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1 Johdanto 

 

 

Suomi ikääntyy tulevan vuosikymmenen aikana niin voimakkaasti, että ikäänty-

neiden ihmisten tarpeita ja palvelujen järjestämistä joudutaan miettimään uudella 

tavalla. Ennusteiden ja tutkimusten mukaan vanhimmissa ikäluokissa muutos tu-

lee olemaan voimakkainta; 75 - 84 ja 85 vuotta täyttäneiden ikäluokat kaksinker-

taistuvat vuoteen 2030 mennessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 11 - 13.)  

 

Palvelujen kysyntää miettiessä on otettava huomioon 75 vuotta täyttäneiden 

määrän suuri kasvu, vaikka ikääntyneiden määrän kasvu ei suoraan heijastuisi-

kaan palvelutarpeiden lisääntymiseen. Suurin osa iäkkäistä kykenee asumaan 

kotona hyvin korkeaan ikään saakka. Palveluiden tarve lisääntyy enemmän, kun 

ikääntyneen fyysisessä, psyykkisessä, sosiaalisessa tai kognitiivisessa toiminta-

kyvyssä tapahtuu muutos. (Voutilainen 2004, 1.) 

 

Vuoden 2015 lopussa oli tehostetun palveluasumisen asukkaita 39 867. Ikäih-

misten keski-ikä oli 83,6 vuotta. Näistä ikäihmisistä noin puolet (52 %) asui kun-

nallisten palveluiden tuottamissa asumisyksiköissä. Edellisvuodesta 2014 asu-

kasmäärä nousi 7,4 prosenttia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Siun sote ja toteutan opinnäytetyön Lieksassa 

sijaitsevalle Partalanmäen palvelukodille. Valitsin tämän toimeksiannon, koska 

se on ajankohtainen ja puhutteleva. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kartoittaa 

Partalanmäen palvelukodissa omaisten ja hoitohenkilökunnan välistä yhteistyötä 

ja sen toimivuutta. Tavoitteena on lisätä hyvää ja toimivaa yhteistyötä omaisten 

ja hoitohenkilökunnan välillä. Opinnäytetyössäni tehtävänä on selvittää yhteis-

työssä olevia mahdollisia nykytilanteen kehittämisen kohtia kyselylomakkeen 

avulla. Tietoperustan pohjalta tein paperisen kyselytutkimuksen, jonka lähetin 

omaisille täytettäväksi. Tuloksien toivon auttavan yksikköä kehittämään toimin-

taansa.  
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2 Tehostettu palveluasuminen 

 

 

2.1 Tehostetun palveluasumisen määritelmä 

 

Kuntien tehtävä on tuottaa ympärivuorokautinen hoito ja palvelut itse tai yhteis-

työssä muiden kuntien kanssa. Kunnat voivat hankkia palvelut ostopalveluina jul-

kisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Vaihtoehtona on, että kunta antaa palve-

lun käyttäjälle palvelusetelin, jolla ikäihminen itse hankkii palvelun yksityiseltä 

palveluntuottajalta. (Voutilainen & Löppönen 2016.) Palvelut tulee toteuttaa siten, 

että ne tukevat ikäihmisen hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä, osallisuutta ja 

itsenäistä suoriutumista. Kuntien täytyy pystyä turvaamaan ikäihmisen pitkäai-

kaishoidon pysyvyys, jollei järjestelyä ole syytä muuttaa ikäihmisen toivomuk-

sesta, palvelutarpeen muutoksesta tai muusta erittäin perustellusta ja painavasta 

syystä. Vanhuspalvelulaissa kerrotaan, että pitkäaikaissairaan henkilön ensisijai-

nen hoito- ja asuinpaikka on koti. Kunta voi vastata ikäihmisen palvelutarpeeseen 

pitkäaikaisella laitoshoidolla ainoastaan, jos siihen on lääketieteelliset tai asia-

kas- ja potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. (Vanhuspalvelulaki 980/2012.) 

 

Nykyisin on listattuna hyvin ajatuksia siitä, mitä on hyvä ja toimiva vanhustenpal-

velu. Se on asiakaslähtöistä, osallisuutta tukevaa ja se kannattaa ennaltaeh-

käisyä ja kuntoutusta. Se on kattavaa palvelutarpeiden arviointia, yksilöllisten pal-

velukokonaisuuksien räätälöintiä ja vastaa muuttuviin tarpeisiin hyvin. Saumaton 

yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää. Kun mietitään ikäihmisen kannalta 

toimivuutta, se tarkoittaa, että palvelut mukautuvat hänen omiin tarpeisiinsa ja 

toiveisiinsa sopiviksi, eikä palveluiden toimivuuden esteenä saa olla joustamatto-

muus. Palveluita tulee olla riittävästi ja niiden saatavuus ja laatu tulee olla hyvää. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) 

 

Tehostetussa palveluasumisessa ikäihminen asuu omassa asunnossa tai huo-

neessa, johon hänellä on vuokrasopimus, ja asunto sijaitsee asumisyksikössä, 

ryhmäkodissa tai palvelutalossa. Tehostettu palveluasuminen sisältää ympäri-

vuorokautisen hoivan ja hoidon, siivouspalvelut, ateriat, vaatehuollon sekä muut 
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palvelut. Palveluun ei sisälly vuokraa, henkilökohtaisia hygienia- tarvikkeita, lääk-

keitä eikä hoitotarvikkeita. Vuokrasopimusta tehdessä ajatuksena on yleensä se, 

että se kestää ikäihmisen loppuelämän. Samalla kartoitetaan tarvittavat hoiva- ja 

hoitopalvelut, eli laaditaan kuntoutus- hoito- ja palvelusuunnitelma. (Pohjois-Kar-

jalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 2016.) 

 

Ikäihmiset ovat yli 65-vuotiaita, jotka eivät pärjää enää omassa kodissa tehoste-

tun kotihoidon ja tukipalvelujen turvin. Ikäihminen tarvitsee jatkuvaa, tehostettua 

hoitoa, ja huolenpitoa ja ikäihmisen selviytyminen edellyttää ympärivuorokautista 

valvontaa. Ikäihmisen toimintakyky on alentunut fyysisesti, psyykkisesti, sosiaa-

lisesti tai kognitiivisesti. (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-

tymä 2017.) Valtaosa ikäihmisistä sairastaa muistisairautta tai jotain muuta pitkä-

aikaissairautta, joka johtaa kuolemaan. On todettu, että vakavan sairauden 

yllättäessä vain noin yhdellä viidestä on toimintakyvyn kannalta huomattavia toi-

pumismahdollisuuksia. (Finne-Soveri 2016.) 

 

Tehostettu palveluasuminen on iso palvelukokonaisuus, jonka suunnittelussa tar-

vitaan itse ikäihminen, omaiset ja hoitohenkilökunta. Ikäihmisen toimintakykyä ar-

vioidaan erilaisilla toimintakykymittareilla, missä terveydentila on keskeinen asia. 

Palvelu perustuu yksilöllisiin tarpeisiin, ja suunnittelu on asiakas- ja voimavara-

lähtöistä. Ikäihmisen omaisilla ja lähipiirillä on tärkeä merkitys hoidon suunnitte-

lussa ja toteutuksessa. Hoivayksiköissä pyritään siihen, että ikäihminen saa elää 

omaa totuttua elämänrytmiään, osallistua turvallisesti ulkoiluun, erilaisiin harras-

tuksiin ja yhteisölliseen tekemiseen omien voimavarojen mukaisesti. Päivittäiset 

toiminnot, esimerkiksi syöminen, juominen, lääkehoito, peseytyminen ja pukeu-

tuminen suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen ikäihmisen kohdalla. Muita keskus-

teltavia asioita ovat siivous- ja vaatehuolto ja arjen asiointi. (Pohjois-Karjalan so-

siaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 2016.) 

 

Vaikka ihminen tarvitsee tukea ympäri vuorokauden, hänen on silti saatava elää 

elämäänsä arvokkaasti, olla yhteydessä muiden ihmisten kanssa ja asua turval-

lisesti. Kun tavoitellaan korkeatasoista ympärivuorokautista hoitoa, tavoitteena 

on oltava ihmisen hyvä elämänlaatu ja arvokas kuolema. Näiden tavoitteiden pe-

rustana on ikäihmisen toimintakyvyn, terveydentilan ja voimavarojen arviointi. 
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Toimintakykyä tulee ylläpitää sekä mahdollisesti edistää. Sairauksien hoito tulee 

olla laadukasta ja ikäihmiselle tulee mahdollistaa hyvä palliatiivinen hoito, sekä 

viimeisessä vaiheessa saattohoito. Henkilöstön määrä ja osaaminen on edellytys 

sille, että laadukas ympärivuorokautinen hoito toteutuu. (Voutilainen & Löppönen 

2016.) Tämä on kirjattu vanhuspalvelulakiin, ja se velvoittaa, että henkilökuntaa 

on oltava riittävästi kaikkina vuorokauden aikoina (Vanhuspalvelulaki 980/2012) 

 

Riittävällä henkilöstön määrällä on todettu olevan suuri merkitys henkilöstön työ-

hyvinvoinnissa, työturvallisuudessa, oikeusturvassa ja työssä pysymisen kan-

nalta. Hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen on tutkimuksissa löydetty yhteys osaa-

misen, oikean osaamisen kohdentamisen ja osaavan lähijohtamisen kanssa, kun 

mietitään sopivan henkilöstön määriä. Kun suunnitellaan henkilöstön määrää ja 

osaamisen kohdentamista, on keskiössä oltava ikäihmisten fyysinen, psyykkinen, 

kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut tarpeet, joita ovat esimerkiksi 

hengelliset tarpeet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017:6,19.) Henkilöstömitoitus 

tarkoittaa sitä, kuinka monta hoitajaa tarvitaan yhtä ikäihmistä kohden. Henkilös-

tömitoitusta liittyen ikäihmisten hoitoon, säädellään vanhuspalvelulaissa 

(980/2012) sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamassa laatusuosituksessa 

(6/2017). (Tehy 2017.) 

 

Toteutunut henkilöstön vähimmäismitoitustaso tehostetussa palveluasumisessa 

tulee olla vähintään 0,50 hoitotyöntekijää/ palveluasumisen asukas. Välittömään 

asiakastyöhön osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät, esimerkiksi 

sairaanhoitajat, fysioterapeutit, geronomit eli vanhustyön asiantuntijat, lähihoita-

jat, sosiaalialan ohjaajat, hoiva-avustajat ja viriketoiminnanohjaajat. Edellä mai-

nitut ammattiryhmät ja muut vastaavat ikäihmisen sosiaalisen toimintakyvyn yllä-

pitoon osallistuvat ammattilaiset lasketaan mukaan kuuluvaksi 

henkilöstömitoitukseen. Suositeltu vähimmäismitoitus tarkoittaa toteutunutta mi-

toitusta, jossa työntekijän poissaolo-osuus on korjattu sijaisilla. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2017:6, 22.) Laskentakaavat suunnitelluille ja toteutuneille henki-

löstömitoituksille vuonna 2016 ovat liitteessä 3.  
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Tehostetussa palveluasumisessa asuvien ikääntyneiden ihmisten terveys ja toi-

mintakyky on heikentynyt vuosien myötä niin, että palveluasumisesta on vähitel-

len muokkaantunut vanhainkotitasoista, ympärivuorokautista hoitoa vaativaa toi-

mintaa (Pikkarainen 2007, 61). Vuosina 2006 - 2007 toteutettu laitoshoidon 

laadun kehittämishankeen (LAILA) päätavoite oli saada aikaan pysyviä muutok-

sia laitoshoidon palveluissa. Hanke oli osana sosiaalialan kehittämishanketta. 

Toisena tärkeänä tavoitteena oli se, että laitoshoidosta tehdään kodinomaisem-

paa ja dementiahoitoa kehitetään enemmän, mikä on ikäihmisten toiveiden mu-

kaista. (Lehtoranta, Luoma & Muurinen 2007, 3 - 4.) 

 

Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien ikäihmisten määrä on noussut jatkuvasti  

2000-luvun ajan. Vuoden 2015 lopussa oli tehostetun palveluasumisen asukkaita 

39 867. Näistä ikäihmisistä noin puolet (52 %) asui kunnallisten palveluiden tuot-

tamissa asumisyksiköissä. Asukasmäärä nousi edellisvuodesta 2014 7,4 pro-

senttia. Ikäihmisten keski-ikä oli 83,6 vuotta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2017.) Kun syntyvyys ja kuolleisuus laskevat, väestörakenne muuttuu pakosta ja 

johtaa iäkkäiden määrän kasvuun nyky-yhteiskunnassa. Väestökehitys muuttuu 

eri tavalla kaikissa osissa maata. Tämä luo haasteita siihen, että yhteiskunnan 

on mukauduttava entistä laajemmin iäkkäämmän väestön tarpeisiin. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017, 11 - 13.)  

 

 

2.2 Matka tehostetun palveluasumisen asukkaaksi 

 

Kunta vastaa siitä, että ikäihmisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve 

selvitetään kokonaisvaltaisesti. Tähän sisältyy kaikki ikäihmisen toimintakykyyn, 

hyvinvointiin, terveyteen ja itsenäiseen suoriutumiseen liittyvät asiat. Mukana 

suunnittelussa on itse ikäihminen, tarvittaessa joku hänen omaisensa, läheisensä 

tai määrätty edunvalvoja. Ammattihenkilön, joka vastaa palvelutarpeiden selvit-

tämisestä, tulee olla sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattilainen, jolla on 

laaja-alainen asiantuntemus. (Vanhuspalvelulaki 980/2012.) 
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Palvelutarpeiden selvittäminen on aloitettava viipymättä, sekä se on saatettava 

loppuun ilman aiheettomia viivytyksiä, kun ikäihminen on hakeutunut palvelutar-

peen arviointiin. Selvitys on aloitettava, kun ikäihminen on tehnyt hakemuksen 

kunnalle koskien sosiaalipalveluja. Jos ammattihenkilö on yhdessä ikäihmisen 

kanssa arvioinut, että hän tarvitsee säännöllistä apua suoriutuakseen tavanomai-

sesta elämästä tai hänen toimintakykynsä vaatii tukemista, niin selvittäminen tu-

lee aloittaa. Jos ikäihmisen omainen, läheinen tai määrätty edunvalvoja tekee 

ilmoituksen, on sen pohjalta aloitettava selvitys. Palvelutarpeita selvittäessä on 

hyvä arvioida ikäihmistä ja hänen tarpeitaan kokonaisuutena. Huomioon tulee ot-

taa ikäihmisen psyykkinen, fyysinen, kognitiivinen sekä sosiaalinen toimintakyky. 

Muita arvioitavia asioita ovat ympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja 

lähipalveluiden saatavuus. (Vanhuspalvelulaki 980/2012.) 

 

Joulukuussa 2017 alkoi Siun Soten alueella toimia moniammatillinen arviointi-

tiimi, niin sanottu. mattitiimi. Mattitiimin tehtävänä on etsiä tukitoimia ja ratkaisuja 

ikäihmisille, joiden kotona asuminen on uhattuna ja jolloin asumispalveluiden 

tarve on merkittävä. Tiimiin hakeudutaan Mediatrin kautta ja ennen hakemista on 

tarkistettava, että hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ovat ikäihmisellä ajan tasalla. 

Palveluohjaaja aikatauluttaa ja tarkistaa saapuneet hakemukset sekä kutsuu tar-

vittavan edustuksen tiimin. Tiimiin kuuluvat palveluohjaaja, lääkäri, fysiotera-

peutti, sekä usein gerontologinen sosiaalityöntekijä, sekä tarvittaessa muut am-

mattiryhmät, riippuen ikäihmisen avun ja palvelujen tarpeesta. Ikäihmisen 

palveluasumisen sijoitus on tiimin päätös. (Räsänen 2017.) 

 

Jos ikäihminen asuu kotona, eikä hän ole palveluiden piirissä, tekee palvelutar-

peen kartoituksen palveluohjaaja. Palveluohjaaja tekee kartoituksen tarvittaessa 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mutta palveluohjaajalla on koordinointi-

vastuu. Jos ikäihminen on kotihoidon palveluiden piirissä, eikä siltikään kotona 

asuminen ole enää mahdollista, kotihoito tekee hänestä hakemuksen moniam-

matilliseen arviotiimiin. Kotihoidon palveluiden piirissä olevalla ikäihmisellä tulee 

olla kaikki keinot käytettynä, ennen kuin moniammatillinen tiimi ottaa hakemuk-

sen käsittelyyn. (Räsänen 2017.) 
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Ikäihmisellä saattaa olla haasteita kotiutua terveyskeskussairaalasta tai jos ikäih-

misen palveluiden tarve kotona on syytä arvioida, niin silloin terveyskeskussai-

raalan ammattihenkilöt kutsuvat arviointikokouksen koolle. Arviointi-kuntoutuspa-

laverissa voidaan todeta, että ikäihmisen kotona asuminen ei ole enää 

mahdollista tai siinä on liian paljon uhkia. Tällöin terveyskeskussairaalassa kotiu-

tuksen yhteyshenkilö tai palveluohjaaja tekee hakemuksen moniammatilliseen 

arviointitiimiin. (Räsänen 2017.) 

