosuunnitelman mukaan. Omahoitajan on seurattava lääkehoi-

don toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia. Hänen on kirjattava havainnot tarvitta-
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essa ja tiedotettava niistä muulle tiimille ja hoitavalle lääkärille. Hänen on huo-

lehdittava seurantamittauksista kuten verenpaine ja paino. Omahoitaja vastaa 

asukkaan riittävästä ulkoilusta ja aktivoinnista sekä viriketoimintaan osallistumi-

sesta. Hän arvioi hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista yhdessä asuk-

kaan, omaisen ja työyhteisön muiden jäsenten kanssa. Hän kirjaa arvioinnin 

hoitosuunnitelmaan vähintään puolivuosittain.  (Aurora-koti 2010.) 

 

Omahoitaja vastaa asukkaan omaisuuden hoitamisesta. Hän vastaa ensimmäi-

nen yhteistyökokouksen järjestämisestä asukkaan ja omaisten kanssa siten, 

että asukkaan asioita käsittelevä yhteistyökokous on viimeistään kuukauden 

kuluessa osastolle tulosta ja tämän jälkeen vähintään kerran vuodessa. Oma-

hoitajan on pidettävä huolta siitä, että asukas sekä hänen omaisensa ovat ajan 

tasalla osaston toiminnasta ja pitkäaikaishoidosta. Omahoitajan on pidettävä 

aktiivisesti yhteyttä omaisiin heidän toivomallaan tavalla. (Aurora-koti 2010.) 
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3 MUISTISAIRAUS 

 

 

Muistisairaus on sairautena pysyvä ja etenevä Se aiheuttaa toimintakyvyn las-

kua, muisti- ja käyttäytymishäiriöitä. Toimintakyvyn lasku vähentää kykyä selviy-

tyä päivittäisistä toiminnoista lisäten palvelun tarvetta. Muistisairaudella tarkoite-

taan elimellistä, aivoja vaurioittavan sairauden aiheuttamaa laaja-alaista muistin 

ja tiedonkäsittelyn heikentymistä, joka vaikuttaa arkiselviytymiseen. Kyseessä 

on oirekokonaisuus, johon muistihäiriön lisäksi liittyy vähintään yksi seuraava 

oire: kielelliset häiriöt, kätevyyden heikkeneminen, tunnistamisen vaikeutuminen 

ja monimutkaisten älyllisten toimintojen heikkeneminen. Oireet voivat olla ohi-

meneviä, pysyviä tai eteneviä riippuen aiheuttavasta syystä. Etenevä muistisai-

rauden yleisimmät syyt ovat Alzheimerin tauti ja verisuoniperäinen (vaskulaari-

nen) muistisairaus. Muita muistisairauksia aiheuttavia syitä ovat mm. Lewyn 

kappale -tauti, frontaalidementia, aivovammat ja päihteet. (Erkinjuntti & Huovi-

nen 2008, 62; Sulkava 2003,72; Granö ym.2006, 7-8; Käypä hoito 2006.) 

 

Muistisairaus luokitellaan vaikeusasteen mukaan lieväksi, keskivaikeaksi ja vai-

keaksi. Lievästi ja keskivaikeasti muistisairastunut pystyy yleensä elämään ko-

tonaan säännöllisen avun turvin, kun taas vaikeasti muistisairastunut tarvitsee 

jo ympärivuorokautista auttamista ja valvontaa. Lievää muistisairautta sairasta-

van henkilön hoidossa pyritään yhdistämään mahdollinen oireita helpottava lää-

kehoito ja muut toimintakykyä säilyttävät kuntoutusmenetelmät. (Erkinjuntti & 

Huovinen 2008, 64–68; Granö ym. 2006, 15.)  

 

Muistisairauksiin on kehitetty erilaisia tehokkaita lääkehoitoja, mutta lääkehoi-

don rinnalla muistisairastuneet tarvitsevat myös neuvontaa ja ohjausta etene-

västä sairaudesta 
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3.1 Vaikeat käytösoireet 

 

Muistisairaudet aiheuttavat kognitiivisia oireita eli ihmisen tietoa käsittelevään 

prosessiin liittyviä oireita, mutta ne myös altistavat psykologisiin oireisiin ja käyt-

täytymisen muutoksiin, joita kutsutaan käytösoireiksi. Käytösoireet ovat inhimil-

lisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä oireryhmä. Ne heikentävät merkittävästi 

muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä altistavat 

omaiset uupumukselle.( Vanhustyön keskusliitto, 2010.)  

 

Käytösoireita todetaan jossakin sairauden vaiheessa 90-prosentilla muistisai-

raista. Niitä esiintyy lievässä keskivaikeassa ja vaikeassa muistisairaudessa. 

(Erkinjuntti & Huovinen 2008, 182.) Käytösoireisiin kuuluu erilaisia muotoja.  

 

Käytösoireet saattavat liittyä vain tiettyyn muistisairauden vaiheeseen ja voivat 

siten olla suhteellisen lyhytaikaisia. Toisaalta taas oireiden esiintyminen voi olla 

jaksottaista. Osa käytösoireista on kohtalaisen hyvin hoidettavissa, kun taas 

eräissä oireissa esimerkiksi psykiatrisen lääkehoidon mahdollisuudet ovat hyvin 

rajalliset. Esimerkiksi muistisairauteen liittyviä harhoja ja levottomuutta pysty-

tään usein lievittämään nykyaikaisella psyykelääkkeellä varsin tehokkaasti, kun 

taas pitkälle edenneeseen muistisairauteen liittyvät vaeltelu ja huutelu, pukemi-

nen ja riisuminen, sekä lisääntynyt seksuaalisuus ovat oireita, joihin ainakin 

psyykelääkkeillä voidaan vaikuttaa vain vähän. Käytösoireet tulisi hoitaa lääk-

keillä vain silloin, kun ne vaikuttavat potilaan selviytymiseen tai rasittavat asian-

omaista tai omaista. (Leinonen & Santala 2002, 3363.) 

 

 

 

3.1.1 Psyykkiset oireet 

 

Muistisairaiden psykoottisilla oireilla tarkoitetaan harhaluuloja ja aistiharhoja. 

Harhaluulot ovat tavallisempia iäkkäimmillä potilailla sukupuoleen katsomatta. 

Niitä tulee, kun selviytyminen päivittäisistä askareista selvästi huononee. Aisti-

harhoja saattaa ilmetä millä tahansa alueella. Ne voivat tulla näköharhoina, kuu-
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loharhoina, haju- ja makuharhoina tai tuntoharhoina. (Erkinjuntti ym. 2006,130–

131.)  

 

Alkuvaiheessa sairastunut saattaa masentua omasta tilastaan. Ei ole helppoa 

huomata, että henkiset kyvyt taantuvat. Ja sekin vaivaa mieltä, että tietää sai-

rastuneensa parantumattomaan tautiin. Toisaalta masennus voi johtua tunneti-

loja säätelevien keskushermoston välittäjäaineiden rappeutumisesta. (Erkinjuntti 

ym. 2009, 153–154.) 

 

Apatialla tarkoitetaan tunne-elämän latistumista, aloitekyvyn puutetta, välipitä-

mättömyyttä ja motivaation sekä mielenkiinnon vähenemistä. Apatiasta kärsivä 

ei tunnu iloitsevan eikä surevan samalla tavalla kuin ennen. Apatia ilmenee 

yleensä itsenäisenä oireistona ilman masennusta. (Erkinjuntti ym. 2006, 128.) 

 

 

3.1.2 Fyysiset oireet 

  

Tyypillisiä levottomuuden oireita ovat mm. jatkuva puhuminen, saman asian 

kyseleminen, vaeltelu, tavaroiden kerääminen, piilottelu ja hypisteleminen. 

Usein levottomuus kuvastuu vihamielisenä käyttäytymisenä: kiukkuiluna, kiroi-

luna, uhkailuna, ovien paiskomisena tai fyysisenä väkivaltana.  

 

Levottomuus ja aggressiivisuus liittyvät usein potilaan heikentyneeseen älylli-

seen tasoon ja huonontuneeseen kykyyn selvitä päivittäisistä toiminnoista. (Er-

kinjuntti ym 2009, 155.) 

 

 

3.1.3 Muut muistisairauteen liittyvät oireet 

 

Etenevää muistisairautta sairastavan potilaan persoonallisuus voi muuttua, joko 

niin että aikaisemmat personaalilliset piirteet korostuvat tai ne katoavat tai il-

maantuu täysin uusia piirteitä. Sairauden edetessä tuttu ja turvallinen ihminen 
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saattaa muuttua äkkipikaisesti epäluuloiseksi, tahdittomaksi, ilkeäksi, pelok-

kaaksi, saidaksi tai poissaolevaksi. (Erkinjuntti ym. 2009, 155–156.)  

