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Laadullinen aineisto kerättiin teemahaastattelemalla kotihoidon hoitajia.  Aineisto analysoi-
tiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä hyödyntäen Rautasalon & Laurin (2001) mallia ikään-
tyneen ihmisen kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä. Kehittämistyötä varten koottiin mo-
niammatillinen kehittämistyöryhmä, joka kokoontui yhteensä neljä kertaa.  Aineiston tulokset 
toimivat kehittämistyön pohjana. Kehittämistyöryhmätyöskentelyn tuotoksena toteutettiin 
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Teemahaastatteluista saatujen tulosten pohjalta kehittämistyöryhmässä suunniteltiin hoito-
työn osaamisen kehittämisen työpajat. Kahdessa iltapäivän mittaisessa työpajassa työstet-
tiin muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittämisen kohteita lear-
ning cafe menetelmää hyödyntämällä.  Työpajatyöskentelyssä hoitotyön kehittäminen ja 
osaamisen lisääntyminen mahdollistuivat, kun moniammatillisuutta ja asiantuntijuutta hyö-
dynnettiin tavoitteellisen keskustelun kautta. Kehittäminen oli käytännönläheistä ja keski-
össä oli esimerkit arjesta yhteisistä asiakkaista. Työpajatyöskentely mahdollisti osallistujille 
oivalluksia, jossa tieto ja kokemukset vaihtuivat. Työskentelytavassa toteutui kaikkien osal-
listuminen ja vaikuttamisen sekä kuulluksi tulemisen kokemukset. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että muistisairaan asiakkaan hoidossa keskeistä on hoi-
tajan toteuttama vuorovaikutuksellisuus sekä asiakkaan osallisuuden lisääminen kuntoutu-
misen suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa.  Kotihoidossa kerättyjen osallistuneilta 
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1 Johdanto 

Suurin osa vanhuspalvelujen asiakkaista on muistisairaita. Joka toinen muistisairas hen-

kilö asuu kotonaan ja kotihoidon tukemana, todetaan tuoreessa vanhustenhuollon tilaa 

koskevassa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämässä selvityksessä. (Kehusmaa 

& Hammar 2019.) Vuonna 2016 säännöllisen kotihoidon asiakkaista 40 %:lla oli muisti-

sairaus diagnoosi ja 80 %:lla kognition vajaus. Kotihoidon kehittäminen muistisairaiden 

asiakkaiden kohdalla on yksi vanhuspalveluiden suurimmista haasteista. (Finne-Soveri 

ym. 2014: 36.) 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-

veluista (980/2012) pyrkii parantamaan ikääntyneen väestön toimintakykyä sekä itse-

näistä suoriutumista. Laki ohjaa kuntia suunnittemaan ja järjestämään Iäkkäiden sosi-

aali- ja terveyspalveluja niin että, ne tukevat ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä, toimin-

takykyä ja itsenäistä suoriutumista. Ikääntyneen väestön palvelujen laatusuositusta on 

uusittu. Suosituksen mukaan toimintakykyisen ja terveen ikääntymisen edistämiseen pi-

täisi investoida nykyistä enemmän. Tavoitteena on lisätä iäkkäiden kotona asumisen 

mahdollisuuksia ja vaikuttaa näin tulevaan palvelujen tarpeeseen. Ikääntyneiden palve-

luita koskeva laatusuositus (2017) ohjeistaa kuntia kehittämään ikääntyneiden kotihoi-

don palveluita. Suosituksessa mainitaan kuntoutumista edistävän työtavan olevan osana 

vaikuttavaa hoitoa.  Kotihoitotyöntekijöiden kuntoutumista edistävä työtapa tukee ikään-

tyneen osallisuutta ja elämänhallintaa ja näin parantaa muistisairaan asiakkaan voima-

varoja selviytyä arjessa. (Laatusuositus 2017: 35.) 

Kotihoidon muistisairaat asiakkaat tarvitsevat paljon terveyden- ja sosiaalihuollon räätä-

löityjä palveluita. Kotihoidon palvelut tulisi tuottaa yksilöllisesti hyödyntämällä lähipalve-

luita niin, että ne tukevat ikääntyneen muistisairaan kotona asumista. Kotihoidon palve-

luiden suunnitteluiden lähtökohtana ovat iäkkään muistisairaan yksilölliset tarpeet.  Koti-

hoidon henkilöstön osaamista tulee jatkuvasti kehittää. Muistisairaan asiakkaan hoito ja 

kuntoutus perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. (Muistisairaudet, Käypä hoito -suo-

situs 2017.) 

Muistisairaat asiakkaan hoidetaan tulevaisuudessa pääosin kotona. Tämä asettaa vaa-

timuksia kotihoidon toimintamallien ja prosessien kehittämiseksi (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2016: 36). Kotihoidon palveluiden kehittäminen on muistisairaiden hoidon osalta 
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yksi kotihoidon suurimmista haasteista. Muistisairaudet ja niiden liitännäisoireet edellyt-

tävät kotihoidon henkilöstöltä osaamista niin sairauden tunnistamisen kuin toimintakykyä 

tukevan hoidon osalta. (Finne-Soveri ym. 2014: 36; Sosiaali- ja terveysministeriö 2012: 

1617; Kehusmaa & Hammar 2019.) Muistisairaan kuntoutumista edistävällä hoitotyöllä 

tavoitellaan olemassa olevien voimavarojen ja kykyjen käyttämistä sekä hyvää elämää 

sairaudesta huolimatta. (Granö & Pikkainen 2010: 263; Heimonen & Voutilainen 2006: 

56.) Hoitotyössä hoitajan asiantuntijuus näyttäytyy tavoitteellisena, terveyslähtöisenä ja 

moniammatillisena toimintana. Asiantuntijuuteen sisältyy myös sitoutuminen kuntoutu-

mista edistävään toimintafilosofiaan. (Vähäkangas 2010: 96.) 

Kotihoidon hoitotyöntekijöiden osaaminen vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden elämän- 

ja palvelun laatuun sekä niiden vaikuttavuuteen (Voutilainen, Rautasalo, Isola & Tiikkai-

nen 2008:12). Henkilöstöllä tulee olla riittävä osaaminen muistisairaan ihmisen identi-

teettiä ja elämänlaatua tukevaan hoitoon aina muistisairaan ihmisen elämän loppuun 

asti.  Muistisairaiden ihmisten parissa työskenteleville tulisi määrittää valtakunnallisesti 

yhtenäiset osaamistavoitteet. (Sosiaali- ja terveysministeriö: 2012: 17.) 

Helsingissä muistisairaiden asiakkaiden hoitoketjua on päivitetty vuonna 2018. Hoitoket-

jussa on määritelty myös kotihoidon asiakkaiden kohdalta muistisairaan kuntouttavan 

hoidon ja seurannan toteutus ja tavoitteet. (Muistisairaan potilaan hoitoketju 2018.) Hel-

singin kaupunki on nostanut muistisairaiden hoitoon liittyvän kotihoidon henkilöstön kou-

lutuksen osaksi osaamisen kehittämisen suunnitelmaa vuosille 2018–2020 (Tyyskä: 

2017). 

Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan laadullista tutkimusmenetelmää hyödyntämällä Hel-

singin itäisen kotihoitoalueen hoitotyöntekijöiden näkemyksiä ja osaamista muistisairaan 

asiakkaan kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä. Kehittämistyössä hyödynnetään tee-

mahaastattelujen avulla saatuja tuloksia ja toteutetaan moniammatillista hoitotyön osaa-

mista kehittävät työpajat.  Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu muistisai-

raan kuntoutumista edistävästä tutkimustiedosta sekä hoitotyön ammatillisen osaamisen 

kehittämisestä. 
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2 Kuntoutumista edistävä hoitotyö 

2.1 Muistisairas kotihoidon asiakas 

Valtaosalla kotihoidon asiakkaista on eri syistä johtuvaa kognition heikentymistä (Finne-

Soveri 2017). Kognitiivista heikentymistä aiheuttavista aivoja rappeuttavista aivosairauk-

sista käytetään käsitettä etenevät muistisairaudet. Muistisairauden edetessä muistisai-

raudesta kärsivät potilaat dementoituvat, mikä tarkoittaa lisääntyvää tuen ja avun tar-

vetta asioiden hoitamiseen sekä henkilökohtaisiin toimintoihin liittyvissä asioissa. (Sul-

kava 2016: 110.) Muistisairaan toimintakyky heikkenee asteittain ilmentyen alkuun yh-

teiskunnallisen ja sosiaalisen osallistumisen vähentymisenä. Sairauden edetessä yksi-

lön asioiden hoitaminen vaikeutuu. Tämä näyttäytyy vaikeutena oppia uusia asioita ja 

käyttää entuudestaan tuttuja kodinkoneita. Viimeisenä toimintakyvyn heikentyminen vai-

keuttaa päivittäisissä perustoiminnoissa kuten peseytyminen ja pukeutuminen. Tässä 

sairauden vaiheessa yksilö tarvitsee toisen henkilön vahvaa ohjausta ja hoitoa, ja usein 

kotihoidon päivittäinen hoito on ajankohtaista aloittaa. (Pitkälä & Laakkonen 2015: 517.)  

Muistisairauksiin ja dementiaoireyhtymään liitettäviä oireita ovat muistin, päättelyn ja toi-

minnan ohjauksen häiriöt. Muistisairaalla esiintyy lisäksi agnosiaa (hahmottamisen häi-

riöitä, jolloin muistisairas mm. eksyy helposti tai ei löydä esineitä, jotka ovat silmien 

edessä) ja afasiaa (kielellisiä häiriöitä, jolloin sanat eivät löydy) ja apaksiaa (kätevyyden 

häiriötä, joka ilmenee toiminnanhäiriöinä ja lisääntyvänä avun tarpeena henkilökohtai-

sissa toiminnoissa).  Etenevistä muistisairauksista yleisin on Alzheimerin tauti, joka ai-

heuttaa dementiaa noin 60 % kaikissa tapauksista. Varhainen sairauden diagnostisointi, 

lääkityksen sekä kuntoutuksen aloitus hidastavat oireiden etenemistä. (Sulkava 2016: 

110–119.) Muistisairaan asiakkaan kuntoutuksessa ja kuntoutumista edistävässä hoi-

dossa keskeistä on selvittää asiakkaan omat selviytymistrategiat ja mikä asiakasta ja 

hänen perhettään motivoisi parhaalla tavalla. Kuntoutuksen kokonaisuuden tulisi tukea 

heidän toimintakykyään, hyvinvointiaan ja autonomiaansa parhaalla tavalla. (Pitkänen & 

Laakkonen 2015: 505.) 

Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden kohdalla kiinnitetään huomiota myös muiden sai-

rauksien diagnosoimiseen ja hoitamiseen. Muistisairaat kotihoidon asiakkaat ovat usein 

monisairaita, ja monet akuutit sairaudet ja vammat voivat perussairauden rinnalla hei-

kentää fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä. Muistisairaat ovat alttiita seka-

vuustiloille, jotka voidaan sekoittaa neuropsykiatrisiin oireisiin. Uusien neuropsykiatristen 
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oireiden taustalla voi olla akuutti sairaus tai haitallinen lääkitys. Muistisairaat ovat erityi-

sen alttiita kaatumisille. Muiden sairauksien hoidossa yleisperiaatteena on kaikkien sai-

rauksien asianmukainen hoito. Muistisairaan kivun tunnistaminen vaikeutuu sairauden 

edessä ja kipuja tulee aina epäillä käytösoireiden tai univaikeuksien ilmaantuessa. (Pit-

kälä & Laakkonen 2015: 498.)   

Vanhenemiseen ja muistisairauteen liittyy monia psyykkisiä uhkia. Vanhenemiseen liitet-

täviä tekijöitä ovat ruumiilliset ja kognitiiviset ikääntymismuutokset, omat ja läheisten sai-

raudet sekä vuorovaikutukseen ja läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät muutokset. (Saaren-

heimo 2003: 116.) Muistisairaan ihmisen elämässä kognitiiviset muutokset heikentävät 

elämänhallinnan tunnetta samaan aikaan kun autonomian tunne sekä muut elämässä 

tarvittavat taidot heikkenevät. Elämänhallinnan tunteen heikkeneminen ja siihen liitettä-

vän turvattomuuden tunteen lisääntyminen saattaa näyttäytyä hoitotyössä asiakkaan 

häiritsevänä käyttäytymisenä. (Eloniemi-Sulkava & Savikko 2010: 235.) Muistisairaan 

asiakkaan hoidossa tulee kiinnittää huomiota myös muiden sairauksien hyvään hoitoon 

tai ne saattavat heikentää merkittävästi yleistä hyvinvointi ja päivittäistä toimintaa (Pit-

kälä & Laakkonen 2015: 489). 

Muistisairaan asiakkaan hoidossa kotihoidon hoitotiimin suurimpia haasteita ovat käy-

tösoireisen ihmisen psyykkisen ja somaattisen tilan selvittäminen ja tarkoituksenmukai-

nen lääkehoito ja muu hoito (Pitkälä & Laakkonen 2015: 498).  Kotihoidon lääkärin tulisi 

perehtyä yhdessä hoitotiimin kanssa masennuksen, sekavuuden, virtsan- ja ulosteen 

karkailun ja kaatuilun tunnistamiseen ja hoitoon, jotta toimintakykyä voitaisiin tukea par-

haalla tavalla. Hoidon tulee olla kuntouttavaa sairauden kaikissa vaiheissa, jotta vuode-

levossa muistisairaan asiakkaan toimintakyky, lihasvoimat ja tasapainon hallinta eivät 

heikkenisi. (Pitkälä & Laakkonen 2015: 516.)  Eteneviin muistisairauksiin liittyvää haas-

teellista käyttäytymistä kutsutaan käytösoireiksi ja niitä esiintyy sairaiden keskivaikeassa 

ja vaikeassa vaiheessa.  Yleisempiä käytösoireita etenevissä muistisairauksissa ovat 

harhaluulot, levottomuus, hallusinaatiot, masennus, vaeltelu ja uni-valverytmin häiriöt. 

Käytösoireet voivat johtua monesta syystä, jona yhtenä pidetään neurologisia muutok-

sia. (Granö & Pikkarainen 2010: 335.) Käytösoireet voivat olla myös tapa, jolla muistisai-

ras pyrkii säilyttämään autonomiaansa. Hoitajan käyttämä toimintapa voi jopa pahentaa 

muistisairaan käytösoireita tai lievittää niitä. (Pietilä ym. 2010: 262). 
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Käytösoireet ovat yksi suurimmista syistä siihen, että kotona asuvan muistisairaan ko-

tona asuminen vaikeutuu. Käytösoireet saattavat ilmentyä tilanteessa, jossa muisti-

saraan asiakkaan voimavarat ylittävä hoitotilanne aiheuttaa hänelle kauhua ja kiihty-

mistä. Kotihoidon työntekijöiden osaamista auttaa käytösoireista kärsivää muistisairasta 

ihmistä ja hänen omaistensa tukemista osaavaa vuorovaikutusta ja hoitotyötä tulee lisätä 

jatkuvasti. (Koponen & Vataja 2015: 475.)  Hoito- ja palvelujärjestelmän työntekijöillä tu-

lee olla selkeästi sovittu ja tiedossa oleva toimintamenetelmä, kun he kohtaavat muisti-

sairaan ihmisen kotona asumista vaikeuttavan käytösoireen (Eloniemi-Sulkava & Sa-

vikko 2011: 113). Huono elämänlaatu voi olla käytösoireita selittävä tekijä. Muistisairaan 

käytösoireita voidaan vähentää elämänlaatua tukevalla hoitotyöllä. Yksilöllisen elämän-

kulun ja ihmissuhteiden tunnistamisella sekä yksilöllisestä taustasta nousevien tarpeiden 

huomioiminen tukee muistisairaan psyykkistä hyvinvointia ja näin vähentää käytösoirei-

den ilmaantumista. (Eloniemi- Sulkava & Savikko 2011: 26.) 

2.2 Kuntoutumista edistävän hoitotyön määrittelyä 

Tämän opinnäytetyön kuntoutumista edistävä teoria pohjautuu Rautasalon & ja Laurin 

vuonna 2001 kehittämään iäkkään henkilön kuntoutumista edistävään hoitotyön malliin. 

Kuntoutumista edistävä hoitotyö on asiakaslähtöinen toimintatapa, joka tukee muistisai-

raan asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Hoitotyö perustuu terveyslähtöisyyteen ja asiak-

kaan omaan näkemykseen kuntoutumisen tavoitteista. Kuntoutumisen edellytyksenä on 

asiakkaan sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ja hoitajan sitoutuminen kuntoutumista 

edistävään työotteeseen ja päätöksentekoon. (Routasalo & Lauri 2001: 210.)   

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävässä toimintafilosofiassa korostuu asiak-

kaan osallisuus kaikissa päivittäisissä toiminnoissa kykyjensä mukaan. Toimintafilosofia 

luo konkreettiset puitteet yhteiselle toimintamallille ja vastuuhoitajuudelle näin tukien 

hoitajan sitoutumista. Toimintafilosofiaa tukevat hoitajien asiantuntijuus ja osaaminen 

sekä henkilöstön vähäinen vaihtuvuus ja riittävät henkilöstoresurssit. (Vähäkangas 2012: 

91.) Muistisarairaan asiakkaan hoitotyössä vuorovaikutus on keskiössä. Myönteisessä 

vuorovaikutuksessa asiakkaalle annetaan aikaa ja hänen kognitiiviset kykynsä 

huomioidaan. Vuorovaikutus tukee ja kannustaa asiakkaan olemassa olevien 

voimavarojen käyttöön ottamista. (Topo, Sormunen, Saarikalle, Räikkönen & Eloniemi-

Sulkava 2007: 111–121.) Kuntoutumisen edistämisessä yhdistetään erilaisia hoito-, 

kuntoutus- ja tukimuotoja asiakkaan mielenkiinnon mukaisesti. Hoito on 

suunnitelmallista, ennakoivaa ja arviointi on jatkuvaa. (Suhonen ym.  2008: 13–14.)  
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Kuntoutumista edistävä hoitotyö korostaa asiakkaan yksilöllisyyttä, olemassa olevien 

voimavarojen ja taitojen tunnistamista sekä niiden edistämistä. Hoitotyötä ohjaa asiak-

kaan elämätarinan ja mielenkiinnon kohteiden sekä nykyisen ja vaihtelevan toimintaky-

vyn tunteminen. Kuntoutumista edistävä hoitotyö on suunnitelmallista ja se perustuu yh-

dessä asiakkaan ja tämän läheisten sekä moniammatillisen tiimin kanssa laadittavaan 

hoito- ja palvelusuunnitelmaan. (Granö & Pikkarainen 2010: 334; Vähäkangas 2010: 91–

96.) 

Kuntoutumista edistävä hoitotyö ilmenee hoitajan työtapana, jolla hoitajat työtään toteut-

tavat. Hoitajan samoin kuin muistisairaan asiakkaan sitoutuminen omaan kuntoutumi-

sensa edistämiseen luo pohjan tavoitteiden saavuttamiselle.  Vastuuhoitajamalli tukee 

hoitajan keskittymistä muutaman asiakkaan tilanteeseen sekä selkeyttää hoitotyön pää-

töksentekoa ja vastuunjakoa. (Rautasalo & Lauri 2001: 213.)  

Piia Vähäkankaan (2010) väitöskirjan tuloksista käy ilmi, että kuntoutumista edistävä toi-

mintafilosofia nousi esille tärkeänä kuntoutumista edistävän toiminnan perustana. Toi-

mintafilosofiassa korostetaan asiakkaan aktiivista osallistumista päivittäisiin toimintoihin 

kykyjensä mukaan. Myös omaisten osallistumisen tärkeyttä asiakkaan hoidossa paino-

tettiin. Toimintafilosofia luo konkreettiset puitteet yhteiselle toimintamallille ja vastuuhoi-

tajuudelle näin tukien hoitajan sitoutumista. Toimintafilosofia pohjautui hoitoyksikön stra-

tegiaan ja tavoitteisiin. Lähijohtajien mukaan kuntoutumista edistävän hoitotyön toteutu-

mista tukevat riittävä henkilöstön määrä, asiantuntijuus ja osaaminen sekä sitoutuminen 

ja hoitohenkilöstön vähäinen vaihtuvuus. (Vähäkangas 2012: 91.) 