 

Myöntämisen edellytyksiä tehostetussa palveluasumisessa ovat, etä ikäihminen 

tarvitsee jatkuvaa (ympärivuorokautista) apua, tukea ja valvontaa liikkumisessa 

ja itsensä sekä terveytensä hoidossa, RAVA-arvo on vähintään 3.0 tai MMSE on 

korkeintaan 14 (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

2016). RAVA-mittari mittaa ikäihmisen toimintakykyä ja avuntarvetta. Ensisijai-

sesti se mittaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Mittari tuottaa viitteellisen 

arvon, jonka vuoksi se ei voi olla ainoa kriteeri päätöksenteossa. Mittarissa on 12 

kysymystä ja niillä mitataan päivittäisen avun tarvetta. Toimintakykyä arvioidaan 

todella laajasti esimerkiksi kuulo, näkö, syöminen ja lääkitys. Vastausten pohjalta 

saadaan laskettua RAVA-indeksi ja -luokka. Mitä pienempi luokka ja indeksi on, 

sitä omatoimisempi ikäihminen on. Luokka 1 vastaa satunnaista avuntarvetta ja 

luokka 6 täysin autettavaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.) 

 

MMSE on lyhyt tiedonkäsittelyn ja muistin arviointiin tarkoitettu minitesti. Lyhenne 

MMSE tulee sanoista Mini Mental State Examination.  Testi soveltuu hyvin ikäih-

misten kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin ja seulontaan mahdollisia jatkotutki-

muksia varten. Kokonaispistemäärä testissä on 30, ja tehdyt virheet vähentävät 

pisteitä. 24-30 pistettä edustaa normaalia tai lievästi heikentynyttä kognitiivista 

toimintakykyä, lievää dementiaa 23-18 pistettä, keskivaikeaa dementiaa 17-12 

pistettä ja vaikeaa dementiaa 11-0 pistettä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2012.) 

 

Palveluohjaaja jatkaa asumisen paikan saannin valmisteluissa ikäihmisen ja tar-

vittaessa omaisen kanssa. Selvitettäviä ja tarkistettavia asioita ovat tulo ja varal-

lisuus, ikäihmisen perustietojen päivitys ja sosiaalietuuksien tarkistus, asiakas-

profiilin teko (asiakaslähtöinen asumisen prosessi, palveluseteli), yhteistyö 
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asumisyksikön ikäihmisen ja läheisen välillä, kuntoutumisen mahdollisuus, toi-

mintakyvyn arviointi ja asumisen muutos. (Räsänen 2017.) 

 

 

2.3 Asukas 

 

Asukas on ihminen, joka asuu (vakinaisesti) jollakin paikalla, jossakin maassa tai 

talossa (MOT- kielikone 2017). Kun puhutaan asukkaasta, niin hänen kohdallaan 

pätee laki potilaan asemasta ja oikeudesta (785/1992). Laki velvoittaa, että asuk-

kaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja häneen liittyvä kohtelu 

ja hoito tulee olla ihmisarvoa kunnioittavaa. Lisäksi on kunnioitettava asukkaan 

vakaumusta ja yksityisyyttä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 61 - 62.) 

 

Vanhuspalvelulaissa (980/2012) säädetään tarkemmin ikääntyvän henkilön itse-

määräämisoikeuteen liittyviä asioita. Lain tarkoituksena on tukea ikääntyvän vä-

estön hyvinvointia, johon liittyy toimintakyky ja itsenäinen suoriutuminen. Jos 

ikäihminen pystyy tuettuna tai ilman tukea tekemään sosiaalihuoltoaan tai hoito-

aan koskevia päätöksiä ja ymmärtää täten päätöksien seuraukset, on hänen so-

siaali- tai terveydenhoitonsa järjestettävä yhteisymmärryksessä kaikkien osallis-

tuvien tahojen kanssa. Tavoitteeseen pyritään vanhuspalveluissa neuvontaa ja 

ohjausta koskevilla säädöksillä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 61 - 62.) 

 

Ikäihmiset itse arvostavat riittävää hoitoa ja asumista, jossa perustarpeet ja ih-

missuhteet täyttyvät heidän toiveidensa mukaisesti. Näin ikäihminen kokee it-

sensä tärkeäksi, osallistuu päätöksentekoon ja kokee tulleensa kuulluksi ja hy-

väksytyksi. Tähän ei vaikuta ikä, sukupuoli tai edes asuinpaikka. (Räsänen 2011, 

169.) Jotta asukkaalle voidaan tarjota hyvää hoitoa ja palvelua, tarvitaan tietoa 

siitä, mitä asukkaat arvostavat, pitävät tavoiteltavana ja hyvänä. Asiakaslähtöi-

sessä ajattelutavassa asukas on palveluiden ja hoidon saaja, palautteen antaja, 

kokija, kehittäjä ja konsultti. (Päivärinta & Haverinen 2002, 35.) 

 

Ikäihminen ei välttämättä useinkaan kotiudu uuteen asuinpaikkaan, vaan puhuu 

vain huoneesta tai asunnosta. Tämä seikka tulee huomioida pitkäkestoisessa 
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hoidossa, on asukas kuinka heikko ja huonokuntoinen tahansa. Kodista luopumi-

nen on yksi elämän suurimpia käännekohtia, tapahtui se sitten sairastumisen, 

toimintakyvyn rajoitteiden tai turvallisuusriskien vuoksi. Jokaiselle asukkaalle tu-

lee tarjota kodinomainen ja asiakaslähtöinen ympäristö. (Pikkarainen 2007, 62 - 

63.) 

 

 

2.4 Hoito- ja palvelusuunnitelma 

 

Asiakasasiakirjana hoito- ja palvelusuunnitelmilla on pitkät perinteet. Suunni-

telma on työväline palveluja antavalle työyhteisölle, työntekijälle ja kunnalle. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan yhteistyössä ikäihmisen tai hänen omai-

sensa kanssa hänen tarvitsemansa palvelut ja hoito sekä niiden muoto ja arvioitu 

kesto. Samalla sovitaan seuraava ajankohta, jolloin hoito- ja palvelusuunnitelma 

tarkistetaan ja arvioidaan uudelleen. Asiakaslähtöinen asiakirja rajaa, kokoaa ja 

tuo ilmi asukkaan kuntoutuksen voimavarat, tarpeet, hoivan, hoidon ja palvelui-

den tarpeet sekä mitä ehkäisevän työn menetelmiä on käytettävissä. (Päivärinta 

& Haverinen 2002, 3.) 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen antaa asukkaalle ja omaiselle mahdol-

lisuuden osallistua henkilökohtaisen suunnitelman tekemiseen, arviointiin ja toi-

meenpanoon. Hoitoa ja palvelua järjestettäessä tulee käyttää hyväksi ehkäisevän 

työn mahdollisuuksia, kuntouttavaa työotetta, yksilöllistä toteutusta ja samalla 

kun tiedostetaan eettisten periaatteiden merkitys, toteutuu asukkaan oikeus 

saada kunnioittavaa ja arvostavaa kohtelua. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa tu-

lee ilmetä omaisten ja läheisten halukkuus ja mahdollisuus osallistua asukkaan 

auttamiseen ja tukemiseen. Suunnitelman teko yhteistyössä asukkaan, omaisen 

ja hoitohenkilökunnan kanssa voi ehkäistä väärinymmärryksiä tai erilaisten tul-

kintojen syntymistä. Asukas voi halutessaan liittää hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

omat toiveensa ja tahdonilmaisunsa siitä, miten häntä tulee hoitaa, jos hänen toi-

mintakykynsä alenee siten, että hän ei kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan häntä 

koskettavissa hoitovalinnoissa. (Päivärinta & Haverinen 2002, 13 - 15.) 
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Kunnalla on vastuu siitä, että iäkkäälle laaditaan sosiaalihuollon asemasta ja oi-

keuksista annetun lain mukainen palvelusuunnitelma. Suunnitelma tulee laatia 

ilman aiheettomia viivästyksiä heti sen jälkeen, kun ikäihmisen palveluntarve on 

selvitetty, jollei tapauksessa ole kyse tilapäisestä neuvonnasta ja ohjauksesta tai 

suunnitelman laatiminen ei muutoin ole tarpeetonta. Suunnitelmassa on määri-

teltävä ikäihmisen toimintakykyä koskevan arvion perusteella, millaisia sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluita hän tarvitsee kokonaisuutena, kun mietitään hä-

nen toimintakykyään, terveyttään, hyvinvointiaan ja itsenäisen suoriutumisen tu-

kemista sekä hyvän hoidon turvaamista. Tarvittaessa on keskusteltava ikäihmi-

sen omaisen, läheisen tai määrätyn edunvalvojan kanssa mahdollisista 

vaihtoehdoista kokonaisuuden luomiseksi. Nämä näkemykset tulee kirjata suun-

nitelmaan. (Vanhuspalvelulaki 980/2012.) 

 

Partalanmäen palvelukodissa omaiset pyydetään mukaan ensimmäiseen hoito- 

ja palvelusuunnitelmapalaveriin. Hoivakodissa on koettu, että omaiset ja läheiset 

osallistuvat melkoisen aktiivisesti hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen ja 

päivittämiseen. Omahoitajat ovat yhteydessä omaisiin voinnin muutoksista sekä 

siitä, milloin seuraavan kerran päivitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Omahoi-

taja ja omainen sopivat keskenään, onko tarvetta järjestää palaveri, jossa suun-

nitelmaa päivitetään. Harvemmin omaiset ovat kokeneet tätä tarpeelliseksi. 

Omaisilta tulee ajoittain toiveita palvelun ja hoidon laatuun. Osa on koettu asial-

liseksi, mutta osa toiveista ja vaatimuksista on epärealistisia. (Schadewitz-Laak-

konen 2017.) 

 

 

2.5 Omavalvontasuunnitelma 

 

Hoitohenkilökunnalta vaaditaan kykyä oppia virheistä, sitoutumista sekä taitoa 

elää muutoksessa, jotta laadukkaiden ja turvallisten palveluiden tarjoaminen on 

mahdollista. Palveluiden laadun ja asiakasturvallisuuden suunnitelmallinen oma-

valvonta on ollut yksityisten sosiaalipalveluiden lakisääteinen velvollisuus vuo-

desta 2012. Vuonna 2015 sama velvollisuus käynnistyi julkisissa vanhuspalve-

luissa. Toimintayksikössä omavalvontasuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta 

ja seurannasta vastaa yksikön vastuuhenkilö tai johtaja. Suunnitelma tulee olla 
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julkisesti saatavilla kaikille, jotta siihen on helppo tutustua ilman erillistä pyyntöä. 

Suunnitelman julkisuus edistää palveluiden läpinäkyvyyttä ja ikäihmisten valin-

nanvapautta. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2018.) 

 

Omavalvontasuunnitelma on keino parantaa potilaiden oikeusturvaa ja hoidon 

laatua. Sen tarkoitus on varmistaa, että potilas saa turvallista ja laadukasta ter-

veydenhuoltoa. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kaikki keskeiset toimenpi-

teet, joilla palvelun tuottaja itse valvoo toimintayksikköään, tuottamiensa palve-

luiden laatua ja henkilökunnan toimintaa. Tämä on hyvä työväline, jolla voidaan 

kehittää palveluiden laatua. Palveluiden tuottajalta vaaditaan ammattitaitoa, ko-

kemusta ja tietoa arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla sää-

dönmukaisuus ja toiminnan laatu varmistetaan. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto 2015.) 

 

Omavalvonnan asiakirjat muodostuvat kaikista menettely- ja toimintaoheista, 

joita laaditaan yhteisen käytännön toteuttamiseksi jokaisessa palveluketjun vai-

heessa. Suunnitelmassa sovitaan menettelytavat riskien, vaaratilanteiden ja laa-

dullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä ammattihenki-

löiden osaamisen varmistamiseksi. Suunnitelman tulee olla sitä 

yksityiskohtaisempi ja laajempi, mitä riskialttiimpaa ja monimuotoisempaa palve-

luiden tuottajan toiminta on. Suunnitelmassa määritellään yrityksessä noudatet-

tavat toimintatavat, ja niiden seuranta tulee olla kirjattua. (Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto 2015.) 

 

 

3 Omainen osana hoitotyötä 

 

 

3.1 Omainen osana arkea  

 

Läheisen ihmisen siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoitoon on useaa ihmistä kos-

kettava muutos. Viime aikoina tutkimuksissa on selvinnyt, että tämä elämänmuu-

tos on yksi vaikeimmista ja raskaimmista elämänkaaren vaiheista kaikissa per-

heissä. Usein päätös ja päätöksestä vastuunottaminen tulee lähiomaisen 
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kannettavaksi. Muutoksen yhteydessä on hyvä huomioida hoidettavan ja omai-

sen tunteet, koska muutos herättää monenlaisia tuntemuksia. (Omaisena edel-

leen ry 2015, 8 - 9.)  

 

Suomessa ei ole olemassa yleispätevää ohjeistusta siitä, kuinka asukas tai omai-

set tulee huomioida. Karkeasti voi sanoa, että tämä asia on hoitohenkilökunnan 

ja johtavien tahojen mielenkiinnosta kiinni. (Kotiranta 2011, 182.) Jotta luottamus 

voi rakentua hoitotyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa, tulee omaisen ko-

kea, että häntä kuullaan ja että ensikohtaamisesta lähtien kokemukset ovat 

myönteisiä (Kotiranta & Laajarinne 2011, 184). 

 

Omaiset ovat ikääntyneiden hoidossa ja palvelussa voimavara, ja he kuuluvat 

kiinteästi hoidettavan elämään, asuipa hän kotona tai hoivayksikössä. Omainen 

voi olla ikääntyneen sukulainen, esimerkiksi puoliso tai vaikka läheinen ystävä. 

Heidän roolinaan on tukea ikääntynyttä, auttaa hakemaan tarvittavia palveluita, 

ja he korvaavat ja täydentävät julkisia palveluita. Omainen on erittäin tärkeä ja 

keskeinen yhteistyökumppani hoitotyössä, koska he auttavat ymmärtämään 

ikääntyneen hoidettavan käyttäytymistä ja taustaa. Omainen tuo hoitoon lisäksi 

mahdollista kaivattua sisältöä ja tietynlaista jatkuvuutta. (Vaarama & Voutilainen 

2002, 77.) 

 

Ikäihminen voi saada paljon elinvoimaa ja merkityksellisyyden tunnetta, kun saa 

olla läheisten kanssa tekemisissä. Hyvin onnistunut yhteistyö omaisten kanssa 

on suuri rikkaus, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa 

on syytä olla tavoitteena omaisten kanssa työskentely. Suunnitelmassa on hyvä 

kirjata tarkoin se, kuinka yhteistyötä toteutetaan, sillä omainen on tärkeässä roo-

lissa, kun mietitään hoidon ja palvelun laadun arviointia. Tutkimuksia on tehty 

siitä, että mitä enemmän omaiset ovat mukana hoidossa ja sen suunnittelussa, 

sitä myönteisempiä he ovat, kun arvioidaan hoidon ja palvelun laatua. (Vaarama 

& Voutilainen 2002, 77.) 

 

Laitisen (1992, 1233 - 1237) pilottitutkimus selvitti pienellä otoksella omaisten 

osallistumista yli 75-vuotiaiden laitosasukkaiden hoitoon ja hoidon laadun arvi-

ointiin. Mittari oli kaksiosainen, ja siihen haastateltiin 18: aa yli 75-vuotiasta ja 
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seitsemälle omaiselle lähetettiin kyselylomake. Näiden kahden tutkimusjoukon 

vastauksia vertailtiin keskenään. Eniten omaiset antoivat emotionaalista tukea 

ikäihmisille. Muita omaisten antamia tärkeitä auttamisen muotoja olivat pukeutu-

misessa avustaminen, kävelyttäminen sekä avustaminen sängystä ylös ja takai-

sin. Hoidon laadun ikäihmiset arvioivat paremmaksi kuin omaiset. Tutkimus 

osoitti, että omaisten osallistuminen ikäihmisen hoitoon oli hyvin vähäistä. Omai-

set kaipasivat tietoa siitä, miten he pystyisivät osallistumaan enemmän ikäihmi-

sen hoidon päätöksentekoon, suunnitteluun ja arviointiin.  

 

Laitisen (1993, 1480 - 1487) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mihin kaikkiin 

päivittäisiin toimintoihin omaiset osallistuvat hoitolaitoksissa ja kuinka paljon he 

osallistuvat. 45 yli 75-vuotiasta ikäihmistä ja 147 omaista vastasi kyselyyn. Tu-

lokset osoittivat, että omaiset osallistuvat ja avustavat monenlaisissa päivittäi-

sissä toiminnoissa, kuten pukeutumisessa, syömisessä, ulkoilussa, peseytymi-

sessä, lukemisessa, kirjeiden kirjoittamisessa, vuoteen sijaamisessa, hampaiden 

pesussa, raha-asioiden hoitamisessa ja liikkumisessa. Eniten omaiset antoivat 

emotionaalista tukea. Omaiset vierailivat usein hoitolaitoksissa, mutta osallistu-

minen ikäihmisen hoitoon oli silti vähäistä.  

 

 

3.2 Omaisten erilaiset roolit 

 

Omaisilla on monenlaisia rooleja, ja jokainen heistä kantaa eri lailla vastuuta 

ikääntyneen läheisensä hoidosta. Näitä erilaisia rooleja on havaittu olevan neljä 

erilaista. Myötäilijäomainen jättäytyy läheisen hoidossa hieman taka-alalle. Täl-

lainen omainen nähdään usein tyypillisenä kävijänä osastoilla. Heillä ei ole halua 

tai mahdollisuutta osallistua hoitoon, mutta he ovat hyvin tyytyväisiä tähän rooliin. 