 

Unihäiriöt lisääntyvät myös muistisairauden edetessä. Tämä merkitsee, että 

unen laatu muuttuu. Yöuni ei ole enää jatkuvaa, vaan heräämisiä on runsaasti 

ja siten unen suhteellinen määrä jää vähäiseksi. Vuorokausirytmi muuttuu, ja 

potilas nukkuu päivällä ja valvoo yöllä. (Erkinjuntti ym. 2006, 131.)  

 

Seksuaalisen käytöksen muutokset ovat sensitiivisiä asioita useille. Seksuaa-

liaktiivisuus voi joko vähetä tai lisääntyä. Se voi myös kohdistua yllättäen täysin 

vieraaseen henkilöön. Tällainen käytös ei ole tahallista, vaan se kuuluu sairau-

den kuvaan. (Erkinjuntti & Huovinen 2008, 187.) 
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4 KÄYTÖSOIREIDEN HOITO 

 

 

Käytösoireita esiintyy jossakin vaiheessa 90 %:lla eri lähes kaikilla muistisaira-

uksissa. Ne heikentävät elämänlaatua, lisäävät palvelujen tarvetta ja ovat tär-

kein pitkäaikaishoidon alkamisen syy.  Käytösoireita pitää hoitaa, kun ne rasit-

tavat potilasta tai heikentävät hänen omatoimisuuttaan tai sosiaalista vuorovai-

kutusta.  Hoito on aiheellista myös silloin, kun oireet aiheuttavat vaaratilanteita 

potilaalle itselleen tai muille. (Terveyskirjasto 2010.) 

 

Käytösoireiden tunnistaminen ja hoitaminen ovat tärkeitä. Käytösoireiden tutki-

minen alkaa perusteellisella potilaan ja omaisen tai hoitajan haastattelulla, joka 

tehdään lääkärinvastaanotolla ja jolla pyritään selvittämään oireiden kesto, vai-

keus, vuorokausi vaihtelu ja oireistoa pahentavat tai helpottavat tekijät. (Erkin-

juntti ym. 2009, 159.) Käytösoireiden tutkiminen kuuluu lääkärin tehtäviin 

 

Käytösoireiden hoidon kannalta on pyrkiä ymmärtämään oireen syy. Joskus 

taustalla voi olla kipu, tulehdus tai muu fyysinen syy, jonka toteaminen ja hoita-

minen poistaa myös käytösoireen. ( Sulkava ym. 2006, 18.)  

 

Kaikkiin käytösoireisiin ei ole lääkehoitoa. Tällaisia oireita ovat mm. kuljeskelu, 

huutelu, itsensä vahingoittaminen esimerkiksi raapimalla tai hakkaamalla, nä-

pistely, kätkeminen, esineiden syöminen, yliseksuaalisuus. (Muistiliitto 2006.) 

 

Käytösoireen syntyyn vaikuttavat tekijät on usein tutkimuksissa jaettu fyysisiin 

esimerkiksi kipu, huono ravitsemus, lääketieteellisiin esimerkiksi lääkkeen hait-

tavaikutus, oheissairaus ja psykososiaalisiin tekijöihin esimerkiksi kognitiiviset 

muutokset, ympäristö, vuorovaikutussuhteet. (Eloniemi-Sulkava, Ulla 2008.) 

 

Lisäksi on syytä huomioida ihmisen elämän kulusta, persoonallisuudesta ja kult-

tuurista nousevat tekijät. (Voutilainen & Tiikkainen 2008, 238.) Useimmat käy-

tösoireet hoidetaan lääkkeillä, jos oireet ovat vaikeita. Toisaalta käytösoireet 

voidaan hoitaa lääkkeettömällä hoidollakin. (Erkinjuntti ym. 2009, 158–159). 
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4.1 Lääkehoito 

 

Käytösoireiden lääkehoito on perusteltua, kun käytösoireet aiheuttavat huomat-

tavaa rasitusta potilaalle tai heikentävät hänen toimintakykyään, kuten sosiaalis-

ta vuorovaikutusta ja kykyä huolehtia itsestään. Hoito on aiheellista myös silloin, 

kun oireet aiheuttavat vaaratilanteita. ( Koponen ym. 2001, 277.) 

 

Koska muistisairaat ovat erityisen herkkiä sivuvaikutuksille, on tärkeätä, että 

lääkkeitä käytettään harkitusti ja kokeneesti ja että lääkitys aloitetaan pienim-

mistä annoksista hitaasti lisäten. Lääkitystä käytetään tavallisimmin säännölli-

sesti otettuna, vaikka esimerkiksi ahdistuneisuuslääkkeitä voidaan käyttää myös 

tilanteen vaatiessa, tarvittavina lääkkeinä. Lääkkeelliset hoitokeinot ovat usein 

tarpeen myös niissä tilanteissa, jossa käytösoireet vaikuttavat hoitopaikkarat-

kaisuun tai aiheuttavat omaisen uupumista. (Erkinjuntti ym. 2009, 160–161; Ko-

ponen ym. 2001, 277. ) 

 

Yleisesti käytetyt lääkkeet ovat; 

Lääkeryhmä Lääkkeet Tarkoitus 

Masennuslääkkeet Cipramil, Zoloft, Fe-

varin Remeron, Efexor 

Masennuksen ja  

ahdistuneisuuden hoi-

toon. 

Ahdistuneisuuslääkkeet Oxepam, Temesta, 

Diapam 

Levottomuuden ja 

ahdistuneisuuden hoi-

toon. 

Psykoosilääkkeet Risperdal, Zyprexa, 

Seroquel, Serenase 

Auttavat vaikeaan levot-

tomuuteen tai harhoihin 

ja harhaluuloihin.  

( Käypä hoito 2010.) 
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4.2 Lääkkeetön hoito 

 

Käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia. Lääkkeettö-

mässä hoidossa pyritään löytämään käyttäytymistä laukaisevat tekijät ja koh-

dentamaan hoito näiden tekijöiden mukaisesti. Lääkkeettömän hoidon ydin on 

käytösoireita laukaisevien tekijöiden pohjalta suunniteltu ja tavoitteellisesti to-

teutettu hoito, joka sovitusti dokumentoidaan ja arvioidaan. (Eloniemi- Sulkava 

2006, 11.)   

 

Lääkkeettömän hoidon taustafilosofiana on käytösoireen ymmärtäminen viestik-

si muistisairaan ihmisen sisäisestä mielenmaailmasta ja pahasta olosta (Harti-

kainen & Lönnroos 2008, 121). Kaikkia käytösoireita ei tarvitse hoitaa lääkkeillä. 

Osa oireista on niin lieviä, että hoidoksi riittää oireiston luonteen selvittäminen 

potilaille ja omaisille. Joskus hoitoympäristön muuttaminen kuten valaistuksen 

säätäminen virikkeiden lisääminen tai liiallisten virikkeiden vähentäminen riittä-

vät. (Erkinjuntti ym. 2009, 159.)  

 

Lääkkeettömässä hoitomuodossa hoitavien henkilöiden vuorovaikutustaitojen 

lisäämiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomioita. Käytösoireiden lääkkeettömiä 

hoitomuotoja ovat mm. psykososiaaliset hoitomuodot, psykomotoriset terapiat, 

musiikkiterapia ja muut luovat terapiat, sekä virkistys- ja muu toiminta. (Kopo-

nen & Saarela 2001, 463). 

 

Psykososiaalisiin hoitomuotoihin kuuluvat tunne-elämää tukevat ja kognitiivises-

ti suuntautuneet lähestymistavat (validaatio- ja realiteettiterapia), virikkeitä pai-

nottavat terapiat, sekä käyttäytymisen ja vuorovaikutustapojen muokkaaminen 

(behavioraaliset terapiat). Tunne-elämää tukevien ja kognitiivisesti suuntautu-

neiden hoitomuotojen toiminnan tavoitteena pidetään potilaan psyykkisen toi-

mintakyvyn kohentumista. Muistipotilaiden hoidossa käytettävän psykoterapeut-

tisen toiminnan tavoitteena on usein konkreettista tukea antava ja turvallisuutta 

lisäävä vuorovaikutus. Masentuneille potilaille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat 

vielä kohtuullisen hyvät, suositellaan tunnekokemuksia painottavaa psykotera-

peuttista vuorovaikutusta. Siihen voi sisältyä esimerkiksi rauhoittavaa muistelua 
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sekä luovia ja stimuloivia terapioita, kuten taideterapiaa tai erilaisia liikuntamuo-

toja Käyttäytymistä muokkaavat terapiat ovat tuloksellisia, silloin kun ne ovat 

käytös- tai oirespesifisiä, mikä edellyttää, että käyttäytyminen kuvataan ja mää-

ritellään mahdollisimman tarkasti. Terapian avulla on saatu myönteistä vaikutus-

ta fyysiseen levottomuuteen, aggressiivisuuteen ja verbaalisesti kiihtynyt käytös 

on vähentynyt. Käyttäytymisen kuvauksen jälkeen arvioidaan ei-toivottua käyt-

täytymistä edeltävät tapahtumat ja tekijät sekä sitä seuraavat tapahtumat. (Ko-

ponen & Saarela 2001, 464–466). 