Kuntoutumista edistävässä hoitotyössä hoitajan työtapa ja asennoituminen tukevat 

muistisairaan asiakkaan kuntoutumista. Työtavassa hoitaja motivoi ja ohjaa asiakasta 

toimimaan itse ja tukee toimintakykyä tukevien toimintojen toteutumista sekä toteuttaa 

perushoitoa, antaa tietoa ja ehkäisee komplikaatioiden syntymistä. Hoitajan työtavassa 

korostuu hoitajan omien asenteiden tunnistaminen, taitoa toimia yhdessä asiakkaan 

kanssa sekä vahvistaa ammatillista tietopohjaa. Tieto auttaa taidon kehittymisessä ja 

mahdollistaa samalla myös omien asenteiden tarkkailun ja kyseenalaistamisen. Suunni-

telmallisen kuntoutumista edistävä hoitotyön toteuttaminen edellyttää järjestelmällistä 

hoitotyön kirjaamista, jotta toteutumista voidaan arvioida ja edelleen kehittää. Kirjaami-

sessa keskitytään siihen, miten asiakas on edistänyt kuntoutumistaan ja kuinka hoitotyön 
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tukee sen toteutumista. Asiakkaan itsensä asettamat tavoitteet ja näkemykset ovat kes-

kiössä kuntoutumista edistävässä hoitotyössä ja sen kirjaamisessa. (Rautasalo & Lauri 

2001: 213–214.) 

2.3 Hoitotyön menetelmät 

Muistisairaan kuntoutumisessa on keskeistä huomioida fyysisen, psyykkisen ja sosiaali-

sen toimintakyvyn edistäminen ja tukemisen kokonaisuus (Pitkälä & Laakkonen 2015: 

496). Kuntoutumisen edistämisessä saavutetaan paras tulos yhdistämällä erilaisia hoito-

, kuntoutus- ja tukimuotoja asiakkaan mielenkiinnon mukaisesti. Hoidon seuranta on 

suunnitelmallista, ennakoivaa ja arviointi on jatkuvaa. Ennakoivan hoitotyön tärkeä ta-

voite on tunnistaa kriisitilanteet ja erityisesti laitoshoitoon joutumisen vaaratekijät. 

(Suhonen 2008 ym.) Muistisairaan ihmisen kuntoutumista edistävä hoitotyö on moni-

muotoista huomioiden elämän kaikki osa-alueet. Hoitajan työtapa huomioi muistisairaan 

asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toiminnan. (Mönkäre, Hallikainen, Nukari 

& Forder 2014: 8.) Tavoitteena on tukea muistisairaan mielekkään ja aktiivisen arjen 

toteutumista.  

Kuntoutumista tukevat harrastukset ja sosiaaliset verkostot lisäävät turvallisuuden tun-

netta sekä tukevat pystyvyyden ja osallisuuden tunnetta (Muistiliitto 2016: 25). Ikäänty-

neiden yksinäisyyden lievittämiseksi on psykososiaalisella ryhmäkuntoutuksella todettu 

olevan yksilöä voimaannuttava vaikutus. Psykososiaalinen ryhmäkuntoutus parantaa 

muistisairaan psyykkistä hyvinvointia, kognitiivista suorituskykyä ja yleistä terveydenti-

laa. (Pitkälä, Routasalo, Kautiainen, Savikko & Tilvis 2005: 6.) Alzheimerin tautia sairas-

tavien kohdalla kotona tapahtuvan räätälöidyn liikunnallisen kuntoutuksen on havaittu 

hidastavan toiminnanvajauksien etenemistä (Pitkälä ym. 2013: 136).  

Muistisairauteen liittyy usein haurastumista ja laihtumista jo ennen diagnoosia, mikä tu-

lee huomioida kuntoutuksen suunnittelussa (Pitkälä & Laakkonen 2015: 497). Muistisai-

raan hyvä ravitsemus tukee yleistä hyvinvointia ja ylläpitää toimintakykyä. Kotihoidossa 

ikääntyneiden asiakkaiden ravitsemukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska valtaosa ko-

tihoidon asiakkaista ovat aliravitsemusriskissä tai aliravittuja.  Suurentunut riski heiken-

tyneeseen ravitsemukseen on asiakkailla, joilla on käytössään suuri lääkemäärä, alen-

tunut kognitio tai masennusoireita. (Kaipainen, Tiihonen, Hartikainen & Nykänen 2015). 

Ravitsemuksen lisäksi hoitotyössä tulisi kiinnittää huomiota riittävään nesteiden saantiin.  

Muistisairaan ravitsemustilaa seurataan mittaamalla painoa säännöllisesti. Tarvittaessa 
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ravitsemusta voidaan täydentää ravintolisillä ja ateriankorvikkeilla. (Suominen 2014: 

243.) Alzheimerin tautia sairastavalla laihtuminen on yleistä taudin edetessä. Tämä to-

dennäköisesti johtaa lihaskatoon, liikuntakyvyn heikkenemiseen ja tulehdusalttiuteen. 

Sen vuoksi ravitsevaan ja proteiineja suosivaan ruokaan ja ravinnon saantiin tulee kiin-

nittää hoito- ja palvelusuunnitelmassa erityistä huomiota sairauden kaikissa vaiheissa. 

(Suominen 2007: 19–25.)  

Toimintakulttuurilla ja hoitajien työtavoilla on vaikutusta muistisairaan asiakkaan hyvin-

vointiin ja elämänlaatuun. Myönteisessä vuorovaikutustilanteessa asiakkaalle annetaan 

aikaa ja hänen kognitiiviset kykynsä huomioidaan vuorovaikutuksessa.  Myönteinen vuo-

rovaikutus tukee muistisairaan asiakkaan minuuden ja arvokkuuden kokemusta. Vuoro-

vaikutus tukee ja kannustaa asiakkaan olemassa olevien voimavarojen käyttöön otta-

mista ja on kannustavaa. Muistisairaan asuessa omassa kodissa tarpeet nähdään mo-

nimuotoisimpana ja yksilöllinen tukeminen mahdollistuu laitosympäristöä paremmin. 

(Topo ym. 2007.) 

Hoitotyössä haasteellisia ovat tilanteet, joissa muistisairas asiakas vastustelee hoitoa, 

käyttäytyy levottomasti ja aggressiivisesti. Tämän kaltaisissa hoitotilanteissa voidaan 

päästä onnistuneeseen lopputulokseen hoitajan hyödyntäessä persoonallista, luovaa ja 

ammatillista toimintatapaa. Rauhallisuus ja empaattisuus toimivat yhdessä määrätietoi-

sen ja luottamuksellisen toimintatavan kanssa.  Tärkeänä voidaan pitää hoitajan taitoa 

ennakoida haasteellisen tilanteen syntymistä. Hoitajan eettinen toimintatapa näyttäytyy 

kohtaamisessa ja hoitotilanteissa vanhuksen ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kun-

nioittamista antaen vanhukselle mahdollisuuden osallistua hoitoon liittyvään päätöksen-

tekoon. (Saarnio & Isola 2010: 327–331.) 

3 Hoitotyön osaamisen kehittäminen 

Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa sekä niiden sovelta-

mista käytännön työtehtävissä. Osaaminen ymmärretään monesti ammattitaitoa laajem-

pana käsitteenä. Osaaminen näyttäytyy yksilöllisenä ja yhteisöllisenä toimintana, ollen 

formaalin koulutuksen ja informaalin kokemisen ja kehityksen tulosta. Osaaminen on tie-

tämisen lisäksi laajempaa tekemisen hallintaa, jossa sosiaalinen vuorovaikutus painot-

tuu. Osaaminen on epävarmuuden sietoa, joustavuutta ja muutoshalukkuutta sekä jat-

kuvaa kehittämistä. Osaaminen on sidoksissa kontekstiin ja sen arviointi on arvosidon-

naista ollen yhteydessä toimintakulttuuriin. (Helakorpi 2005:134). 
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Ammatillinen osaaminen muodostuu toisaalta ammatissa tarvittavista tiedoista ja tai-

doista sekä yksilön persoonallisuudesta, joita perimä ja sosiaalinen toimintaympäristö 

ovat elämän aikana muokanneet. Näin ollen yksilön ammatillinen osaaminen muokkaan-

tuu koko elämän ajan. Osaamisen ja ammattitaidon perustana pidetään kyvykkyyttä. Ky-

vykkyyden ajatellaan olevan yhteydessä perintötekijöihin ja toisaalta seurausta koulutuk-

sen ja kokemuksen kautta opitusta. Nykyisin työelämän ammattilainen ja asiantuntija on 

enemmän sidoksissa toimintakontekstin eri tekijöihin: ihmisiin, asioihin ja organisaation 

verkostoihin. Tähän liittyy keskeisesti myös arvoperustainen kyky harkintaan sekä tiedon 

käyttäminen ja pohdinta.  Oppiminen ja opetus tapahtuvat pääasiallisesti tietoverkossa, 

joille ominaista on yhteisöllisyys ja omien sekä toisten ajatusten peilaaminen työyhtei-

sössä. Oppiminen on näin luonteeltaan kontekstuaalista ja sosiaalista. (Helakorpi 

2005:55.)  

Tulevaisuuden osaamisessa korostuvat yksilön vuorovaikutustaidot ja kyky jatkuvasti ke-

hittää osaamistaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Osaamista jaetaan vuorovaiku-

tuksessa ja työntekijä on osaava toimija työyhteisössä eivätkä osaaminen ja koulutus ole 

niinkään yksilöön kertynyt ominaisuus. Palveluiden järjestämisessä korostuvat yhtei-

söosaaminen ja sen jakaminen sekä joustava hyödynnettävyys. Organisaation osaami-

nen on yhteistä pääomaa ja helposti kaikkien saatavilla. Tulevaisuuden osaamisessa 

korostuu yksilön ajattelu ja oppimistaidot, yhteisön vuorovaikutukseen sekä toimintaym-

päristössä toimimiseen liittyvät taidot. Elinikäinen oppiminen on työn tulevaisuutta tar-

koittaen jatkuvaa kouluttautumista ja tietojen ja taitojen ajantasaistamista. (Dufva ym.  

2017: 13–22.) 

Oppivassa organisaatiojohtamisessa osaamista johdetaan määrätietoisesti organisaa-

tion strategian mukaisesti. Osaamisen johtaminen ei ole itse tarkoitus työssä, vaan hen-

kilöstön osaaminen kehittyy arkityössä organisaation tavoitteiden mukaisesti. Osaami-

sen johtaminen ei ole erillisiä toimenpiteitä vaan osaamisen jakaminen osa työnteke-

mistä, jossa osaamisen kehittymistä tapahtuu luontevasti. Parasta henkilöstön kehittä-

mistä on, kun tulevaisuudessa tarvittava osaaminen ja arkityön tekeminen yhdistetään 

toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Organisaation johto yhdessä henkilöstön kanssa luo 

osaamista kehittäviä arkeen liittyviä toimintamalleja ja -tapoja. (Tuomi & Sumkin 2012). 

Helsingin kaupungin uudessa johtamisen mallissa (2017) keskiössä ovat yhteinen työ, 

itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio (Uudistuvat palvelut ja uusi johtamismalli 2018). 
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Henkilöstön osaamisen voidaan nähdä kehittyvän parhaimmillaan osana yhteistä työn-

tekemistä, joka näin tukee työntekijän itseohjautuvuutta, motivaatiota sekä lisää työhy-

vinvointia.  

3.1 Muistisairaan asiakkaan hoitotyön osaaminen 

Kotihoidossa hoitotyössä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä terveydenhoita-

jia. Muistisairaiden hoidossa ja kuntoutuksessa sovelletaan Käypä hoito -suosituksia. 

Työntekijöiden osaaminen vaikuttaa merkittävästi palvelun laatuun ja vaikuttavuuteen 

sekä asiakkaiden elämänlaatuun. Näistä syistä kotihoidon hoitohenkilökunnan täyden-

nyskoulutus gerontologisen hoitotyön osaamisen lisäämiseksi on perusteltua (Voutilai-

nen ym. 2008:12). Kotihoidon ammattihenkilöstöllä tulisi erityisesti olla valmiuksia huo-

mioida hoidossa eri muistisairauksien mukanaan tuomat muutokset sekä pystyä enna-

koimalla hallitsemaan käytösoireiden ilmaantumista ja niiden mukanaan tuomia tilanteita 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2012:16). 

Gerontologinen hoitotyö on vahvistunut Suomessa omaksi erityisosa-alueekseen 2000-

luvulla. Gerontologisessa hoitoyössä on monia yhtymäkohtia Rautasalon & Laurin 

(2001) kuntoutumista edistävän hoitotyön teorian kanssa. Gerontologinen hoitotyö so-

veltaa ikääntymiseen liittyvää teoreettista tietoa tavoitteenaan terveyden edistäminen ja 

sairauksien hoito sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentuminen. Gerontologisen 

hoitotyön osaaminen edellyttää vahvaa hoitotyön etiikan ja gerontologisen tiedon sovel-

tamista moniammatillisissa tiimeissä. Gerontologinen hoitotyö on luonnollinen osa kaik-

kien kotihoidossa työskentelevien hoitotyöntekijöiden tietoperustan rakennetta.  Geron-

tologisen hoitotyön osaamisen katsotaan olevan erityisosaamista, jonka perusta muo-

dostuu sairaanhoitajan tutkinnon myötä. (Tiikkainen & Heikkinen 2013: 454.) Kotihoito-

työssä sairaanhoitajien rooli tiimin hoidollisena asiantuntijana on kasvanut. Sairaanhoi-

tajilta vaaditaan enenevissä määrin koko hoitotiimiä koskevaa ohjaus- ja neuvontaosaa-

mista ja valmiutta.  (Tiikkainen & Heikkinen 2013: 464.) 

Muistisairaan asiakkaan hoitotyössä keskeistä on työntekijöiden hoitotyössä soveltamat 

eettiset ja vuorovaikutukselliset taidot. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä 

on velvollisuus kehittää ammattiosaamistaan. Ammattietiikan perusta tulee ammattitut-

kinnon kautta ja sitä pidetään yllä jatko- ja täydennyskoulutuksella. Koulutuksella tavoi-

tellaan sitä, että eettiset periaatteet ovat olennainen osa hoidon arkea. (Etene 2008: 9.) 

Muistisairaan asiakkaan hoitotyössä ammattietiikka toimii pohjana ammatilliselle tiedolle 
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muistisairaan asiakkaan sairaudesta ja siinä toteutettavan hoidon erityispiirteistä. Muis-

tisairaan asiakkaan tilanteen ymmärtäminen toimii ammatillisen hoitotyön edellytyksenä 

tukien asiakkaan hyvää elämää ja toimintakykyisyyttä. Hoitotyöntekijän on tärkeää tun-

nistaa omat asenteensa ikääntymiseen ja ikääntyneisiin sekä omat arvonsa voidakseen 

arvioida niiden vaikutusta omaan toimintaansa. (Tiikkainen & Heikkinen 2013: 457.) 

3.2 Lähihoitaja asiakkaan kuntoutumisen edistäjinä 

Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö kohdentuu pääosin lähihoitajien ammatillisen osaa-

misen lisäämiseen ja kehittämiseen. Lähihoitaja on suorittanut sosiaali- ja terveyden-

huollon perustutkinnon. Opetushallitus määrittää tutkinnon perusteissa lähihoitajan 

osaamista ja työyhteisövalmiuksia. Lähihoitaja toimii työssään alan säädöksiä ja toimin-

taohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Lähihoitaja toimii ammatilli-

sessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa sekä - että monikulttuurisissa toimin-

taympäristöissä.  Lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan terveyttä, hyvin-

vointia, toimintakykyä ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosi-

aali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Hän antaa asiakaslähtöisesti palvelujen 

ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitai-

toaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Tutkinnon eri valinnaiset osat tuottavat osaa-

mista lähihoitajalle suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti, joissa yhtenä vaihtoehtona on 

kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen. (Opetushallitus 2018.) 

Ikääntyneen väestön osalta lähihoitajan ammatillisen erityisosaamisen kehittämisen 

haasteena on juuri muistisairauksien hoidon osaamisen lisääminen kansansairauksien 

hoidon sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidon ja ehkäisyn ohella. Lähihoitajan 

osaamista tulee kehittää asiakkaan tarpeista lähtevään hyvinvoinnin ja terveyden edis-

tämiseen. Lähihoitajan oma kiinnostuneisuus ja kyvykkyys tunnistavat oman ammatilli-

sen kehittymisen haasteita ja toimivat perustana ammatilliselle kasvulle ja kehittymiselle. 

(Hakala, Tahvanainen, Ikonen & Siro 2011:116.)  

4 Toimintaympäristönä kotihoito 

Vanhustenpalveluiden ennustetaan kohdentuvan lähes kokonaan muistisairaille noin 

vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuonna 2016 säännöllisen kotihoidon asiakkaista 

40 %:lla oli muistisairausdiagnoosi ja 80 %:lla kognition vajaus (Finne-Soveri: 2017:36). 

Ikääntyneiden palveluissa asiakkaiden ja henkilöstön määrä on noussut. Asiakasmäärät 
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kotihoidossa ovat nousseet nopeimmin ja erityisesti kasvaa paljon palvelua tarvitsevien 

asiakkaiden määrä. Kotihoidon asiakkaat ovat siis aikaisempaa heikkokuntoisempia. 

Useat maakunnat ovatkin lisänneet kotihoidon henkilökuntaa. Kotihoidossa suurin hen-

kilöstöryhmä ovat lähihoitajat. (Kehusmaa, Alastalo, Hammar & Luoma 2018.) 

Kotihoidon henkilöstön osaaminen kotihoidossa olevien muistisairaiden asiakkaiden 

osalta tulee tulevaisuudessa korostumaan ja kotiin annettavien kuntoutuspalveluiden 

tarve tulee lisääntymään (Noro ym. 2015). Vanhustenpalveluita ohjaavat säännökset ja 

suositukset ohjaavat kunnissa ikääntyneiden palveluiden keskittämistä. Vanhuspalvelu-

laki (2012/980) sekä hiljattain päivitetty ikääntyneiden palveluiden järjestämistä koskeva 

laatusuositus painottaa ensisijaisesti ikääntyneiden kotona asumista, kuntouttavien sekä 

toimintakykyä ylläpitävien kotona asumista tukevien palveluiden järjestämistä. Tämä tar-

koittaa moniammatillisen työskentelyn lisäämistä sekä kotihoidon henkilöstön osaami-

sen kehittämistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017: 23.) Muistisairaita ihmisiä hoide-

taan kotona mahdollisimman pitkään ja kotihoidon henkilöstön osaaminen muistisairai-

den asiakkaiden osalta tulee jatkossa korostumaan. Tavoitteen toteutumiseksi hoitoa, 

kuntoutusta ja siihen liitettäviä palveluita tulee kehittää ja lisätä. (Kehusmaa & Hammar 

2019; Sosiaali- ja terveysministeriö 2012: 12–15.) 

Oulun ja Kokkolan kaupungit toteuttivat yhteistyönä Oulun yliopistokeskuksen ja Tervey-

den- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa toteuttivat yhteistyönä EU-rahoitteisen hankeen 

vuosina 2009–2012, jossa kehitettiin kotihoitoa ja ympärivuorokautista hoivaa. Yksi 

hankkeen interventioista toteutettiin muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävien 

toimintamallien ja kirjaamisen kehittämiseksi kotihoidossa. (Vähäkangas, Niemelä & 

Noro 2012.)  Hankkeen tuloksissa todettiin juuri asiakaslähtöisen, moniammatillisen ja 

kokonaisvaltaisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen auttavan muistisairaan asi-

akkaan hoidon ja ohjauksen tarpeen kohdentamisessa. Asiakkaan ja omaisen mukana 

oleminen on keskeistä juuri itsemääräämisoikeuden toteutumisen ja kuntoutumiseen 

motivoitumisen ja sitoutumisen vuoksi. Hoitajien osaamisen kehittämisen osalta juuri 

kuntoutumista edistävän työtapaan liittyvät tekijät ovat keskiössä.  Hoitajan hoito- ja pal-

velusuunnitelmaprosessinhallintaa ja RAI (kotona asuvan palveluihin suunniteltu RAI-

HC mittari) osaamista lisäämällä voidaan muistisairaana asiakkaan kuntoutumista edis-

tää varhaisemmassa vaiheessa.  (Vähäkangas ym. 2012: 52–53.)  
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Vähäkangas ym. (2012) esittävät raportissaan, että suurimmat haasteet ikääntyneiden 

palveluiden järjestämisessä ovat hyvän hoidon laadun tason määrittäminen ja turvaami-

nen sekä hoitotyön vetovoimaisuuden lisääminen. Hoidonsuunnitteluprosessi tulee ku-

vata ja avata organisaatioissa. Tätä kautta kotihoidossa voidaan jäsentää kuntoutumista 

edistäviä toimintamalleja ja niiden sisältöjä sekä määrittää moniammatillisen tiimin jä-

senten rooleja ja vastuita paremmin.  Kuvaamalla prosessi mahdollistuu yksikön nykyti-

lan tarkastelun ja kehittämistyön tavoitteiden asettaminen. Yksikön esimies omalla esi-

merkillään olemalla paikalla viestittää hoitotiimille asian tärkeyttä sekä tunnistaa samalla 

työntekijöiden asenteita ja motiiveja ja näin pystyy vaikuttamaan niihin johtaessaan hoi-

totyön kehittämistä. (Vähäkangas ym. 2012: 17.) 