(Vaarama & Voutilainen 2002, 78 - 79.) 

 

Kilpailijaomainen jättäytyy hieman taka-alalle hoidossa, mutta hän osallistuu lä-

heisen hoitoon ajoittain paljon. Tämän roolin omaavilla saattaa olla ristiriitaisia 

mielipiteitä läheisensä hoidon tavoitteista ja keinoista ja kuinka näihin tavoitteisiin 
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päästään. Henkilökunnan kanssa ei kuitenkaan hakeuduta aktiivisesti yhteistyö-

hön. Ikääntynyt hoidettava joutuu valitettavasti ristiriitaan tässä tilanteessa. (Vaa-

rama & Voutilainen 2002, 78 - 79.) 

 

Tukea kaipaavat omaiset osallistuvat läheisensä hoitoon varsin vähäisesti, mutta 

haluaisivat osallistua aktiivisemmin. Vuorovaikutus henkilökunnan kanssa on 

avointa. Näille omaisille tulee antaa mahdollisimman paljon tietoa ja heidän kans-

saan tulee pyrkiä löytämään tavat, joilla he pystyisivät osallistumaan enemmän. 

Sitten ovat yhteistoiminnalliset omaiset. He ovat aktiivisia ja hakevat aktiivista yh-

teistyötä henkilökunnan kanssa. Silti tähän tilanteeseen pääseminen vaatii yhtei-

sesti suunnitellut hoidon tavoitteet ja keinot, miten niihin päästään. Nämä neljä 

roolia ovat yksinkertaistettuja, mutta ne auttavat näkemään, miten erilaisia omai-

sia on hyvä kohdata. Omaisten erilaisten roolien ymmärtäminen on hyvä lähtö-

kohta, koska osataan etsiä ja löytää oikeita tapoja yhteistyöhön. (Vaarama & Vou-

tilainen 2002, 78 - 79.) 

 

Monet ikäihmiset siirtyvät hoito- ja palvelukeskuksiin omaishoitoperheistä. Omai-

selle tulee suuri roolin muutos, ja hänen voi olla vaikea luopua hoitajan roolista. 

Omainen saattaa kokea, että hänellä on edelleen velvollisuus läheistään koh-

taan, ja hän haluaa olla tiiviisti mukana hoidossa, vaikka omat voimavarat eivät 

tähän riitä. Hoitohenkilökunnan on hyvä kertoa omaiselle, että hänellä ei ole pa-

kollisia velvollisuuksia hoidon suhteen eikä hänen odoteta suorittavan hoitotoi-

menpiteitä. (Kotiranta 2011, 183.)  

 

Jotkut omaiset saattavat kokea, että heidät on syrjäytetty kokonaan läheisen ih-

misen arjesta. Omaiselle tulee antaa tilaa ja tarvittaessa konkreettisia tehtäviä , 

mitä hän voi halutessaan suorittaa. Työnjaosta ja hoitovastuusta on hyvä keskus-

tella alkuvaiheessa runsaasti, koska tämä selkiyttää omaiselle hänen rooliaan 

uudessa yhteisössä. (Kotiranta 2011, 183.) 

 

Daviesin ja Nolanin (2006, 281 - 291) tekemä tutkimus oli puolistrukturoitu haas-

tattelututkimus. Tutkimuksessa 37 omaista kuvasi kolme tärkeintä näkökohtaa 

heidän roolistaan hoitopaikassa: he auttavat säilyttämään jatkuvuuden, joka aut-

taa ikäihmistä säilyttämään identiteettinsä, ylläpitämällä rakastavia perhesuhteita 
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ja he auttavat henkilökuntaa tutustumaan ikäihmiseen yksilönä, he pitävät sil-

mällä hoitoa ja antavat siitä palautetta henkilökunnalle sekä edistävät yhteisölli -

syyttä huomioimalla muut asukkaat. Omaiset ovat linkki ulkopuoliseen maail-

maan. Hoitohenkilökunnan on hyvä tunnistaa omaisten rooli, jota he haluavat 

toteuttaa ja heitä tulee tukea sen toteuttamisessa. Omainen tulee ottaa mukaan 

alkutilanteen arviointiin ja kun keskustellaan hoitosuunnitelmista, sekä yhteisym-

märrys kaikkien osapuolien kanssa tulee saavuttaa. Huolenaiheiden ja pelkojen 

ilmaisulle tulee antaa mahdollisuus. (Davies & Nolan 2006, 290.) 

 

 

3.3 Omaisen ja hoitajan ensikohtaaminen  

 

Ennen kuin on vuorovaikutusta, täytyy tapahtua kohtaaminen. Sitä ei kuitenkaan 

tapahdu, jos hoitajat ja omaiset kiirehtivät toistensa ohitse. Lähtökohta onnistu-

neeseen kohtaamiseen on se, että hoitaja oivaltaa omaisten merkityksen. Par-

haimmillaan omaisten ja hoitajien yhteistyö on sitä, että kaksi vahvalla tietämyk-

sellä olevaa asiantuntijaa kohtaa toisensa ja he keskustelevat keskenään 

potilaan kannalta parhaista vaihtoehdoista. Omahoitaja, joka on sitoutunut 

omaan työhönsä, ja onnistunut alku ovat hyvän yhteistyösuhteen peruspilareita. 

(Kujala 2009, 10 - 11.) 

 

Omaisten ensikohtaaminen on hyvin merkityksellistä omaiselle itselleen sekä 

ammattilaiselle. Jos omaiset ja läheiset kokevat olevansa tervetulleita hoitoyksik-

köön, heidän on helpompi olla yhteydessä hoitohenkilökuntaan ja he osallistuvat 

luontevammin hoitoon. Hoitohenkilökunnan on hyvä miettiä, kuinka hoitoyksikön 

rakenteet saadaan sellaisiksi, että omaisten kohtaamistilanteet saavat tarpeeksi 

tilaa ja mahdollisuuksia. Lisäksi koko työyhteisöllä tulee olla tieto siitä, kuinka tär-

keää omaisten kanssa tehty yhteistyö ja osallistuminen on. (Järnstedt 2011, 146.) 

 

Ensikohtaaminen jättää vahvan muistijäljen, ja se luo perustan seuraaville tapaa-

misille. Aikaisemmat huonot kokemukset muista vuorohoito- tai tilapäishoitopai-

koista voivat palautua mieleen uudelleen, kun läheinen siirtyy asukkaaksi lopulli -

sesti kodin ulkopuoliseen hoitoon. Hoitohenkilökunnan tulee valmistautua 

huolellisesti ensikohtaamiseen ja kaikkiin hoitoneuvotteluihin. Ensikohtaaminen 
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voi vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka omaiset kokevat läheisensä saavan hoi-

toa ja hoivaa. (Kotiranta & Laajarinne 2011, 186.) 

 

 

3.4 Omaisyhteistyön ylläpito 

 

Useat omaiset saattavat olla yksinäisiä, ja tämä heijastuu hoitohenkilökunnan 

työhön ja erilaisiin kohtaamisen tilanteisiin. Pelkästään kuulluksi tulemina voi yk-

sistään rauhoittaa omaista. Omaisen ja hoitajan välisessä yhteistyössä ja vuoro-

vaikutuksessa ei ole merkitystä sillä, kauanko asiaan käyttää aikaa. Ystävällinen 

tervehtiminen jo kertoo sen, että omainen on huomioitu. Jos omainen haluaa pu-

hua jostain vaikeasta asiasta, eikä hoitajalla ole silloin tarjota tarpeeksi aikaa, niin 

paras on ehdottaa muuta aikaa keskustelulle. Omainen tulee kuulluksi ja hänen 

asiastaan oltaisiin kiinnostuneita, sekä hänet kohdattaisiin yksilönä. Tässä vai-

heessa omahoitajan rooli korostuu, koska useimmiten omaiset keskustelevat 

mieluiten syvällisemmin omahoitajan kanssa kuin muiden työntekijöiden kanssa. 

(Kotiranta & Laajarinne 2011, 186 - 187.) 

 

Omaisiltojen avulla pääsee tutustumaan muihin omaisiin, mikä antaa mahdolli -

suuden vertaistuen saamiseen ja verkostoitumiseen. Omaisilloissa sisältö voi olla 

hoitoon liittyvä teema, esimerkiksi tietoa perussairauksista tai yleensä ikääntymi-

sestä. Yhdessä hoidettavien kanssa järjestetyt omaisten illat auttavat näkemään 

toiminnan isona kokonaisuutena, ja erilaisia vaatimuksia on helpompi havain-

noida. Toisten hoidettavien näkeminen auttaa parantamaan toisten hoidettavien 

hyväksymistä. Omaisten illat koetaan tarpeellisiksi 1-2 kertaa vuodessa. (Räsä-

nen 2007.) 

 

Lehtosen (2005) tutkimuksessa tarkoituksena oli kuvata omaisten näkökulmasta 

sitä, miten yhteistyö toteutuu vanhainkodissa henkilökunnan ja omaisten välillä. 

Samalla tutkittiin tekijöitä, mitkä ovat yhteydessä yhteistyön toteutumiseen sekä 

miten yhteistyötä voitaisiin jatkossa kehittää. Omaisilta palautui yhteensä 192 ky-

selylomaketta. Tulokset osoittivat, että yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa to-

teutui omaisten mielestä melko hyvin. Yhteisen toiminnan ja suunnan sekä vuo-

rovaikutussuhteen arvioitiin toteutuvan erinomaisesti. Yhtä hyvin eivät kuitenkaan 
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toteutuneet aktiivinen kommunikointi ja yhteinen asiantuntijuus. Vain puolet omai-

sista koki, että vastuu asukkaan hoidosta ja asioista oli yhteinen omaisten ja hen-

kilökunnan kesken. Yhteydessä yhteistyön onnistumiseen olivat henkilökunnan 

ja omaisten asenne yhteistyötä kohtaan, laitoksen ilmapiiri, omahoitajan esittäy-

tyminen, hoitoneuvotteluihin osallistuminen sekä se, oliko hoitohenkilökunna lla 

aikaa keskustella omaisten kanssa. Omaiset kaipasivat lisää tehokkuutta tiedot-

tamiseen, aktiivisuutta kommunikointiin, yhteisiä keskusteluhetkiä hoitajien 

kanssa, sekä lisää henkilöstöresursseja ja joustavuutta hoitopaikan valinnassa. 

Kehitettävää yhteistyössä oli erityisesti kommunikoinnissa ja yhteisessä asian-

tuntijuudessa. Avainasemana pidettiin henkilökunnan asennoitumista sekä toi-

mintaa yhteistyön kehittämiseksi.  

 

 

4 Hoitohenkilökunta tehostetussa palveluasumisessa 

 

 

4.1 Etiikan merkitys hoitotyössä 

 

Eettiset ohjeet terveydenhuollon ammattiryhmissä perustuvat yhteisiin arvoihin, 

vaikka ne eri ohjeistoissa painottuvat hieman eri tavoin. Keskeisiä asioita näissä 

kaikissa ovat itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon kunnioittaminen, terveyden 

edistäminen ja ihmiselämän suojelu. Edellytetään, että hoito perustuu vankkaan 

kliiniseen kokemukseen ja tieteellisesti tutkittuun tietoon. Omien rajojen tunnista-

minen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on eettisesti tärkeää. Työntekijän 

velvollisuus on kartuttaa ja ylläpitää omia tietojaan ja taitojaan sekä samalla tulee 

huolehtia työn laadusta. Useimmiten eettinen velvollisuus ylittää sen minimin, 

mitä lait edellyttävät. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvotte-

lukunta 2001.) 

 

Osaltaan lainsäädäntö perustuu yhteiskunnassa vallitseviin eettisiin käsityksiin ja 

arvoihin. Perusoikeudet puoltavat sitä, että kaikki ihmiset ovat täysin yhdenvar-

taisia lain edessä. Ketään ei saa asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää syytä 

sukupuolen, alkuperän, iän, uskonnon, kielen, mielipiteen, vakaumuksen, vam-
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maisuuden, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi. Perusoikeu-

det takaavat oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, elämään, turvallisuuteen ja 

koskemattomuuteen. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvot-

telukunta 2001.) 

 

 

4.2 Lakiperusta hyvälle hoidolle 

 

Potilaan on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Hoito on 

järjestettävä niin, että hänen ihmisarvoaan ei loukata, eikä hänen vakaumustaan 

ja yksityisyyttään loukata. Potilaan yksilölliset tarpeet, äidinkieli ja kulttuuri on 

mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hänen kohtelussaan ja hoidos-

saan. Potilaalle on annettava selvitys hoidon merkityksestä, terveydentilasta, eri 

hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista asioista, mitkä liittyvät hä-

nen hoitoonsa. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai sil-

loin, kun on mahdollista, että selvityksen antaminen aiheuttaisi vaaraa potilaan 

terveydelle tai hengelle. Selvitys tulee antaa niin, että potilas ymmärtää sen. (Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 

 

Potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilas voi kieltäy-

tyä tietystä hoitotoimenpiteestä tai hoidosta. Tällöin häntä on mahdollisuuksien 

mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksytyllä tavalla. Jos potilas ei 

itse kykene päättämään omasta hoidostaan tulee potilaan laillista edustajaa, lä-

hiomaista tai läheistä kuulla ennen hoitopäätöksen tekoa, jotta voidaan selvittää, 

millainen hoito vastaa eniten potilaan tahtoa. Jos tätä selvitystä ei ole mahdollista 

saada, potilas tulee hoitaa tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen 

etunsa mukaisena. Potilaan laillisella edustajalla, lähiomaisella tai muulla lähei-

sellä on oikeus saada kuulemista ja suostumuksen antamista varten tarvittavat 

tiedot potilaan terveydentilasta. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 
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4.3 Liikkumisen rajoittaminen 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanoton mukaisesti potilaan liikkumista voi-

daan rajoittaa esimerkiksi sitomalla ainoastaan potilaan turvallisuuden takaa-

miseksi tai ainoastaan siinä määrin kuin se kulloinkin on välttämätöntä. Aina tulee 

kuitenkin harkita, onko rajoittaminen välttämätöntä vai voidaanko tilanteessa 

käyttää muita turvallisuutta edistäviä keinoja. Esimerkkinä muistisairaiden yksi-

kössä lukitut ulko-ovet mahdollistavat vapaan liikkumisen sisätiloissa, eikä eksy-

misriskiä ulos ole lainkaan. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

2018.) 

 

Potilaan oma kanta tulee pyrkiä selvittämään ennen päätöksentekoa, tai jos hän 

ei itse siihen kykene, niin sitten hänen lähiomaistaan tai laillista edustajaa tulee 

kuulla. Päätös liikkumisen rajoittamisesta tulee kirjata potilasasiakirjoihin osaksi 

hoitosuunnitelmaa, ja tätä ennen tulee saada suostumus rajoittamiseen. Yleisim-

mät liikkumista rajoittavat välineet ovat turvaliivit, turvavyöt, tuoliin kiinnitettävät 

pöydät, sängyn laidat, raajasidokset ja magneettivyöt. Näistä liikkumista rajoitta-

vista välineistä on tehtävä yksilöity päätös. Potilasta hoitava lääkäri vastaa hoito-

päätöksistä, mutta arvioinnissa on apuna hoitopaikan hoitohenkilökunta. Tärkeää 

on aina muistaa, että turvavälineitä käytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen 

ja käytön tarvetta tulee arvioida joka käyttökerralla. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- 

ja valvontavirasto 2018.) 

 

 

4.4 Ikäihmisen kivunhoito 

 

Ikäihmisten kivunhoito on eettisesti yhtä tärkeää kuin muidenkin ihmisten. Korke-

assa iässä erityisesti pitkäaikainen kipu voi johtaa toimintakyvyn menetykseen, 

apuvälineiden tarvitsemiseen tai riippuvuuteen toisen ihmisen avusta. Ikäihminen 

ei välttämättä mainitse kivuistaan ollenkaan. Ikäihminen voi kieltää kipunsa, 

koska epäilee niiden liittyvän vanhenemiseen tai kipu voi pelottaa edustavan jo-

tain pahempaa, josta ei halua puhua. Psykiatrisesti sairaat ja muistisairaat eivät 

edes välttämättä tunnista kipua, ja tällöin heidän kipunsa on nimetöntä. Ikäihmis-

ten kivunhoidon laatusuositukset ovat jo pitkään muistuttaneet, että kivuista tulee 
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kysyä toistuvasti ja aktiivisesti. Kaikkien, jotka osallistuvat ikäihmisen hoitoon, tu-

lee osata tunnistaa kivun tunnusmerkit. Kipu voi ilmetä kasvojen ilmeistä, erilai-

silla ääntelyillä, liikkumiseen tulee poikkeavuutta tai käytös muuttuu. (Finne-So-

veri 2015.) 

 

Jotta kivunhoito voi onnistua, tulee tietää, mitä hoidetaan ja mihin tavoitteeseen 

on mahdollista päästä. Ensisijaisesti tavoitteena pidetään kudosvaurion paranta-

mista mikä on yleensä kivun syynä. Tämän ollessa mahdotonta pyritään kivutto-

muuteen. Mahdollista on, että kivuttomuuskaan ei ole mahdollista, mutta tällöin 

pyritään hallitsemaan kipua siten, että arkiaskareiden hoito, liikkuminen ja nukku-

minen onnistuvat. Tavoitteen ollessa realistinen vältytään ylilääkitykseltä. Ikäih-

misten kivunhoidon hyvinä kulmakivinä ovat tilanteen kokonaisvaltainen arvioimi-

nen, hoidon seuraaminen sekä niiden hoitojen lopettaminen tai muuttaminen, 

joista ikäihminen ei hyödy. (Finne-Soveri 2015.) 