 

Psykomotorisissa hoitomuodoissa käytetään sairastuneen yksinkertaisia aktivi-

teetteja, kuten pelejä ja urheilullisia elementtejä. Näitä voivat olla esimerkiksi 

isot ja pienet pallot. Keskeisiä tavoitteita ovat sairastuneen aktivointi, sosiaali-

sen kanssakäymisen säilyttäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. ( Koponen & 

Saarela 2001,466.) 

 

Muisteluterapialla taas vältetään tunneperäisiä konflikteja aiheuttavia aiheita ja 

pyritään siihen, että sairastuneen kokisi mielihyvää ja hänen identiteettinsä vah-

vistuu. Muisteluterapian on todettu parantavan itsetuntoa ja tukevan iäkkäiden 

identiteettiä. (Koponen & Saarela 2001, 467.) 

 

Virikkeitä painottavissa hoitomuodoissa pyritään tuottamaan potilaalle mielihy-

vän kokemuksia. Ne voivat sisältää esimerkiksi askartelua, tanssi-, taide- tai 

lemmikkieläinterapiaa. Musiikkiterapiassa on havaittu, että hyvin vaikeaakin 

muistisairautta sairastavat saattavat reagoida musiikkiin. Kyky kokea musiikin 

avulla tunne-elämyksiä ei katoa kognitiivisten kykyjen heikentyessä. Musiikkite-

rapian on havaittu lisäävän sairastuneen aktiivista osallistumista ja vähentävän 

levotonta käyttäytymistä. Aktiviteetit ja opastus voivat tukea toiminnallisuutta ja 

vähentää käytöshäiriöitä. ( Koponen & Saarela 2001, 467.) 

 

Jos oireena on kovaääninen huutelu, tulee ensisijaisesti selvittää, ettei sairastu-

neen huutojen aiheuttajana ole masennus, kipu, hoitamaton sairaus tai fyysinen 

epämukavuus. Voimakasta ympäristömelua ei tulisi olla. Huutelusta aiheutuvan 

melun välttämiseksi voidaan seinille ripustaa ryijyjä tai muita melua absorboivia 
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esineitä, kuten tukevat matot. Television, radion, ovikellojen ja puhelinten ää-

nenvoimakkuudet tulee säätää mahdollisimman hiljaisiksi. Hiljaisella taustamu-

siikilla näyttää olevan myönteistä vaikutusta levottomuuden ehkäisyssä. (Erkin-

juntti ym. 2001.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten omahoitajuus tukee muis-

tisairauksien vaikeiden käytösoireiden hoitamista. Tutkimuksen tavoitteena on 

tuoda esille työmenetelmiä, joita omahoitajat käytävät vaikeiden käytösoireiden 

potilaiden hoidossa ja miten omahoitajuutta voidaan kehittää tulevaisuudessa. 

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Minkälaisia hoitotyön menetelmiä omahoitajat käyttävät hoitaes-

saan käytösoireista muistisairasta potilasta? 

2. Tukevatko nämä menetelmät käytösoireiden hoidossa? 

3. Miten omahoitajuutta voisi kehittää tulevaisuudessa käytösoirei-

den hoidossa? 
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6 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

6.1 Tutkimusympäristö 

  

Tutkimusympäristönä on Espoon kaupungin Vanhustenpalvelujen Aurora-koti 

osasto 5. Osasto on 30-paikkainen psykogeriatrinen osasto. Osasto on jaettu 

kahteen soluun, joista toisessa hoidetaan psykiatrisia asukkaita ja toisessa 

muistisairaita, vaikeasti käytösoireisia potilaita. Yhdessä solussa on 15 asukas-

paikkaa. Osastolla ei voi saada pysyvää hoitopaikkaa, vaan asukkaat menevät 

stabiilissa vaiheessa lopulliseen hoitopaikkaan, joka saattaa olla kaupungin 

omana toimintana ylläpidetty hoivakoti tai kaupungin yksityiseltä palvelutuotta-

jalta ostama hoivakodin palvelu. (Kokko 2010.)  

 

Osastonhoitajan viran lisäksi osastolla on 9 sairaanhoitajan, 12 lähihoitajan ja 5 

laitosapulaisen tointa. Lisäksi osaston hoitotiimiin kuuluu sosiaalihoitajan, fy-

sioterapeutin ja hammashoidon palvelut. Osastolla tehdään jaksotyötä kolmes-

sa vuorossa. (Kokko, 2010.)  

 

Osaston asukkaiden keski-ikä on korkea ja useimpien toimintakyky on alentunut 

väliaikaisesti tai pysyvästi. Monet asukkaat tarvitsevat apua kaikissa päivittäi-

sissä toiminnoissa. Työ osastolla edellyttää henkilökunnalta korkeaa osaamista 

sekä fyysistä että henkistä jaksamista. Osastolla on tavoitteena tuottaa laadu-

kasta asukkaan tarpeet huomioon ottavaa kokonaisvaltaista hoitotyötä. Hyvän 

hoitotyön tuottaminen edellyttää koulutettua ja motivoitunut henkilöstöä ja riittä-

viä resursseja hoidon toteuttamiseen. (Kokko 2010.)  

 

Osastolla molemmissa soluissa on 11 yhden hengen huonetta ja 2 kahden 

hengen huonetta. Asukkaille annetaan huoneet terveydentilan perusteella. Jo-

kaiselle potilaalle valitaan omahoitajapari (sairaanhoitaja ja lähihoitaja), joiden 

tehtävänä on huolehtia kokonaisvaltaisesti asukkaan tarpeista. Hoitoaika on 

muistisairaiden puolella keskimäärin 4-12 kuukautta ja psykiatrisella puolella 

jopa vuosia. (Kokko 2010.) 
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6.2 Laadullinen tutkimus 

 

Opinnäytetyössämme käytimme laadullista tutkimusmenetelmää, koska tutkim-

me hoitotyöntekijöiden kokemuksia.   

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ihminen, hänen elämäpiirinsä sekä 

niihin liittyvät merkitykset. Laadullisen tutkimuksen alueella on käytössä run-

saasti erilaisia aineisto keruumenetelmiä, esimerkiksi haastattelu tai videointi. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 16.)   

 

Laadullisella aineistolla tarkoitetaan pelkistetyimmillään aineistoa, joka on ilmai-

sultaan tekstiä. Teksti voi olla syntynyt tutkijasta riippuen tai riippumatta. Laa-

dullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma parhaimmillaan elää tutkimus-

hankkeen mukana. Tämä tarkoittaa ainakin osin sitä, että kvalitatiivisilla mene-

telmillä saavutetaan ilmiöiden prosessiluonne. (Eskola & Suoranta 2001, 15–

16.) 

 

 

6.3 Aineiston keruu 

 

Tavallisimpia aineistonkeruumenetelmiä kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutki-

muksessa ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin pe-

rustuva tieto.  Näitä voidaan käyttää tutkittavan ongelman mukaan vaihtoehtoi-

sina, rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltyinä. (Tuomi & Sarajärvi 2009,71.)  

 

Aloitimme opinnäytetyön aineiston keräämisen hakemalla luvan kyselytutkimuk-

sen Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen esikunnalta, tammikuussa 

2011, joka myönsi tutkimusluvan tähän tutkimukseen helmikuussa 2011 Lähe-

timme lupahakemuksen yhdessä tutkimussuunnitelman kanssa Espoon kau-

pungille.  
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Aineiston keruumenetelmänä tässä opinnäytetyössä, käytimme kyselyä. Valit-

simme opinnäytetyössämme aineiston keruumenetelmäksi kyselylomakkeen, 

jossa on avoimia kysymyksiä, koska uskoimme sen tuovan monipuolisesti ja 

kattavasti tietoa aiheestamme.  Avoimien kysymysten perusteluna voidaan pitää 

sitä, että avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden kertoa, mitä 

hän todella ajattelee. Kyselylomakkeet vietiin henkilökohtaisesti Aurora-kotiin. 

Samassa tilaisuudessa kerrottiin henkilökunnalle meidän opinnäytetyöstä. Pai-

kalla oli 5 omahoitajaa, jotka suostuivat osallistua tutkimukseen. He saivat kyse-

lylomakkeen, saatekirjeen ja palautuskirjekuoreen.  (Liite 3). Paikalla tuotiin 

myös palautuslaatikon, joka oli hyvin suljettuna. Osallistujille annettiin 4 viikon 

ajan vastata kyselylomakkeeseen ja palautuspäivämäärä oli kirjoitettu saatekir-

jeessä.   