4.1 Muistisairaat asiakkaat kotihoidossa 

Kotona asumista pidetään yleisesti parhaana vaihtoehtona muistisairaalle ihmiselle. Ko-

din tuttuus, rutiinit ja niiden tarjoama turva tukevat ihmisen elämänlaatua sekä lisäävät 

elämänhallinnan tunnetta. (Pikkarainen 2011: 162 -163.)  Muistisairaat itse arvioivat elä-

mänlaatunsa paremmaksi kotihoidossa kuin laitoshoidossa ja riittäväksi koettu toiminta-

kyky on yhteydessä myös elämänlaatuun (Stolt ym. 2015: 64). Kotihoidon työntekijät 

työskentelevät muistisairaan asiakkaan kotona. Koti toimii asiakkaan yksilöllisenä ympä-

ristönä, jossa on nähtävissä asiakkaan yksilöllinen elämäntapa ja tyyli.  Kodin toiminnot 

ja rutiinit voivat toteutua muistisairaalla asiakkaalla hyvin pitkäänkin. Kodin tuttuuden ja 

turvallisuuden kokemus alkaa murentua sairauden edetessä.  Tämä voi näyttäytyä vai-

keuksina tunnistaa ympäristössä erilaisia yksityiskohtia ja niistä muodostuvia kokonai-

suuksia. Sairauden edetessä kodin tuttuus alkaa hajota ja tilat alkavat tuntua vierailta. 

Tämä voi näyttäytyä asiakkaan esittämänä toiveena päästä kotiin sekä lisääntyvänä ko-

dista lähtemisenä. (Pikkarainen 2011: 165–167.) 

Ikääntyessä aistit, motoriikka ja kognitiiviset taidot usein heikentyvät vaikuttaen näin hei-

kentävästi kykyyn selvitä turvallisesti päivittäisistä toiminnoista. Tällöin kotihoidon am-

mattilaisten keskeisenä tehtävänä on yhdessä asiakkaan kanssa arvioida asunnon es-

teettömyys ja turvallisuus sekä tukea tarvittavien muutostöiden ja apuvälineiden hankin-

nassa. Kodin ympäristön tulisi mahdollistaa asiakkaan itsenäinen ja turvallinen toimimi-

nen.  Esteettömässä ympäristössä palvelujen saatavuus, tiedon ymmärrettävyys, väli-

neiden käytettävyys sekä mahdollisuus osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon on 

mahdollistettu. (Elo 2010: 94–95.)  
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4.2 Helsingin kotihoito 

Kotihoito on kotipalvelujen, sairaanhoitopalveluiden sekä tukipalveluiden palvelukoko-

naisuus, jolla tuetaan kotona asuvia eri-ikäisiä avun tarvitsijoita, joiden toimintakyky on 

pysyvästi tai tilapäisesti heikentynyt. Kotihoidossa hoitotyössä työskentelee lähihoitajia, 

kotiavustajia, sairaanhoitajia sekä terveydenhoitajia.  Kotihoidon tavoitteena on kuntou-

tumista edistävän hoitotyön keinoin auttaa, tukea ja kuntouttaa asiakasta selviytymään 

omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palveluina tuotetaan asiakkaalle 

kotipalveluita ja kotisairaanhoidollisia palveluita. Kotihoitotyö perustuu yhdessä asiak-

kaan ja omaisen kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. (Ikonen 2013: 15–

20.)  

Helsingin kaupungin kotihoidon palvelut kohdentuvat entistä enemmän paljon palveluja 

tarvitseviin asiakkaisiin. Etähoitoa ja -kuntoutusta lisätään ja kehitetään. (Kotihoito 2020 

2015: 2-7.) Itäinen kotihoitoyksikkö järjestää kotihoitoa Itäkeskuksen (Puotila, Vartio-

harju), Myllypuron (Puotinharju, Marjaniemi, Roihupelto, Myllypuro, Itäkeskus), Kontulan 

(Kontula, Vesala, Mellunmäki, Fallbacka, Östersundom, Karhusaari, Talosaari, Salmen-

kallio) ja Kivikon (Kivikko, Kurkimäki) alueella kuukausittain yli 1000:lle säännöllisen ko-

tihoidon asiakkaalle ja noin 400 tukipalveluasiakkaalle. Itäisellä kotihoitoalueella työs-

kentelee hoitotyöntekijöitä yli 200. (Omavalvontasuunnitelma 2016.) 

Helsingin kotihoidon toimintamalli on moniammatillinen ja sen tavoitteena on tukea muis-

tisairaan asiakkaan kotona asumista mahdollisimman pitkään sairaudesta huolimatta. 

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu RAI-toimintakykyarvioinnin pohjalta 

tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Moniammatillista arviointia ja asiakkaan kuntou-

tumista ja toimintakykyä tukevaa yhteistyötä tehdään omaisten, sosiaalialan ammatti-

henkilöiden sekä toiminta- ja fysioterapeuttien kanssa. Kotihoidon yhteistyötä alueen pal-

velukeskusten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa on 

viime vuosin kehitetty ja lisätty. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa tavoitellaan 

asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta lisäävään suuntaa. (Kotihoito 2020 2015:6-7.) 

5 Kehittämistyön tavoite ja tarkoitus 

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena on selvittää kotihoidon hoitajien nä-

kemyksiä muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä sekä toteuttaa 
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kehittämistyötä Helsingin kaupungin itäisessä kotihoidossa hoitajien osaamisen lisää-

miseksi. Kotihoidon hoitajien osaamisen lisäämisellä tavoitellaan kotihoidon asiakkaan 

toimintakykyisyyden ja hyvän elämän tukemista sekä kotihoidon henkilöstön työhyvin-

voinnin lisääntymistä.  Tutkimuksellista kehittämistyötä varten koottiin moniammatillinen 

kehittämistyöryhmä, joka kokoontui kevään ja kesän aikana yhteensä neljä kertaa. Työ-

ryhmässä käytiin keskustelua kehitettävästä aiheesta ja tehtiin kehittämistyön suunnitel-

maa ja työnjakoa.  Kehittämistutkimuksessa haastatellaan kotihoidon lähi- ja sairaanhoi-

tajia. Teemahaastatteluin kerätyn aineiston tulokset toimivat kehittämistyön pohjana. Ke-

hittämistyöryhmätyöskentelyn tuotoksena toteutettiin työpajatyöskentelyä Kivikon alu-

een kotihoidon hoitajille. Kotihoidon hoitajille toteutettiin kaksi samansuuntaista työpajaa, 

joiden tavoitteena oli syventää hoitajien ymmärrystä muistisairaan asiakkaan kuntoutu-

mista edistävästä hoidosta sekä samalla toteuttaa työpajatyöskentelyä osaamisen lisää-

misen menetelmänä kotihoidossa.  

Teoriaosuudessa esiteltiin Rautasalon & Laurin (2001) kehittämä ikääntyneen ihmisen 

kuntoutumisen edistämisen mallin keskeinen sisältö. Teoriaa on täydennetty muistisai-

raan asiakkaan kuntoutumista edistävään hoitotyön menetelmien osalta hyödyntäen voi-

massa olevia hoitosuosituksia ja hoitotyön vuorovaikutuksessa huomioitavat seikat.  

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävä teoriapohja on muodostettu huomioiden 

ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kokonaisuuden. Tutkimuskysymykset on 

muodostettu niin, että niillä saataisiin vastauksia laaja-alaisesti huomioiden kuntoutu-

mista edistävän hoitotyön monimuotoisuus. (Mönkäre ym. 2014; Granö & Pikkarainen 

2010: 334; Vähäkangas 2010: 91–96.) 

Tässä opinnäytetyössä haetaan teorian ohjaamana vastauksia seuraaviin tutkimuskysy-

myksiin: 

1. Miten kotihoidon hoitotyössä asiakkaan kuntoutumista edistävä hoitotyö näyttäy-

tyy? 

2. Mitkä seikat tukevat kuntoututumista edistävän hoitotyön toteutumista? 

3. Mitkä seikat heikentävät kuntoutumista edistävän hoitotyön toteutumista? 

4. Minkälaista ammatillista osaamista kuntoutumista edistävä hoitotyö vaatii hoita-

jalta?  

5. Miten kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamista voitaisiin kotihoidossa lisätä? 
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6 Menetelmälliset ratkaisut 

6.1 Toimintatutkimus tutkimuksellisena lähestymistapana 

Toimintatutkimuksen tavoin opinnäytetyön tarkoituksena on ihmisten toiminnan muutta-

minen ja kehittäminen.  Tutkimuksellisessa kehittämistyössä tuotetaan tietoa kotihoidon 

hoitajien osaamisen sekä kotihoidon toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Toimin-

tatutkimuksen tavoin keskeistä on yhteistyö kotihoidon toimijoiden kesken. Kehittäminen 

on ollut osallistavaa ja käytännön tarpeista nousevaa. (Heikkinen 2006: 16–17; Kananen 

2014: 11.) Kehittämistutkimuksen tavoin tavoitteena on kehittää hoitotyötä lisäämällä 

osanottajien tietoja ja asiantuntemusta muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävän 

hoitotyön osaamisen lisäämisen osalta.  (Heikkinen 2006:16–17; Kananen 2014: 11.)  

Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä työelämän kanssa ja toimintatut-

kimuksen vaiheita mukaillen sisältäen suunnitteluvaiheen, toteutusvaiheen ja arviointi ja 

-seurantavaiheen (Kananen 2014: 55). Opinnäytetyön työelämäohjaajana toimivat koti-

hoitopäällikkö ja kotihoidon ohjaaja.  Kotihoidossa tehtävää hoitotyötä tarkasteltiin kehit-

tämistyöryhmässä ja arvioidaan käyttäen laadullisia tutkimusmenetelmiä. Kehittämistyö 

käynnistyi pääosin pareittain toteutetuin teemahaastatteluin, joissa kotihoidon hoitotyön-

tekijöitä pyydettiin pohtimaan hoitotyön käytäntöjä kuntouttavan hoitotyön sekä osaami-

sen kehittämisen näkökulmista. (Heikkinen 2006:22.) Aineistonkeruu menetelmäksi va-

likoitui teemahaastattelu, joka mahdollisti hoitotyöntekijöiden avoimen keskustelun sekä 

kotihoitotyöhön keskeisesti liittyvien tekijöiden esille tuomisen. Teemahaastatteluin ke-

rätty aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällön analyysilla. Tutkimustulokset toimivat 

kehittämistyön pohjana.  (Eskola & Suoranta 2008: 126–127.) Kuviossa 1. on kuvattuna 

tämän kehittämistutkimuksen vaiheet ja niissä toteutettu toiminta. 

 

Kuvio 1. Kehittämistutkimuksen toteuttamisen vaiheet 
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6.2 Tutkimuksellisen kehittämistyön eteneminen 

Tutkimuksellinen kehittämistyö käynnistyi helmikuussa 2018. Itäisen kotihoidon tiimeihin 

toimitettiin kotihoidon ohjaajien kautta tutkimustiedote (liite 2), jonka tavoitteena oli saada 

hoitajia osallistumaan teemahaastatteluihin. Haastattelut toteutettiin maaliskuun aikana 

opinnäytetyöntekijän toimesta.  Kehittämistyöryhmä kokoontui maalis-elokuun aikana 

yhteensä neljä kertaa. Toukokuussa kehittämistyöryhmässä opinnäytetyöntekijän toi-

mesta esiteltiin alustavat haastatteluiden tulokset, joiden pohjalta kesäkuussa kehittä-

mistyöryhmässä valittiin kolme keskeistä kehittämisen aihealuetta. Elokuussa kehittä-

mistyöryhmässä suunniteltiin kaksi saman sisältöistä työpajaa toteutettavaksi Kivikon 

alueen kotihoidon hoitotyöntekijöille. Kehittämistyö käynnistyi työpajatyöskentelyllä, 

jonka tavoitteena oli syventää kehittämiskohteiden ymmärrystä ja löytää menetelmiä hoi-

tajien ammatillisen osaamisen ja hoitoyön kehittämiseksi. Tutkimuksellisen opinnäyte-

työn toteutuksen aikataulu on kuvattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Opinnäytetyön toteutuksen aikataulu 

Helmikuu Tutkimustiedote kotihoitotiimeille 

Maaliskuu Teemahaastatteluiden toteutus 

Kehittämistyöryhmässä aiheen esittely 

Toukokuu Kehittämistyöryhmälle alustavien tulosten 
esittely 

Kesäkuu Kehittämistyöryhmässä kehittämiskohteiden 
valinta 

Elokuu Kehittämistyöryhmässä työpajojen suunnit-
telu 

Syyskuu - Lokakuu Työpaja 1 + 2 

Lokakuu Palautteiden läpikäynti ja alustava jatko- 
suunnitelma 

 

6.3 Haastateltavien valinta ja kuvaus  

Opinnäytetyötä ohjaavat kotihoidon ohjaajat toimittivat kehittämistutkimusta esittelevän 

tutkimustiedotteen lähi- ja sairaanhoitajille.  Kotihoidon ohjaajat järjestivät haastattelui-

den ajankohdat ja ilmoittivat siitä opinnäytetyöntekijälle erikseen. Haastattelut toteutettiin 
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Itäisen kotihoidon tiloissa. Haastateltavat valikoituivat neljän kotihoidon ohjaajan tii-

meistä tutkimustiedotteen johdattelemana ja hoitajan ilmoittaessa halukkuutensa osallis-

tua haastatteluihin. Tutkimustiedotteessa mainittiin kehittämistutkimuksen aihe, mutta ei 

itse teemahaastattelun kysymyksiä. Alkuperäinen suunnitelma oli haastatella pareittain 

12 hoitajaa, joista neljä oli sairaanhoitajaa ja kahdeksan lähihoitajaa, niin että saman 

ammattiryhmän edustajat muodostavat parin. 

Haastateltavista neljä oli 21-27 vuotiaita ja kuusi 40–54 vuotiaita. Haastateltavat olivat 

työskennelleet vanhustenhoitoalalla hyvin vaihtelevasti muutamasta kuukaudesta yli 

kahteenkymmeneen vuoteen. Työkokemus jakautui niin, että puolella haastateltavista oli 

työkokemusta kertynyt 15–20 vuotta ja puolella työkokemusta oli 0-4 vuotta. Haastatel-

tavien sukupuolella ei ollut merkitystä, joten se jätetään ilmoittamatta. 

6.4 Aineiston kerääminen 

Tutkimusaineiston keruu toteutettiin teemahaastatteluin. Haastattelun teemat muotoutui-

vat muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävän hoitotyön sisällöistä ja siinä tarvit-

tavasta osaamisesta. Teemahaastattelu oli puolistrukturoitu sisältää neljä eri teemaa. 

Teemat muodostivat keskustelulle kehikon ja kaikkien haastateltavien kanssa keskustel-

tiin samoista teemoista. (Eskola & Suoranta 2008: 85–87.) Teemahaastattelun tavoit-

teena on, että vastaajat pystyivät antamaan oman kuvauksen kaikista käsiteltävistä tee-

moista (Vilkka 2005: 101–102). Teemahaastattelulla saadaan esille vastaajien kokemus 

ja tulkinta asiasta (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47–48).  

Ennen haastattelun aloittamista jokainen haastateltava sai luettavakseen tutkimustiedot-

teen. Näin varmistettiin, että jokainen haastatteluun osallistuva hoitaja ymmärsi tutkimuk-

sen tarkoituksen. Jokaisessa haastattelutilanteessa pyydettiin lupa haastattelun nauhoit-

tamiseen. Haastattelututkimukseen osallistujat allekirjoittavat kirjallisen suostumuksen 

tutkimukseen osallistumisesta. Jokaisen haastattelutilanteen aluksi selvennettiin, ettei-

vät haastateltavien henkilöllisyydet olisi tunnistettavissa valmiista työstä.  Jokainen haas-

tatteluun osallistunut allekirjoitti kaksi suostumuslomaketta, joista toinen kappale jäi 

haastateltavalle ja toinen tutkimuksellisen kehittämistyön tekijälle. 

Haastattelun aikana tehtiin tarkentavia kysymyksiä, joilla autettiin haastateltavia keskus-

teltavan teeman äärelle. Hoitajien vastaukset olivat paikoitellen hyvin suppeita, joten joh-

dattelevia kysymyksiä tehtiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008:48.) Haastattelutilanteessa myös 
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keskustelu saattoi ohjautua aiheen ulkopuolelle ja silloin haastateltavat pyrittiin palautta-

maan keskustelun aiheeseen. Haastattelutilanteeseen pyrittiin luomaan rento ja luotta-

muksellisen ilmapiiri, mikä edistää aiheeseen syventymistä.  

Haastattelut toteutettiin pääosin pareittain.  Sairaanhoitajien haastattelut toteutuivat niin, 

että yksi sairaanhoitaja haastateltiin yksin ja kaksi haastateltiin parina. Lähihoitajista 

haastateltiin kuusi pareittain ja yksi yksittäin. Pareittain haastattelemalla saavutettiin 

joustavammin ja taloudellisemmin suurempi haastateltavien määrä. Pareittain haastat-

teleminen tukee yhteisten normien esille tuloa ja toimii samalla kontrollina. Pareittain 

haastattelulla tavoiteltiin myös uusia ideoita tavoista, liittyen kotihoidon hoitajien osaami-

sen kehittämiseen muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä. (Es-

kola & Suoranta 2008: 95.)  

6.5 Aineiston analysointi 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on tuoda aineistoon selkeyttä ja tuottaa 

uutta tietoa tutkittavasta aiheesta (Eskola – Suoranta 2008: 137). Sisällönanalyysi on 

menettelytapa, jolla voidaan analysoida haastatteluita systemaattisesti ja objektiivisesti. 

Tarkoituksena on saada tutkittavasta aiheesta sanallinen kuvaus tiivistetyssä ja ylei-

sessä muodossa johtopäätösten tekoa varten. Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineisto-

lähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 103; 106.)  

Teoriaohjaavassa analyysissä teoriasta nousevat teemat ohjaavat analyysiä. Teoriaoh-

jaavassa sisällönanalyysissä luokittelua ohjaa jokin teoria ja käsitejärjestelmä. Aineis-

tosta poimitaan runkoon kuuluvia käsitteitä.  Analyysirunko voi olla hyvin väljä tai struk-

turoitu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–98, 113.) 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysi toteutettiin Rautasalon & ja Laurin (2001) luoman iäk-

kään henkilön kuntoutumista edistävään hoitotyön malliin pohjautuen. Aineistoa analy-

soitaessa teoriaa on täydennetty Vähäsalon (2010) väitöskirjasta saaduilla tuloksilla 

muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä. Näin aiemmin tiedetty 

tutkimustieto kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä ohjaa analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 96, 103–104.) Analyysivaiheessa suhteutan aineistoa valitsemani teorian keskei-

siin sisältöihin kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä.  

Teemahaastattelussa oli pääosin kaksi haastateltavaa kerrallaan ja heistä muodostui 

yhtenäinen aineistoyksikkö. Haastattelutilanteissa teemoista keskusteltiin toinen toista 
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täydentäen. Aineistoa litteroitaessa en yksilöinyt haastateltavia erikseen. Litterointiai-

neistoista on eroteltavissa haastattelijan kysymykset ja hoitajien vastaukset.  Aineiston 

analyysivaiheessa tavoiteltiin yleistämistä ja painoarvo on asian yleisyydessä sekä tois-

tuvuudessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 141–142.) 