 

Kivun on todettu huonontavan elämänlaatua, aiheuttavan masennusta, heikentä-

vän toimintakykyä, johtavan sosiaaliseen eristäytymiseen, lisäävän tarvetta ter-

veyspalveluille, ja se voi laukaista sekavuustilan. Asenteet ratkaisevat merkittä-

västi ikäihmisten kivun hoidon diagnostiikassa ja hoidossa. Kipujen alihoitaminen 

on varsin yleistä. (Tilvis 2004, 223.) Ikäihmisten kohdalla on hyvä muistaa lääk-

keettömät hoidot, ja niitä on hyvä käyttää lääkehoidon rinnalla. Ikäihmisen kivun-

hoidossa on hyvä selvittää tavoite ja odotukset, muut sairaudet, sekä toiminnalli -

nen ja kognitiivinen tilanne. Ikäihmisten herkkyyttä monille kipulääkkeille lisäävät 

fysiologiset muutokset, minkä vuoksi kipulääkeannokset ovat usein pienempiä 

kuin muilla aikuisilla. Lääkehoito tulee aloittaa pienellä annoksella ja yhdellä lää-

keaineella. Tällöin vastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia on helpompi seurata. 

(Käypä hoito 2017.) 

 

 

4.5 Turvallisuus ja hoidon kokonaisuus 

 

Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) kokosi 

vuonna 2001 terveydenhuollossa toimivien yhteiset periaatteet. Eettisesti kestä-

vän hoidon perustana on keskeisesti ikäihmisen kohtelu yksilönä. Hoidon tulee 
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lähteä ikäihmisen omista toiveista ja tarpeista, hänen arvojensa kunnioituksesta 

ja hänen näkemyksiensä arvostamisesta. Hoidon suunnittelussa otetaan huomi-

oon hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa, omaisten apu ja ikäihmisen koko 

sosiaalinen verkosto. Hyvään hoitoon kuuluvat turvalliset, tutut ja ammattitaitoiset 

toimijat sekä riittävästi aikaa hoidon toteuttamiseen. (Valtakunnallinen sosiaali- ja 

terveysalan eettinen neuvottelukunta 2008, 3 - 4.) 

 

Ikäihmisellä on oikeus osallistua hoitopaikkaansa ja hoitoaan koskevaan päätök-

sentekoon. Hänellä on oikeus luottaa saavansa asianmukaista hoitoa ja palve-

luita. Pitkäaikaisessa hoitopaikassa ikäihmisen itsemääräämisoikeutta, toiveita ja 

yksityisyyttä on kunnioitettava aivan kuin hän asuisi kotonaan. Ikäihmisellä on 

oikeus turvalliseen lääkehoitoon, ja lääkehoitoa tulee arvioida toistuvasti ja koko-

naisvaltaisesti. Ikä ei ole syy evätä jotain hoitoa, mutta hoidon suunnittelussa on 

otettava huomioon, suurentavatko iän mukana tulleet toimintakyvyn muutokset ja 

sairaudet hoidon tai yksittäisten toimenpiteiden aiheuttamia haittoja tai riskejä. 

Edellä mainituilla asioilla voi olla vaikutusta hoitolinjapäätöksiin. (Valtakunnalli -

nen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2008, 4.) 

 

Läheisten ja omaisten mahdollisuutta osallistua ikäihmisen hoitoon tulee vahvis-

taa ja parantaa erityisesti silloin, kun ikäihminen ei itse pysty hoitoonsa koske-

vaan päätöksentekoon. Ikäihmisellä on oikeus oireenmukaiseen hoitoon ja ar-

vokkaaseen kuolemaan. Ikäihmisen hoitotahtoa on kunnioitettava, ja 

hoitolinjauksessa olevat päätökset on hyvä tehdä yhdessä ikäihmisen kanssa hy-

vissä ajoin. Tämän ollessa mahdotonta päätökset tehdään yhdessä omaisten 

kanssa, kunnioittaen ikäihmisen omia elämänarvoja ja toiveita. Hoitolinjauksen 

selkeä dokumentointi helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, lisää ikäihmisen hyvin-

vointia ja vähentää omaisten ahdistusta. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveys-

alan eettinen neuvottelukunta 2008, 4.) 

 

Ikäihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia ylläpitävät riittävä ja terveellinen ravinto, 

säännöllinen liikunta ja ulkoilu, arkipäivän toimet, harrastukset, asuinympäristön 

ja asunnon esteettömyys. Turvallisuuden ja hoidon avuksi on kehitetty ja kovasti 

kehitetään teknisiä apuvälineitä. Näitä apuvälineitä ovat esimerkiksi: kulunval-

vonta, elektroninen seuranta ja kuunteluyhteydet. Teknologian sopivuutta tulee 
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aina arvioida ikäihmisen näkökulmasta, eikä se saa koskaan korvata inhimillistä 

huolenpitoa ja hoivaa. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvot-

telukunta 2008, 7 - 8).  

 

 

4.6 Yhteistyötä edistävät ja ehkäisevät tekijät 

 

Jyväskylässä ja kolmessa muussa lähiseudun kunnassa toteutettu laitoshoidon 

laadun kehittämishankkeen (LAILA) tavoitteena oli kehittää hyviä toimintamalleja 

ikäihmisen ja hänen läheistensä kohtaamiseen, tukemiseen, ohjaamiseen ja aut-

tamiseen vanhusten pitkäaikaisessa laitoshoidon toimintaympäristössä. Haluttiin, 

että omaistyö on näkyvä osa hoitotyön kirjaamista ja suunnittelua. Lähtökohtana 

tässä olivat hoitotyön arvot ja etiikka. Hankkeessa kysely tehtiin omaisille sekä 

hoitohenkilökunnalle. (Räsänen 2007, 32.) 

 

Omaiset kokevat tärkeäksi osallisuuden läheisensä hoitoon. Tuloksissa todettiin, 

että intensiivisyyden aste vaihtelee erilaisista syistä, ja hoitohenkilökunnan tulee 

se hyväksyä. Omaiset pitivät hoitojakson alussa pidettävää perhepalaveria tär-

keänä, koska omainen pääsee siten paremmin sisälle hoitopaikan toimintaan, 

oppii tietämään hoitopaikan realistiset mahdollisuudet, ja he uskaltautuvat tule-

maan helpommin mukaan, esimerkiksi kävelyttämään, ulkoiluttamaan tai käyttä-

mään läheistään hoitopaikan ulkopuolella. (Räsänen 2007, 33.) 

 

LAILA- hankkeessa todetaan, että omahoitaja järjestelmää omaiset pitävät on-

nistuneena, koska tieto on syvempää ja keskittyneempää ja yhteydenotto on hel-

pompaa. Omaiset arvostavat asiallista ja ystävällistä kohtelua, kuten esimerkiksi 

heille esittäytymistä ja tervehtimistä Joskus hoitohenkilökunta kokee ammatillisen 

suhtautumisen omaisiin vaikeaksi. Ongelmatilanteita voi syntyä, esimerkiksi jos 

omainen on tungetteleva, hän puuttuu muiden tai henkilökunnan asioihin ja mai-

nitut asiat ovat epäolennaisia, hän on liian yliaktiivinen tai täysin passiivinen, tie-

dustelee asioita muilta ikäihmisiltä. Vaikeuksia voi ilmetä sopeutumattomuutena 

läheisen voinnin heikkenemiseen. Hankkeen lopputuloksena havaittiin, että tässä 
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asiassa hyvä yhteistyö on aika pienistä asioista kiinni: yhdessä tehdyt pelisään-

nöt, ystävällinen ja rehellinen käyttäytyminen puolin ja toisin sekä riittävä tiedot-

taminen. (Räsänen 2007, 33.) 

 

Hertzbergin tutkimusryhmä toteaa, että omaiset nähdään osana työtä (joitain ra-

joituksia) ja mukavina, vaikka vaativina. Hoitajat sanoivat, että on olennaista ja 

tärkeää, että omaiset tuntevat itsensä tärkeäksi ja heidät otetaan osana heidän 

työtään huomioonotetuksi. Tutkimus toteutettiin Ruotsissa 2003 ja siihen osallis-

tui 15 naishoitajaa ja neljä mieshoitajaa, iältään he olivat 27-61 vuotiaita. Hoito-

kodissa työskennelty aika vaihteli yhdestä vuodesta 39 vuoteen. Tutkimuksen 

johtopäätös on, että omaisten kanssa tehtävän yhteistyön todellisena esteenä, 

on se, että hoitajien ja omaisten näkemys siitä, kuka on vanhuksen hoidon asi-

antuntija, ei kohtaa. Todennäköistä on se, että hoitajat katsovat itsensä asiantun-

tijoiksi, jotka tietävät mikä on asukkaille parasta ja se estää heitä tunnustamasta 

omaisten asiantuntemusta. (Hertzberg, Ekman & Axelsson 2003,433 - 440.) 

 

Laitisen ja Isolan (1996, 942 - 947) tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kuinka hoi-

tohenkilökunta voi edistää omaisten osallistumista ikäihmisten hoitoon ja mitkä 

tekijät edistävät ja ehkäisevät osallistumista. Kyselylomake sisälsi avoimia kysy-

myksiä ja se lähetettiin 369 omaiselle, joiden laitoksessa oleva omainen oli vä-

hintään 75-vuotias. Aineiston analyysi tehtiin sisällön analyysillä. Yli puolet vas-

taajista asui korkeintaan kymmenen kilometrin päässä hoitolaitoksesta. 

Vastausten perusteella yhteistyö omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä perustui 

luottamukseen ja tasa-arvoon. Omaiset toivoivat ikäihmisten kohtaamiseen hoi-

tohenkilökunnalta henkistä tukea, rohkaisua ja tietoa siitä, minkälaisia mahdolli -

suuksia heillä on osallistua ikäihmisen hoitoon. Omaiset halusivat tietoa ikäihmi-

sen voinnista, sairauksista ja mahdollisista hoidon rajoituksista. Edistäviä tekijöitä 

omaisten hoitoon osallistumisessa olivat hyvä terveydentila, kiinnostus ja halu 

omaisen hoitoon.  

 

Laitinen ja Isola (1996, 942 - 947) totesivat samaisessa tutkimuksessa, että hoi-

tohenkilökunnan taidot, empatiakyky, ja ystävällisyys mainittiin edistävinä asi-

oina. Ikäihmisen, omaisen ja hoitohenkilökunnan välinen kommunikointi, omahoi-

tajajärjestelmä ja riittävä henkilökunnan määrä edistivät omaisten osallistumista 
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ikäihmisen hoitoon. Omaisille oli merkitystä yksityisyyden kunnioittamisella, vä-

häisellä byrokratialla, lyhyillä välimatkoilla ja joustavilla vierailuajoilla. Ehkäiseviä 

tekijöitä hoitoon osallistumisessa oli huono terveydentila ja ikäihmisen ja omaisen 

asenteet sekä haluttomuus olla osana hoitoa. Hoitohenkilökunnan asenne ja vä-

häinen yhteydenpito hoitohenkilökunnan kanssa vähensivät osallistumista ikäih-

misen hoitoon. Muita ehkäiseviä tekijöitä oli tartuntataudit, omaisten ajan puute 

ja velvollisuudet sekä huonot kulkuyhteydet. Tutkimuksessa selvisi, että omaiset 

toivoivat omaisryhmiä, yhteistä hoidon suunnittelua hoitohenkilökunnan kanssa 

sekä eri virkistysmahdollisuuksien lisäämistä.  

 

 

5 Opinnäytetyön tehtävä, tarkoitus, tavoite ja tutkimuson-

gelmat 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Partalanmäen hoivakodissa omaisten 

ja hoitohenkilökunnan välistä yhteistyötä ja sen toimivuutta. Opinnäytetyön tavoit-

teena on lisätä hyvää ja toimivaa yhteistyötä omaisten ja hoitohenkilökunnan vä-

lillä. Opinnäytetyön tehtävänä on selvittää mahdollisia nykytilanteen kehittämisen 

kohtia yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä. 

 

Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

 

1. Miten hoitajien ja omaisten välinen yhteistyö toimii? 

2. Minkälainen näkemys omaisilla on asukkaan saamasta hoidosta? 

3. Millaisia kehittämisideoita omaisilla on yhteistyön parantamiseksi? 
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6 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimuksen toteutuksessa käytän kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmene-

telmää. Tämä on menetelmä, joka antaa yleisen kuvan muuttujien välisistä 

eroista ja suhteista, saatuja tuloksia ja tietoja tarkastellaan numeerisesti (Vilkka 

2007, 13). Valitsin tämän tutkimusmenetelmän, koska tavoitteeni oli selvittää ja 

kartoittaa omaisten ja hoitajien välistä yhteistyösuhdetta ja samalla kartoitetaan 

mahdolliset kehittämiskohteet. Tutkimuksessa saatu laadullinen aineisto tulee 

numeerisessa muodossa. Tulokset käsitellään ja sen jälkeen avataan sanalliseen 

muotoon. Tutkimustulos itsessään on riippumaton tutkijasta, jolloin tutkija on puo-

lueeton eikä vaikuta tutkimustulokseen (Vilkka 2007, 13). 

 

On varsin tyypillistä, että määrällisen tutkimuksen aineistossa vastaajien määrä 

on suuri (Vilkka 2007, 17). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa edellytyksenä on se, 

että tutkittava ilmiö tunnistetaan, eli täytyy tietää mitkä tekijät vaikuttavat ilmiöön. 

Määrällisessä tutkimuksessa tekijöiden tunteminen on tärkeä edellytys, koska jos 

ei tiedetä, mitä mitataan, on mittaaminen mahdotonta. Tutkittava ilmiö tulee olla 

hyvin täsmennetty, jotta kvantitatiivinen tutkimus voidaan tehdä. (Kananen 2011, 

12 - 18.) 

 

Kyselylomakkeessa kysymykset voivat olla strukturoituja tai avoimia kysymyksiä.  

Lähtökohtana kyselylomakkeessa on aina tutkimusongelma. Tutkimus kiteyte-

tään ongelmaksi, ongelma määritellään ja rajataan tarkasti. Tutkimusongelmat 

muutetaan kysymyksiksi, joihin sitten haetaan vastaukset tutkittavasta ilmiöstä. 

(Kananen 2011, 30 - 49.) 
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6.2 Toimeksiantajan esittely 

 

Opinnäytetyön aiheen sain toimeksiantona Partalanmäen hoivakodilta. Hoivako-

dilla haluttiin selvittää ja kartoittaa paremmin, että kuinka omaisten ja hoitohenki-

lökunnan välinen yhteistyö toimii. Samalla kartoitetaan mahdollisia kehittämis-

kohteita ja ideoita suoraan omaisilta. Kohderyhmänä opinnäytetyössä on 

Partalanmäen hoivakodin asukkaiden omaiset ja läheiset.  

 

Partalanmäen palvelukoti on otettu käyttöön vuonna 1990 ja alkuun se toimi van-

hainkotina. Vuonna 2003, syksyllä ensimmäinen kerroksen toinen solu nimeltään 

Reinola, muuttui tavalliseksi palveluasumiseksi ja vuoteen 2010 mennessä kaikki 

kerrokset soluineen muuttuivat tehostetuksi palveluasumiseksi. Asukaspaikkoja 

hoivakodissa on kaikkiaan 84, jokaisessa kerroksessa 28. Kerrokset on jaettuna 

kahteen soluun, joista toisessa on 13 ja toisessa 15 asukasta. Huonekoko on 

keskimäärin noin 20 neliömetriä per huone. Jokaisessa kerroksessa yksi huone 

on hieman pienempi. Asukkaat asuvat huoneissa vuokrasuhteessa. (Schadewitz-

Laakkonen 2017.) 

 

 

6.3 Kyselytutkimuksen laadinta ja toteutus 

 

Tiedot kerätään kvantitatiivisessa tutkimuksessa kysymyksillä. Kysymykset voi-

vat olla strukturoituja tai avoimia. Kysymykset vaikuttavat huomattavasti tutki-

muksen laatuun ja luotettavuuteen. Edellytysten tulee täyttyä jokaisessa kysy-

myksessä, jotta kyselytutkimus on onnistunut. Vastaajaa ei saa pakottaa tai 

altistaa vastaamaan sellaisiin asioihin joista hänellä ei ole kokemusta. (Kananen 

2011, 30.) 

 

Paperisena olevan kyselylomake kohtaa tutkittavan ja tutkijan. Lomake voi tehok-

kaasti estää tutkimustiedon hankintaa, jos suunnittelussa ei ole huomioitu vas-

taajaa lainkaan. Ulkoasu ja rakenne vaikuttavat lomakkeen tallennusvaiheessa, 

kun vastauksia siirretään tilasto-ohjelmaan. Lomakkeen lähettämisen jälkeen 

muutoksia ei voida enää tehdä itse lomakkeeseen, eli tiedonkeruuvälineeseen. 

(Kananen 2011, 44 - 46.) 
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Täysin luotettavaa ja varmaa tapaa esittää kysymyksiä ei ole. Esitetty kysymys 

voidaan tulkita todella monella tapaa. Lähtökohtana kyselylomakkeessa on tutki-

musongelmat, eli tutkimus täytyy kiteyttää ongelmaksi. Tutkimusongelma pure-

taan kysymyksiksi, joihin haetaan vastaukset tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimukseen 

tulee ottaa vain ne kysymykset, jotka ovat välttämättömiä ratkaistaessa ongelmia. 