 

Kyselylomakkeella suoritetussa tutkimuksessa tutkija ei vaikuta olemuksellaan 

eikä läsnäolollaan vastauksiin, toisin kuin esim. haastattelussa. Luotettavuutta 

parantava tekijä on myös se, että kysymykset esitetään jokaiselle koehenkilölle 

täysin samassa muodossa. Lisäksi vastaaja voi valita itselleen sopivimman vas-

taamisajankohdan ja hän voi rauhassa pohtia vastauksia ja tarkistaa niitä. (Aal-

tola & Valli 2001,101.) 

 

 

6.4 Aineiston analysointi 

 

Aineisto analysoitiin sisällön analyysilla. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla 

voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Se on tapa 

järjestää, kuvailla ja kvantifioida tutkittavaa ilmiötä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

4). Laadullisen sisällönanalyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja siten 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola & Suoranta 1998, 137). 

 

Sisällönanalyysilla pyritään samaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa. Analyysin lopputuloksena tuotetaan tutkittavaa ilmiötä  

kuvaavia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmä, käsitekartta tai malli. Käsite-

järjestelmällä, - kartalla ja mallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkittavaa il-
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miötä kuvailevaa kokonaisuutta, jossa esitetään käsitteet, niiden hierarkia ja 

mahdolliset suhteet toisiinsa. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). 

 

Vastauslomakkeet saatettuamme, otettiin kopiot että jokaisella meistä olisi kaik-

ki vastaukset.  Ennen analysoinnin aloittamista, jokainen meistä luki tutkimusai-

neisto läpi useita kertoja. Sen jälkeen tutkimusaineisto jaettiin kahteen meidän 

keskenämme. Kumpikin käsitteli osansa vastauksista sanatarkasti. Vastauksien 

käsittelyn jälkeen, me tapasimme ja tarkistimme toistemme kirjoitukset. Tapaa-

misessa tarkastimme, miten saadut vastaukset vastasivat meidän tutkimuksen 

pääkysymyksiin. 
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7 TULOKSET 

 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen tulokset on esitetty tekstinä. Opinnäytetyön 

tuloksissa omahoitajat toivat esille erilaisia tekijöitä, jotka kuuluvat omahoitajuu-

teen. Ne tekijät ovat mm. omahoitajien tärkeimmät työmenetelmät vaikeiden 

käytösoireiden hoidossa, omahoitajuus työmenetelmänä asukkaan arjessa, jak-

samista edistäviä tekijät omahoitajuudessa ja omahoitajuuden kehittäminen. 

 

 

7.1 Tutkimuksen osallistujat  

 

Tutkimukseen osallistui Aurora-kodin 12 omahoitajasta kymmenen, jotka työs-

kentelivät muistisairaiden vaikeiden käytöshäiriöiden solussa. Vastausprosen-

tiksi muodostui 83,3 %,. Tutkimuksen osallistujat olivat ammatiltaan sairaanhoi-

tajia, lähihoitajia ja perushoitaja. Heidän ikäjakauma oli 28–59 vuotta. Työko-

kemus Aurora-kodissa vaihteli kymmenestä kuukaudesta 20 vuoteen.   Kaikilla 

osallistujilla oli kokemusta omahoitajatyöskentelystä Aurora-kodissa kuudesta 

kuukaudesta 15 vuoteen. Hoito-alalla kokemus oli osallistujille 3 vuodesta 29 

vuoteen. Omapotilaiden määrä vaihteli kahdesta viiteen 

 

 

7.2 Omahoitajien tärkeimmät työmenetelmät  

 

Tutkimuksessa ensimmäinen avoin kysymys koski työmenetelmiä, joita omahoi-

tajat käyttävät hoitaessaan käytösoireista muistisairasta asukasta. Tämän ky-

symyksen yhteydessä, tavoitteena oli saada selville, miten omahoitajuus työ-

menetelmänä näkyy potilaan arjessa. Omahoitajat toivat esille erilaisia työme-

netelmiä, joita he käyttävät hoitotyössään. Tutkimuksen kysymyksen vastauk-

sissa ilmeni, että omahoitajien tärkeisiin työmenetelmiin käytösoireiden asuk-

kaiden hoidossa kuuluu vuorovaikutuksen hoitotyön menetelmiä, ennaltaehkäi-

seviä hoitotyön menetelmiä, hyvän elinympäristön luomisen menetelmä. 
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7.2.1 Vuorovaikutus hoitotyön menetelmänä 

 

Vuorovaikutuksen hoitotyön menetelmät ovat omahoitajien mielestään tärkeitä 

käytösoireiden hoitotyössä. Vuorovaikutuksen käyttö jakaantuu ihmisenä olemi-

seen, huumorin ja luovuuden käyttöön käytösoireista kärsivien asiakkaiden koh-

taamisessa. Ihmisenä oleminen merkitsee sitä, että hoitotyötä potilaan kanssa 

tehdään ihmisenä, eikä pelkästään hoitotyöntyöntekijänä.  

… Olen ihminen ihmiselle, käytän huumoria ja hyödynnän luovuut-
ta. 

 

Kaikkien osallistujien mukaan (10) ihmisenä olemiseen kuuluu monia tärkeitä 

asioita. Omahoitajat vaikuttavat muistisairaiden vaikeisiin käytösoireisiin olemal-

la rauhallisia ja luomalla luottamukselliset hoitosuhteet muistisairaisiin. He käyt-

tävät avoimuutta, myönteistä elämän asennetta ja kunnioitusta.   

 

…Omahoitaja ammatin eettisiin periaatteisiin kuuluu: elämän kun-
nioittaminen esim. asukkaalla on oikeus päättää mitä päällensä lait-
taa, millä tavoin haluaa itseään puhuteltavan.  

 

… Omahoitajan ilmeet, äänen käyttö, katse ja koko omahoitaja 
olemus kertovat siitä, kuinka hyvin vanhusta kunnioitetaan ja kuinka 
hyvin hänen yksilöllisyytensä otetaan huomioon. 

 

Kaikki osallistujat pitivät rauhallista suhtautumista muistisairaiden hoidon lähtö-

kohtana. Heidän mielestään turvallinen ja rauhallinen kanssakäyminen tukevat 

muistisairaita, joilla on vaikeita käytösoireita heidän arkielämässään.  

 

… Arvostavan, rauhallisen kohtaaminen ja yksilöllinen hoitotyö, 
jonka pitäisi perustua hoitotyön suunnitelmaan. 

 

… Yritän selvittää vaikeudet rauhallisuudella ja käyttämällä hoito-
työn keinoja, olemalla ammatillinen, mutta ymmärrän muistisairauk-
sia oireita ja käyttäytymistä. 

… Luoda kontaktit potilaaseen, omaisiin, luottamuksellinen suhde.  

 



29 

 

Suurin osa omahoitajista (8) koki puhetavan merkittävänä tekijänä hoidossa. 

Heidän mielestään asioista puhumisen asiakkaiden kanssa pitäisi tapahtua ta-

vallisella käyttökielellä. Käytösoireista kärsivän kanssa puheen on oltava selke-

ää ja asiat on kerrottava hitaasti. Osa omahoitajista (4) oli sitä mieltä, että sa-

nominen ei välttämättä aina auta. Silloin on hyvä antaa potilaalle oma aikaansa.  

… Ystävällinen puhe ja myötätuntoinen puhe jos kivulias hymy se-
kä rauhallinen kosketus. 

 

… Hiljainen selkeä puhe, lyhyet konkreettiset lauseet. 

 

… Rauhallinen työote, kärsivällisyys, tasainen puhe tai hiljaisuus. 
Pitää antaa asukkaalle aika. 

 

Omahoitajat (8) toivat esille myös huumorin käytön, joka on usein laukaiseva 

keino tiukoissa tilanteissa.  

… olen läsnä ja mukana ja menen mukaan, mutta en lapsellisella 
tavalla, vaan tuen jäljellä olevia taitoja ja vaikutan vaikeiden tilan-
teiden ratkaisuun  

 

… Elämän laadun kohottaminen: käytösoireen helpottamisessa tar-
vitaan myös huumoria. 

 

… Tukea ja ylläpitää omahoidettavan kykyä (toimintakyky), paran-
taa ja kuntouttaa psyykkinen ja fyysinen toimintakyky. 

 

 

7.2.2 Ennaltaehkäiseviä hoitotyön menetelmiä 

 

Kaikkien omahoitajien (10) mukaan vaikeat käytösoireet voidaan ehkäistä jär-

jestämällä erilaisia toimintoja asukkaille. Pientuokioiden toimintoja tukemalla 

voidaan auttaa potilaita. Niihin kuuluu erilaisia asioita mm. laulu, tanssi, ohjaa-
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minen, perustelu, vakuuttaminen ja lääkehoito. Monissa tutkimuksissa ennalta-

ehkäiseviä hoitotyön menetelminä pidettiin tärkeinä menetelminä.  