Teoriaohjaava analyysi eteni nelivaiheisesti, jonka vaiheet on kuvattu kuviossa 2. Haas-

tatteluin saatiin nauhoitettua puhetta noin neljä tuntia. Litterointi ei perustunut sanatark-

kaan haastateltavien kertomuksen tekstin muotoon saattamisena. Litterointivaihe tuotti 

33 liuskaa kirjoitusta rivivälillä 1.5. Haastateltavien puheesta jätettiin kirjoittamatta puhe, 

joka ei liittynyt suoranaisesti tutkimuskysymystä vastaavaan teemaan. Aineiston litte-

rointi työvaiheena oli aineistoon tutustumista sekä alustavan teoriaohjaavan luokittelun 

rakentelua ja esitulkintojen tekoa. Litterointivaiheessa toteutettiin teoriaohjaavuutta ta-

voitteena löytää haastatteluaineistosta keskeisiä merkityksiä tutkimuskysymyksiin vas-

tauksia etsien. (Nikander 2011: 434–435.)  Litterointi- ja lukuvaiheen jälkeen seurasi ai-

neiston karkea ryhmittely, jossa aineisto ryhmitellään osiin aihepiirien mukaan.  Karkean 

ryhmittelyn vaiheessa teoriaohjaavan analyysin tavoin tutkimusaineistoa tiivistetään pel-

kistäen alkuperäisilmauksia ja karsitaan tutkimustehtävän kannalta tarpeeton aineisto. 

(Tuomi-Sarajärvi 2009: 109.)  Analyysin kolmannessa ryhmittelyvaiheessa erotellaan ai-

neistoista tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, jonka perusteella muodostetaan teoreet-

tinen käsitteistö. Pelkistämisvaihetta kuvataan esimerkillä taulukossa 2. Teoriaohjaa-

vassa sisällön analyysissä alaluokat syntyvät aineistolähtöisesti, jonka jälkeen analyysin 

yläluokat tuodaan valmiina (Tuomi-Sarajärvi 2009:117). 
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Kuvio 2. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin vaiheet 

 

Teoriaohjaavan analyysin tavoitteena on verrata tutkimusaineistoa teoriaan ja tunnistaa 

teorian vahvuuksia ja heikkouksia sekä arvioida teorian käyttökelpoisuutta kyseisen ai-

neiston kohdalla. Teoriaohjaavan analyysin tavoitteena on saada esille hoitotyön kehit-

tämisen kohteet sekä hoitotyöntekijöiden ammatillisen osaamisen lisäämisen ensisijaiset 

tarpeet. Näillä keinoin aineistosta saadaan esille konkreettisia kehittämisen ja osaami-

sen lisäämisen kohtia kehittämistyöryhmän käyttöön. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 149–

151.) Taulukossa 2 on kuvattuna esimerkki aineiston pelkistämisvaiheesta. 

Taulukko 2. Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

Alkuperäisteksti Pelkistys 

”Kunnioittava ja tasavertainen kohtaaminen on juttu 
rauhallisuus ja asiallisuudet, ystävällisyys ja silmiin kat-
sominen ja pysähtyminen”. 

Tasavertainen kohtaaminen           

Kiirettä ei saa näyttää 

Katsotaan silmiin 

 

”Läsnäolo hoitotilanteessa on tärkeää”. Hoitotilanteessa ollaan läsnä 

”Jos hoitaja kohtelee asiakasta huonosti ja se voi vai-
kuttaa asiakkaan käyttäytymiseen”. 

Hoitajan kohtelu vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen 

”Hoitaja näyttää oman persoonallisuutensa asiak-
kaalle”. 

Persoonan käyttö 
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Analyysin kolmannessa vaiheessa, ryhmittelyvaiheessa, pelkistetty aineisto käydään 

läpi ja etsitään samankaltaisuusia ja eroavaisuuksia. Käsitteellistetty aineisto ryhmitel-

lään samaa tarkoittaviin tekijöihin, joista muodostuvat analyysin alaluokat. Alaluokat toi-

mivat tutkimuksen perusrakenteena antaen alustavaa tietoa tutkittavasta asiasta. 

(Tuomi-Sarajärvi 2009:110.) Taulukossa 3 on kuvattu esimerkki aineiston ryhmittelyvai-

heesta. 

Taulukko 3. Esimerkki aineiston ryhmittelyvaiheesta 

Pelkistys Alaluokka 

Tasavertainen kohtaaminen           

kiirettä ei saa näyttää 

katsotaan silmiin 

Hoitotilanteessa ollaan läsnä 

Hoitajan kohtelu vaikuttaa asiak-
kaan käyttäytymiseen 

Hoitaja ei ymmärrä asiakkaan ko-
kemusmaailmaa 

Kohtaaminen 

 

 

 

 

Persoonan käyttö 

Laulaminen hoitotilanteessa 

Luovuuden käyttäminen hoitotyössä 

Hoitajan kiinnostuneisuus asiak-
kaasta  

Hoitajan kiinnostuneisuus asiakkaasta 

Asiakkaan merkityksellisten ja iloa 
tuottavien asioiden huomioiminen 
arjen hoitotyössä 

Elämänhistorian tunnistaminen 

Asiakkaan yksilöllisyyden huomioiminen  

 

7 Muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävä hoitotyö kotihoidossa 

Tässä opinnäytetyön teemahaastatteluiden tuloksia tarkastelevassa osiossa vastataan 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Miten kotihoidon hoitotyössä asiakkaan kuntoutumista 

edistävä hoitotyö näyttäytyy? Mitkä seikat tukevat ja heikentävät kuntoutumista edistä-

vän hoitotyön toteutumista? Minkälaista ammatillista osaamista kuntoutumista edistävä 

hoitotyö vaatii hoitajalta ja miten kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamista voitaisiin 

kotihoidossa lisätä? 
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Tulokset esitellään jaoteltuina alaluokkiin ja niistä muodostuviin pääluokin taulukoihin 

kuvattuna. Jokaisen pääluokan alle kuvataan pelkistetyistä ilmauksista muodostuneet 

ala- ja yläluokat.  Pääluokat muodostavat yhteensä kolme analyysitaulukkoa Rautasalon 

& Laurin (2001) kuntoutumista edistävän hoitotyön mallia mukaillen.  Mallista nousevat 

teoriaohjaavan sisällön analyysin pääluokiksi hoitajan työote, hoitotyön päätöksen-

teko ja kotihoidon toiminta. 

7.1 Hoitajan työote muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen edistämisessä 

Rautasalon ja Laurin (2001) mukaan kuntoutumista edistävä hoitotyö ilmenee hoitajan 

työtapana, jolla hoitajat työtään toteuttavat. Hoitajan samoin kuin muistisairaan asiak-

kaan sitoutuminen omaan kuntoutumisensa edistämiseen luo pohjan tavoitteiden saa-

vuttamiselle.  Kuntoutumista edistävässä työtavassa tarkastellaan hoitajan käyttämää 

vuorovaikutusta ja asennoitumista muistisairaaseen asiakkaaseen kuntoutujana.  Kun-

toutumista edistävässä työtavassa korostuu hoitajan kyky kannustaa ja motivoida asi-

asta itsenäiseen toimintaan. (Rautasalo & Lauri 2001: 213.) Taulukossa 4 alaluokat muo-

dostavat sitä kuvaavan yläluokan teoriaohjaavasti. Aineistosta nousee muistisairaan asi-

akkaan kuntoutumista tukevaa ja sitä heikentävää hoitajan toimintaa. Tässä kappa-

leessa vastataan tutkimuskysymykseen siitä, miten kuntoutumista edistävä hoitotyö 

näyttäytyy hoitajan käyttämässä työtavassa kotihoidossa. Aineistosta poimitut alkuperäi-

silmaukset kuvaavat hoitotyöntekijöiden eriävät näkemykset muistisairaasta asiakkaasta 

kuntoutujana. 

Taulukko 4. Pääluokkana on hoitajan työote 

Alaluokka Yläluokka 

Kohtaaminen 

Vuorovaikutuksen haasteet 

Luovuuden käyttäminen hoitotyössä 

Yksilöllisyyden huomioiminen 

Vuorovaikutuksen rakentuminen 

Hoitajan kiinnostus asiakkaasta 

Hoitajan sitoutuminen työhön 

Hoitajan näkemys asiakkaan voimavaroista 

Kuntoutuspotentiaalin tunnistaminen 

Hoitajan asenne 
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Hoitaja motivoi asiakasta toimimaan itsenäisesti 

Asiakas osallistuu tekemiseen 

Hoitaja tekee asiakkaan puolesta 

Hoitaja on paikalla asiakkaan syödessä 

Toimintakyvyn tukeminen 

Hoitaja antaa asiakkaalle aikaa tehdä itse  

Voimavarojen hyödyntäminen 

Elämänhistorian tunnistaminen 

Voimavaralähtöinen hoitotyö 

Asiakkaan autonomian huomioiminen hoitotyössä 

Yksilöllisyyden huomioiminen hoitotyössä  

Itsemääräämisoikeuden tukeminen  

 

Yläluokka vuorovaikutuksen rakentuminen koostuu alaluokista muistisairaan asiak-

kaan kohtaaminen, vuorovaikutuksen haasteet, luovuuden käyttäminen hoitotyössä ja 

yksilöllisyyden huomioiminen. Muistisairaan asiakkaan kohtaamisessa pidetään tär-

keänä rauhallisuutta, kiireetöntä pysähtymistä, kiinnostuneisuutta ja aitoa läsnäoloa: 

 

Kunnioittava ja tasavertainen kohtaaminen on se juttu, rauhallisuus ja asiallisuus, 
ystävällisyys ja silmiin katsominen. LH1. 

 

Hoitajan persoonan käyttö ja heittäytyminen voi ilmentyä esimerkiksi hoitajan vahvuuk-

sien kuten laulamisen ja muiden luovien menetelmien hyödyntämisenä hoitotyössä. Hoi-

tajan kykyä kohdata ja olla tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa käytösoireisen asiak-

kaan kanssa pidettiin myös kotihoitotyössä tärkeinä taitoina.  Aineiston mukaan tämän 

kaltainen hoitajan osaaminen karttuu tiedon ja etenkin muistisairaan asiakkaan hoito-

työstä kertyneen kokemuksen kautta.  Hoitajan ymmärtämättömyys muistisairaan asiak-

kaan kokemusmaailmasta saattoi aiheuttaa asiakkaalle haittaa ja estää näin hoitotilan-

teen etenemisen toivotulla tavalla.   Kiireisen ja kärkevän hoitajan vaikutus asiakkaaseen 

nähtiin haitallisena hoitotilanteen etenemisen näkökulmasta. Hoitajan osaamattomuus 

kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteissa aiheuttaa asiakkaalle haittaa ja hermostumista. 

Tämä taas saattoi johtaa siihen, että asiakkaan suhtautuessa hoitoon kielteisesti jäivät 

suunnitellut hoitotoimet tekemättä: 

 
 

Yläluokka hoitajan asenne koostuu alaluokista hoitajan kiinnostus asiakkaasta, hoitajan 

sitoutuminen työhön, hoitajan näkemys asiakkaan voimavaroista sekä muistisairaan asi-

akkaan kuntoutuspotentiaalin tunnistaminen. Hoitajan asennoituminen muistisairaan 

asiakkaan kuntoutumista edistävään hoitotyöhön näyttäytyi juuri yleisenä kiinnostuksena 
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ja perehtyneisyytenä muistisairauksiin, asiakkaaseen ja tämän elämänhistoriaan.  Pe-

rehtyneisyys mahdollistaa asiakkaalle mielekkyyttä ja iloa tuottaviin asioiden hyödyntä-

misen vuorovaikutuksessa ja asiakkaan kanssa toimittaessa. Näiden asioiden hyödyn-

täminen vaikutti hoitotilanteen etenemiseen suotuisasti. Hoitajan sitoutuminen tarkoitti 

esimerkiksi hoitajan näkemystä ottaa vastuuta järjestää aktiviteettejä asiakkaalle pidem-

män aikavälin suunnitelmana.  Sitoutuminen tarkoitti kokonaisvastuun ottamista omista 

vastuuasiakkaista sekä yksittäisessä hoitotilanteessa asiakkaan tavoitteellista omatoimi-

suuteen tukemista.  Hoitajan ollessa sitoutunut asiakkaan hoitoon, tarkoitti se myös ym-

märrystä siitä, että muistisairas saattoi myös antaa tahattomasti väärää tietoa avun tar-

peesta hoitajalle. Tämä tuli esille tilanteissa, joissa asiakas saattoi ikään kuin huijata 

hoitajaa esimerkiksi ruokailuun tai peseytymiseen liittyvissä toiminnoissaan. Tällöin hoi-

tajan sitoutuminen näyttäytyi hoitajan kykynä ohjata asiakasta toiminnoissa, joiden mer-

kitystä asiakas ei aina itse ymmärtänyt: 

Muistisairas saattaa sanoa, että on jo syönyt tai käynyt suihkussa, vaikka todelli-

suudessa näin ei olisi tapahtunut. LH3. 

Hoitajan asenteeseen mukaan kuuluvaksi voidaan lukea haasteltavien kuvaama käsitys 

asiakkaan olemassa olevista voimavaroista ja niiden hyödyntämisestä hoitotyön toimin-

noissa. Hoitajan asenteen ja siitä johtuvan vuorovaikutuksen ollessa erityisen huono 

muistisairasta asiakasta kohtaan tarkoitti sitä, että hoitaja saattoi kohdella tätä jopa huo-

nosti. Hoitajan asenne muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävä toimintana näyt-

täytyi haastateltavien hoitajien kertomuksessa hyvin vaihtelevasti. Hoitajan työtavassa 

positiivinen ja negatiivinen asenne asiakkaan kuntoutuspotentiaalin ja konkreettisten ta-

voitteiden asettamisessa oli kuultavissa joidenkin haastateltavin puheesta. Haastatelta-

vien mukaan juuri hoitajan asenne on vaikuttamassa muistisairaan asiakkaan kuntoutu-

mista edistävän hoitotyön toteutumiseen:  

Onko niillä muistisairailla enää edes mahdollisuutta kuntoutua. LH2. 

Yläluokka toimintakyvyn tukeminen muodostuu alaluokista hoitaja motivoi asiakasta, 

asiakas osallistuu tekemiseen, hoitaja tekee asiakkaan puolesta sekä hoitaja on paikalla 

asiakkaan ruokaillessa. Hoitaja ohjaa asiakasta toimimaan itsenäisesti, jolloin hoitajan 

työskentely näyttäytyy asiakasta kannustavana. Toimintakykyä tukeva työote tarkoitti, 

että asiakas oli mukana esimerkiksi aamupalan valmistamisessa tai vaatteiden valin-

nassa. Toimintakykyä tukevassa työotteessa asiakkaan oletettiin toimivan itsenäisesti 

olemassa olevien voimavarojen mukaisesti. Haastateltavat puhuivat asiakkaan puolesta 
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tekemisestä, jota tehtiin kiireessä tai ajan puutteesta johtuen. Muistisairaan ravitsemuk-

sen toteutumisen varmistaminen tarkoitti asiakkaan ravitsemuksen turvaamista niin, että 

hoitaja oli asiakkaan seurana ruokailun ajan. Asiakkaan toimintakykyä tukevassa työot-

teessa hoitaja ymmärsi asiakkaan tarvitsevan intensiivisempää tukea ja läsnäoloa, jotta 

ruokaileminen ylipäätään voisi asiakkaalle mahdollistua.  Asiakkaan päivittäisten hoita-

jien vaihtuvuuden koettiin heikentävän asiakkaan toimintakykyä, koska esimerkiksi päi-

vittäisen kokonaisravitsemuksen toteutumisen seurannan osalta vaikeutuu viestinnälli-

sistä syistä: 

 
Muistisairaalla ei useinkaan ole nälän tunnetta, silloin istutaan se aika, kun asia-
kas syö koska muuten ei söisi ollenkaan. SH2. 

 

Yläluokka voimavaralähtöinen hoitotyö nähtiin asiakkaan elämänhistoriasta lähtevänä 

toimintana, jossa huomioidaan asiakkaan toimintakykyyn liittyvät voimavarat ja niiden 

hyödyntäminen.  Asiakkaan merkityksellisten asioiden huomioinen ja niiden hyödyntä-

minen arjessa nähtiin asiakkaan yksilöllisyyttä korostavana sekä mielihyvää tuottavana 

tekijänä asiakkaalle sekä hoitajalle itselleen. Asiakkaan elämänhistorian huomioimisen 

koettiin yleisesti olevan huonoa kotihoitotyössä, mutta todellisuudessa olevan erittäin ta-

voiteltavaa. Voimavaralähtöinen hoitotyö tarkoitti hoitajan perehtyneisyyttä asiakkaan 

toimintakykyyn ja olemassa oleviin voimavaroihin sekä niiden hyödyntämistä hoitotyön 

suunnittelussa ja toteutuksessa: 

Muistisairaalla pitäisi olla se koko elämä ja minkälaista elämää hän elänyt ja mistä 
hän tykkää.  Ja että pystytään sitten auttamaan ihmistä siltä pohjalta, omaisilla 
rooli elämänhistorian todentamisessa. Asiakkaan elämänilo voi rakentua merkityk-
sellisten asioiden huomioimisesta arjen hoitotyössä. SH3. 

 

Haastateltavat toivat esille, että asiakkaan voimavarojen hyödyntäminen edellytti hoita-

jalta sitoutumista kuntoutumista edistävään hoitotyöhön ja sen tavoitteelliseen toteutta-

miseen. Tähän puolestaan koettiin olevan pääosin liian vähän aikaa, vaikka toiminnan 

ymmärrettiin olevan erittäin tavoiteltavaa ja merkityksellistä asiakkaan kuntoutumista 

edistävän hoitotyön kannalta: 

Vastuuhoitajan tuntiessa asiakkaan voimavarat, niin voi parhaiten tukea asiakkaan 
itsenäistä toimimista. LH2. 

Yläluokka itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen muodostuu asiakkaan 

autonomian ja yksilöllisyyden huomioimisesta hoitotilanteissa. Tämä tarkoittaa 

käytännön hoitotilanteissa sitä, että asiakkaalle annettiin mahdollisuus toteuttaa ja toimia 

oman näkemyksensä mukaisesti. Näissä hoitotilanteissa hoitajan näkemys saattoi olla 
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eriävä asiakkaan toiveesta. Näin toimiessaan hoitaja kykeni tunnistamaan oman 

asenteellisuuden ja muuttamaan toimintaansa asiakkaan itsemääräämisoikeutta 

kunnioittaen, kuitenkaan asiakkaan turvallisuutta vaarantamatta.  Yksilöllisyyden 

huomioiminen tarkoitti hoitajan kiinnostusta asiakkaan mielenkiinnonkohteista ja 

mieltymyksistä esimerkiksi elämänhistorian  ja ruuan  suhteen: 

Että kyllä ne pystyvät ihan mihin tahansa, kun vaan jaksaa odottaa ja hyväksyä sen, miten 
he tekevät sen ja antaa sen ajan. Hyväksyy sen, että se ei tapahdu niin kuin itse sen halu-
aisi tapahtuvan. SH2. 

 

7.2 Kuntoutumista edistävän hoidon päätöksenteko 

Kuntoutumista edistävässä hoitotyötä arvioitaessa hoitotyön toteuttamista edeltävät hoi-

totyön suunnitelma ja siihen liittyvä päätöksenteko hoidon ja palveluiden tavoitteista ja 

arvioinnista. Pääluokka kuntoutumista edistävän hoitotyön päätöksenteko muodos-

tuu yläluokista hoitotyön suunnittelu, hoitotyön tavoitteellisuus sekä hoitotyön 

seuranta ja arviointi. Kuntoutumista edistävässä hoitotyössä päätöksentekoa tarkas-

tellaan huomioiden asiakkaan, omaisten, moniammatillisen tiimin yhteistyötä sekä siitä 

seuraavaa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa.   

Taulukko 5. Pääluokkana on kuntoutumista edistävän hoidon päätöksenteko 

Alaluokka Yläluokka 

Hoito- ja palvelusuunnitelma 

Toimintakyvyn arviointi 

Hoitotyön suunnittelu 

Tavoitteiden muodostuminen 

 

Hoitajan työtapa tukee/heikentää asiakkaan kuntou-
tumista 

Asiakkaan osallisuus tavoitteiden asettamisessa 

Hoitotyön tavoitteet 

Hoitotyön tavoitteellisuus 

Toimintakyvyn arviointi 

Hoitotyön kirjaaminen 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi 

Hoitotyön seuranta ja arviointi 
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Hoitotyön suunnittelu perustuu asiakkaan kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuun-

nitelmaan. Kaikissa kuudessa haastattelussa hoitosuunnitelman merkitys hoitajan työ-

kaluna tulee selkeästi esille. Kotihoitotyössä hoitosuunnitelman merkitys on korostu-

nutta, koska asiakkaita on paljon ja hoitajat vaihtuvat. Haastateltavien mukaan hoito-

suunnitelmaan kirjataan pääosin lääkehoitoon ja sairauksiin liittyvää tietoa sekä näistä 

johtavat asiakkaan hoidon ja ohjauksen tarpeet.  Hoitosuunnitelmasta käy ilmi asiakasta 

koskeva keskeinen tieto ja keskeisesti hoidossa huomioitavat asiat. Päävastuu hoito-

suunnitelman ja toimintakyvyn arvioinnista on vastuuhoitajalla yhdessä tiimin sairaanhoi-

tajan kanssa. Muistisairaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä asiak-

kaan ja omaisten mukana oleminen on haastateltavien mukaan hyvin vaihtelevaa.   