(Kananen 2011, 48 - 49.) 

 

Aloitin kyselylomakkeen suunnittelun siitä, että tutustuin aikaisempiin tutkimuk-

siin. Tutkimuksia samasta aiheesta hieman eri näkökannasta tehtynä löytyi pal-

jon internetistä, samoin kirjoista. Aikaisemmista tutkimuksista sain pohjaa ja 

suuntaa omaan kyselytutkimukseeni ja niiden avulla rakensin rajatun ja suunna-

tun kyselylomakkeen. Kysymysten miettiminen lähti teoriatiedosta mikä minulla 

on jo luotuna ja osan sain muista tutkimuksista täydennykseksi. Kyselylomak-

keen kysymyksistä osa löytyy kirjasta hoitotyön laatu ikääntyneiden pitkäaikai-

sessa laitoshoidossa. Kysymykset ovat sivuilla 119-127 (omainen/läheinen).  

 

Tein 24 kysymyksen listan, joista neljä kysymystä oli avoimia, rajatulla vastaus-

vaihtoehto määrällä olevia monivalintakysymyksiä oli 16, rajaamattomia moni-

valintakysymyksiä oli yksi ja Likertin asteikolla oli kolme. Kyselylista löytyy liit-

teenä (liite 2). Avoimilla kysymyksillä halusin selvittää mahdollisia 

kehittämisideoita ja asiat jotka estävät/kannustavat omaisen osallistumista hoi-

toon. Tulostin kyselylomakkeen useita kertoja ja muutin ulkoasua toimivam-

maksi ja selkeämmäksi vähitellen.  

 

Toimeksiantaja sai kyselylomakkeen katseltavakseen, sekä esitestauksen yh-

teydessä otin kehittämisenkohteita vastaan ja muokkasin mahdollisia epäkohtia. 

Esitestauksen toteutin kolmella ulkopuolisella henkilöllä. Kaksi heistä oli hoiva-

puolen ihmisiä ja yksi oli datanomi. Testaajat arvioivat lomakkeen hyväksi, 

mutta pieniä kirjoitusvirheitä sieltä huomattiin, sekä muutama kysymys oli vää-

rässä järjestyksessä. Pieniä muutoksia kysymyksiin oli tarpeellista tehdä ja ne 

selvästi helpottivat vastaamista. Kyselylomake oli suhteellisen pitkä ja sen 

vuoksi siihen jäi vielä muokattavaa ja paranneltavaa. Osa näistä virheistä tuli 
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esille vasta tuloksien analysointi vaiheessa. Esimerkiksi kysymykset olisi voinut 

teemoittaa jo kyselylomakkeessa.  

 

Toimeksiantajan kanssa sovimme, että minä tulostan kyselylomakkeen ja saa-

tekirjeen. Kaikkiaan kyselylomakkeita lähti 70 kappaletta, osa postin kautta ja 

osan hoitajat jakoivat hoivakodissa säännöllisesti käyville omaisille. Palautus-

kuoreen kirjoitin oman nimeni ja osoitteeni valmiiksi. Asukkaita hoivakodissa on 

kaikkiaan 84. Rajasin sellaiset ikäihmiset pois, joilla ei ollut lainkaan omaista 

vaan edunvalvoja hoiti heidän asioitaan, näitä asukkaita oli kaikkiaan 14. Sel-

keytin kyselylomaketta sillä, että jokaisen kysymyksen jälkeen oli ilmoitus, että 

halusinko vain yhden vastauksen vai oliko mahdollista vastata kaikki sopivat 

vaihtoehdot. Likertin asteikolla oleviin kysymyksiin koin hyväksi vaihtoehdoksi 

vastauksen ’’en osaa sanoa’’, koska tämä vastaus antaa omanlaistaan tietoa.  

 

 

6.4 Aineiston keruu ja analysointi 

 

Toimeksiantajan kanssa sovimme, että on luotettavin ja eettisesti parhain tapa 

kerätä aineisto niin, että se tulee opinnäytetyöntekijälle suoraan. Täten kohtaa-

mista omaisten/läheisten kanssa tutkimuksen aikana ei tapahtunut lainkaan, 

vaan he täysin anonyymisti palauttivat kyselylomakkeet palautuskuoressa suo-

raan opinnäytetyöntekijän postiosoitteeseen. Koimme tämän vaihtoehdon toi-

meksiantajan kanssa parhaimmaksi, koska omaisten osoitetietoja ei ollut oikeus 

luovuttaa ulkopuoliselle muutoinkaan. Toimeksiantaja sai ylimääräisiä kyselylo-

makkeita jaettavaksi hoitajille, että he tietäisivät mitä ovat jakamassa omaisille. 

Kyselylomakkeiden viimeinen palautuspäivä oli 31.3.2018, eli omaisilla oli  koko 

maaliskuu aikaa vastata kyselyyn. Tutkimuslupa saapui 26.2.2018. Toimeksian-

taja oli ohjeistanut hoitajia tästä asiasta hyvin ja tällä varmistettiin, että lomakkeet 

lähtivät heti kuukauden alussa jokaiselle.  

 

Maaliskuun ajan työstin Excel taulukkoa tulosten analysointia varten. Pohja oli 

siis valmiina, jotta tulosten saattaminen koneelle olisi nopeampaa. Huhtikuun en-

simmäisen viikon aikana työstin ensin käsin kaikki vastaukset läpi paperille ja sit-

ten siirsin ne koneelle. Ensimmäisessä tulosten analysointi vaiheessa apunani 
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toimi täysin ulkopuolinen henkilö, jotta virheellisten merkintöjen määrän voi mini-

moida. Samainen henkilö toimi apunani, kun siirsin tietoja Excel taulukkoihin. Ex-

celin avulla sain vastaukset numeeriseen muotoon, ja sitten niitä oli helpompi 

työstää kuvioiksi ja piirakoiksi. Raportoin tulokset kirjalliseen muotoon. Tulosten 

saaminen koneelle olikin yllättävän haastavaa, vaikka taulukko oli valmiina. Lo-

pulta tulokset olivat paperilla ja kahdella Excel-taulukolla, jotta tuloksien oikeelli-

suus olisi helppo varmistaa. Tuloksien ollessa numeerisessa muodossa, olikin 

helppo kirjoittaa tuloksia auki. Jaoin kyselylomakkeen kysymykset teemoihin ja 

jaoin ne valmiiksi tutkimusongelmiini sopiviksi.  

 

 

7 Tulokset 

 

 

7.1 Taustatiedot 

 

Kyselylomakkeen palautti kaikkiaan 32 omaista. Lomakkeista jouduin karsimaan 

kaksi kokonaan pois. Toisessa lomakkeessa joka toinen sivu oli jäänyt tyhjäksi ja 

toisessa oli vastaajana ollut puoliso sekä poika ja tämän vuoksi en pitänyt vas-

tauksia luotettavana. Eli hyväksyttyjä lomakkeita on tuloksissa mukana kaikkiaan 

30 kappaletta. Saadut tulokset järjestelin aiheittain sopivampaan järjestykseen, 

kyselylomaketta tehdessä en tätä huomioinut. Vastaajien keski-ikä oli 67vuotta. 

Kyselylomakkeen palauttaneista suurin osa oli naisia, kaikkiaan 20 henkilöä (67 

%) ja loput 10 vastaajaa oli miehiä (33 %). Vastaajien sukulaisuussuhde selviää 

kuviossa 1. Tyttäret vastasivat eniten kyselyyn, jopa 18 henkilöä (60 %). Yksi 

vastaajista ilmoitti olevansa muu sukulainen, tarkemmin siskonpoika (3 %).  
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Kuvio. 1 Vastaajien sukulaisuussuhde (n=30). 

 

Kyselyyn vastanneista 16 henkilöä kertoi ikäihmisen olleen hoidettavana jo yli  

kaksi vuotta hoivakodissa (53 %), 1-2vuotta vastausvaihtoehdon oli vastannut 

kahdeksan omaista (27 %), 6-12 kuukautta vastausvaihtoehdon oli vastannut 

yksi omainen (3 %). Alle 6 kuukautta vastausvaihtoehdon oli vastannut 5 omaista 

(17 %). Kuviossa 2 nämä tulokset näkyvät vielä selkeämmin. 

 

 

Kuvio 2. Kuinka kauan ikäihminen on ollut hoidettavana Partalanmäen hoivako-

dissa? (n=30). 

20 %

60 %

17 %

3 %

Puoliso Tytär Poika Muu Sukulainen
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Kaksi omaista (7 %) kertoi vierailevansa joka päivä. Vastanneista 12 omaista ker-

toi vierailevansa useita kertoja viikossa hoivakodissa (40 %) ja 10 kertoi vieraile-

vansa keskimäärin kerran viikossa (33 %). Keskimäärin kerran kuukaudessa 

vaihtoehdon oli vastannut kolme omaista (10 %). Keskimäärin 2 kertaa kuukau-

dessa vaihtoehdon oli vastannut yksi omainen (3 %). Keskimäärin 1-2 kertaa vuo-

dessa oli vastannut kaksi omaista (7 %). Kuviossa 3 näkyy tulokset vielä jaettuna 

kaaviolle.  

 

 

Kuvio 3. Kuinka usein vierailette omaisenne luona? (n=30). 

 

 

7.2 Omaisten kokema tyytyväisyys 

 

Kuviossa 4 näkyy kuinka tyytyväisiä omaiset ovat ikäihmisen saamaan hoitoon. 

Kysymyksessä oli numerot ykkösestä kuutoseen, numero 1 vastasi erittäin tyyty-

väistä ja numero kuusi tyytymätöntä. Vastausvaihtoehdon 1 vastasi kahdeksan 

henkilöä (28 %), vaihtoehdon 2 vastasi kymmenen henkilöä (35 %), vaihtoehdon 

3 vastasi seitsemän henkilöä (24 %), vaihtoehdon 4 vastasi kaksi henkilöä (7 %), 

vaihtoehdon 5 vastasi yksi henkilö (3 %) ja vaihtoehdon 6 vastasi yksi henkilö (3 

%). Yksi vastaaja oli jättänyt kohdan kokonaan vastaamatta.  

7 %

40 %

33 %
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3 %
7 %

Päivittäin Useita kertoja viikossa
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Kuvio 4. Kuinka tyytyväinen olette omaisenne saamaan hoitoon? (n=29). 

 

Seuraavaksi kysyin hieman laajemmin, että miten tyytyväisiä omaiset ovat hoidon 

laatuun, hoitotyöntekijöiden ammattitaitoon, hoitotyöntekijöiden vuorovaikutustai-

toon sekä yhteistyöhön hoitohenkilökunnan kanssa. Yksi omaisista oli jättänyt 

hoitotyöntekijöiden ammattitaito kohdan kokonaan vastaamatta. Kuviossa 5 näh-

tävät vastaukset ovat kappalemääriä. 
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Kuvio 5. Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin? (n=30, paitsi hoitotyönte-

kijöiden ammattitaito n=29). 

 

 

7.3 Omainen osana hoitoa 

 

Kysymyksissä 9 ja 10 kysyttiin, että onko omaisella ollut mahdollisuus osallistua 

ikäihmisen hoidon suunniteluun ja hänen asioitaan koskevaan päätöksentekoon. 

Kummankin kysymyksen vastaukset ovat näkyvissä kuviossa 6. Tässäkin kuvi-

ossa vastaukset ovat kappalemääriä.  

 

 

Kuvio 6. Omaisten kokemus osallistumisesta hoidon suunnitteluun ja päätöksen-

tekoon (n=30). 

 

Kysymys 13 käsitteli hoitohenkilökunnan tarjoamaa tukea hoitoon osallistumi-

sessa. Riittävästi tukea vastasi saavansa 19 omaista (63 %), liian vähän vastauk-

sen valitsi 2 henkilöä (7 %), ei lainkaan vaihtoehdon vastasi 3 henkilöä (10 %), 

en ole halunnut vastasi 3 henkilöä (10 %) ja en osaa sanoa vaihtoehdon vastasi 

3 henkilöä (10 %). Kuviossa 7 on näkyvillä, kuinka vastaukset jakautuivat.  
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Kuvio 7. Onko hoitohenkilökunta tukenut hoitoon osallistumistanne? (n=30). 

 

Seuraavaksi kysyin asioita, joihin omaiset osallistuvat ikäihmisen hoidossa. Erit-

tämiseen ei kukaan omaisista ilmoittanut osallistuvansa, joten sitä ei ole taulu-

kossakaan näkyvissä. Yhteydenpito muihin läheisiin ja omaisiin sekä ajatusten, 

kokemusten ja tunteiden ilmaisu oli yleisin tapa, millä omaiset kertoivat osallistu-

vansa hoitoon, 19 vastausta kummassakin. Kuviossa 8 näkyvät muut vaihtoeh-

dot, ja tämä kysymys oli monivalintainen. Kuvion pylväissä olevat luvut ovat kap-

palemääriä, eli ne kertovat, kuinka moni omainen on valinnut minkäkin 

vastausvaihtoehdon. 
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Kuvio 8. Asiat joihin omaiset osallistuvat ikäihmisen hoidossa. (n=30) 

 

 

7.4 Omaisen kokemus hoidon ja palvelun laadusta 

 

Omaisilta kysyttiin, kokevatko he, että ikäihmisen hyväksi on tehty kaikki mahdol-

linen. Omaisista 11 (36 %) koki tämän tapahtuvan päivittäin, lähes päivittäin 15 

henkilöä (50 %), harvoin kaksi henkilöä (7 %) ja kaksi henkilöä oli vastannut vaih-

toehdon en osaa sanoa (7 %). Ei koskaan vaihtoehtoa ei ollut kukaan vastannut, 

joten sitä ei ole kuviossakaan näkyvissä. Kuviossa 9 näkyvät vastauksien ja-

kaumat. 
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Kuvio 9. Onko ikäihmisen hyväksi tehty kaikki mahdollinen. (n=30) 

 

Kysymyksessä 16 kysyttiin, kokevatko omaiset hoivakodissa asumisen olevan 

turvallista. Omaisista 21 (70 %) vastasi hoivakodissa asumisen olevan turvallista 

ja 9 omaista (30 %) koki asumisen olevan melko turvallista. Kukaan ei vastannut 

asumisen olevan turvatonta.  

 

Seuraava kysymys kosketti erilaisten kiputilojen hoitoa. Omaisista 19 (63 %) koki 

kiputilojen huomioinnin olevan riittävää, liian vähän vaihtoehdon vastasi 3 henki-

löä (10 %), 2 henkilöä (7 %) vastasi, että omaisella ei ole kipuja ja 6 henkilöä (20 

%) vastasi vaihtoehdon en osaa sanoa Kuviossa 10 näkyy omaisten vastaukset 

erilaisten kiputilojen hoitoon. 
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Kuvio 10. Erilaisten kiputilojen hoito. (n=30). 

 

Kysymys 18 käsitteli miellyttävien asioiden kokemista esimerkiksi musiikkia. Vas-

tausvaihtoehdot aina ja melkein aina oli vastannut kymmenen henkilöä (31 %). 

Yhdeksän omaista oli vastannut ikäihmisen nauttivan miellyttävistä asioista har-

voin (28 %). Kuusi omaista oli vastannut en osaa sanoa vaihtoehdon (10 %). 

Kuviossa 11 näkyy vastauksien jakautuminen.  

 

 

Kuvio 11. Miellyttävien asioiden kokeminen (n=30). 
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Seuraavaksi kysyttiin, kunnioittaako hoitohenkilökunta ikäihmisen tapoja ja tottu-

muksia. Omaisista 12 (40 %) oli sitä mieltä, että hoitohenkilökunta kunnioittaa 

melko hyvin tapoja ja tottumuksia. Kahdeksan omaista (27 %) oli vastannut vaih-

toehdon erittäin hyvin. Liian vähän vastausvaihtoehdon oli vastannut kuusi 

omaista (13 %). Neljä omaista (20 %) oli valinnut vaihtoehdon en osaa sanoa. 

Kuviossa 12 selviävät vastauksien jakautumiset. 

 

 

Kuvio 12. Hoitohenkilökunnan kunnioitus ikäihmisen tapoja ja tottumuksia koh-

taan. (N=30) 

 

Kysymyksessä 20 kysyttiin, kuinka hyvin ikäihminen tulee autetuksi eri vuorokau-

den aikoina. Omaiset selvästi kokivat, että ikäihmistä autetaan aamupäivällä erit-

täin hyvin. Iltaa ja yötä kohden vastausvaihtoehdon en osaa sanoa määrä nou-

see. Tästä tuloksesta ei voi kuitenkaan päätellä yhtä selkeää johtopäätöstä, 

koska tähän voi olla syynä monia asioita. Esimerkiksi omaiset harvoin ovat yötä 

ikäihmisen luona ja siten illalla ja yöllä saadusta avusta ei ole tietoa. Vastaukset 

näkyvät kuviossa 13.  
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Kuvio 13. Kuinka hyvin ikäihminen tulee autetuksi eri vuorokauden aikoina? 

(n=30). 

 

Kysymyksen 21 tulokset on jaettu kahdelle erilliselle kuviolle, jotta tuloksien luke-

minen on mahdollisimman selkeää. Kysymys koski sitä, onko havainnut seuraa-

via asioita, kun ikäihmistä on hoidettu. Kuvioille 14a ja 14b on jaettu 5 kysymystä, 

eli kaikkiaan kysymys 20 sisälsi 10 kysymyskohtaa.  