 

… Käytän laulua, hyräilyä ja musiikkia hoitotilanteessa, saatan hie-
roa, koskea. 

 

… Luoda virikkeellistä toimintaa. 

 

… Ennakoi tilanteita ja yritän ehkäistä ennakolta käytösoireita ole-
malla läsnä. 

 

… Puhutaan mitä tehdään ennen kuin tehdä ja tuetaan omatoimi-
suutta. Lisaksi lääkkeen antaminen etukäteen rauhoittaa myös ti-
lanne. 

 

 

7.2.3 Hyvän hoitoympäristön luominen 

 

Kaikki omahoitajat (10) olivat samaa mieltä hyvästä hoitoympäristöstä.  Rauhal-

lista ja turvallista hoitotyöympäristöä pidettiin tärkeänä käytösoireiden hoidossa.  

… Rauhallinen ympäristö on tärkeä omapotilaille ja aina teen sillä 
tavalla että heillä olisi hyvää olla. 

 

…Luon sopiva ympäristö, joka helpottaa asukkaan oloa  

 

…Rauhallinen kiireetön ilmapiiri osastolla on tärkeää 

 

 

7.3 Omahoitajuus muistisairauksien vaikeiden käytösoireiden hoidon tukena 

 

Opinnäytetyömme toisen pääkysymyksen tavoitteena oli saada selville, voiko 

omahoitajuus työmenetelmänä tukea vaikeiden käytösoireiden hoitoa. Osallistu-
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jat kokivat omahoitajuuden keskeisenä hoitomuotona, jota toteutetaan koko-

naisvaltaisesti. Omahoitajuutta toteutetaan hoidon suoritusten suunnittelulla ja 

koordinoinnilla. Omahoitajien mukaan hoidon suoritukseen ja koordinointiin kuu-

luu hoitosuunnitelman tekeminen, hoidon toteutus ja arviointi, käytännön asiois-

ta huolehtiminen, voinnin seuraaminen, yhteistyön toteuttaminen, tiedon kulku 

ja potilaan puolesta puhuminen. 

 

 

7.3.1 Hoitosuunnitelman laatiminen 

 

Vastanneista hoitajista (6) oli tätä mieltä, että heidän tehtäviinsä kuuluu hoito-

suunnitelman laatiminen. Sen he kuvasivat tärkeäksi tehtäväksi, koska se ohjaa 

heidän töitään. Omahoitaja tutustuu alkuvaiheessa omapotilaaseensa. asuk-

kaan taustan selvittäminen on tärkeää hoidon eteenpäin viemistä varten.  

…Omahoitaja antaa ohjeet miten asukasta hoidetaan eli omahoita-
ja vastaa hoitojakson aikana hoidon suunnittelusta  

 

…tunnen potilaani taustat, tavat ja mieltymykset. 

 

…Nähdään potilas kokonaisuutena: fyysisissä, psyykkisissä ja so-
siaalisissa ongelmissa. Rohkaistaan potilaasta ilmaisemaan itseään 
haluamalla tavalla.  

 

 

7.3.2 Hoidon toteutus ja arviointi 

 

Kakkien osallistujien (10) mukaan omahoitajuus näkyy asukkaan arjessa, kun 

omahoitajat koordinoivat oman asukkaan hoitoa. Omahoitajat huolehtivat myös, 

että sovitut hoidot menevät eteenpäin. He pyrkivät olemaan jatkuvasti ajan ta-

salla paneutumalla omien asukkaidensa asioihin. 

  

…pidän hoitosuunnitelman ajan tasalla, toimin vastuullisesti ja 
asukkaan edun mukaisesti. 
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…kirjaan hoito mukaisten tavoitetta seuraten, päivittäisen kirjaami-
sen, jota arvioin päivittäin ja viikkotasolla ja korjaan tavoitetta muu-
tosten mukaan. 

 

… omahoitaja vastaa hoitojakson aikana sekä hoidon tavoitteiden 
toteutumisesta että hoidon arvioinnista. 

 

 

7.3.3 Käytännön asioista huolehtiminen 

 

Suurin osa omahoitajista (7) koki päivittäisten rutiinitoimenpiteiden tekemiset 

merkittävinä omien asukkaiden arjessa. He ovat tuonet esille erilaisia asioita, 

kuten arkisten asioiden hoitamisen ja virkeiden järjestämisen. Heidän mieles-

tään niissä toiminnoissa heillä on mahdollisuus seurata ja arvioida omien asuk-

kaidensa tyytyväisyyttä ja pärjäämistä. 

 

… Vuorossa ollessani, hoidan aina omapotilasta, hoidan suihkutus-
ta, saunakäyntejä. Huolehdin myös omapotilaan parturi- ja jalkahoi-
totarpeesta. 

 

…omahoitaja vastaa omapotilaan riittävästä ulkoilusta ja aktivoin-
nista sekä virketoimintaan osallistumisesta.  

 

 

7.3.4 Oman asukkaan puolestapuhuja ja tiedon välittäjä 

 

Omahoitajuus näkyy asukkaan arjessa, kun omahoitajat ajavat oman asukkaan 

asioitan eteenpäin ja pitävät oman asukkaan puolia erilaisissa tilanteissa. Vas-

taajista (7) oli samaa mieltä. Omahoitajista suurin osa (9) kuvasi tiedon kulun 

tärkeäksi. Sen avulla he pystyvät välittämään tietoa asukkaasta muille hoitajille 

ja keskustelemaan lääkärin kanssa.   

…Olen asukkaan puolestapuhuja hoitotyön asiantuntija ja päätök-
sen tekijä. Vastaan asukkaan hoidosta 24h ja koko hoitotyön koor-
dinoinnista. 



33 

 

… omahoitajana oon potilaan äänitorvi että omapotilaan asiat tulisi 
kuultua. 

 …tiedotan muille hoitajille hoidosta, sen tavoitteesta. 

…tiedotan asukkaiden mieltymyksistä ja hyvistä hoitotyön keinoista. 

…huolehdin että kaikki tiedot kulkee hyvin tiimille ja muiden tärkeä 
henkilölle esim. fysioterapeutti. 

 

 

7.3.5 Monniammatillinen hoitotyö  

 

Kaikki omahoitajat (10) ovat samaa mieltä. että yhteisötyö muistipotilaiden hoi-

dossa on keskeinen osa omahoitajuutta. He tekevät yhteistyötä päivittäin mui-

den hoitajien kanssa keskenään, muiden ammattilaisten kanssa kuten lääkärin 

tai eritystyöntekijöiden kanssa potilaiden hoitoa varten. He tekevät myös yhteis-

työtä sekä omaisten että muiden tahojen kanssa 

 

… on yhteistyössä lääkärin ja fysioterapeutin kanssa asukkaan 
kuntoutuksessa. 

...yhteydenpito muihin ammattiryhmiin. 

…järjestetään yhteistyökokoukset omaisten kanssa ja kannuste-
taan omaisia pitämään tiivistä yhteistyötä hoitohenkilökunnan ja 
asukkaan kanssa. 

 

 

7.4 Jaksamista edistäviä tekijöitä omahoitajuudessa 

 

Suurin osa omahoitajista (9) koki omahoitajuuden jaksamista edistäviksi teki-

jöiksi hyvän työyhteisön ja tiimityön merkityksen.  Tämän koettiin antavan moti-

vaatiota työnteossa.   

…vuorovaikutus muiden työntekijöiden kanssa, saa tarvittaessa 
neuvoja ja apua. 

…omahoitajapari ja kollegiaalinen tuki. 
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Osa hoitajista (4) koki myös erilaisiin koulutuksiin osallistumisen tärkeäksi ja 

sen, että on omahoitajana kiinnostunut päivittämään omia tietojaan käy-

tösoireisten asukkaiden hoidossa. 

 

…jatkuva kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta, ajan tasalla 
pysyminen… 

…koulutuksiin osallistuminen, omaehtoinen uuden tiedon hankki-
minen 

Suurin osa hoitajista (7) koki työaika-autonomian merkittäväksi jaksamista aja-

tellen. Suurin osa hoitajista oli sitä mieltä, että se estäisi työuupumusta.  Työ-

aika-autonomia antaisi riittävästi aikaa levätä vapaa-ajalla ja kerätä voimia. 

Myös se koettiin tärkeäksi, että hoitajia olisi joka työvuorossa riittävästi. 

 

…Työvuorojen rytmittäminen, ettei tulisi työuupumusta tai äkillistä 
stressiä. 

 

Osa omahoitajista (2) oli sitä mieltä, että jaksamista edistäisi työnohjauksiin 

osallistuminen. Hoitajien mielestä tämä antaisi tilaisuuden kertoa mieltä askar-

ruttavista asioista, jotka ovat tulleet työn aikana. Osa omahoitajista (2) koki po-

sitiivisen asenteen auttavan jaksamista. 