Haastateltavat tunnistivat huonosti muistisairaan asiakkaan omaa roolia ja osuutta kun-

toutumista edistävien tavoitteiden asettamisessa. Asiakkaalta kysyttiin tavoitteista mutta 

asiakkaan motivointia oman toimintakykyä tukevan arjen rakentamiseen ei haastatte-

luissa tullut esille tai sitä ei tunnistettu.  Asiakkaan elämänhistoriasta ja voimavaroista 

lähtevä hoitosuunnitelmaan tavoitteiden kirjaaminen oli harvinaisempaa. Haastateltavien 

vastaukset olivat eriäviä ja asiakkaan yksilöllisyyden sekä voimavarojen tunnistaminen 

hoitosuunnitelmaa laadittaessa oli vaihtelevaa. Sairaanhoitajien haastatteluista tulivat 

enemmän esille asiakkaan elämänhistorian huomioiminen hoitosuunnitelmaa laaditta-

essa. Yksi lähihoitajista oli tunnistanut puutteen asiakkaan elämänhistorian hyödyntämi-

sestä hoitosuunnitelmaa laadittaessa mutta muut lähihoitajat näkivät hoitosuunnitelman 

pääosin ongelma- ja sairauskeskeisenä: 

 

Hoitosuunnitelmassa lukee asiakkaan sairaudet ja että missä tarvitsee apua ja oh-
jausta, hoitosuunnitelmassa on tärkeimmät ja kriittisimmät asiat, hoitosuunnitel-
massa ei tule esille asiakkaan historia. LH1. 

Toimintakyky arviota tehtäessä kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä arvioidaan erilai-

sin toimintakyky mittarein.  Haastatteluissa mainittiin RAVA (mittarilla arvioidaan ikään-

tyneen henkilön toimintakykyä ja avuntarvetta) ja MMSE (älyllisen toimintakyvyn arvioin-

nissa ns. minitesti) sekä RAI.  RAI- mittaristo on toimintakyvyn ja terveydentilan arvioin-

nin mittarina hyvin kattava ja laaja sekä sen täyttämiseen kuluu runsaasti aikaa edellyt-

täen, että hoitaja tuntee asiakkaan hyvin. Suositeltavaa olisikin, että mittaria täytettäisiin 

yhteistyössä asiakkaan kanssa.  Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan puolivuosittain RAI 

toimintamittari käyttäen.  RAI antaa tietoa asiakkaan toimintakykyyn ja terveyteen liitty-

vistä tekijöistä, joiden tarkoituksen on ohjeistaa hoitotyön- ja kuntoutuksen suunnitte-

lussa. Haastatteluissa kävi ilmi, että RAVA ja MMSE koettiin pääosin käyttökelpoisiksi 
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RAI:ta lukuun ottamatta, joka tuli kaikissa lähihoitajien haastatteluissa esille negatiivi-

sessa merkityksessä. RAI:n täyttäminen koetaan raskaaksi ja aikaa vieväksi ja koulutuk-

set ovat voineet jäädä ajan ja mielenkiinnon puutteen vuoksi käymättä. RAI:n tuloksia ei 

myöskään osata lukea ja näin sen käyttäminen asiakkaan kuntoutumisen suunnittelussa 

on haastavaa, joka tuli ilmi kaikissa lähihoitajien haastatteluissa: 

 

Välillä tuntuu, että olisi jossain tilastokeskuksessa töissä, kun pitää sitä RAI:ta täyt-
tää, kun en mä sitä kuitenkaan hyödynnä mitenkään ja ei se ole käytännössä mei-

dän työkalu. LH1. 

 

Yläluokka hoitotyön tavoitteellisuus muodostuu alaluokista tavoitteiden muodostumi-

nen, hoitajan työtapa, asiakkaan osallisuus ja hoitotyön tavoitteet. Haastateltavissa oli 

vaikeutta nimetä muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävään hoitotyöhön liitettä-

viä konkreettisia arjessa sovellettavia tavoitteita. Sairaanhoitajilta tämä luonnistui lähi-

hoitajia paremmin. Nimetyt tavoitteet liittyivät pääosin yleisesti kotona asumisen tukemi-

seen ja toimintakyvyn säilymiseen. Konkreettisia arjessa toimimista tukevia tavoitteita oli 

vaikeutta nimetä tai tunnistaa. Haastateltavien vastauksista tuli esille vaikuttavina teki-

jöinä hoitajan asenne, hoitajan tieto ja hoitotyön kokemus. Hoitosuunnitelmaa laaditta-

essa asiakkaalta pyritään kysymään tavoitteista ja häntä huomioidaan palvelu- ja hoito-

suunnitelmaa tehtäessä.    Kaikissa haastatteluissa tuli esille, että asiakkaan roolia ta-

voitteiden asettamisessa tulisi lisätä. Kuntoutumista edistävät tavoitteet ovat osa perus-

hoitotyötä ja tavoitteet ovat usein ongelmalähtöisiä ja niihin kiinnitetään huomioita vasta, 

kun asiakkaan toimintakyky on jo merkittävästi heikentynyt: 

Tavoitteet ovat ongelmalähtöisiä, koska asiakkaan asioita keskustellaan ongel-
mien kautta. SH2. Hoitaja katsoo asiakkaan tarpeen ja asettaa tavoitteet sen poh-
jalta. H3. 

Erityisesti muistisairaan asiakkaan psyykkiset oireet ja käytösoireet koettiin haastavaksi 

ja näin vaikeuttavan asiakkaan hyvinvointia ja hoitotyön tavoitteiden toteutumista: 

Moniammatillinen yhteistyö painottuu pääosin tiimin sairaanhoitajan kanssa käytävään 

keskusteluun, johon haetaan tukea terapiahenkilöstöltä. Hoitotyön tavoitteet nimettiin 

pääosin samankaltaiseksi kuin muillakin kotihoidon asiakasryhmille. Kokeneemmat hoi-

tajat toivat esille, että kuntoutumista edistäviä tavoitteita tulisi pohtia aikaisemmassa vai-

heessa. Tällöin ne tukisivat asiakkaan motivoitumista ja toimintakykyä paremmin. Mo-

niammatillisuuden hyödyntäminen suunnitelman tekemisessä nähtiin puutteellisena 

mutta erittäin tavoiteltavana.  
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Yläluokka hoitotyön seuranta ja arviointi muodostuu alaluokista toimintakyvyn arvi-

ointi, hoitotyön kirjaaminen ja tavoitteiden toteutumisen arviointi. Haastateltavien mu-

kaan asiakkaan toimintakykyä, terveyttä ja hoidon tarvetta seurataan päivittäiskirjauk-

sista. Kotikäyntien jälkeen tehtävät arvioivat kirjaukset välittävät seuraavalle hoitajalle 

tietoa asiakkaan voinnista ja senhetkisistä tarpeista.  Haastavana koettiin sijaisten kir-

jaaminen ja tiedon siirtyminen kotona olevaan asiakaskansioon, jossa tulisi olla ajanta-

saiset tiedot asiakkaan hoidon ja tuen tarpeista. Henkilöstön vaihtuvuus asettaa haas-

teita asiakkaan päivittäiseen seurantaan ja arviointiin. 

Vastuuhoitaja laatii hoito- ja palvelusuunnitelman RAI arvioinnin pohjalta. Tavoitteena on 

tehdä kaikille asiakkaille väliarviointi 3kk välein, joka kuitenkaan ei aina toteudu. Hoito- 

ja palvelusuunnitelman laadinta saattaa viivästyä, koska vastuuhoitaja tapaa asiakkaan 

harvoin. Kotikuntoutuksessa olevien asiakkaiden kuntoutumisen edistymistä arvioidaan 

kotikuntoutuskokouksissa.  

7.3 Kotihoidon toiminta 

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävää hoitotyötä voidaan tarkastella hoitajan 

työtavan rinnalla erilaisina kotihoidon toimintoina ja palveluina. Tässä kappaleessa täy-

dennetään tutkimuskysymystä siitä, että miten kotihoidossa näyttäytyy muistisairaan asi-

akkaan kuntoutumista edistävä hoitotyö ja mitkä seikat kotihoidon toiminnoissa tukevat 

ja vastoin heikentävät sitä. Tässä kappaleessa vastataan tutkimuskysymykseen siitä, 

miten kuntoutumista edistävää hoitotyötä voitaisiin kotihoidossa kehittää. 

Taulukko 6. Pääluokkana on kotihoidon toiminta 

Alaluokka Yläluokka 

Lääkehoito 

Perushoidon toteutus 

Ravitsemuksesta huolehtiminen 

Muiden sairauksien hoito 

Hoitotyön menetelmät ja toteutus 

 
Sosiaalisuutta tukevat palvelut 

Omaisyhteistyö 

Liikkumisen- ja kuntoutumisen sopimukset 

Laitoskuntoutus  

Turvallisuus 

Kuntoutumista edistävät toiminnot ja palvelut 
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Kiire  

Henkilöstön vajaus haittaa suunnitelmallista hoitotyötä 

Hoitajien vaihtuvuus haittaa suunnitelmallista hoitotyötä 

Hoitajien vaihtuvuus heikentää asiakkaan hyvinvointia 

Työaikajärjestelyt 

Kotihoitotyön organisointi ei tue as. kuntoutumista 

Työaikajärjestely 

Vastuuhoitajuus 

Pientiimit 

Organisaation toiminta tukee as. kuntoutumista 

Hoitajan motivaatio ja asenne 

Hoitajan tieto 

Hoitajan kokemus 

Työaikajärjestelyt 

Hoitotyön osaaminen  

Koulutuksien kehittäminen 

Hyvien käytäntöjen jakaminen 

Pientiimityöskentelyn kehittäminen 

Osaamisen lisäämiseen kannustava ilmapiiri 

Hoitotyön osaamisen kehittäminen 

 

 

Yläluokka hoitotyön menetelmät ja toteutus muodostuu alaluokista lääkehoito, perus-

hoidon- ja ravitsemuksen toteutus sekä muiden sairauksien hoito. Haastateltavat koros-

tivat lääkehoitoa tärkeimpänä tekijänä muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen edistä-

jänä. Kahdessa lähihoitajien haastattelussa tuli esille, että muistisairauden hoitoon mää-

rätyt lääkkeet nähtiin osittain myös turhina, koska niiden vaikutusta asiakkaan toiminta-

kykyyn ei tunnistettu tai lääkehoidon vaikutuksia ei useinkaan seurannut kukaan. Muis-

tisairaan asiakkaan kotihoidon asiakkuuteen sisältyy usein muistisairaan asiakkaan lää-

kehoidon toteutus.  Muistisairaan asiakkaan kotihoidon tarve ja päivittäisten käyntien 

määrä määriteltiin pääosin lääkehoidon ja ravitsemuksen toteuttamisen ympärille: 

 

Lääkehoito on se tärkein ja sitten se kaikki muu. LH1. 

Ravitsemuksen toteutumisessa avustaminen ja ravitsemuksen turvaaminen koettiin tär-

keänä osana kotihoidon hoitotyötä muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävässä 

hoidossa. Tässä nähtiin tärkeänä selvittää asiakkaan mieltymykset ja toiveet ruuan suh-

teen, koska näin ruoka myös maistuisi asiakkaalle paremmin. Haastateltavien mukaan 

muistisairas asiakas tarvitsee usein hoitajan tarjoamaa läsnäoloa, jotta ruoka maistuisi 

paremmin eikä ruokailu jäisi kesken hoitajan lähdettyä. Ruokailutilanteita pidettiin myös 
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mahdollisuutena jutella asiakkaan kanssa ja näin tutustua häneen paremmin luoden luot-

tamuksesta suhdetta.   

 

Haastateltavien mukaan perushoidollisissa toiminnoissa kuten peseytymisessä ja pu-

keutumisessa avustamien on keskeinen osa kotihoidon työtä ja näin muistisairaan asi-

akkaan kuntoutumista edistävää hoitotyötä. Tässä haastateltavat pääosin tunnistivat hoi-

tajan työotteella olevan merkitystä, hoitajan edistäessään toiminnassaan asiakkaan 

osallisuutta ja omatoimisuutta. Sairaanhoitajien haastatteluissa korostui asiakkaan oma-

toimisuuden tukeminen perushoidollisissa tilanteissa. Perushoidollisissa tilanteissa asi-

akkaan omatoimisuuden tukemisella tavoitellaan asiakkaan mahdollisuutta asua koto-

naan mahdollisimman pitkään. Muiden sairauksien hoito ei noussut haastatteluissa kes-

keisenä sisältönä. Yhdessä haastattelussa lähihoitaja mainitsi virtsatulehduksen lisää-

vän muistisairaan asiakkaan sekavuutta. Tämä tieto oli hyvä ymmärtää muistisairaan 

asiakkaan terveydentilan seurannassa. Muiden sairauksien hoito ja seuranta määriteltiin 

sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluvaksia ja lähihoitajat konsultoivat sairaanhoitajaa 

terveydentilaan liittyvissä asioissa. Sairaanhoitaja taas toimii yhteyshenkilönä kotihoidon 

lääkäriin.  Muistisairauden seurantaa toteutettiin MMSE -muistitestiä käyttäen.  

Yläluokka kuntoutumista edistävät toiminnot ja palvelut muodostuvat alaluokista so-

siaalisuutta tukevat palvelut, joissa päivätoiminnan mahdollistaminen asiakkaalle nähtiin 

tärkeimpänä palveluna elämänlaatuprojektin lisäksi. Elämänlaatu-projektissa itäisen ko-

tihoidon ja Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen yhteistyönä on toteutettu tuettua 

sosiaalista toimintaa, jossa myös lievästi muistisairaat asiakkaat on pystytty huomioi-

maan.  Vanhuksille ja erityisesti muistisairaille suunnattu päivätoiminta on asiakkaan toi-

mintakykyä tukevaa sosiaalipalvelua, jolla mahdollistetaan asiakkaalle kodin ulkopuo-

lista toimintaa ja sosiaalisia kontakteja.  Haastateltavat toivat esille, että päivätoimin-

nassa käyminen on usein muistisairaan asiakkaan ainut kontakti kodin ulkopuolella, jo-

ten tämän palvelun järjestäminen muistisairaalle asiakkaalle nähtiin keskeisenä kuntou-

tumista edistävänä kodin ulkopuolisena toimintana.  

 

Asiakkaan kodin merkitys nähtiin tärkeänä ja haastateltavat pääosin näkivät kodin par-

haana paikkana muistisairaalle asiakkaalle. Sairauden edetessä asiakkaan kokemana 

turvattomuus koettiin hankalana. Erilaiset apuvälineet kuten ovihälytin tai liesivahti mah-

dollistivat asiakkaan kotona asumisen, vaikka ei niiden varsinaisesti nähty edistävän asi-
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akkaan itsensä turvallisuuden tunnetta. Asiakkaan turvallisuuden tunnetta pyrittiin edis-

tämään kiireettömällä ja yksilöllisenä ajan antamisena sekä yksilöllisen elämänhistorian 

tunnistamisena.  Eräs hoitajista mainitsi soittavansa asiakkaalle muutaman minuutin pu-

heluita, koska se lisäsi asiakkaan kokemaa turvallisuuden tunnetta. Osa haastateltavista 

toi esille, että hoitajien vaihtuvuus lisää asiakkaan turvattomuuden tunnetta. Turvatto-

muuden tunnetta haastateltavien mukaan kerrottiin myös lisäävän hoitajan osaamatto-

muus muistisairaan asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Erityisenä haas-

teena kotihoitotyössä koettiin jo pitkälle edenneet muistisairaat asiakkaat, jotka eivät 

enää tunnistaneet kotiaan. Näiden asiakkaiden toivottiin saavan nopeammin järjesty-

mään pysyvän ympärivuorokautisen hoidon palveluasumista.  Kotikäynniltä haluttiin 

poistua niin, että asiakas jäisi rauhallisin mielin kotiin. Jotkin hoitajat kokivat asiakkaan 

kokeman turvattomuuden olevan henkisesti kuormittavaa kotihoitotyössä: 

 

Asiakkaat ovat ahdistuneita, kyllä sen näkee omista asiakkaista, kun siellä on ollut 
vaihtuvuutta hoitajissa. H1 

Omaisyhteistyö nähtiin asiakkaalle tärkeänä mutta toisaalta haasteet omaisten kanssa 

tehtävässä yhteistyössä tulivat useassa haastattelussa esille. Omaisten eriävät näke-

mykset hoidon toteuttamisessa koettiin hoitoyötä rasittavana eikä aina ollenkaan asiak-

kaan hyvinvointia tukevana asiana. Hyvä omaisten kanssa tehtävä yhteystyö lisäsi ja 

täydensi muistisairaan asiakkaan hyvinvointia ja tuki kotona asumista. Omaisten rooli 

nähtiin usein välttämättömänä, jotta edennyttä muistisairautta sairastava asiakas voisi 

asua kotonaan. Omaisten kanssa tehtävään yhteydenpitoon kaivattiin lisää aikaa ja työ-

tapoja. 

 

Erityisesti kuntoutumista edistävänä toimintana kotihoidossa nähtiin erilaiset asiakkaan 

kanssa tehtävät sopimukset liikkumisesta. Näitä olivat fysioterapeutin tai toimintatera-

peutin tekemiä ohjelmat sekä liikkumissopimus, joissa hoitajan ohjauksessa asiakas 

suorittaa sovittuja liikkeitä tai arkisiakin toimintoja kotikäyntien yhteydessä.  Arjen toimin-

takykyä tukevan toimintana mainittiin esimerkiksi roskien vieminen tai aamupala voilei-

pien tekeminen. Haastateltavat toivat esille, että erityisesti muistisairaan asiakkaan mo-

tivointi toimintaan on usein haastavaa ja kotikäynti aikaa on tähän liian vähän.  Moniam-

matillinen kotikuntoutus suuntautui pääosin sairaalasta tai arviointi- ja kuntoutusjaksoilta 

kotiututuville asiakkaille. Haastateltavien mukaan kotikuntoutus toimintana oli hyvää ja 

moniammatillisuutta hyödyntävää tavoitteellista asiakasta kuntouttavaa toimintaa, jossa 
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myös seuranta toteutui. Tämän kaltaista toimintaa kaivattaisiin kuitenkin jo varhaisem-

massa vaiheessa muistisairaille asiakkaille.  Laitoskuntoutus nähtiin useassa haastatte-

lussa viimeisenä vaihtoehtona tukea asiakkaan kotona asumisen jatkumista ja näin ollen 

asiakkaan kotona pärjääminen oli jo vaakalaudalla: 

 

Sitten on ne kuntoutus jaksot asiakkaalle, kun kunto alkaa mennä huonoksi ja ko-
tona pärjääminen on huonoa. LH1.  

 

Yläluokka kotihoitotyön organisointi ei tue asiakkaan kuntoutumista, muodostuu 

alaluokista kiire, henkilöstön vajaus haittaa suunnitelmallista hoitotyötä, hoitajien vaihtu-

vuus haittaa suunnitelmallista hoitotyötä, hoitajien vaihtuvuus heikentää asiakkaan hy-

vinvointia ja työaikajärjestelyt. Kotihoitotyön organisointiin liittyy kaikkien haastateltavien 

mukaan tekijöitä, jotka vaikeuttavat muistisairaan asiakkaan kuntoutumista tukevaa 

hoitotyön toteuttamista. Tähän liitettiin kiireen kokemus, sijaisten paljous ja ylipäätään 

yleisesti vaihtuvuus henkilöstössä. Haastateltavat liittyvät kiireen ja suunnitelmallisen 

hoitotyön toteuttamisen vaikeudet välittömän työajan seurantaan. Välittömän työajan 

seurannassa hoitajan työpäivä ja asiakkaat suunnitellaan niin, että hoitajan asiakkaan 

kotona viettämää aikaa tilastoidaan. Hoitaja ”kirjaa” itsensä aina asiakkaan kotiin 

mennessä ja sieltä poistuessa. Haastateltavat hoitajat toivat esille, että välittömän 

työajan seurannasta johtuen asiakkaalla saattaa olla saman vuorokauden aikana 

neljäkin eri hoitajaa. Kaikissa kuudessa haastattelutilanteessa hoitajat toivat esille, että 

asiakkaan seuranta ja yksilöllinen tavoitteellinen hoidon suunnittelu on vaikeutunut 

välittömän työjan seurannan vuoksi sekä vastuuhoitajalla on haastavaa hoitaa hänelle 

kuuluvia asiakasta koskevia vastuutehtäviä. Asiakkaan terveydentilanteen ja 

päiväkohtaisten tarpeiden kuten ruokailun seuranta ja  arviointi vaikeutuivat, kun 

hoidosta vastaa saman päivän aikana monta eri hoitajaa. Näissä tilanteissa asiakkaan 

hoidon arviointi mahdollistuu asiakastietoihin kirjaamisen ja seurannan kautta.   