 

 

Aamupäivällä Iltapäivällä Illalla Yöllä

Erittäin hyvin 12 10 10 7

Melko hyvin 14 17 12 11

Melko huonosti 0 0 1 0

Huonosti 0 0 0 0

En osaa sanoa 4 3 7 12
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Kuvio 14a. Oletteko havainnut seuraavia asioita, kun ikäihmistä on hoidettu? 

(n=30). 

 

 

Kuvio 14b. Oletteko havainnut seuraavia asioita, kun ikäihmistä on hoidettu? 

(n=30). 

 

 

7.5 Vuorovaikutus hoitajan kanssa 

 

Kysymyksessä 8 kysyttiin, onko hoitohenkilökunta kertonut ikäihmisen voinnin 

muutoksista. Omaisista 25 (83 %) oli sitä mieltä, että hoitohenkilökunta kertoi riit-

tävästi ikäihmisen voinnin muutoksista ja muista asioista. Omaisista 5 (17 %) oli 

sitä mieltä, että hoitohenkilökunta kertoo liian vähän ikäihmisen asioista. 

 

Omaisilta kysyttiin kysymyksessä 11, kohteleeko hoitohenkilökunta omaisia ys-

tävällisesti. Omaisista 24 (80 %) koki, että henkilökunta kohtelee heitä aina ystä-

vällisesti. Loput 6 omaista (20 %) kokivat, että henkilökunta kohtelee melkein aina 

heitä ystävällisesti.  
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Kysymys 12 koski hoitohenkilökunnan tarjoamaa henkistä tukea. Omaisista 17 

(57 %) koki saaneensa riittävästi tukea. Liian vähän tukea oli vastannut saa-

neensa viisi omaista (17 %). Yksi omainen (3 %) ei ollut saanut lainkaan tukea. 

Kolme omaista (10 %) oli vastannut, että ei ole halunnut tukea. Neljä omaista (13 

%) oli vastannut vaihtoehdon en osaa sanoa. Kuviossa 15 on nähtävissä vastuk-

sien jakautuminen. 

 

 

Kuvio 15. Oletko saanut tarvittaessa henkistä tukea hoitohenkilökunnalta? 

(n=30). 

 

 

7.6 Avoimien kysymysten tulokset 

 

Avoimia kysymyksiä kyselylomakkeessa oli kaikkiaan kolme. Listasin vastaukset 

teemoittain ja avaan pääteemat seuraavaksi. Avoimien kysymysten kaikki vas-

taukset löytyvät liitteestä 4. Liitteessä olevat vastaukset on kirjoitettu siinä muo-

dossa, kuin ne olivat kyselylomakkeissa. Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen 

(kysymys 22) vastasi kaikkiaan 21 omaista. Vastausprosentti tässä kysymyk-

sessä oli kaikkein korkein, 70 % (n=30). Kysymyksessä pyydettiin kertomaan, 

minkälaiset asiat estävät omaisen osallistumista ikäihmisen hoitoon.  
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Tuloksissa nousi selvästi esille kolme pääteemaa, jotka estävät omaisten osallis-

tumista ikäihmisen hoitoon: pitkä välimatka, omaisesta itsestään johtuvat syyt tai 

ikäihmisestä johtuvat syyt. Työelämä, oma jaksaminen ja korkea ikä olivat suu-

rimpia esteitä, joita omaiset olivat maininneet esteeksi hoitoon osallistumiselle. 

Ikäihmisestä johtuvia syitä olivat huono kuulo, huono kunto, muistisairauden tuo-

mat ongelmat kommunikoinnissa ja omaisen jatkuva kiukuttelu. Omaiset olivat 

maininneet hoitohenkilökunnasta johtuvia esteitä olevan hoitajien suuri vaihtele-

vuus ja vähyys. Loppuja vastauksia en jakanut teemoihin, koska niissä ei esiinty-

nyt mitään teemaa.  

 

Toinen avoin kysymys pyysi omaisia kertomaan asioita, jotka kannustavat osal-

listumaan ikäihmisen hoitoon. Tähän kysymykseen (kysymys 23) vastasi kaikki-

aan 20 omaista. Vastausprosentti oli toiseksi korkein eli 67 % (n=30). Rakkaus, 

velvollisuus ja kunnioitus ikäihmistä kohtaan olivat tärkeimpiä asioita, joita omai-

set mainitsivat kannustavina tekijöinä. Omaiset halusivat olla hoitohenkilökunnan 

apuna, koska kokivat heitä olevan liian vähän. Omahoitaja oli mainittu tärkeäksi 

sekä riittävä tiedonsaanti voinnista. Henkilökunnan ystävällinen ja asiallinen koh-

telu kannusti omalta osaltaan osallistumaan hoitoon. Kolme vastausta oli sellai-

sia, että en teemoittanut niitä mitenkään, koska ne oli mahdollisesti vastattu vää-

rään kohtaan. Kokonaisuudessaan vastaukset ovat nähtävissä liitteessä 4. 

 

Viimeisimmässä kysymyksessä (kysymys 24) kysyttiin, miten omaiset haluaisivat 

kehittää yhteistyötä. Vastauksia tähän oli antanut kaikkiaan 16 omaista. Vastaus-

prosentiksi muodostui täten 53 % (n=30). Omaiset kaipasivat eniten erilaista viri-

ketoimintaa, teemapäiviä ja aktiviteetteja. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittä-

misessä osa omaisista toivoi, että heitä otettaisiin enemmän mukaan. 

Hoitohenkilökunnalta tulevaa yhteydenpitoa voinnista ja kuulumisista kaivattiin 

enemmän. Osa omaisista oli tyytyväisiä nykytilaan, eivätkä he maininneet mitään 

kehitettävää yhteistyössä. Eräs omainen mainitsi, että jos itse jaksaisi enemmän, 

niin mahdollisuuksia on paremmin. Muutama vastaus ei sopinut mihinkään tee-

maan, mutta nekin ovat liitteestä 4.  

 

 



47 

 

8 Pohdinta 

 

 

8.1 Tulosten tarkastelu & johtopäätökset 

 

Palautusmäärä kyselytutkimukseen oli mielestäni hyvä. Tutkimuksen tuloksista 

tuli esille paljon hyviä kehittämisideoita ja toiveita omaisilta, mutta paljon tuli po-

sitiivisia asioita esille myös nykyisestä tilanteesta. Vertaillessani aikaisempien tut-

kimusten tuloksia omiin tuloksiini tuli esille paljon yhtäläisyyksiä, ja tuloksissa oli 

samanlaista kaavamaisuutta havaittavissa. Omasta mielestäni omissa tuloksis-

sani tuli esille uusia asioita, joilla toimintaa voidaan kehittää jatkossa. 

 

Taustatiedoista ilmeni selkeästi, että vastaajista enemmistö oli naisia. Yllätyk-

senä ei sinänsä tullut, että vastaajista suurin osa oli tyttäriä, koska enemmän yl-

lätti vastaajien korkea keski-ikä, joka oli 67vuotta. Vanhin vastannut omainen oli 

87-vuotias, ja mietinkin kyselylomakkeen vastauksia lukiessani, että onkohan ky-

selylomake ollut tarpeeksi selkeä ja ymmärrettävä, kun osassa tuloksissa, oli hiu-

kan ristiriitaa keskenään. Omainen oli saattanut vastata kyselylomakkeen 6. ky-

symyksessä olevansa tyytymätön ikäihmisen saamaan hoitoon, mutta muissa 

vastauksissa tuli ilmi, että hän oli tyytyväinen hoitoon. Ilmeisesti kysymyksen 

asettelu oli hieman epäselkeä. Useimmat omaiset kertoivat vierailevansa ikäih-

misen luona useita kertoja viikossa tai keskimäärin kerran viikossa. 

 

Ensimmäinen tutkimusongelmani oli, miten hoitajien ja omaisten välinen yhteis-

työ toimii. Tähän kysymykseen sain mielestäni hyvin vastauksia, etenkin avoimilla 

kysymyksillä. Lehtosen (2005) tekemässä tutkimuksessa omaiset kokivat hoito-

henkilökunnan kanssa tehtävän yhteistyön toimivan melko hyvin. Tekemäni ky-

selytutkimuksen perusteella omaiset ovat melko tyytyväisiä yhteistyöhön Parta-

lanmäen hoivakodissa. Omaisten kokemukset yhteistyön kehittämisestä avaan 

tarkemmin kolmannen tutkimusongelman alle  

 

Isoin osa ikäihmisistä on asunut yli 2 vuotta Partalanmäen hoivakodissa, mutta 

joukossa oli muutama alle 6 kuukautta asunut. Tämä näkyi avoimien kysymyk-

sien vastauksissa, koska osa omaisista ei osannut yhteistyöstä sanoa tarkkaan 
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mitään, koska tilanne oli niin uusi. Omaiset olivat hyvin rakentavasti tuoneet 

esille, että yhteistyöhön vaikuttavat hyvin monet asiat. Henkilökunnan vähyys, 

vaihtuvuus ja kiire heikensivät yhteistyötä, mutta myös omaisen oma kiire tai vä-

symys oli esteenä yhteistyön kehittämiselle ja ylläpidolle. Silti palaute oli hyvin 

positiivista, ja omaiset olivat tyytyväisiä monella osa-alueella ikäihmisen saa-

maan hoitoon.  

 

Omaiset kokivat, että heillä on riittävän hyvin mahdollisuuksia osallistua ikäihmi-

sen hoidon suunnitteluun ja ikäihmistä koskevaan päätöksentekoon. Tuloksista 

oli helppo havaita, että omaiset kokevat saavansa riittävästi tukea hoitohenkilö-

kunnalta ikäihmisen hoitoon osallistumisessa. Henkistä tukea omaiset kertoivat 

saavansa riittävästi hoitohenkilökunnalta. Omaisten osallistuminen ikäihmisen 

hoitoon oli samanlaista kuin Laitisen tekemissä tutkimuksissa vuosina 1992 ja 

1993. Laitisen tekemissä tutkimuksissa ilmeni, että omaiset antavat eniten emo-

tionaalista tukea ikäihmisille. Laitisen tutkimuksissa yhteni myös se, että erilaiset 

päivittäiset toiminnot olivat mieleisiä mihin omaiset osallistuivat. Näitä päivittäisiä 

toimintoja olivat: liikkuminen, ulkoilu, virkistyminen, syöminen ja juominen.  

 

Tulokset olivat hyvin yhteneväisiä, kun tarkastelin saatuja vastauksia. Omaisten 

antama tuki oli joko yhteydenpitoa muihin läheisiin ja omaisiin, tai sitten ajatusten, 

kokemusten ja tunteiden jakamista. Muistisairaiden ikäihmisten kohdalla omaiset 

kokivat olevansa myös linkki, jonka avulla ikäihminen saattoi hetkellisesti palata 

nykyhetkeen. Saatuja vastauksia tarkastellessani nousi samat päivittäiset toimin-

not tärkeiksi asioiksi, joihin omaiset kertovat osallistuvansa. Kuoleman ja vaikei-

den asioiden kohtaaminen oli yllättävän monelle omaiselle sellainen asia, missä 

he auttoivat ikäihmistä. Avoimissa kysymyksissä ilmeni selkeästi, mitkä asiat kan-

nustavat omaisia osallistumaan ikäihmisen hoitoon. Omaiset haluavat tuottaa iloa 

ja rakkautta omalle läheiselleen, koska ovat sitä heiltä itsekin joskus saaneet. 

Osa kokee asian velvollisuudekseen, koska hoitosuhde on toisinpäin. Ikäihmisen 

ilo, silmien ’’säihke’’ ja hetkellinen tunnistaminen, näistä asioista omaiset saivat 

kannustusta.  

 

Toisena tutkimusongelmana oli, minkälainen näkemys omaisilla on ikäihmisen 

saamasta hoidosta. Yhteenvetona tuloksista pystyi havaitsemaan, että omaiset 
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ovat tyytyväisiä ikäihmisen saamaan hoitoon ja hoitohenkilökunnan kanssa teh-

tävään yhteistyöhön. Vain muutama omainen oli vastannut olevansa jollain ta-

valla tyytymätön ikäihmisen saamaan hoitoon. Osa näistä tyytymättömistä omai-

sista oli kuitenkin melko tyytyväinen kaikkeen muuhun ikäihmisen saamaan 

hoitoon ja huolenpitoon, eli joko kyselylomakkeessa ollut kysymys oli huonosti  

muotoiltu tai sitten se oli muutoin ymmärretty väärin.  

 

Omaiset olivat melko tyytyväisiä hoidon laatuun yleensä sekä hoitotyöntekijöiden 

ammattitaitoon. Vuorovaikutustaidot hoitohenkilökunnalla olivat myös vastauk-

sien perusteella melko hyvät. Omaisista osa ei ollut tyytyväisiä, mutta ei myös-

kään tyytymättömiä vuorovaikutustaitoihin. Avoimien kysymyksien tuloksissa il-

meni monenlaisia asioita, mitkä selittävät näitä vastauksia. Hoitohenkilökunnan 

vähyys, hoitohenkilökunnan vaihtuvuus, sekä omahoitajan vaihtuminen olivat 

heikentäviä seikkoja. Yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa tuloksien perusteella 

sujuu kuitenkin erittäin hyvin. Heikentävänä tekijänä on ilmeisesti se, että omai-

nen ei välttämättä tunne jokaista hoitajaa, eikä omahoitaja ole aina vuorossa, kun 

omainen on vierailemassa.  

 

Positiivisena asiana tuli esille tuloksissa se, että omaiset kokevat hoivakodissa 

asumisen olevan turvallista. Eräs omainen oli vastannut, että hoitohenkilökunnan 

vaihtelevuus toi kuitenkin ajoittain turvattomuuden tunnetta. Kysyttäessä omais-

ten kokemusta, että tehdäänkö ikäihmisen hyväksi kaikki mahdollinen päivittäin, 

tulokset hieman yllättivät. Tuloksien perusteella tähän ovat syynä jo aikaisemmin 

kerrotut asiat, eli hoitajien vähyys ja kiire, eikä täten välttämättä ehditä tarpeeksi 

keskittyä ikäihmisten tarpeisiin. Osa omaisista oli maininnut kannustavaksi 

asiaksi, että koska hoitohenkilökuntaa on niin vähän ja tarvitsijoita paljon, omaiset 

haluavat olla aktiivisesti mukana oman läheisensä hoidossa.  

 

Turvallisuuteen liittyen omaisilta kysyttiin myös erilaisten kiputilojen hoidosta. Ki-

putilojen hoito oli riittävää omaisten mielestä, mutta osa omaisista ei osannut sa-

noa kiputilojen hoitoon mitään. Selitys tähän on luultavimmin se, että omainen ei 

vieraile ikäihmisen luona paljoa tai sitten ikäihminen ei kerro kivuistaan. Saman-

laista tulosta oli havaittavissa, kun kysyttiin omaisten kokemusta, että kunnioit-
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taako hoitohenkilökunta ikäihmisen tapoja ja tottumuksia. Omaiset kokevat sel-

västi, että tämä toteutuu melko hyvin, mutta tuloksissa ilmeni myös, ettei tämä 

toteudu jokaisen omaisen mielestä riittävän hyvin. Tähän ei kuitenkaan tullut vas-

tausta edes avoimien kysymyksien avulla, eli tästä olisi pitänyt olla mahdollisesti  

vielä oma kysymyksensä. 

 

Omaisten kokemus ikäihmiselle annetusta avusta eri vuorokauden aikoina jakau-

tui mielenkiintoisesti. Saatu tulos on ymmärrettävä, koska omaiset ovat läsnä 

ikäihmisen luona enemmän aamu- ja iltapäivällä. Ilta ja yöaikana annettu apu sai 

sen vuoksi varmasti enemmän en osaa sanoa vastausta Omaisilta kysyttiin myös, 

että ovatko he havainneet negatiivisia asioita, kun ikäihmistä on hoidettu. Tulos 

oli positiivinen, koska omaiset kokivat, että joitain asioita tapahtuu ainoastaan 

harvoin tai vain kuukausittain. Kolme asiaa nousi ainoastaan, mitkä omaiset il-

moittivat tapahtuvat päivittäin: ikäihminen ei saa riittävästi juotavaa, ikäihminen 

ei saa apua pyytäessään ja omaista käsitellään kovakouraisesti. Viikoittain ta-

pahtuvia asioita omaiset ilmoittivat olevan, ettei ikäihminen saa riittävästi juota-

vaa, ikäihmiselle kohdistuva puhe ei ole kunnioittavaa, sekä ikäihmisellä on vai-

pat tarpeettoman pitkään. Nämä asiat eivät nousseet kuitenkaan avoimissa 

kysymyksissä esille, joten on hankala vetää johtopäätöstä näistä muutamasti  

epäkohdasta, tärkeitä ja huomioitavia asioita silti.  