 

…työnohjaus on erittäin tärkeä. 

…Oma myönteinen asenne ja kiinnostus muistisairauksien hoitami-
seen. 

 

Osa omahoitajista (2) koki esimiehen edistävän jaksamista, esim. kannustamal-

la osallistumaan koulutuksiin. Osa omahoitajista (3) oli myös sitä mieltä, että 

esimies toimii jaksamista tukevana järjestäessään työnohjauksia omahoitajille.  

…osastonhoitaja aina järjestää ja antaa työnohjausta ja siten tukee 
omahoitajia. Hän antaa konkreettista apua tai tietoa. Esimiehellä 
ovi on aina auki… 
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Osa omahoitajista (4) koki hyväksi sen, että esimies oli aina saatavilla, kun he 

tarvitsivat konkreettista apua tai tietoa.  

…esimiestä on helppo lähestyä. 

…esimiehen kanssa voi keskustella vaikeista asioista. 

… jos epäkohtia, omien työnajan tarpeiden ottaminen. 

 

 

7.5 Omahoitajuuden kehittämiskohteet ja kehittämistyön edellytyksiä 

 

Osa vastaajista (5) oli sitä mieltä, että omahoitajuutta voisi kehittää tulevaisuu-

dessa käytösoireisten potilaiden hoidossa mm. lisäämällä koulutuksia.  Tämä 

koettiin hyväksi, koska koulutuksien avulla voisi paremmin pysyä ajan tasalla ja 

omat tiedot näin ollen päivittyisivät. 

 

…hoitajat osallistuisivat tarvittavasti koulutuksiin kuinka kohdataan 
käytösoireinen asukas ja kuinka heitä hoidetaan… 

 …tulevaisuudessa lisää koulutusta vaikeiden käytösoireiden asuk-
kaiden kanssa… 

…räätälöity koulutus tarvittaessa omahoitajalle… 

 

Osa vastaajista (2) oli sitä mieltä, että omahoitajat pitäisivät omana ammatillise-

na vastuunaan kehittää omaa osaamistaan. 

 

…omaa toimintaa pitää arvioida jatkuvasti ja miettiä kuinka asiat 
voisi tehdä toisin, että hoitotyö olisi vaikuttavaa… 

…hoitaja on itse vastuussa itsensä kehittämisestä... 

 

Osa hoitajista (2) oli sitä mieltä, että omahoitajuuden kehittymiseen vaikuttaisi 

se, että asukkaat otettaisiin enemmän huomioon ja tehtäväkeskeisyydestä luo-

vuttaisiin. 
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…huomioidaan henkilökemiat, potilaan ja hoitajan antipatiat ja 
sympatiat… 

…tehtäväkeskeisyydestä pitää luopua kokonaan ja aina lähteä ko-
konaan asukkaan lähtökohdista. 

 

Osa hoitajista (4) koki osaston yhteishengen tärkeäksi omahoitajuuden kehittä-

mistyön edellytykseksi.  

 

se, että viestintä olisi avointa ja rehellistä 

Olisi hyvä, jos päätökset tehtäisiin yhdessä 

 

Myös osa vastaajista (4) koki, että hoitajien oman joustavuuden arvostaminen 

olisi hyväksi kehittämistyössä.  

 

erilaisuuden arvostaminen  

 

Osa hoitajista (2) piti työnohjauksen merkityksen tärkeänä ja sitä, että hoitajia 

tuettaisiin. Osa hoitajista koki (2) myös tärkeäksi esimiehen antaman tuen ja 

kannustuksen. Osa omahoitajista (2) toivoi työnsuunnitteluun enemmän aikaa, 

jotta voisivat tehdä työt paremmin. Osa vastaajista (2) oli sitä mieltä, että tähän 

tarvittaisiin riittävää henkilöstöresursointia.  

 

Osa vastaajista (2) oli sitä mieltä, että oma jatkuva kehittämishalukkuus koettiin 

tärkeäksi ja että he olisivat halukkaita opettelemaan uusia taitoja. Osa vastaajis-

ta (2) piti positiivista asennetta erityisen tärkeänä ja osallistumista koulutuksiin. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

8.1 Tutkimuksen tuloksen tarkastelu 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten omahoitajuus osaltaan tukee 

muistisairauksia sairastavien henkilöiden vaikeiden käytösoireiden hoitamises-

sa. Tavoitteena oli tuottaa kokemuksellista tietoa omahoitajuudesta työmene-

telmänä ja sen merkitystä muistisairaan potilaan arjessa, saada tietoa omahoi-

tajuutta edistävistä tekijöitä osastolla sekä omahoitajuuden kehittämiskohteista. 

 

Tuloksissa tuli esille, että omahoitajat käyttävät muistisairaan asukkaan käy-

tösoireisiin useita hoitotyön auttamismenetelmiä Niihin kuuluvat vuorovaikutuk-

sen hoitotyön menetelmät, ennaltaehkäisevät hoitotyön menetelmät sekä hyvän 

elinympäristön luomisen menetelmä.  

 

Vuorovaikutteisista työmenetelmistä omahoitajat korostivat ihmisenä olemista, 

huumorin ja luovuuden käyttöä. Nämä työmenetelmät tulivat myös esille aiem-

missa tutkimuksissa. Mähösen (2001) tutkimustuloksissa ilmeni, että 61 % vas-

taajista käytti tyynnyttävistä hoitotyön menetelmiä eniten koskettamista ja lähel-

lä oloa 61 % vastaajista hyvin usein. (Mähönen 2001, 41). Isolan ym.(2004) tut-

kimuksen tuloksissa luovuuden käyttö tuli esille tärkeänä ja tilanteeseen heittäy-

tymisenä, jolloin hoitaja löytää tilanteen ratkaisemiseen sopivat sanat tai teot, 

joilla ratkaistaan tilanne. Lisäksi hoitotyöntekijät kokivat huumorin laukaisevan ja 

katkaisevan ”tiukkoja” tilanteita. Huumorin avulla on mahdollista kohottaa käy-

tösoireista kärsivän itsetuntoa ja tuoda arkeen vaihtelua. Lisäksi huumori pidet-

tiin erittäin tärkeänä tekijänä muistisairaan kohtaamisen. (Isola ym., 2004, 148–

152.)  

 

Vuorovaikutuksen menetelmien avulla, omahoitajat pystyvät kohtaamaan poti-

laita rauhallisesti ja luomaan luottamukselliset hoitosuhteet potilaisiin.  Mähösen 

(2001) tutkimuksen tuloksissa 57 % vastaajista käytti usein hoitotyön menetel-

mänä tyynnyttelyä ja rauhoittelua, sekä hoitajan rauhallista läsnäoloa.  vastaajat 
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kokivat rauhoittelu, koskettaminen lähellä olo tärkeiksi työtavoiksi. Sen avulla 

hoitotyöntekijä kykenee luomaan turvallisen ilmapiirin, ja saavuttamaan potilaan 

luottamuksen.  (Mähönen 2001,41.) Sama suunnassa on myös Kanalan ja Lei-

nosen (2001) tutkimus, jossa tuloksessa lähes kaikki osallistujat säilyttivät rau-

hallisuutensa haasteellisissa tilanteissa, ja kannustivat muistisairasta omatoimi-

suuteen. ( Mähönen 2001, 41; Kanala & Leinonen 2001, 47.)  

 

Omahoitajien mukaan omapotilaiden lähestymisen tavat tulevat olemaan kuun-

televia, arvostavia ja huomioon vanhuksen huomioon ottavia. Osallistujat toivat 

esille myös puhetyylin. Omahoitajat käyttävät puhetapoja, jotka kannustavat ja 

tukevat potilaita. Heidän mielestään muistisairas potilas on rauhallisempi, kun 

hän kokee tulevansa ymmärretyksi. Isolan ym.(2004) tutkimuksessa haastatel-

tavien mielestä ohjaustilanteessa puheen on oltava selkeää, ja vain yksi asia 

kerrallaan. Lisäksi haastateltujen mielestä hymyily ja koskettaminen ohi kulkies-

sa luovat turvallisuutta ja leppoisaa ilmapiiriä. (Isola ym.2004, 150.) 