 

Asiakaskohtainen työaika koettiin liian vähäiseksi, ja tästä syystä perehtyminen 

muistisairaan asiakkaan ja hoitosuunnitelmaan sekä elämänhistoriaan jäi liian 

vähäiseksi. Kiireisen hoitajan kohtaaminen ja epäammatillinen vuorovaikutus saattavat 

johtaa tilanteeseen, jossa muistisairas asiakas ahdistuu ja voi käyttäytyä agressiivisesti. 

Näissä tilanteissa muistisairas asiakas saattaa olla hoitokielteinen eikä halua ottaa 

hoitajan tarjoamaa apua vastaan esimerkiksi peseytymiseen. Muistisairaan asiakkaan 

toimintakyvyn tunteminen ja ohjauksen tarpeen tiedostaminen mahdollistuu paremmin, 
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kun hoitaja tuntee asiakkaan. Mikäli hoitaja ei tunne muistisairasta asiakasta, saattaa 

tämä uskotella hoitajalle esimerkiksi syöneensä tai käyneensä suihkussa ja näin asiakas 

jää ilman tarvitsemaansa ohjausta näissä asioissa. Kaikissa haastatteluissa 

muistisairaan asiakkaan ahdistuneisuus koettiin haastavana ja tähän kaivattiin lisää 

osaamista ja moniammatillisen tiimin suunnitelmaa ja tukea:  

 

Se, että sen asiakkaan luona saattaa käydä päivän aika 3-4 eri hoitajaa vaikuttaa 
siihen, että kukaan ei oikein tiedä mitä asiakas on päivän aikana syönyt. H3. 

 

Yläluokka organisaation toiminta tukee asiakkaan kuntoutumista sisältää alaluokat 

työaikajärjestelyt, vastuuhoitajuus ja pienryhmät. Joissakin tiimeissä oli kokeiltu voima-

työvuorosuunnittelua, joka mahdollisti haastateltavan mukaan joustavammin samojen 

asiakkaiden hoidon saman päivän aikana. Asiakkaan joustavan päiväohjelman suunnit-

telu yhdessä asiakkaan kanssa vapautti aikaa niin, että esimerkiksi ulkoilu saattoi olla 

mahdollista iltapäivällä. Vastuuhoitajuutta pidettiin pääosin hyvänä järjestelynä, joka tu-

kee asiakkaan ja hoitajan luottamuksellisen ja suunnitelmallisen hoitotyön totuttamista, 

joskin välittömän työajan seuranta hankaloitti vastuuhoitajan tehtävien hoitamista. Par-

haimmillaan hoitosuhde perustuu luottamukselle ja omaisyhteistyön sujuvuus lisää asi-

akkaan elämänlaatua ja toimintakykyisyyttä. Yhdessä haastattelussa hoitaja toi esille joi-

denkin tiimien pienryhmä kokeilut, jotka oli kokenut hyvänä tapana keskittää hoitajien 

kiinnostus ja osaaminen pienryhmiin, joissa muistisairaan asiakkaan kuntouttavan hoito-

työn toteutus, seuranta ja arviointi toteutuvat paremmin.   

 

Yläluokka hoitotyön osaaminen muodostuu alaluokista hoitajan motivaatio ja asenne, 

hoitajan tieto, hoitajan työkokemus ja työaikajärjestelyt. Kysyttäessä haastateltavista 

muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävässä hoitoyössä tarvittavasta osaami-

sesta nousi keskeisenä hoitajan oma kiinnostus ja asenne muistisairaan asiakkaan ko-

kemusmaailmasta sekä yleinen tieto muistisairauksista ja erityisesti ravitsemuksesta. 

Pääosin osaamista pidettiin hyvänä mutta ymmärtämättömyys muistisairaasta asiak-

kaasta näyttäytyi jopa haitallisena toimintana asiakkaalle.  Erityisesti käytösoireisen asi-

akkaan hoitotyö vaatii osaamista ja tämän ajateltiin kertyvän pääosin kokemuksen 

kautta. Osaaminen näissä tilanteissa oli haastateltavien mukaan erityisesti sijaisilla huo-

noa. Toisaalta hoitajan osaamisen hyödyntäminen ei onnistu, mikäli työaika järjestelyt 

eivät tue sitä: 
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Kyllä ne hoitajat, joilla on pitkä työkokemus parhaiten pärjäävät haastavissa tilan-
teissa muistisairaan kanssa. SH1 

Yläluokka hoitoyön osaamisen kehittäminen muodostuu alaluokista koulutuksien ke-

hittäminen, hyvien käytäntöjen jakaminen, pientiimityöskentelyn kehittäminen ja osaami-

sen lisäämiseen kannustava ilmapiiri. Haastateltavien mukaan kotihoidossa voitaisiin ke-

hittää muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävää hoitoyötä monin tavoin. Tietoa 

ja koulutusta kaivattiin lisää.  Yleisesti kotihoitotyö koettiin kaikissa kuudessa haastatte-

lutilanteessa haastavaksi ja laaja-alaista osaamista vaativaksi. Näistä syistä neljässä 

haastattelutilanteessa tuli ilmi, että muistisairaat asiakkaat koetaan haastavina asiak-

kaina ja osaamista heidän kuntoutumista edistävään hoitotyöhön ei aina hoitotiimistä riit-

tävästi löydy. 

 

Muistisairaiden kanssa tehtävän hoitotyöhön liitettiin kokemuksen ja koulutuksen kautta 

lisääntyvä ammatillinen osaaminen. Merkittävinä tiedon ja kokemuksen jakamisen foo-

rumeina mainittiin tiimikokoukset.  Tiimin sairaanhoitajan konsultoiminen koettiin tärke-

äksi haastavissa tilanteissa. Tiimikokoukset mahdollistavat pienessä mittakaavassa 

asiakassuunnitelmien ja tavoitteiden luomisen, näissä ei kuitenkaan asiakas tai omainen 

ei ole paikalla.  Haastatteluissa tuotiin esille jo olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja-

kamista ja näin mahdollisuutta oppia ja jakaa tietoa tiimin sisällä. Joissakin tiimeissä oli 

muodostettu pienryhmiä, joiden sisällä asiantuntijuutta pyrittiin lisäämään tietyn asiakas-

ryhmän tarpeita ajatellen. Pienryhmien sisällä asiantuntijuuden kehittäminen hoitajien 

mielenkiinnon mukaan herätti mielenkiintoa. Tiedon jakaminen toimisi pienryhmän si-

sällä paremmin mahdollistaen myös asiantuntijatiedon jakamisen kokotiimiin tai alueen 

muihin tiimeihin. Tiimikokousten ja osastotuntien osalta ehdotettiin niiden kehittämistä 

tietoa jakavampaan suuntaan. Yhteistä keskustelua ja asiakaskohtaista suunnitelman 

tekoa ja käytäntöjen jakamista kaivattiin enemmän. Kaikissa haastatteluissa tuli ilmi, että 

tähän ei ole kokousrakenteissa riittävästi aikaa. Pareittain tehtävää työtä ja mentorointia 

pidettiin hyvänä mahdollisuutena saada käytännönläheistä oppia ja ohjausta muistisai-

raan asiakkaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen: 

 
Me tarvitaan hoitotyöhön keinoja ja mahdollisuuksia niiden ideoimiseen ja mahdol-
lisuus harjoittelemiseen. LH2. 
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8 Kotihoidon osaamisen kehittäminen 

Tutkimuksellinen kehittämistyö käynnistyi vuoden 2018 alussa, jolloin idea esiteltiin itäi-

seen kotihoitoon tutkimuksellisen kehittämistyöntekijän aloitteesta. Tutkimuksellisen ke-

hittämistyötä suunniteltiin yhteisesti itäisen kotihoidon päällikön ja kahden kotihoidon oh-

jaajan kanssa. Muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävän hoitotyön merkityksiä 

ja hoitotyön osaamista sekä sen kehittämiskohteita päädyttiin selvittämään laadullisin 

tutkimusmenetelmin haastattelemalla kotihoidon hoitajia. Kehittämistyötä suunnittele-

maan ja toteuttamaan päädyttiin perustamaan moniammatillinen kehittämistyöryhmä.  

Kehittämistyöryhmään kuului sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, fysiotera-

peutti, kotihoitopäällikkö, kaksi kotihoidon ohjaaja. Työryhmän tapaamisiin osallistui 

vaihtelevasti ryhmään kuuluvia jäseniä. Teemahaastatteluista saadut tulokset toimisivat 

hoitotyön osaamisen kehittämisen pohjana. Tapaamisista kirjattiin pöytäkirjat, joiden 

avulla tieto siirtyi sähköpostitse koko kehittämistyöryhmän jäsenille.  

Kehittämistyöryhmässä käytiin yleisesti moniammatillista keskustelua ja tehtiin arviointia 

muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä itäisessä kotihoidossa.  

Kehittämistyöryhmä kokoontui maalis-elokuun aikana yhteensä neljä kertaa. Opinnäyte-

työntekijän toteuttamat hoitotyöntekijöiden teemahaastattelut ja niistä saadut tulokset toi-

mivat kootun kehittämistyöryhmän työskentelyn pohjana. Toukokuussa esiteltiin alusta-

vat teemahaastatteluiden tulokset, joiden pohjalta kesäkuussa kehittämistyöryhmässä 

valittiin kolme keskeistä aihealuetta osaamisen kehittämisen teemoiksi.  

Haastatteluiden tuloksista nousi esille hoitajien myönteiset kokemukset tiimin kesken 

käytävän moniammatillisen keskustelun, osaamisen ja kokemusten vaihdon merkityk-

sestä muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistää hoitotyötä tukevana tekijänä. 

Näistä syistä kehittämistyöryhmässä valittiin osaamista kehittäväksi työskentely muo-

doksi juuri työpajatyöskentely, joka mahdollistaa moniammatillisen ja arjesta nouseva 

kehittämistyöskentelyn lisäten samalla osallistujien ymmärrystä ja osaamista valituista 

teemoista. Elokuussa kehittämistyöryhmässä suunniteltiin kaksi saman sisältöistä työ-

pajaa toteutettavaksi Kivikon alueen kotihoidon hoitajille. Työpajoihin nimettiin kaikki tii-

min lähihoitajat.  
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8.1 Teemahaastatteluista saatujen tulosten koonti 

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka muistisairaan 

asiakkaan kuntotumista edistävä hoitotyö näyttäytyy itäisessä kotihoidossa. Alla olevaan 

taulukkoon seitsemän on koottu teemahaastatteluista saadut keskeiset tulokset vastaten 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Keskeiset tulokset on esitetty taulukossa niin, että tut-

kimuskysymykset toimivat taulukossa otsakkeina ja otsakkeen alla olevan sarakkeen si-

sältö kuvaa keskeisen teemahaastatteluista analysoidun keskeisen tuloksen. 

Taulukko 7. Teemahaastatteluista saatujen tulosten koonti 

Muistisaitaan asiakkaan kuntoutumista edistävä hoitotyö 

Erilaisina hoitotyön toimintoina ja palveluina: 

Lääkehoito, ravitsemus ja perushoito 

Päivätoiminta, erilaiset liikunta- ja kuntoutuk-
selliset terapiahenkilöstön suunnittelemat ja 
hoitajien toteuttamat ohjelmat 

Hoitajan työtavassa korostuu hoitajan asenne 
ja kiinnostus muistisairasta asiakasta koh-
taan.  

Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taidot sekä 
tieto sairaudesta ja sen hyödynnettävyys 
(etenkin käytösoireista) 

Hoitaja on kannustava, ohjaava ja hyväksyy 
asiakkaan tavan toimia 

Kuntoutumista edistävässä hoitajan työta-
vassa asiakkaalle annetaan aikaa 

Kuntoutumista tukevat tekijät 

Motivoitunut hoitaja ja hoitotyön vahva vuoro-
vaikutusosaaminen etenkin käytösoireisen 
asiakkaan kanssa 

Tiimin kanssa ammatillinen ja suunnitelmalli-
nen keskustelu (moniammatillinen konsul-
tointi) 

Vastuuhoitajuus 

Pienryhmät 

Kiireettömyys 

Kuntoutumista heikentävät tekijät 

Elämänhistorian huono hyödyntäminen 

Asiakkaalla liian pieni rooli suunnitelman ja ta-
voitteiden asettamisessa 

Huono perehtyminen asiakkaan taustoihin ja 
voimavaroihin. Hoitajan tekee kiireessä asiak-
kaan puolesta. Hoitaja ei tunnista asiakkaan 
kuntoutumispotentiaalia 

Vaihtuva henkilöstö, sijaisten huono kohtaa-
misen taito ja tästä seuraa asiakkaan hoita-
matta jättäminen tai tehtävän siirtyminen seu-
raavalle hoitajalle. 

Hoitotyön aikaa suunnattu liiaksi välilliseen 
työhön. 

Välittömän työajan seuranta vaikeuttaa vas-
tuuhoitajuuden toteuttamista sekä suunnitel-
mallista hoitotyötä ja seurantaa 

Minkälaista osaamista hoitajalta vaaditaan kuntoutumista edistävän hoitotyön toteut-
tamisessa? 
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Hoitajalta vaaditaan kykyä asettua muistisairaan asiakkaan kokemusmaailmaan ja tietoa muis-
tisairauksista ja etenkin sairauden vaikutuksesta toimintakykyyn ja suoranaiseen toimintaan 
arjessa ja kodin ympäristössä.  

Muistisairaan asiakkaan kuntouttavassa hoidossa keskeistä kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot, 
joita vaaditaan, jotta hoitotyölle asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä myös käytösoireisen 
asiakkaan kanssa. 

Miten kotihoidossa voitaisiin kehittää kuntoutumista edistävää hoitotyötä? 

Hoitotyön osaamisen lisäämisen menetelmien kehittäminen, kokemuksen, osaamisen ja hy-
vien käytäntöjen jakaminen omassa ja lähitiimeissä. Yhteistöllisten oppimismenetelmien kehit-
täminen ja liittäminen osaksi arjen hoitotyötä. Parityön ja mentoroinnin hyödyntäminen. 

Varhaisempi moniammatillinen kuntoutumisen suunnitelma, asiakkaan vahvempi mukana olo, 
sitoutuminen ja motivointi  

 

8.2 Työpajatyöskentely  

Työpajatyöskentelyn suunnittelu ja työnjako tehtiin viimeisessä kehittämistyöryhmässä 

elokuussa. Hoitajien osaamisen kehittämisen menetelmäksi kehittämistyöryhmässä va-

likoitui työpajatyöskentely, jossa toteutuu tiedon vaihto sekä tiedon keruu. Työpajatyös-

kentely mahdollisti aihealueiden läpikäymisen hoitajia osallistavalla tavalla. Työpajame-

netelmä on yhteistoiminnallinen oppimismenetelmä ja soveltui hyvin hoitajien ymmärryk-

sen ja osaamisen lisäämismenetelmäksi toimien samalla tiedonkeruumenetelmänä. 

(Haukijärvi, Kangas, Knuutila, Leini-Richert & Teirasvuo 2014: 35.) Työpajoja suunnitel-

taessa työnjako tehtiin työryhmän asiantuntijuutta ja mielenkiinnon kohteita hyödyntäen.  

 

Ensimmäiseen työpajaan 31.9.2018 osallistui kehittämistyöryhmän jäsenistä sairaanhoi-

taja, kaksi kotihoidon ohjaaja ja kotihoitopäällikkö sekä 9 lähihoitajaa. Toiseen työpajaan 

5.10.2018 osallistui 9 lähihoitajaa ja kehittämistyöryhmän jäsenistä kotihoidon ohjaaja. 

Tutkimuksellisen kehittämistyöntekijä oli valmistanut työpajoihin alustuksen PowerPoint- 

dioja hyödyntäen, joiden avulla kytkettiin aihe tutkimukselliseen opinnäytetyöhön ja alus-

tettiin osallistujat päivän aiheeseen. Tutkimuksellisen kehittämistyöntekijä vastasi iltapäi-

vän toteutuksesta ja ohjelmassa pysymisestä. Tilaisuuden alussa jokaiselta osallistujalta 

haluttiin kuulla myös iltapäivän antiin liittyvät odotukset. Tämä lisäsi ymmärrystä siitä, 

että valtaosa osallistujista oli mieltänyt tilaisuuden juuri koulutukseksi eikä niinkään ke-

hittämistyöskentelynä. Tämä auttoi muokkaamaan työpajatyöskentelyä ja teemojen 

kautta käytävää yhteistä keskustelua vastaamaan paremmin osallistujien odotuksia.  
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Työpajatyöskentelyn teemat olivat valikoituneet teemahaastatteluista saatujen tulosten 

pohjalta. Kehittämisen teemat olivat myönteinen vuorovaikutus muistisairaan asiakkaan 

kanssa, kuntoutuspotentiaalin tunnistaminen ja moniammatillinen yhteistyö.  Työpaja-

työskentelyn työnjako muodostui sen ammatillisten asiantuntijuuksien mukaisesti. Tutki-

muksellisen kehittämistyöntekijä suunnitteli ja ohjasi työpajoissa muistisairaan asiak-

kaan vuorovaikutusta koskevaa työpajatyöskentelyä. Kehittämistyöryhmän fysiotera-

peutti ja toimintaterapeutti suunnittelivat ja ohjasivat työpajatyöskentelyä moniammatilli-

sen yhteistyön kehittämisen osalta. Toimintaterapeutti suunnitteli ja ohjasi asiakkaan 

kuntoutuspotentiaalin tunnistamiseen liittyvän työskentelyn, jossa hyödynsi aikaisemmin 

luomaansa kotihoidon asiakkaan kuntoutuspotentiaalin tunnistamisen mallia.  

Teemoja työstettiin kahtena iltapäivänä learning cafe -menetelmää hyödyntämällä. Tilai-

suudet kestivät kahvitaukoineen 2,5 tuntia. Oppimiskahviloiden ohjaus- ja vetovastuu ja-

kaantui moniammatillisen kehittämistyöryhmän jäsenten kesken. Ohjaajat olivat mietti-

neet teemaan liittyviä tavoitteita ja kysymyksiä etukäteen. Oppimiskahviloiden ohjaajat 

toimivat puheenjohtajana ja pysyen samassa pöydässä koko ajan. Puheenjohtaja esit-

telee aiheen seuraavalle ryhmälle. Pienryhmät A, B ja C vaihtavat pöytiä ja pohtivat tee-

moja puheenjohtajan alussa määritellyn ajan.  

Kuvio 3. Oppimiskahvilatyöskentelyn kuvaus 

                  AAAA 

 

                                                                    BBB 

                                                                               

 

                              CCC 

Oppimiskahvilatyöskentely toteutui 3-4 hengen ryhmissä, joissa aihetta syvennettiin laa-

jasti ja oppiminen toisilta ryhmän jäseniltä oli näin mahdollista. Oppimiskahviloissa pu-

heenjohtaja esitteli seuraavalle ryhmälle edellisten ryhmien tuotosta koostetusti ja kan-

nusti ryhmää syventämään aihetta edelleen. Työskentelyn päätyttyä jokaisen ryhmän 

puheenjohtajat esittelivät teemakohtaiset tuotokset ja virittivät vielä lisää keskustelua 

Teema 

1 

Teema 

2 

Teema 

3 

pj 

 
pj 

pj 
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koko ryhmän kanssa.  Tässä yhteisessä loppukeskustelussa hyödynnettiin koko ryhmän 

asiantuntijuutta ja moniammatillista kokoonpanoa niin, että tietoa ja kokemuksia pyrittiin 

jakamaan tietoisesti ja tavoitteellisesti koko ryhmän käyttöön. Jokaisesta teemasta vielä 

valittiin keskeisimmät asiat yhteisesti. (Haukijärvi ym. 2014.) 