 

Kolmas tutkimusongelma oli, että millaisia kehittämisideoita omaisilla on yhteis-

työn parantamiseksi. Omaiset olivat vastailleet hyvin avoimiin kysymyksiin ja 

niistä sai paljon positiivisia asioita, sekä kehittämisideoita oli hyvin tullut näissä 

esille. Omaiset haluaisivat enemmän hoito- ja palvelusuunnitelma palavereita, 

aktiivisempaa yhteydenpitoa ja enemmän viriketoimintaa. Hoito- ja palvelusuun-

nitelmien päivitystä ja tekoa omaiset haluaisivat siis useammin, ja siten että, se 

tapahtuisi kasvotusten. Kommunikointia ja yhteydenpitoa hoitajilta omaisille päin 

haluttaisiin myös enemmän. Toiveina tuli joko ihan viesti ikäihmisen voinnista tai 

sitten enemmän aikaa kasvotusten käytävään keskusteluun hoitajan kanssa.  

 

Omaisten vastaukset jakautuivat eniten, kun kysyttiin mahdollisuuksista nauttia 

miellyttävistä asioista. Vastausten perusteella hoivakodissa on virikkeitä, mutta 
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niitä haluttaisiin hieman lisää ja monipuolisemmin. Omaiset toivoivat erilaisia ’’vi-

rike’’ vierailijoita ja erilaisia ulkoilumahdollisuuksia säiden ja resurssien mukaan. 

Yhteisiä teema- ja toimintapäiviä ikäihmisten ja omaisten kanssa haluttaisiin 

enemmän.  

 

LAILA-hankkeessa todettiin, että omaisten intensiivisyyden aste vaihtelee erilai-

sista syistä. Hankkeessa todettiinkin, että hyvä yhteistyö on pienistä asioista 

kiinni. Laitisen ja Isolan 1996 tekemä tutkimus toi samoja asioita esille, kun tar-

kastelin yhteistyötä edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä. Vaikuttavat tekijät olivat joko 

omaisesta itsestään lähtöisiä, ikäihmisestä lähtöisiä tai hoitohenkilökunnasta läh-

töisiä. Omaiset luettelivat monia asioita avoimissa kysymyksissä, mitkä estävät 

ja kannustavat heidän osallistumistaan hoitoon. Osallistumista estäviä asioita oli: 

pitkä välimatka, työelämä, kiireet omassa elämässä, oma ikä sekä jaksaminen ja 

voimavarat saattoivat olla vähäiset. Ikäihmisen huono kunto tai dementia vaikut-

tivat suuresti siihen, että omainen ei halunnut tai jaksanut vierailla hoivakodissa. 

Hoitohenkilökunnan vähyys tai liian suuri vaihtuvuus selvästi nousivat esille mo-

nen omaisen vastauksissa.  

 

Vastapainona omaiset mainitsivat huomattavan paljon positiivisia asioita, jotka 

kannustivat heitä osallistumaan hoitoon. Rakkaus, velvollisuus ja kunnioitus 

ikäihmistä kohtaan nousivat monien vastauksissa esille. Omaiset kokivat ole-

vansa tervetulleita hoivakotiin. Riittävä tiedonsaanti, ystävällinen ja asiallinen 

kohtelu hoitohenkilökunnalta näkyi tuloksissa hyvin tärkeänä asiana.  

 

Davies ja Nolanin vuonna 2006 tekemään tutkimukseen verraten saamani tulok-

set yhtenevät hyvin paljon. Varsinkin avoimissa kysymyksissä ilmeni samoja aja-

tuksia, kuin mitä omaisilla oli ollut. Omaiset haluavat olla alusta lähtien osana 

hoitoa ja osa toivoi, että hoitosuunnitelmasta keskusteltaisiin useammin. Samaan 

tutkimukseen verraten löytyi kaksi tärkeää roolia tuloksia katsoessa, eli omaiset 

säilyttävät tietynlaisen jatkuvuuden olemalla osa ikäihmisen elämää edelleen ja 

he pitävät ikäihmisen saamaa hoitoa silmällä ja antavat tarvittaessa tästä pa-

lautetta hoitohenkilökunnalle.  
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8.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Reliabiliteetti kuvaa saatujen tulosten pysyvyyttä, eli kun tutkimus toistetaan, saa-

daan samat tulokset. Eri mittauskerroilla saadaan samat tulokset eri mittareilla. 

Reliabiliteetti ei suoraan takaa validiteettia. Mittari itsessään voi olla validi , ja se 

omaa korkean reliabiliteetin, mutta ajan mukana ilmiö muuttuu. Reliabiliteettia tar-

kastellessa voidaan erottaa kaksi osatekijää: konsistenssi ja stabiliteetti. Stabili-

teetti mittaa ajan pysyvyyttä mittarissa. Stabiliteettiin ei juurikaan voida opinnäy-

tetyössä kiinnittää huomiota, koska uusintamittaukset eivät ole mahdollisia. 

Konsistenssi tarkoittaa yhtenäisyyttä, ja sillä arvioidaan, mittaavatko mittarin osa-

tekijät samaa asiaa. Konsistenssi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että sa-

maa ilmiötä mitataan kahdella mittarilla ja mittarien mittaustuloksien tulee olla sa-

mat. (Kananen 2011, 119-120.) 

 

Mittaria voi sanoa validiksi, jos se mittaa sitä asiaa, mitä sen pitää mitata. Käyt-

tämällä oikeaa tutkimusmenetelmää varmistetaan validiteetti. Validiteetin arviointi  

on vaikeampaa kuin reliabiliteetin arviointi. Validiteetissa voi erottaa jopa seitse-

män eri alalajia. Sisäinen validiteetti arvioi oikeaa syy-seuraus-suhdetta. Ulkoi-

nen validiteetti arvioi, voiko saatuja tuloksia yleistää. Jos otos vastaa populaa-

tiota, yleistettävyys on kunnossa. Sisältövaliditeetti arvioi sitä, ovatko saadut 

tulokset seurausta käytetyistä muuttujista. Mittari tulee olla tarkasti laadittu, mit-

tarin osat määritetty tarkoin ja mittarin rakenne tulee olla selkeä. Mittarin tavoit-

teena on, että se mitta juuri oikeaa asiaa. Ennustevaliditeetti toimii, jos käytetty 

mittari ennustaa toisella mittarilla suoritettuja mittauksia hyvin. Tämä osin viittaa 

siihen, kuinka hyvin saatuja tuloksia pystyy soveltamaan tulevaisuudessa. (Ka-

nanen 2011, 121-122.) 

 

Reliabiliteetin todentaminen on kvantitatiivisessa tutkimuksessa yksinkertaista, 

sillä tutkimuksen vaiheet voidaan toistaa. Tämä edellyttää sitä, että tutkimuksen 

vaiheet on dokumentoitu riittävän tarkkaan. Tulosten uusintamittaus ei ole järke-

vää, koska se ei osoita pysyvyyttä yhtään enempää. Tähän riittää, että vaiheet 

on dokumentoitu ja ratkaisut näihin perusteltu, jotta arvioitsija voi todeta opinnäy-

tetyöprosessin aukottomuuden alusta loppuun. Kokonaisvaliditeetti saadaan, kun 
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rajataan se koskemaan sisäistä ja ulkoista validiteettia. (Kananen 2011, 123-

124.) 

 

Tietoperustassa käytin hyvinkin vanhoja lähteitä, mutta niiden ajankohtaisuus ja 

luotettavuuden tarkistin esimerkiksi Siun soten sivuilta. Tällöin varmistuin siitä, 

että lähteitä voi edelleen turvallisesti käyttää. Vaikeuksia tietoperustan kasaami-

nen ajoittain tuottikin juuri vanhojen lähteiden vuoksi. Jotta otanta oli tarpeeksi 

laajaa, lähetin kyselylomakkeen kaikille omaisille/läheisille, enkä rajannut otantaa 

tiettyihin soluihin tai kerroksiin.  

 

Sovimme yhdessä toimeksiantajan kanssa, että kyselylomake lähetetään kotiin 

ja lomakkeen mukana menee palautuskuori, jossa on postimaksu maksettuna. 

Osa kuorista jaettiin omahoitajien kautta niille omaisille, jotka asioivat usein hoi-

vakodissa. Luotettavuutta lisää se, että en voi yhdistää omaisia ja asukkaita toi-

siinsa sekä kyselylomake tehdään nimettömänä, joten en voi sitenkään yhdistää 

vastaajia mitenkään. Pystyn toimimaan täysin puolueettomana, kun analysoin 

saatuja tuloksia. Kysymykset on mietitty omaisen/läheisen näkökulmaa miettien, 

eivätkä kysymykset ole johdattelevia. Eettisyyttä vahvistaa se, että kyselyyn vas-

taaminen oli vapaaehtoista ja täysin nimetöntä. Saatekirjeessä kerroin tarkemmin 

kyselylomakkeesta, sen tarkoituksesta, tavoitteesta ja siitä, mihin käytän saatuja 

vastauksia. Kyselylomake vastauskuoressaan osoitettiin opinnäytetyön tekijän 

osoitteeseen, joten välikäsiä ei synny palautuksessa.  

 

Tuloksia siirtäessä Excel-taulukkoon huomasin, että osa kysymyksistä oli huo-

nosti muotoiltu ja saattoi jopa mahdollisesti vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Kysy-

mykset olisi ollut hyvä teemoittaa ja lomakkeeseen, mutta tämä ei tullut mieleen 

lomaketta tehdessä. Jaoin tulokset tiettyjen teemojen alle, jotta niitä olisi hel-

pompi lukea. Avoimet kysymyksien vastaukset kirjoitin teemoittain ja ne on kirjoi-

tettu siinä muodossa, kuin ne lomakkeissa olivat. Vastaukset näkyvät erillisessä 

liitteessä, jotta toimeksiantaja voi myöhemmin ne itse katsoa läpi.  

 

Kyselylomake laski luotettavuutta tuloksia tarkastellessa, koska osa kysymyk-

sistä oli huonosti aseteltuja ja vaikeasti kirjoitettuja. Lomaketta tehdessä jäi huo-
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mioimatta vastaajien ikä, jonka vuoksi Likertin asteikot ovat saattaneet olla han-

kalia lukea. Kysymys 6 oli esimerkiksi sellainen, jonka voi mahdollisesti ymmär-

tää väärin ja siten vaikuttaa tuloksen luotettavuuteen. Kehitettävää kysymysten 

muotoilussa on, ettei kysymys pakota vastaamaan mihinkään. Kysymyksestä 21 

oli eräs omainen maininnut, että kysymys on vaikeaselkoinen täytettävä koska 

mikään vaihtoehto ei kumoa kaikkia väittämiä. Samaan kysymykseen eräs omai-

nen antoi palautetta, että vastaaminen on vaikeaa, koska hän on niin harvoin 

paikalla.  

 

 

8.3 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyö oli prosessina haastava, hämmentävä ja opettavainen. Aiheeseen 

perehtyminen oli aluksi hankalaa, mutta aikaisempi lähihoitajan tutkinto auttoi 

hieman alkuun pääsemisessä. Yllätti paljon, miten vaikeaa tietoa oli etsiä ja eten-

kin löytää se luotettava ja viimeisin lähde. Näkökulman hakeminen opinnäytetyö-

hön oli ehkäpä vaikein, koska piti osata asettua omaisen rooliin, eikä siihen tut-

tuun ja totuttuun hoitajan rooliin. Kyselylomaketta myöhemmin katsoessa olenkin 

huomannut, että siinä tämä hoitajan näkökanta tahtoo liian selkeästi tulla esiin ja 

kysymykset olivat jopa huonosti muotoiltuja, kun miettii vastaajana ollutta kohde-

ryhmää. Opinnäytetyö opetti ajattelemaan asioita uusista näkökulmista ja roo-

leista.  

 

Opinnäytetyön tekeminen yksin oli minulle se sopivin vaihtoehto. Isoin ongelma 

oli, että tekstilleen ’’sokeutui’’ todella paljon ja ajoittain jumittumista tekstin kanssa 

oli paljon. Alkuperäiset suunnitelmat ja aikataulut venyivät parilla kuukaudella, 

mutta halusin mieluummin tehdä laadukkaan työn kuin hutiloiden väsätyn sepus-

tuksen. Toimeksiantajan kanssa kaikki on sujunut niin hyvin, että se kannusti  

omalta osaltaan paljon jaksamaan pitkän prosessin kanssa.  

 

Eniten tästä prosessista opin luottamusta omaan itseeni. Alussa tuntui, että kai-

pasin paljon tukea ja varmistusta monille asioille. Loppua kohden itseluottamus 

ja kärsivällisyys kasvoivat ja työn tekeminen helpottui merkittävästi. Prosessi it-
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sessään käynnistyi syksyllä 2017, mutta virallisesti opinnäytetyötä aloin työstä-

mään vasta marraskuussa. Prosessi oli valmis hieman reilussa puolessa vuo-

dessa.  

 

 

8.4 Jatkokehitysideat 

 

Ensimmäisenä ideana opinnäytetyön tuloksia tarkastellessa nousi yhteistyön 

kehittäminen ja erilaisten virikkeiden lisääminen. Opinnäytetyöni pohjalta saisi 

tehtyä toiminnallisen tai tutkimuksellisen opinnäytetyön. Toiminnallisessa voisi 

järjestää yhteistä tekemistä ikäihmisille ja omaisille. Tutkimuksellisessa voisi 

keskittyä pienempään alueeseen. Näkökannan vaihtaminen kokonaan toimisi, 

eli tehdään yhteistyötutkimus hoitohenkilökunnan näkökulmasta.  
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Saatekirje 

Arvoisa kyselyn vastaanottaja, 

 

Opiskelen Joensuun Karelia-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksi-

kössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnäytetyöni toteutan kyse-

lytutkimuksena Partalanmäen hoivakodin asukkaiden omaisille/läheisille. Tutkimuk-

sen avulla kartoitan omaisten ja hoitohenkilökunnan välistä yhteistyötä ja tulosten 

perusteella voidaan mahdollisesti kehittää yhteistyötä. 

Osallistuminen merkitsee ohessa olevan kyselylomakkeen täyttämistä ja palautta-

mista. Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista, luottamuksellista ja nime-

töntä. Tutkimuksen tekemiseen on haettu asianmukainen lupa Siun Sotelta. Kyse-

lyssä saadut vastaukset eivät paljasta kenenkään omaisen tietoja ja vastausten 

tulokset julkaistaan vain yhteenvetomuodossa.  

Kyselyn tarkoituksena ja tehtävänä on kartoittaa Partalanmäen hoivakodissa omais-

ten ja hoitohenkilökunnan välistä yhteistyötä ja sen toimivuutta, sekä mahdollisia ke-

hittämisen kohteita. Vastauksenne on tärkeä, jotta yhteistyötä voitaisiin parantaa ja 

kehittää. Tavoitteena olisi lisätä hyvää ja toimivaa yhteistyötä.  

Toivon, että palautetta kyselylomakkeen mahdollisimman pian, viimeistään 

31.3.2018 mennessä. Ohessa on vastaskuori, jolla voitte lähettää kyselylomakkeen. 

Postimaksu on maksettu puolestanne. 

Kiitän lämpimästi vaivannäöstänne ja vastauksestanne. 

Janette Peltokangas, janette.peltokangas@edu.karelia.fi 
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Kyselylomake 

1. Kuinka kauan omaisenne on ollut hoidettavana Partalanmäen hoivako-

dissa?  

Merkitse vain yksi soikio. 

 Alle 6kk 

6-12kk  

1-2 vuotta 

 yli2vuotta 

2. Sukupuolenne 

Merkitse vain yksi soikio. 

 nainen 

 mies 

3. Ikänne vuosina: 

 

4. Oletteko asukkaan 

 Puoliso 

 Tytär 

 Poika 

Muu sukulainen: mikä 

Muu läheinen: mikä 

5. Kuinka usein vierailette omaisenne/läheisenne luona?  

Merkitse vain yksi soikio. 

 Päivittäin 

 Useita kertoja viikossa 

 Keskimäärin kerran viikossa 

 Keskimäärin kerran kuukaudessa 

Keskimäärin 2kertaa kuukaudessa 

Keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa 

6. Kuinka tyytyväinen olette omaisenne/läheisenne saamaan hoitoon?  

Merkitse vain yksi soikio. 

                         1             2             3            4             5            6 
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7 Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin? 

 Merkitse vain yksi soikio riviä kohden. 

 

8. Onko henkilökunta kertonut teille omaisenne/läheisenne voinnin muutok-

sista ym. asioista? 

Merkitse vain yksi soikio. 

 Riittävästi 

 Liian vähän 

 Ei lainkaan 

 En osaa sanoa 

9. Koetteko, että teillä on ollut mahdollisuus osallistua omaisenne/lähei-

senne hoidon suunnitteluun?  

Merkitse vain yksi soikio. 

 Riittävästi 

Liian vähän 

Ei lainkaan 

En ole halunnut 

En osaa sanoa 

10.  Koetteko, että teillä on ollut mahdollisuus osallistua omaisenne/lähei-

senne asioita koskevaan päätöksentekoon? 

Erittäin tyytyväinen Tyytymätön 

erittäin 

tyytyväinen 

melko 

tyytyväinen 

ei tyytyväinen, ei 

tyytymätön 

melko 

tyytymätön 

erittäin 

tyytymätön 

Hoidon laatu yleensä 

Hoitotyöntekijöiden 
ammattitaito 

Hoitotyöntekijöiden 

vuorovaikutustaidot 

Yhteistyö 

hoitohenkilökunnan 

kanssa 
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Merkitse vain yksi soikio. 

 Riittävästi 

Liian vähän 

Ei lainkaan 

En ole halunnut  

 En osaa sanoa 

 

11.  Kohteleeko henkilökunta teitä ystävällisesti?  

Merkitse vain yksi soikio. 