 

Ennaltaehkäisevillä hoitotyön menetelmillä omahoitajat aktivoivat asukkaita, 

tunnistavat ja poistavat käytösoireiden laukaisevien tekijöitä. Omahoitajat järjes-

tävät erilaisia toimintoja, jotka tukevat oman asukkaan toimintakykyä kuten liik-

kumista. He korostivat myös laulu-, tanssi- ja tuokioita, jotka tuottavat hyvää 

mieltä.  Mähösen (2001) tutkimuksen tuloksissa fyysiset aktiviteetit ja musiikin 

käyttäminen hoitotyössä toimivat käytösoireita ennaltaehkäisevästi ja myös hel-

pottavina ja rauhoittavina menetelminä. Osallistujien mukaan fyysisen aktiviteet-

ti, kuten kävelyttämistä tai istumaan auttamista, käytettiin muistipotilasta rau-

hoittavana menetelmänä. Lisäksi tutkimustuloksissa yli 80 % hoitotyöntekijöistä 

perusteli potilaalle hyvin usein tai usein omaa toimintaansa kertomalla miksi 

tekee niin kuin tekee.  Vastaajien mukaan on tärkeää muistisairaan hoidossa, 

että hoitohenkilöstö kertoo potilaalle rauhallisesti etukäteen mitä aikoo tehdä. 

(Mähönen 2001, 36–41.)  Laitalan (2008) tutkimuksen tuloksissa haasteellisen 

käyttäytymisen hoitokeinoina käytettiin yleisimmin ajan antamista, dementoitu-

neen henkilön huomion kiinnittämistä muuhun toimintaan sekä kysymistä, mikä 

dementoituneella henkilöllä on hätänä. (Laitala 2008, 5.)  
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Elinympäristölle asetettavat vaatimukset muuttuvat muistisairauksissa.  Kaikki 

omahoitajat korostivat hyvän elinympäristön merkitystä käytösoireiden hoidos-

sa.  Heidän mielestään elinympäristö pitää muokata sillä tavalla, että asukkaat 

voivat vapaasti liikkua. On myös tärkeää välttää kaikkea ylimääräistä ääntä ja 

melua, jotka voivat ärsyttää potilaita. Isolan ym. (2004) tutkimustulosten mu-

kaan hoitotyön ympäristö on oltavaa, avointa, joustavaa, sallivaa ja leppoisaa 

sosiaalisen ympäristön ilmapiiriä. Hyvä hoitoympäristö pidettiin erittäin tärkeänä 

muistisairaiden hyvinvoinnille. Myös turvallisuus koettiin tärkeimmäksi tekijäksi 

fyysisessä ympäristössä, ja meluttomuutta pidettiin myös tavoiteltavana. Ääne-

kästä puhetta, huutamista tai radion ja television kovaäänistä kuuntelua tulisi 

tulosten mukaan välttää. ( Isola ym. 2004, 150.) Mähösen mukaan ympäristön 

muokkaaminen ja haasteita aiheuttavien tilanteiden ennakoiminen ja ehkäisy, 

sekä kosketus ovat tärkeä osa muistisairaan hoitoa. (Mähönen 2001,42.) 

 

Tutkimustulosten perusteella omahoitajuus työmenetelmänä tukee vaikeiden 

käytösoireiden hoidossa. Omahoitajuutta toteutetaan osastolla hoidon suunnit-

telulla ja koordinoinnilla. Omahoitajat kuvasivat omahoitajuutta hoitomuotona, 

jonka avulla he pystyvät hoitamaan omia asukkaita kokonaisvaltaisesti ja tavoit-

teellisesti. He toivat esille erialisia toimintoja, joiden avulla he toteuttavat oma-

hoitajuutta.   

 

Hoidon hyvällä suunnittelulla ja koordinoinnilla omahoitajuus näkyy potilaan ar-

jessa. Omahoitajuudella, osallistujat tarkoittivat sitä, että he toteuttavat omille 

potilailleen kokovaltaista hoitoa.  Se tarkoittaa sitä, että omahoitajat vastaavat 

kaikesta omapotilaan hoitotyöhön liittyvistä asioista. 

 

Omahoitajat kuvasivat hoitosuunnitelman laatimista olennaiseksi tehtäväksi hoi-

toa varten. Hoitosuunnitelman tekemällä, omahoitajat tutustuvat asukkaisiin ja 

hoitosuunnitelmat ohjaavat heidän työskentelyään. Kanalan ja Leinosen (2001) 

tutkimuksen tuloskissa todettiin, että asianmukainen ja ajan tasalla oleva hoito-

suunnitelma voisi tukea hoitotyöntekijöiden päätöksentekoa hankaliksi koetuis-

sa tilanteissa. (Kanala & Leinonen 2001, 49.). Myös Isolan ym.(2004, 150) tu-

loksissa ilmeni että muistisairaan taustan ja elämänhistorian tuntemiset ovat 
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vaatimuksia hoitohenkilöstöltä, käytösoireiden ennaltaehkäisemisen varten. ( 

Isola ym.2004, 150). Omahoitajat kuvasivat omapotilaan huolehtimista tärkeäksi 

asiaksi asukkaan arjessa. Osastolla on tapana, että joka omahoitajan tulee en-

sisijaisesti huolehtia omista asukkaistaan vuorossa ollessaan. 

 

Tuloksissa omahoitajat korostivat olevansa omien potilaiden puolestapuhujia, 

edunvalvojia ja asianajajia. Omahoitaja edustaa omaa asukasta erilaisissa työ-

yhteisöissä sekä osastolla että osaston ulkopuolella.  

 

Tutkimustuloksissa omahoitajat kuvasivat omahoitajuutta tärkeänä muistisairail-

le potilaille. He toivat esille tekijöitä, jotka edistävät omahoitajuutta osastolla. 

Heidän mielestään hyvä työyhteisö ja tiimi ovat tärkeitä. Ne ylläpitävät työmoti-

vaatiota.  Koulutuksiin osallistuminen koettiin työtä ja jaksamista edistävinä. 

Koulutukset lisäävät ammattitaitoa. Työaika-autonomia on omahoitajille merkit-

tävä tekijä. Se estää työuupumusta ja tukee työssä jaksamista. Työnohjaus on 

omahoitajille tärkeä omahoitajuutta edistävä tekijä, jossa omahoitajat keskuste-

levat asioista, jotka ovat tulleet työn aikana esille. Työnohjauksesta omahoitajat 

saavat tukea työhönsä. Omahoitajat kokevat esimiehen toimintatavat osastolla 

työskentelyä edistävinä tekijöinä. Heidän mielestään esimies on kannustava 

kaikissa osaston toiminnoissa. Esimies on tarvittaessa osastolla käytännön 

työssä antamassa esimerkkejä ja kouluttamassa omahoitajuudesta. Tutkimustu-

losten mukaan omahoitajuuden kehittämiskohteet ovat lisäkoulutus, vastuulli-

nen työote ja riittävä aika omapotilaalle. 

 

 

8.2 Pohdinta 

 

 

8.2.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään nykyhetken käytäntöjä omahoitajan näkö-

kulmasta. Tutkimustuloksia voidaan käyttää uusien toimintatapojen luomiseen 

muistisairaiden käytösoireiden hoitamisessa. Tutkimuslupa hankittiin siltä orga-
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nisaatiolta, missä tutkimus suoritettiin. Tutkimuksen tekijät informoivat osastoa 

ja tutkimukseen osallistuvia omahoitajia. Tutkimuksen tekijät kertoivat tutkimuk-

sen tarkoituksesta, kuten mihin tutkimus liittyy sekä mainitsivat oppilaitoksen 

yhteystiedot ohjaajineen. 

 

Tutkimuksen aikana opinnäytetyöntekijät toimivat tutkimuseettisesti niin, että 

kaikki toiminta täyttää hyvän tutkimusetiikan merkit. Tutkijat raportoivat tutki-

muksen tulokset avoimesti ja rehellisesti. Noudatimme Espoon sosiaali- ja ter-

veystoimen esikunnan asettamia tutkimuseettisiä sääntöjä Tutkijana emme ole 

käyttäneet saamiamme tietoja asukkaan tai hänen läheistensä vahingoksi. Tut-

kimuksen vastaajat vastasivat anonyymisti. Esitimme tutkimustulokset siten, 

että yksittäistä henkilöä ei pysty mitenkään tunnistemaan. Eskolan mukaan 

(1998) tietoja hankittaessa sekä julkistettaessa on huolehdittava siitä, ettei tut-

kittavien henkilöllisyys paljastuu (Eskola & Suoranta 1998, 58.). Noudatimme 

henkilötietolaissa, muussa lainsäädännössä olevia tutkimusrekistereitä koskevia 

säännöksiä.  

 

Tutkimuksen luotettavuus on sidoksissa aineiston keruun luotettavuuteen. Tut-

kimuksen aineisto kerätään siellä, missä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö 

esiintyy. Tutkimuksen uskottavuus tarkoittaa tutkimuksen ja tutkimuksen tulos-

ten uskottavuutta ja uskottavuuden osoittamiseen tutkimuksessa. (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 128.) 

 

Opinnäytetyön tutkimukseen osallistui osaston hoitoalan ammattilaisia, jotka 

työskentelevät osastolla omahoitajina, joilla on myös kokemuksia vaikeiden käy-

tösoireiden hoidosta.  