8.3 Tutkimuksellisen kehittämistyön tuotokset 

Kehittämistyöpajoissa syvennettiin teemoja muistisairaan asiakkaan myönteisen vuoro-

vaikutuksen merkityksiä kuntoutumisen edistämisessä, kuntoutuspotentiaalin tunnista-

misessa ja moniammatillisen yhteistyön teemoista. Molempien työpajojen tuotoksena 

syntyivät teemakohtaiset koosteet paperille kirjattuna. Työpajojen tuotoksia lähdettiin jat-

kotyöstämään teemakohtaisesti aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Sisällön 

analyysin vaiheet kuvataan kappaleessa 6.5. Työpajoissa työstetyt teemat muodostavat 

analyysin pääluokat ja yläluokat jäsentyvät tuotosten keskeisistä sisällöistä muistisairaan 

asiakkaan kuntoutumista edistävässä hoitotyössä. 

Tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksina syntyivät tutkimuksellisen kehittämistyön teki-

jän koostama taulukko. Taulukossa kahdeksan kuvataan tiivistetysti kotihoidon hoitajien 

tuottama sisältö muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä kehittä-

mistyöryhmässä valittujen teemojen osalta. Kahden iltapäivän työpajatyöskentelyiden 

tuotos on kuvattuna taulukossa 8. Työpajatyöskentely toimii mallina toteuttaa kotihoidon 

hoitotyön kehittämistä ja hoitajien osaamisen lisäämistä. Osaamisen kehittämisen mallin 

keskeinen sisältö on kuvattuna kuviossa neljä.  

Alla kuvatut tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksena saadut tuotokset (taulukko 8 ja 

kuvio 4) vastaavat asetettuihin tutkimuskysymyksiin valittujen teemojen osalta, minkä-

laista osaamista muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävä hoitotyö pitää sisällään 

sekä miten hoitotyön osaamista voitaisiin kotihoidossa lisätä. Kuvioiden sisältöä avataan 

tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  

8.4 Kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamisen muodostuminen 

Seuraavassa taulukossa kuvataan kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamisen osa-

alueet, jotka syntyivät työpajatyöskentelyiden tuloksena.  
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Taulukko 8.  Osaamisen kehittäminen 

 

Myönteinen vuorovaikutus 

Hoitotyön osaamista tulisi kehittää asiakaan yksilöllisyyttä huomioivaan hoitotyön suun-

nittelun suuntaan. Myönteisessä vuorovaikutuksessa korostuu hoitotyöntekijöiden mu-

kaan asiakkaan kohtaaminen, jossa keskeistä on läsnäolo, rauhallisuus hoitotilan-

teessa ja asiakkaan taustojen ja tarpeiden tunteminen. Myönteinen vuorovaikutus tar-

koittaa kiireettömyyttä, häiriötekijöiden poistoa (TV, puhelin), asiakkaan toiveiden kuule-

mista hoitotilanteen etenemisestä.  Muistisairasta asiakasta puhutellaan nimellä ja hä-

nelle puhutaan rauhallisesti, selkeästi sekä hänelle kerrotaan hoitotilanteen etenemi-

sestä. Vuorovaikutus on tavoitteellista keskittyen asiakkaan olemassa oleviin voima-

varoihin. Tavoitteellisuus näyttäytyy asiakkaalle annettuna myönteisenä palautteena ja 

vuorovaikutuksessa tietoisesti hyödynnetään keskustelussa asiakkaalle mielekkäitä kes-

kustelun aiheita sekä yksilöllisesti kiinnostavia ja tuttuja keskustelunaiheita.  Hoitajan 

myönteinen asenne näyttäytyy kiinnostuksena asiakasta kohtaan ja kykynä asettua tä-

män asemaan sekä kotiympäristön kunnioittaminen kaikessa toiminnassa. Myönteistä 

vuorovaikutusta muistisairaan asiakkaan kanssa voitaisiin tukea erilaisilla työvälineillä 

tehostetummin kotihoidossa. Myönteistä ja onnistunutta vuorovaikutusta tukeviksi apu-

välineiksi todettiin päiväkirjan käyttö, asiakkaan kuukausikalenterin käyttö ja muisti har-

joitteiden toteuttaminen ja niiden lisääminen hoitosuunnitelmaan.  
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Kuntoutuspotentiaalin tunnistaminen 

Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen tarkoittaa hoitotyössä kannustavaa ja maltillista työ-

tapaa hoitajalta, joka pohjautuu asiakkaan yksilöllisiin mielenkiinnon kohteisiin. 

Nämä asiat tulisi huomioida jo hoito- ja palvelusuunnitelman tekovaiheessa nykyistä pa-

remmin ja asiakkaan osallisuutta suunnitelman tekemissä vahvistamalla myös asiak-

kaan motivaatio kuntoutumiseen mahdollisesti lisääntyisi. Toimintakykyä tukevassa 

työskentelyssä vältetään tietoisesti asiakkaan puolesta tekemistä. Hoitajan työskentely 

ohjaa asiakasta suoriutumaan päivittäisissä toiminnoissaan itsenäisesti asiakkaan voi-

mavaroja hyödyntäen.  

Moniammatillinen yhteistyö 

Moniammatillista yhteistyön kehittämisen osalta muistisairaan asiakkaan kohdalla työ-

parityöskentelyn tuloksista nousee tarve yhteisen työn lisäämiselle. Hoitotyössä näh-

dään tarvetta yhteistyön tekemisen kynnyksen madaltamiseen, tehostamiseen ja lisää-

miseen terapiahenkilöstön kanssa. Hoitohenkilöstö toi esille myös epätietoisuutta tera-

piahenkilöstön työn sisällöistä ja hyödynnettävyydestä muistisairaan asiakkaan kohdalla. 

Yhteistyön lisääminen tarkoittaisi muistisairaan asiakkaalle varhaisempaa moniammatil-

lista kuntoutumisen suunnitelmaa, suunnitelman seurantaa ja arviointia. Suunnitel-

man teossa asiakkaalla olisi myös nykyistä vahvempi rooli, mikä auttaisi motivoitumi-

sessa.   Muistisairaan asiakkaan toimintakykyisyyden riskien arviointia varhaisemmassa 

vaiheessa pidettiin tärkeänä, missä nähtiin kotikuntoutustyöskentelyn ja kotikuntoutus-

kokousten kehittämisen mahdollisuus muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen suunnit-

telussa.  Liikuntasopimus osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa herätti keskustelua. Lii-

kuntasopimus toimii asiakkaan ja kotihoidon välisenä työvälineenä ja sopimuksena kun-

toutuksen ja asiakkaan aktivoinnin osalta. Liikuntasopimus koettiin kankeaksi hyödyntää 

arjen hoitotyössä ja osittain vanhentuneeksi malliksi ja siihen kaivattiin päivittämistä asi-

akkaan toimintakykyisyyttä tukevana menetelmänä juuri arkeen. Hoitotyöntekijät toivat 

esille ammatillisen tuen tarvetta hoitotyön tekemiseen liittyvien tekijöiden osalta, kuten 

ergonomia, kinestetiikka ja apuvälineasiat. Tukea hoitotyön toteuttamiseen kaivattiin oh-

jauksen ja tuen muodossa asiakkaan kuntouttavien arjessa toimimista tukevien käytän-

nön vinkkien löytämiseksi.  
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8.5 Osaamisen kehittämisen malli 

Alla kuvattu osaamisen kehittämisen malli vastaa tutkimuskysymykseen, miten kotihoi-

dossa voitaisiin hoitajien osaamista kehittää. Malliin on koottu osaamisen kehittämisessä 

huomioituja ja hyödynnettyjä tekijöitä kuten olemassa olevaa asiantuntijuutta ja moniam-

matillisuutta. Osaamisen kehittäminen on ollut arjesta lähtevää ja keskiössä ovat yhteiset 

asiakkaat ja yhteistyön vahvistaminen.  

Kuvio 4. Prosessikuvaus: Osaamisen kehittäminen 

 

Yhteistoiminnallinen kehittäminen mahdollisti hoitotyöntekijöille myös eettisen keskuste-

lun. Työpajatyöskentelyssä hyödynnettiin yhteistoiminnallisuuden oppimismetodeita, 

osallisuutta, sosiaalista riippuvuutta kannustaen jokaista ryhmän jäsentä vastuullisuu-

teen. Kehittämistoiminta oli tavoitteellista ja kaikkia osallistavaa edistäen avointa vuoro-

vaikutusta hoitotyöntekijöiden ja terapiahenkilöstön kesken. Työpajoihin osallistuneet 

hoitotyöntekijät olivat taustaltaan pääosin lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Osallistujissa oli 

havaittavissa erilaiset työhistoriat, kokemus ja motivaatio. Tämä toimi kehittämistyön rik-

kautena. Ammatillinen kasvu alkaa jo opiskeluaikana oletettavasti jatkuen koko työuran. 

Osaamisen 
kehittyminen

yhteinen keskustelu, 
jakaminen, tieto,taito, 

kokemus vaihtuu

osallisuus ja 
vaikuttaminen

motivaation 
lisääntyminen

Yhteinen 
asiakas ja 

yhteinen työ
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juus
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Käytännön-
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(Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg 2015: 16–17.) Yhteistoiminnallinen työpa-

jatyöskentely mahdollisti osallistujille tiedon ja taidon jakamisen sekä antoi edellytyksiä 

itsereflektoinnille.  Itsereflektointia voidaan pitää yhtenä ammatillisen kasvun edellytyk-

senä. (Rautava-Nurmi, Wertergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen 2015: 460–461.) 

8.6 Yhteenveto 

Teemahaastatteluista nousi vahvasti hoitajien toiveet juuri yhteisen keskustelun ja jaka-

misen tarpeista. Hoitotyön pitkää kokemusta pidettiin yksilöön kertyneenä vahvuutena, 

jota haluttiin hyödyntää omassa työssä.  Kehittämistyöryhmässä hoitotyön osaamisen 

kehittämisen tavaksi valikoitui yhteistoiminnallisuutta hyödyntävä työpajatyöskentely 

vastaten näin hoitajien toiveeseen.  Työskentely molemmissa työpajoissa oli erittäin in-

nostunutta, motivoitunutta ja kaikki paikallaolijat osallistuivat työskentelyyn. Yhteinen 

asiakas näyttäytyi nyt kaikille samaan aikaan mahdollistaen työntekijöille tutustumisen 

toisiinsa. Yhteinen kehittämistyöskentely lisäsi osallistuen ymmärrystä eri ammattiryh-

mien asiantuntijuuksista muistisairaan asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa lisäten 

näin tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia.  

Työpajatyöskentelyn mallissa hoitotyön kehittäminen ja osaamisen lisääntyminen mah-

dollistuu, kun moniammatillisuutta ja asiantuntijuutta hyödynnetään yhteisen ja tavoit-

teellisen keskustelun kautta. Kehittämistyössä lisääntyi myös ymmärrys toisten ammat-

tiryhmien asiantuntijuudesta sekä siihen luottaminen ja arvostaminen.  (Isoherranen, Re-

kola & Nurminen 2008: 33–35). Kehittäminen on käytännönläheistä ja keskiössä on luon-

tevasti esimerkit arjesta ja yhteisistä asiakkaista, jonka kautta oivallukset syntyvät ja 

osaaminen, tieto ja kokemukset vaihtuvat. Työskentelytavassa korostuu kaikkien osal-

listuminen ja vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen kokemukset. 

Osaamisen kehittämiseen käytettyyn menetelmään kuuluu osana myös toiminnan arvi-

ointi (Haukijärvi ym. 2014). Kehittämistyöryhmätyöskentelyn ja työpajatyöskentelyiden 

jälkeen itäisessä kotihoidossa toteutettiin sähköinen palautekysely, jossa työpajoihin 

osallistujilta haluttiin selvittää työpajatyöskentelystä syntynyttä yleistä kokemusta sekä 

osaamisen lisääntymisen kokemusta muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistä-

västä hoitotyöstä. Kyselyyn saatiin yhdeksän vastausta.  Kyselyyn vastanneista 56 % oli 

kokemukseen tyytyväisiä ja 44 % erittäin tyytyväisiä.  Kyselyyn vastanneista 67 % koki 

työpajatyöskentelyn lisänneen osaamista muistisairaan asiakkaan hoitotyöstä ja 22 % ei 

osannut vastata ja 11 % vastaajista koki, että työpaja työskentely ei lisännyt osaamista 
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muistisairaan asiakkaan hoitotyöstä. Palautekyselyyn vastanneista 80 % prosenttia suo-

sittelisi, että työpajatyöskentelyä osaamisen kehittämisessä käytettäisiin jatkossa muis-

sakin kotihoidon tiimeissä.  

9 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksena oli selvittää muistisairaan asiakkaan kun-

toutumista edistävän hoitotyön keskeiset sisällöt itäisessä kotihoidossa. Laadullinen tut-

kimus toteutettiin teemahaastattelemalla itäisen kotihoidon hoitotyöntekijöitä. Tavoit-

teena oli saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten kotihoidon hoitotyössä asiak-

kaan kuntoutumista edistävä hoitotyö näyttäytyy ja mitkä seikat tukevat ja heikentävät 

kuntoutumista edistävän hoitotyön toteutumista, minkälaista ammatillista osaamista kun-

toutumista edistävä hoitotyö vaatii hoitajalta ja miten kuntoutumista edistävän hoitotyön 

osaamista voitaisiin kotihoidossa lisätä?  

Teemahaastatteluin saatu aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti hyödyntäen Rautasalon 

& Sainion (2001) ikääntyneen kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä.  Teoriasta nousivat 

teoriaohjaavan sisällön analyysin pääluokiksi hoitajan työote, hoitotyön päätöksenteko 

ja kotihoidon toiminta. Hoitotyön kehittämiseksi koottiin itäisessä kotihoidossa moniam-

matillinen kehittämistyöryhmä, joka kokoontui yhteensä neljä kertaa.  Kehittämistyöryh-

mässä käytiin keskustelua itäisen kotihoidon hoitotyön kehittämisestä muistisairaan asi-

akkaan kuntoutumista edistävästä hoitotyön tilasta ja ideoitiin, organisoitiin osaamisen 

kehittämisen käytäntö sekä valikoitiin teemahaastatteluiden tuloksista nousseet aiheen 

keskeisimmät kehittämistarpeet. Teemoja työstettiin kahtena iltapäivänä kehittämistyö-

ryhmässä suunnitelluissa työpajoissa. Työpajat toteutettiin hyödyntämällä kehittämistyö-

ryhmässä olevaa moniammatillisuutta ja asiantuntijuutta.    

Yhteistoiminnallisuutta hyödyntävä työpajatyöskentely toteutettiin kahtena iltapäivänä 

kotihoidon tiloissa. Tutkimuksellisen kehittämistyöntekijä vastasi yhdessä moniammatil-

lisen työpajatyöskentelyn suunnittelusta, sisällöstä ja toteutuksesta. Työpajoihin osallis-

tuneilta kerättiin palautteet oppimiskokemuksesta ja tulevaisuuden hyödynnettävyydestä 

hoitotyön osaamisen kehittämisessä.  

Tässä johtopäätökset ja pohdintaosiossa nostetaan esille tutkimuksellisen kehittämis-

työn keskeisimmät tulokset ja tarkastellaan kehittämistyötä ja sen eettisyyttä ja luotetta-

vuutta. 
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9.1 Tulosten tarkastelu 

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä haettiin vastausta siihen, kuinka muistisai-

raan asiakkaan kuntoutumista edistävä hoitotyö näyttäytyy kotihoidossa. Kehittämis-

työssä tavoiteltiin hoitajien osaamisen vahvistamista. Tämän kehittämistyön perusteella 

muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävä hoitotyö näyttäytyy kotihoidossa lääke-

hoidon, ravitsemuksen ja perushoidon toteuttamisena sekä erilaisina palveluina kuten 

päivätoimintana ja fyysistä toimintakykyä vahvistavina liikunnallisina ohjelmina. Kuntou-

tumista edistävä hoitotyö hoitajan toimintana merkitsi myönteisenä asenteena muistisai-

rasta asiakasta kohtaan ja tämän voimavarojen tunnistamista. Toimintakykyä tuetaan 

antamalla asiakkaalle aikaa ja välttämällä asiakkaan puolesta tekemistä. Tulokset ovat 

samansuuntaiset Turjamaan (2014) väitöskirjan tulosten kanssa. Turjamaa toteaa, että 

kotihoidossa on tunnistettavissa toimenpidekeskeisyyttä ja asiakkaan painottuen fyysi-

siin tarpeisiin vastaamisena.  Turjamaan (2014) mukaan muistisairaan asiakkaan voima-

varoja ei tunnistetta tai huomioida tarpeeksi.  

Tässä kehittämistutkimuksessa tulee esille hoitotyöntekijöiden haasteet tunnistaa muis-

tisairaan asiakkaan kuntoutumispotentiaalia tai tukea asiakkaan osallisuutta oman kun-

toutumisensa suunnittelussa tai toteuttamisessa. Turjamaan (2014) asiakkaan toiminta-

kykyisyyden tukemiseksi tarvittaisiin yksilöllisempää tuen ja palveluiden räätälöintiä, 

jossa huomioidaan asiakkaan arjen mielekkyyttä tukevat tekijät entistä paremmin. (Tur-

jamaa 2014: 7.) Kehittämistyössä tulee ilmi, että muistisairaan asiakkaan kuntoutumista 

edistävä hoitotyö vaatii rauhallisuutta ja riittävää ajankäyttöä hoitajalta. Tämä tulee ilmi 

myös Mattilan (2016) Pro gradu -tutkielmassa, jossa todetaan näiden tekijöiden mahdol-

listavan muistisairaalle asiakkaalla yksilöllisen, osallistavan, omatoimisuuteen kannusta-

van ja toimintakykyä tukevan hoitotyön (Mattila 2016: 68). 

Vuorovaikutus hoitajan työvälineenä 

Hoitajien mukaan ammatillinen ja muistisairaan asiakkaan kokemusmaailmaa ymmär-

tävä vuorovaikutus toimii hoitotyössä tavoitteellisen hoitotyön edellytyksenä.  Tämä mah-

dollistaa onnistuneita kohtaamisia ja luo edellytykset asiakkaan hyvinvoinnin tukemi-

seen. Muistisairaan asiakkaan elämänhistorian tunteminen ja sen hyödyntäminen hoito-

työssä oli usein puutteellista vaikkakin sen merkitys pääosin tunnistettiin. Saarnio & Isola 
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(2010) toteavatkin elämähistorian tuntemisen olevan tärkeää käytösoireisen muistisai-

raan asiakkaan hoitotyössä. Yhdessä tämän ja hoitajan persoonallisen työtavan käyttä-

misellä päästään parhaaseen lopputulokseen. (Saarnio & Isola 2010: 332.)  

Muistisairaan asiakkaan kanssa käytettävä vuorovaikutus, sen vahvuudet, puutteet sekä 

vaikutus hoitotyön toteuttamiseen tulivat esille tutkimuksellisen kehittämistyön kaikissa 

vaiheissa. Saarnio & Isoaho (2010) pohtivatkin, että ammatillisen vuorovaikutuksen ke-

hittämisen lisäksi tulisi hoitajilla olla mahdollisuus vahvistaa myös persoonan käyttämistä 

hoitotyön vuorovaikutustilanteissa. He painottavat lähijohtajien esimerkin ja toimintata-

pojen merkitystä toimintakulttuurin luomisessa. Avoin keskusteleva työilmapiiri tukevat 

hoitajan persoonallisuuden hyödyntämistä hoitotyössä. Lisäksi mahdollisuus vertaisarvi-

ointiin mahdollistaa vastavalmistuneille ja uusille työntekijöille mahdollisuuden ammatil-

liseen kasvuun. Mentorointia ja parityötä esitettiin myös tämän työn teemahaastatte-

luissa yhtenä hyvänä tapana kasvattaa omaa osaamistaan hoitotyössä muistisairaan 

asiakkaan kanssa. (Saarnio & Isoaho 2010: 332). 

Hoitajan toteuttama vuorovaikutuksellisuus muistisairaan asiakkaan hyvinvointiin ja au-

tonomian kokemukseen on kiistaton ja todetaan lukuisissa aikaisemmissa tutkimuksissa. 

Haastateltavien mukaan juuri hoitajan heikot kohtaamistaidot ja muistisairaan asiakkaan 

ohittaminen voivat aiheuttaa asiakkaalle pahoinvointia ja altistaa jopa käytösoireille. 

Tämä tuli esille myös pitkäaikaishoidossa toteutetussa havainnointitutkimuksessa 

(2011), jossa tarkkailtiin hoitajien toteuttamaa kohtaamista ja vuorovaikutusta muistisai-

raiden asiakkaiden kanssa.  Haastatteluiden tuloksista kävi ilmi, että vuorovaikutusta ja 

hoitotyötä kehitettäessä on ensisijaista käydä jatkuvaa keskustelua, jossa yhteinen yh-

teiset arvot ja eettinen perusta kehittyvät ja vahvistuvat. Hoitajien erilaiset asenteet asia-

kastyöhön ja muistisairaisiin ihmisiin tulivat haastatteluista esille.  