 Aina 

Melkein aina 

Harvoin 

Ei koskaan 

En osaa sanoa 

12 Oletteko saanut tarvittaessa henkistä tukea hoitohenkilökunnalta?  

Merkitse vain yksi soikio. 

 Riittävästi 

 Liian vähän 

 En lainkaan 

En ole halunnut 

En osaa sanoa 

13.  Onko hoitohenkilökunta tukenut teitä omaisenne/läheisenne hoitoon 

osallistumisessa? Merkitse vain yksi soikio. 

 Riittävästi 

 Liian vähän 

 Ei lainkaan 

En ole halunnut 

En osaa sanoa 

14.  Mihin seuraavista asioista osallistutte omaisenne/läheisenne hoidossa?  

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 
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Syöminen ja juominen 

Erittäminen 

Peseytyminen ja pukeutuminen 

Liikkuminen 

Ulkoilu 

Uni ja lepääminen 

Kivun lievittäminen 

Virkistyminen 

Yhteydenpito muiden läheisiin ja omaisiin 

Ajatusten, kokemusten ja tunteiden ilmaiseminen 

Vaikeiden asioiden kohtaaminen 

Kuoleman kohtaaminen 

15. Koetteko, että omaisenne/läheisenne hyväksi on tehty kaikki mahdollinen?  

Merkitse vain yksi soikio. 

Päivittäin 

Lähes päivittäin 

Harvoin 

Ei koskaan 

En osaa sanoa 

16 Koetteko, että omaisenne/läheisenne asuminen hoivakodissa on  

Merkitse vain yksi soikio. 

Turvallista 

Melko turvallista 

Turvatonta 

Erittäin turvatonta  

En osaa sanoa 

17.  Huomioiko hoitohenkilökunta omaisenne/läheisenne hoidossa erilaiset 

kiputilat?  

Merkitse vain yksi soikio. 
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Riittävästi 

Liian vähän 

Ei lainkaan 

Omaisella/läheisellä ei ole kipuja   

En osaa sanoa 

18.  Onko omaisellanne/läheisellänne ollut mahdollisuus nauttia miellyttä-

vistä asioista (esim. musiikki) 

Merkitse vain yksi soikio. 

Aina 

Melkein aina 

Harvoin 

Ei koskaan 

En osaa sanoa 

19.  Onko hoitohenkilökunta kunnioittanut omaisenne/läheisenne henkilökoh-

taisia tapoja ja tottumuksia? 

Merkitse vain yksi soikio. 

Erittäin hyvin 

Melko hyvin 

Liian vähän 

Ei lainkaan 

En osaa sanoa 

20.  Kuinka hyvin omaisenne/läheisenne tulee mielestänne autetuksi? 

Merkitse vain yksi soikio riviä kohden. 

 

 

21 Oletteko havainnut seuraavia asioita, kun omaistanne/läheistänne on hoidettu?  

Merkitse vain yksi soikio riviä kohden. 

                                   Ei           En 

Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti En osaa sanoa 

Aamupäivällä 

Iltapäivällä 

Illalla 

Yöllä 
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22.  Kertoisitteko, minkälaiset asiat estävät osallistumistanne omaisenne/lä-

heisenne hoitoon? 

 

 

23.  Kertoisitteko, minkälaiset asiat kannustavat osallistumistanne omai-

senne/läheisenne hoitoon? 
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KIITOKSIA KYSELYYN VASTAAMISESTA! 😊  

  

  

  

24 .  Miten haluaisit kehittää yhteistyötä? 
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Suunnitellun ja toteutuneen henkilöstömitoituksen laskenta vuonna 2016   

Henkilöstömitoitusten laskenta perustuu niihin tietoihin, jotka toimintayksiköt ovat antaneet Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselle Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen kyselyssä vuonna 

2016.  

Henkilöstömitoituksen laskemiseen kerätyt tiedot yhden seurantaviikon ajalta  

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen suorittaneiden ammattiryhmien vakanssit ja 

työsuhteet  Osastonhoitaja  

• Apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava  

• Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja  
• Lähihoitaja, perushoitaja  

• Koulutettu kodinhoitaja, kotiavustaja  
• Hoiva-avustaja  

• Hoitoapulainen, laitosapulainen  

• Fysioterapeutti   Puheterapeutti  

• Toimintaterapeutti  

• Sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja  

• Geronomi  

• Henkilöstö jolla on jokin muu sosiaali- ja terveydenhuollonkoulutus kuin yllä mainittu  

  

2. Hoitotyöhön osallistumisen osuus kokonaistyöajasta seuraavilla ammattiryhmillä, %  

• Osastonhoitaja  

• Apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava  
• Koulutettu kodinhoitaja, kotiavustaja  

• Hoitoapulainen, laitosapulainen  

• Hoiva-avustaja  

  

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneiden työaika tunteina seuranta-

viikolla  

4. Ympärivuorokautiseen hoitoon varatut pitkä- ja lyhytaikaiset asiakaspaikat   

5. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien pitkä- ja lyhytaikaisasiakkaiden määrä seuranta-

viikolla yhteensä / 7 pv = seurantaviikon asiakasmäärä keskimäärin per päivä  

Esimerkki 1. Suunnitellun henkilöstömitoituksen laskenta  

Lasketaan yksikön vakanssit ja työsuhteet suhteessa ympärivuorokautisen hoidon paikkoihin. Esi-

merkkiyksikön suunnitellun henkilöstömitoituksen laskenta:  

1. Yksikön vakanssit ja työsuhteet   
• Osastonhoitaja: 1 vakanssi  

• Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja: 2 vakanssia  

• Lähihoitajat, perushoitaja: 3 vakanssia  
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2. Hoitotyöhön osallistumisen osuus tietyillä ammattiryhmillä, %  

  Osastonhoitaja: hoitotyöhön osallistumisen osuus 50 % = 0.5  
  

• 3. Ympärivuorokautiseen hoitoon varatut pitkä- ja lyhytaikaiset asiakaspaikat   

   11 ympärivuorokautisen hoidon hoitopaikkaa  
  

Laskentakaava:  

osastonhoitajan vakanssi * hoitotyön osuus työtunneista + sairaanhoitajan ja lähihoitajan 

vakanssit  
ympärivuorokautisen hoitoon varatut paikat  

1 * 0,5 + 5  

Esimerkkiyksikön suunniteltu henkilöstömitoitus:   = 0,50  
  

Esimerkki 2.  Toteutuneen henkilöstömitoituksen laskenta  

Yksikön henkilöstön toteutunut (ilmoitettu) työaika suhteessa ympärivuorokautisen hoidon asiak-

kaisiin valitulla seurantaviikolla. Esimerkkiyksikön toteutuneen henkilöstömitoituksen laskenta:  

• 1. Työaika seurantaviikolta  
• Osastonhoitaja: 36 tuntia, josta välittömän hoitotyön osuudeksi oli ilmoitettu 50 % 

eli laskentaan otetaan mukaan 18 tuntia  
• Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja: 70 tuntia  

• Lähihoitajat, perushoitaja: 114 tuntia  
    

HUOM. Henkilöstön viikon ajalta yhteen laskettu työaika suhteutetaan henkilöstön lukumää-

rään jakamalla se keskimääräisellä viikkotyöajalla 38,25 h.   
  

• 2. Ympärivuorokautisessa hoidossa olleet pitkä- ja lyhytaikaisasiakkaat   

  12 ympärivuorokautisen hoidon asiakasta eli yksi asiakas ylipaikalla  
  

  

Laskentakaava:  

osastonhoitajan työtunnit * hoitotyön osuus työtunneista + sairaanhoitajien ja lähihoitajien 

työtunnit  

ympärivuorokautisessa hoidossa olleet asiakkaat  

36 h * 0,5 + 70 h + 114 h  

 Esimerkkiyksikön toteutunut henkilöstömitoitus:  38,25 h  = 0,50  

 
12  
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 Toteutuneeseen henkilöstömitoitukseen laskemiseen voivat vaikuttaa seuraavat tekijät:  

• Paikalla olevan henkilöstön määrä  
• Paikalla olevan ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden määrä seurantaviikon eri päivinä   

• Hoitotyöhön osallistumisen ilmoitettu osuus tiettyjen ammattiryhmien osalta  

• Tuntien kirjaamisen oikeellisuus   

  

 Lähde: Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa. Kirjassa: STM ja Kuntaliitto. Laatu-
suositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Julkaisuja 2013:11, s.  49, 

50.  
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Kysymys 22. Kertoisitteko, minkälaiset asiat estävät osallistumistanne omaisenne/lähei-

senne hoitoon? 

 

-Välimatka  

-Välimatka hoitokotiin 110km. 

-Pitkä matka ja oma työssä käyminen.  

-Pitkä välimatka Etelä-Suomesta Pohjois-Karjalaan. 

-Etäisyys 

-Pitkä matka 650km 

-Pitkä välimatka, omainen on 500km päässä. Olemme usein yli viikon kerrallaan useita 

kertoja vuodessa ja ollaan silloin joka päivä hänen luonaan. 

-Välimatka 

 

Omaisesta johtuvat syyt: 

-Kiireet omassa elämässä 

-Oma työssäkäynti  

-Oma jaksaminen 

-Asun eri paikkakunnalla ja olen vielä työelämässä 

-Olen työssä, yleensä pitkiä päiviä, joten en pääse tarpeeksi usein käymään. 

-Henkilökohtainen elämä/työ niin kokonaisvaltaista ja hektistä → Vapaa-aikaa todella rajoi-

tetusti 

-Olen myös puolisoni omaishoitaja, pyörätuolipotilas, sekä isäni asioiden hoitaja. Ei riitä 
voimat enempään. 

-Oma ikä → Jaksaminen, puolison terveydentila 

-Ikä 87v  

 

Ikäihmisestä johtuvat syyt: 

-Huono kunto 

-Huono kuulo 

-Muistisairauden myötä yhteys omaiseen on haasteellista 

-Pitkälle edennyt muistisairaus vaikeuttaa kommunikointia 

-Omaiseni jatkuva kiukuttelu rasittaa 

-Omaiseni ei tunnista minua 
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-Puhelimella keskustelu ei onnistu omaisen dementian vuoksi.  

 

Henkilökunnasta johtuvat syyt: 

-Henkilökuntaa on liian vähän ja usein hoitoalalle sopimatonta.  

-Henkilökunta vaihtuu tarpeettoman usein. 

-Äidille ties kuinka mones omahoitaja (kokee turvattomuutta) 

-Hoitajissa ei välttämättä ole vikaa. Vika on säästöissä. Hoitajia liian vähän, eivät kerkeä 
keskittymään asukkaisiin. Eikä ole mitään viriketoimintaa 

 

Kategoriattomat vastaukset: 

-Saan osallistua niin paljon kuin ehdin.  

-Ei ole tullut sellaista, saan osallistua! 

-Hoito äidilleni on täällä eritäin hyvää ja kunnioittavaa 

-Viestejä omaisen voinnista olisi kiva saada vaikkapa sähköpostillakin. 

-Osallistun 4-6 kertaa viikossa vuoden ympäri, koska hän on äitini 

-Osaamattomuus 

-Itsekin voisin olla aktiivisempi voinnin kyselyssä 

-Olen itsekin jo 67v, sairastan sokeritautia. Ensimmäinen lapsenlapsi on 1vuotias ja yritän 
antaa aikaa hänellekin 

-Äiti on ollut palv.kodissa yli 9vuotta, kun omatoiminen syönti väheni ja loppui. Vierailen 

ruokailuaikoina ja autoin tai syötin. V.1966 menin sairaanhoitajakouluun, vanhustyössä 
olen työskennellyt vuodesta 1975. Hoisin äitiä kotona ennen palvelukotiin menoa, lopulta 

kotipalvelu apuna. Eli, olen toistaiseksi irtaantunut vaipan vaihdosta ym.sta hoitotyöstä 
vanhuspuolella.  

-Äitini on vielä hyvä muistinen ja kertoo miten vko/päivä on mennyt. 

 

Kysymys 23. Kertoisitteko minkälaiset asiat kannustavat osallistumaan omaisenne/lähei-

senne hoitoon? 

 

Omaista kannutavat asiat 

-Haluan äidilleni tuottaa iloa ja rakkautta kuten hän on sitä minulle antanut pienenä. 

-Haluan olla apuna, kun hoitohenkilökuntaa on liian vähän ja tarvitsijoita on monta. 

-Tunne, että velvollisuus huolehtia vanhemmista.  

-Vanhempien ihmisten kunnioittaminen 
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-Omaisen ilo, silmien ’’säihke’’, hetkellinen tunnistaminen. 

-Viikoittaiset vierailukäynnit ruoka-aikoina. 

-Kun hän on minun äitini 

-Yhteydenpito 

-Olen tervetullut hoitokotiin ja huomaan ilon äidin silmissä 

-Nyt hoitosuhde näinpäin, olen kiitollinen äidilleni ja teen parhaani 

-Hoitohenkilökunta mukavaa ja heitä on liian vähän, joten omaisen apua tarvitaan 

-Keskustelu ja informointi hoitajien taholta 

-Äiti ei enää tunne minua, mutta jotenkin tajuaa, kun kerron kuka olen ja on iloisempi mutta 
poistuessani surullisempi 

-Kun voisi auttaa, että loppuaika olisi hänelle mahdollisimman hyvä 

-Rakkaus ja velvollisuus 

-Kyydin saanti edestakaisin 

-Säiden lämpeneminen: Voin viedä äidin pyörätuolissa ulkoilemaan 

 

Hoitohenkilökunta: 

-Omalle hoitajalle suuret kiitokset 

-Voinnin kertominen omaiselle 

-Riittävä tiedonsaanti ja ystävällinen ja asiallinen kohtelu. 

-Hoivakotiin tullessa hyvä, että on laitettu paperille tiedotteita ja pelisääntöjä mitä pitää hoi-
taa ja muistaa. 

-Oman hoitajan säännöllinen tapaaminen/puhelinsoittoaika esim. 1krt/2-3kk 

-Henkilökunta ja asukkaat 

-Työntekijät olisivat yhteydessä hoidosta 

-Yhteistyö, olen saanut hyvää palautetta! 

 

Kategorioimattomat vastaukset: 

-Ei mikään. Niin pitkään kuin yksikään hoitaja paikalla palvelukodissa 

-Kommunikointi vaikeaa sairauden vuoksi 

-En osaa sanoa 

 

Kysymys 24. Miten haluaisit kehittää yhteistyötä? 
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Hoito- ja palvelusuunnitelma: 

-Voisi olla esim. ½vuoden hoitoon liittyvä palaveri, jossa keskusteltaisiin vanhukseen liitty-
vistä asioista.  

-Minulle tehty hoitosuunnitelma kasvokkain 1.kerran vuosia sitten.  

-Haluaisin nähdä/ olla tekemässä suunnitellusti yhdessä hänen hoito- ja palvelusuunnitel-
maansa, kun sitä päivitetään. 

 

Yhteydenpito ja kommunikointi: 

-Säännölliset viestit voinnista.  

-On sovittu yhteydenotoista, jos on tarve 

-Aikoinaan kotisairaanhoidossa sain viestejä/kirjeitä/kortteja voinnista. Se oli hieno asia. 
Nyt oletan, että kaikki on hyvin, kun mitään ei kuulu. 

- 1 osastonhoitaja ei ota yhteyttä ikinä!! Myös tervehtiminen ei osastonhoitajalla ei hal-

lussa!! 

-Keskustelu hoitajien kanssa 

-Jos hoitajilla olisi edes joskus aikaa jutella hoidettavan asioista -palaveri? 

 

Viriketoiminta: 

-Jos mahdollista, niin musiikki ym. ’’virike’’ vierailijoita ja ulkoilumahdollisuutta lämpimäm-
pien säiden ja resurssien salliessa.  

-Järjestettäisiin teemapäiviä/toimintapäiviä 

-Järjestettäisiin jotakin ohjelmaa esim. eri järjestöjen kanssa. 

-Virikkeitä potilaille esim. musiikkia yms. nyt ei ole mitään, paitsi tv, jota kukaan ei katso.  

-Enemmän aktiviteetteja hoidettavalle, mm. ulkoilu, tapahtumat, retket + yhteiset tapahtu-
mat omaisten ja hoidettavien kesken. 

 

Yhteistyö: 

-Nykyinen yhteistyö toimii hyvin 

-Minä olen tähän nykytasoon tyytyväinen, erittäin tyytyväinen 

-Yhteistyö on riittävää 

-Se on hyvä. Olen työskennellyt ennen eläkettä kyseisessä palvelukodissa samassa so-

lussa kuin äiti on nyt. Muutama entinen hoitaja vielä töissä. 

 

Kategorioimattomat vastaukset: 

-Kun itse jaksaisin enemmän mahdollisuuksia olisi.  
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-Asiakkaan tullessa hoitokotiin, tulisi olla yhteinen käytäntö, mitä omaisten pitää hoitaa. 

Ohje lehtinen!! Siitä selviäisi asiat esim. maksut, osoitteenmuutos, pyykit, nimikoinnit, hoi-
totuen hakeminen ym. Sai kysellä joka asian ja kaikilla ei ollut tietoa? Hoitajien vaihtuvuus 

varmaan syy tähän! 

-Kun tilanne on tällainen -en osaa sanoa 

-Ollaan oltu tässä tilanteessa vasta niin vähän aikaa ja tähän asti yhteistyö pelittänyt ihan 
hyvin. 

-Pitovaatteet pesen kotona, kun vaatteet muuten häviävät pesulassa (vaikka on merkitty). 
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