 

Tutkimuksen vahvistettavuus tarkoittaa tutkimuksen tekemistä niin, että toinen 

tutkija voi seurata tutkimuksen kulkua. Vahvistettavuus edellyttää, että muistiin-

panoja tehdään koko prosessin ajan. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) 
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Refleksiivisyys tarkoittaa tutkijan omaa tietoisuutta tutkijana olemisesta. Tutkijan 

tulee kuvata tutkimuksessa mahdollinen oma vaikutus tutkittavaan aineistoon ja 

koko prosessiin. (Kylmä & Juvakka 2007,129.) 

 

Tutkimuksen siirrettävyys tarkoittaa tulosten siirrettävyyttä vastaavanlaiseen 

tilanteeseen. Tutkimuksessa tulee antaa riittävästi tietoja esimerkiksi tutkimus-

ympäristöstä. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) 

 

 

8.2.2 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyö prosessi on ollut meille opettavainen. Sen kautta olemme oppi-

neet, mitä on tutkimuksen tekeminen ja mitkä vaiheet kuuluvat tutkimukseen. 

Opinnäytetyön aihe on mielestämme tärkeä, koska omahoitajuus on tällä het-

kellä hoitotyön malli. Opinnäytetyön tekeminen on ollut meille välillä hyvin haas-

tavaa, erityisesti opintojen loppuvaiheessa aikataulujen yhteensovittaminen oli 

vaikeaa, kun vielä asumme eri paikkakunnilla.  

 

Sekä aiheena että prosessina, tästä opinnäytetyön tekemisestä olemme oppi-

neet paljon asioita. Prosessin aikana olemme oppineet etsimään tietoja, vertai-

lemaan eri tietoja, jotka tulevat erilaisista tutkimuksista. Opimme myös luke-

maan useita tutkimuksia, jotka ovat todella tärkeitä asiantuntijuuden syventämi-

seen.  

 

Tämä opinnäytetyön aihe on syventänyt osaamistamme muistisairauksien vai-

keiden käytösoireiden hoidosta. Prosessin aikana olemme saaneet uusia tietoja 

erilaisista tutkimuksista ja kirjoista käytösoireista ja niiden hoidosta sekä oma-

hoitajuudesta. Tulevina sairaanhoitajina, olemme saaneet lisää valmiuksia toi-

mia muistisairaiden parissa. Tämän tutkimuksen jatkotutkimuksena voisi selvit-

tää muistisairauksien vaikeiden käytösoireiden potilaiden omaisten kokemuksis-

ta hoidosta.   
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LIITTEET      3 

 

 

Liite 1 Lupahakemus tutkimuksen suorittamiseksi 

 

Akpomuje Oghenemarho  TUTKIMUSLUPA- ANOMUS 

Kabeza Jean Claude   24.1.2010 

 

TUTKIMUSLUPA OPINNÄYTETYÖTÄ VARTEN 

 

Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Diakonia- ammattikorkeakoulusta, Hel-

singin yksiköstä. 

Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää tukeeko omahoitajuus muistisairauksi-

en vaikeiden käytösoireiden hoitamista. Teemme opinnäytetyömme Aurora-

kotiin, ja nyt työmme on tutkimusluvan hakuvaiheessa. 

Toivomme, että saamme päätöksenne lupahakemukseen mahdollisimman pian, 

sillä tutkimusaikataulun vuoksi olisi tärkeää, että pääsisimme aloittamaan tutki-

muksen tekemisen. 

Tämä kirje sisältää opinnäytetyön lupahakemuksen, tutkimussuunnitelman ja 

siinä liitteenä muun muassa tutkimuksen avoimet kysymykset. 

 

Ystävällisin terveisin 

Akpomuje Oghenemarho  Kabeza Jean Claude 
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Liite 2 Tutkimusluvan kopio 
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Liite 3 Saatekirje ja tutkimuskysymykset 

 

Arvoisa vastaaja 

 

Opiskelemme sairaanhoitajiksi, Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Helsingin 

yksikössä. Teemme opinnäytetyötä aiheesta ”Omahoitajuus muistisairauksien 

vaikeiden käytösoireiden hoidon tukena”. Tutkimuksen tarkoituksena on selvit-

tää tukeeko omahoitajuus muistisairauksien veikeiden käytösoireiden hoitamis-

ta. 

Tämä kysely koostuu kolmesta osasta: taustatietoja koskevista kysymyksistä  

omahoitajan toimimista koskevista kysymyksistä ja omahoitajuuden kehittämis-

kohteista kysymyksistä. 

Pyydämme Sinua ystävällisesti osallistumaan kyselyyn. Vastaaminen on va-

paaehtoista.  Vastaukset käsittelemme nimettöminä eikä henkilöllisyytesi tule 

esille missään vaiheessa. 

Odotamme vastaustasi 15.4.2011 mennessä. Voit palauttaa lomakkeen sulje-

tussa kirjekuoressa taukotilassa olevaan laatikkoon.  

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Akpomuje Oghenemarho  Kabeza Jean Claude 
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Taustan kysymykset 

 

1. Ikäsi:__________________________________ 

2. Koulutuksesi:____________________________ 

3. Kuinka pitkään olet työskennellyt terveydenhuollon alalla?  

______________________________________ 

4. Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työpaikassa? 

______________________________________ 

 

5. Kuinka kauan olet toiminut omahoitajana tässä osastossa? 

_______________________________________ 

 

6. Kuinka monta omapotilasta sinulla on? 

_______________________________________ 

 

 

Omahoitajan työmenetelmät, tehtävät ja työn sujuvuu s 

7. Mitkä ovat tärkeimmät työmenetelmät käytösoireiden potilaiden kanssa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mitkä ovat omahoitajan keskeisimmät tehtävät ja vastuu alueet? Miten se 

näkyy potilaan arjessa? 
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9. Mitkä tekijät edistävät omaa jaksamistasi omahoitajana osastossa? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kuinka esimies ottaa huomioon omahoitajien työssä jaksamiseen? 

 

 

 

 

 

 

Kehittämiskohteet omahoitajuudessa 

11. Miten omahoitajuutta voisi kehittää tulevaisuudessa käytösoireiden hoi-

dossa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Mitkä ovat omahoitajuuden kehittämistyön edellytyksiä? 
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Liite 4 Esimerkki analyysista 

 

Pääkategoria: Omahoitajien tärkeimmät työmenetelmät 

Merkitykselliset ilmaisut Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat 

 

- Olen ihminen ihmiselle, käytän 
huumoria ja hyödynnän luovuutta 

- Omahoitajan ilmeet, äänen käyt-

tö, kaste ja koko omahoitaja 

olemus kertovat siitä, kuinka hy-

vin vanhusta kunnioitetaan ja 

kuinka hyvin hänen yksilöllisyy-

tensä otetaan huomioon 

 

 

 

- ihmisenä ole-
minen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuorovaikutuksen 
hoitotyön mene-
telmät 

 

- Arvostavan, rauhallisen kohtaa-

minen ja yksilöllinen hoitotyö, 

jonka pitäisi perustua hoitotyön 

suunnitelmaan. 

- Yritän selvittää vaikeudet rauhal-
lisuudella ja käyttämällä hoito-
työn keinoja, olemalla ammatilli-
nen, mutta ymmärrän muistisai-
rauksia oireita ja käyttäytymistä. 

 

 

 

- rauhallisuus ja 
luottamukselli-
suus 

 

- Ystävällinen puhe ja myötätun-

toinen puhe jos kivulias hymy 

sekä rauhallinen kosketus. 

- Hiljainen selkeä puhe, lyhyet 
konkreettiset lauseet. 

 

 

- puhetapa 
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- Elämän laadun kohottaminen: 

käytösoireen helpottamisessa 

tarvitaan myös huumoria. 

- Tukea ja ylläpitää omahoidet-
tavan kykyä(toimintakyky), pa-
rantaa ja kuntouttaa psyykki-
nen ja fyysinen toimintakyky. 

 

 

 

- huumori 

 

 

- Luoda virikkeellistä toimintaa. 

- Puhutaan mitä tehdään ennen 

kuin tehdä ja tuetaan omatoi-

misuutta. Lisaksi lääkkeen an-

taminen etukäteen rauhoittaa 

myös tilanne 

 

- tuokioiden jär-

jestäminen 

- ohjaus 

- lääkehoito 

 

 

Ennaltaehkäi-
seviä hoito-
työn menetel-
miä 

 

- Rauhallinen ympäristö on tär-

keä omapotilaille ja aina teen 

sillä tavalla että heillä olisi hy-

vää olla. 

- Luon sopiva ympäristö, joka 

helpottaa asukkaan oloa. 

- Rauhallinen kiireetön ilmapiiri 

osastolla on tärkeää. 

 

- rauhallinen ja 

turvallinen hoito-

työympäri- 

stö 

 

 

Elinympäristön 
luomisen me-
netelmä 

 