Teemahaastattelun tuloksista, että työpajoista nousi esille, että käytösoireisten asiakkai-

den kohtaamisen ja hoidon olevan haasteellisinta kotihoitotyössä. Tuloksista tulee esille, 

että käytösoireinen asiakas saattoi jäädä vaille hoitoa hoitajien vaihtuvuuden tai amma-

tillisten vuorovaikutustaitojen puutteesta johtuen.  Tulokset vahvistavat yleistä tietoa 

muistisairaan asiakkaan hoitotyön keskeisimmistä haasteista. Muistisairaan asiakkaan 

hyvissä hoitokäytännöissä todetaan, että juuri hoitohenkilökunnan vääränlaiset vuoro-

vaikutuksentavat ja asenteet saattavat heikentää muistisairaan ihmisen suoriutumista 
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somaattisten vaivojen lisäksi. Hoitotiimiltä vaaditaan kykyä ennakoida ja ehkäistä käy-

tösoireita. Moniammatillisen tiimin yhteistyön kehittäminen on keskeistä muistisairaan 

asiakkaan käytösoireiden hoidossa. (Suhonen ym; Muistisairaudet, Käypä hoito 2017.) 

Lääkkeettömillä hoidoilla tarkoitetaan liikuntaa, ravitsemusta ja sosiaalisia kontakteja 

sekä hoitohenkilöstön vuorovaikutusta muistisairaan asiakkaan kanssa. Muistisairaiden 

asiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa lääkkeettömät hoidot ovat yhä suositeltavimpia. 

Koposen & Vatajan (2015) mukaan etenkin käytösoireisen muistisairaan asiakkaan koh-

dalla tarkoituksenmukainen tarpeiden huolehtiminen palvelee asiakkaan hyvinvointia 

parhaiten sekä pyrkimykset vaikuttaa hoitohenkilöstön vuorovaikutustaitoihin.  Hoito-

työssä pyritään perusteettoman rajoittamisen minimointiin ja erityisesti avuttomuuden 

korostamista vältetään. Lääkkeettömillä hoidoilla pyritään vaikuttamaan muistisairaan 

asiakkaan ympäristöön toimintakykyä tukevalla tavalla. Hoitohenkilökunnan loukkaavat 

ja häkellyttävät toimet saattavat lisätä muistisairaan aggressiivista käyttäytymistä. (Ko-

ponen & Vataja 2015: 474–475.) 

Tässä kehittämistutkimuksessa tulee ilmi samankaltaiset tarpeet. Kotihoidon muistisasi-

antuntijuuden kehittämiselle on tilausta ja tulosten valossa se on suositeltavaa. Tähän 

panostamalla voitaisiin käytösoireisten asiakkaiden kohdalla saada onnistuneempia koh-

taamisia ja hoitotyön suunnitelman mukaista toteutumista, mikäli asiakkaiden psyykki-

nen hyvinvointi kohenisi ja hoitokielteisyyttä saataisiin vähenemään. Vaikuttamalla hoi-

totyöntekijöiden toteuttamaan vuorovaikutukseen voidaan vähentää muistisairaan asiak-

kaan käytösoireiden vähentymiseen. (Eloniemi-Sulkava & Savikko 2011: 47). Kotihoi-

dossa voitaisiin toteuttaa luotua toimintamenetelmää, kun hoitajat kohtaavat muistisai-

raan asiakkaan käytösoireen. Mielen Muutos -hankkeen tuloksissa kotihoitoon esitetään 

ratkaisuna eri alojen muistiammattilaisista koostuva tiimiä, joka on koulutettu asiakasläh-

töiseen, hyvinvoinnin tarpeet huomioivaan ja räätälöityyn hoitoon. Tämänkaltaista muis-

tiasiantuntijoista koostuvaa tiimiä voitaisiin konsultoida asiakaskohtaisesti. (Eloniemi-

Sulkava & Savikko 2011: 112.)  

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittäminen 

 

Vuoden alussa ilmestyneen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman tiedotteen 

mukaan kotihoidon asiakasmäärät ovat jatkuvassa kasvussa ja henkilöstöä tarvitaan li-

sää. Valtaosa kotihoidon asiakkaista on muistisaita ja palveluista tulee kehittää ja henki-
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löstön osaamiseen tulee panostaa. (Kehusmaa & Hammar 2019.)  Muistisairaiden toi-

mintakykyisyyden tukeminen on siksi yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtainen asia. Ko-

tihoidon hoitohenkilöstön osaaminen muistisairaiden asiakkaiden hoidossa tulee jat-

kossa korostumaan, kun yhä enemmän muistisairaita hoidetaan kotona mahdollisimman 

pitkään. Muistisairaiden kotihoidon asiakkaiden toimintakykyisyyttä voidaan tukea lisää-

mällä hoitohenkilöstön osaamista kuntoutumista edistävässä hoitotyössä. (Noro ym. 

2015.) 

Haastatteluiden tuloksissa vähäiseksi todettiin kuntoutustavoitteiden toteutuminen ja 

seuranta.  Kotihoidon henkilöstön kuntoutusta edistävä toimintatavan nähtiin kehittyvän 

koulutusta lisäämällä kuntoutussuunnitelmien tekemisessä ja kuntoutuksen tavoitteiden 

seurannassa. Muistisairaiden ja ikääntyneiden ihmisten hoito ja hoiva ovat siirtymässä 

entistä enemmän kotiympäristössä tapahtuvaksi ja siksi myös kuntoutus järjestetään en-

tistä enemmän kotona. Kotikuntoutus on ollut menetelmänä Helsingin kotihoidossa jo 

joitakin vuosia. Kehittämistyöryhmässä käydyissä keskusteluissa sekä työpajoissa tuli 

esille tarve kehittää kotikuntoutusta. Kotikuntoutus aloitetaan usein liian myöhäisessä 

vaiheessa, jolloin muistisairaan toimintakyky on laskenut ja uhka ympärivuorokautisen 

hoidon tarpeesta on todellinen.  

Kotihoidon merkitys asiakkaiden kuntoutuksessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä koros-

tuu ja kasvaa. THL:n Vanhuspalvelujen tila -tutkimuksessa (2017) todettiin, että kuntou-

tusta edistävän toimintatavan osaaminen on pääosin hyvää kotihoidon yksiköissä, mutta 

kuntoutussuunnitelmien asiakaskattavuudessa todettiin paljon parannettavaa. Kotihoi-

don henkilöstön osaamista tulisi vahvistaa kuntoutussuunnitelmien tekemisessä ja kun-

toutuksen tavoitteiden seurannan osalta. Tämä edellyttää työntekijöiltä kykyä tunnistaa 

muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuudet. (Kehusmaa ym. 2017). 

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tulosten mukaan muistisairaan omatoimisuuden 

tukeminen nähdään hoitotyön keskeisenä tavoitteena.  Muistisairaan asiakkaan kuntou-

tumistavoitteiden asettaminen hoito- ja palvelusuunnitelmaan koetaan osin haastavana. 

Kuntoutus ja kuntouttaminen saatetaan nähdä terapiahenkilöstön tehtävänä. Rautsialan 

(2004) mukaan muistisairaan kuntoutujan hoito- ja palvelusuunnitelma voidaan nähdä 

myös elämän ja arjen suunnitteluna. Se on eräänlainen elämäntapasuunnitelma, johon 

kirjataan asiakkaan tavoitteet toimintakyvyn säilyttämiseksi. Suunnitelmaa tehtäessä 

hyödynnetään asiakkaan elämänhistoriaa ja sieltä nousevia mielekkäitä asioita. Tavoit-

teet ovat liikunta- ja ryhmätoimintojen lisäksi erilaisia arjen askareita ja osallistumista 
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hoitotoimenpiteisiin. Tavoitteet ja menetelmät kirjataan. Tavoitteiden asettamista edeltää 

asiakkaan toimintakyvyn arviointi. Tämänkaltaista ajattelua voisi hyödyntää kotihoidossa 

nykyistä enemmän. (Rautsiala 2004: 95–97.) 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä tuli esille, että hoitotyöntekijöillä voi olla haastavaa 

tunnistaa muistisairaan asiakkaan kuntoutumismahdollisuudet ja näin asettaa tavoitteita 

yhdessä asiakkaan kanssa toimintakykyisyyden ylläpitämiseksi. Tämä nousee esille 

myös Vähäkankaan (2014) väitöskirjassa sekä THL:n Vanhuspalvelujen tila -tutkimuk-

sessa (2017), joissa todetaan, että asiakkaalle nimetty vastuuhoitajuus tukisi kuntoutuk-

sen toteutumisen seurantaa ja arviointia.  Kotihoidon vastuuhoitajuus nähdään mahdol-

lisuutena luottamuksellisen suhteen rakentamiseen hoitajan ja asiakkaan välillä. Vastuu-

hoitaja toimii asiakkaan kuntoutumisen ja hoidon koordinaattorina moniammatillisessa 

yhteistyössä.  Kotihoitotyössä koettiin, että vastuuhoitaja tapaa omia asiakkaitaan liian 

harvoin. Tähän esitettiin yhdeksi syyksi kotihoitotyön organisointiin liittyviä järjestelyitä. 

Näiden tekijöiden nähtiin estävän vastuuhoitajuuden toteuttamista ja luottamuksellisen 

suhteen kehittymistä muistisairaan asiakkaan kanssa. Vähäkangas (2014) esittää, että 

kuntoutumista edistävän hoitotyön tehostaminen motivoisi hoitajia työssään vähentäen 

näin henkilöstön vaihtuvuutta ja sijaistarpeita. Kuntoututumista edistävä hoitotyö vaatii 

hoitajalta enemmän asiakaskohtaista ajankäyttöä ja oletettavasti lisäisi työtyytyväisyyttä. 

(Vähäkangas 2014: 92–94; Kehusmaa ym: 2017.) 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä tulee ilmi kuntoutumista edistävän hoitotyön toteu-

tumista heikentävä tekijänä henkilöstön vaihtuvuus ja sijaisten paljous. Vaihtuvilla sijai-

silla on harvoin aikaa perehtyä asiakkaiden taustoihin. Tästä, kiireestä sekä puutteellis-

ten vuorovaikutustaitojen takia kohtaaminen muistisairaan asiakkaan kanssa saattaa 

epäonnistua.  Kotihoitotyö koettiin pääosin haastavana ja raskaana tästä sekä vuoro-

kohtaisten asiakasmäärien vuoksi. Viimevuosina kotihoitotyön muutokset ovat olleet val-

takunnallisia ja muutokset on koettu raskaina muuallakin Suomessa, kun verrataan mui-

hin hoitoyksiköihin (Stenman, Vähäkangas, Salo, Kivimäki & Paasivaara 2015: 41.) Hoi-

tajat kokivat monet työn organisointiin liittyvät tekijät turhauttavina. Hoitajien kokemus 

oli, että työaikaa kuluu liiaksi muuhun kuin hoitotyöhön itseensä, joka taas lisää suunni-

telmallisen hoitotyötön toteuttamisen haasteita.  Vähäkangas (2014) esittää tähän, että 

kuntoutumista edistävään hoitotyöhön panostaminen vähentäisi henkilöstön vaihtu-

vuutta ja sijaisten tarvetta (Vähäkangas 2014: 92–94). 
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Kehusmaa ym. (2018) toteavat, että vanhusten ja muistisairaiden hoidon painottuessa 

enenevässä pääsin kotihoitoon saattaa henkilöstön saamisesta kehittyä vakaviakin on-

gelmia. Tämä saattaa vaikuttaa kotihoidon ja hoitotyön kehittämiseen tulevaisuudessa. 

Kotihoidossa toimii oma sijaisjärjestelmänsä ja ympärivuorokautisessa hoidossa 

omansa. Toimintakäytänteitä saataisiin ehkä nopeammin kehitettyä, jos kotihoitoa ja ym-

pärivuorokautista hoitoa alettaisiin kehittää enemmän yhdessä ja näiden välillä tapahtuisi 

myös henkilöstön vaihtoa nykyistä enemmän. Kehusmaa 2017 ym. suosittelevatkin ko-

tihoitoon ja ympärivuorokautisessa hoitoon yhteistä sijaisjärjestelmää.  Toimintakäytän-

teitä voitaisiin kehittää yhteistyössä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon kanssa. 

Henkilöstön vaihtoa näiden välillä tapahtuisi oletettavasti nykyistä vähemmän. Kehus-

maa ym. (2018) toteavat hoivapalvelualan asenteiden koventuneen. Hoitotyöntekijöille 

tarvitaan useita erilaisia mahdollisuuksia työllistyä ja kehittää osaamistaan ja työ-

uraansa. (Kehusmaa ym. 2018.) Yhteistyön kehittäminen kotihoidon ja ympärivuoro-

kautisen hoidon kesken antaisi mahdollisuuksia myös hoitotyön asiantuntijuuden jaka-

miseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

 

Muistisairaan asiakkaat eivät olleet aina osallisina hoitonsa ja kuntoutumisensa suunnit-

telussa. Tämä tulee esille myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2017) teettämästä 

tutkimuksesta, jossa selvitettiin muistisairaiden kokemusta itsemääräämisen toteutumi-

sesta. Muistisairailla oli sitä huonommat mahdollisuudet osallistua hoitonsa suunnitte-

luun mitä pidemmälle sairaus oli edennyt. Kotihoidon asiakkaat kokivat itsemääräämis-

oikeutensa toteutuvan ympärivuorokautisessa hoidossa olevia paremmin. (Erhola, Alas-

talo & Kehusmaa 2017). Pitkälä & Laakkonen (2015) toteavat myös, että kuntoutuksessa 

on keskeistä tukea muistisairaan oman elämän hallinnan voimavaroja sekä vahvistaa 

hänen omia ongelmanratkaisutaitojaan sairauden kaikissa vaiheissa. Asiakkaan osalli-

suus kuntoutumisen suunniteluussa on näin ollen ensisijaista. (Pitkälä & Laakkonen 

2015: 495; Rautasalo & Sainio 2001.) 

 

Kehittämistyössä tuli ilmi, että kotihoidossa kotikuntoutusta on kehitetty viime vuosina 

paljon. Kotikuntoutus suuntautuu nykyisellään pääosin vaiheeseen, jossa asiakkaan toi-

mintakyky on jo verrattain huono ja uhka ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisestä on 

ilmeinen. Kotikuntoutuksen tavoitteita, menetelmiä ja arviointia voitaisiin kehittää muisti-

sairaiden asiakkaiden kohdalla kehittämistyössä esiin tulleilla tavoilla. Tähän tarvitaan 

tietoa, moniammatillista joustavaa yhteistyötä, jossa asiakkaan omat tavoitteet ja moti-

vaatio ovat keskiössä.  



53 

 

 

9.2 Kehittämistyön arviointi 

Vilkan (2015) mukaan työelämän kehittämistutkimuksia arvioivat monet eri tahot. Tässä 

kehittämistutkimuksessa arviointia on tapahtunut koko kehittämistyön ajan. Kehittämis-

työryhmätapaamisissa käyty keskusteltu on mahdollistanut aiheen tarkastelun monesta 

eri näkökulmasta. Työryhmässä on kehittämistoimintaa moniammatillisesti suunniteltu ja 

arvioitu koko kehittämistyön ajan. Työssä on pyritty ammatilliseen hyödynnettävyyteen 

ja hoitotyön laadun kehittämiseen. Yhteistyö on ollut koko matkalta avointa, sujuvaa ja 

innostunutta.  Aihe on nähty tärkeänä ja työelämää hyödyttävänä. (Vilkka 2015:188–

189.) Luottamus ja avoimuus haastatteluissa, toiveet asioiden parantumisesta tulivat 

teemahaastatteluissa esille.  Työpajoissa näyttäytyi osallistujien kesken innostuneisuus, 

heittäytyminen ja yhteinen tekeminen. Nämä näkyivät etenkin ensimmäisessä työpa-

jassa, johon osallistui myös kotihoitopäällikkö. Tämä viestitti hoitotyöntekijöille kehitettä-

vän asian tärkeyttä toimien samalla esimerkkinä.  

Kehittämistyöpajoihin osallistuneilta hoitajilta kerätty nimetön palaute antaa opinnäyte-

työntekijälle ja kehittämistyöryhmän jäsenille tietoa aiheen tärkeydestä ja toteuttamisen 

onnistumisesta. Voidaan todeta, että tekijät olisivat toivoneet määrällisesti enemmän pa-

lautetta. Onnistumisena voidaan kuitenkin todeta, että 80 % vastanneista suosittelisi työ-

pajatyöskentelyä osaamisen kehittämisessä kotihoidossa. 

Kehittämistyössä tulee vahvasti ilmi, että hoitotyöntekijät toivovat lisää tietoa ja koulusta 

muistisairauksista. Perinteistä koulutukseen osallistumista ei pääosin pidetty hyvänä ja 

hoitajat toivat esille, että siihen ei useinkaan ole mahdollisuutta. Hoitotyöntekijät kokivat 

kollegiaalisen ja moniammatillisen keskustelun hyödylliseksi monesta syystä. Asiakas-

tapausten ja arjesta nousevien esimerkkien kautta käyty hoitotyön tieto ja kokemusten 

jakaminen koettiin hoitotyön voimavaroja lisääväksi. Tiimikokoukset koettiin hyviksi, 

mutta aikaa niihin ei oltu varattu riittävästi ja toisaalta niistä jäi uupumaan suunnitelmal-

lisuus ja kirjaaminen. Kehittämistyössä tuli ilmi, että kotihoitotyö koetaan haastavaksi ja 

raskaaksi. Duffa 2017 ym. esittävät että sosiaali- ja terveysalalla osaaminen liittyy työn-

tekijän ja työyhteisön hyvinvointiin. Työn henkinen ja fyysinen kuormitus on kasvanut ja 

tulee kasvamaan edelleen.  

 

Haastatteluiden tuloksista käy ilmi, että hoitotyön ammatillinen osaaminen kehittyy juuri 

työssä kertyvien kokemuksen kautta. Yksilöön kertynyttä hoitotyön kokemusta ja osaa-
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mista haluttiin jaettavan työyhteisössä nykyistä enemmän.  Moniammatillisia keskuste-

luja ja osaamisen jakamista eri tavoin toteutettuna toivottiin nykyistä enemmän. (Pietilä 

ym. 2010: 265.)  Tulevaisuudessa työyhteisön osaaminen ja yksilön osaamisen sovelta-

minen on osa kokonaisuutta. Osaamisen vaihtuminen on osa työyhteisön vuorovaiku-

tusta, joka on osa organisaation strategiaa. (Duffa ym. 2017: 19.) Tuomi & Sumkin (2012) 

toteavat, että parasta henkilöstön kehittämistä on, kun osaaminen ja arkityön tekeminen 

yhdistetään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Yksikön johto ja esimiehet yhdessä hen-

kilöstön kanssa luovat arkeen liittyvää osaamista kehittävää arkeen liittyvää toimintaa. 

(Tuomi & Sumkin 2012.) 

Kehittämistutkimuksessa pyydettiin hoitotyöntekijöitä mukaan innovoimaan uudenlaisia 

osaamisen kehittämisen tapoja. Repo, Ravantti & Pääkkönen (2015) esittävätkin, että 

esimiehen on tärkeä olla tietoinen hoitohenkilöstön toiveista ja tarpeista osaamisen li-

säämisen suhteen. Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia oppimistilanteita ja oppimisen 

menetelmiä, jotta kaikilla on mahdollisuus hallita osaamistaan. Työhyvinvointi perustuu 

työntekijän kokemukseen hallita työtään. Heidän mukaansa työntekijöiltä tulee kysyä 

minkälaista koulutusta ja osaamista he kokevat tarpeelliseksi työssään. Oppimistyöpa-

joihin osallistui kotihoitotiimin esimiehiä ja tämä on mahdollistanut avoimen vuorovaiku-

tuksen ja on näin lisännyt yhteistyö ymmärrystä kehitettävästä aiheesta arjen tasolla. 

(Repo ym. 2015: 11–12.) 

 

Tässä kehittämistutkimuksessa toteutettua kehittämistyötä voidaan soveltaa jatkossa 

hoitotyön ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Erityisen hedelmällistä kehittämis-

työssä oli organisaatiossa olevan asiantuntijuuden jakaminen, kaikkien osallistuminen ja 

työn arjesta nousevien tarpeiden käytännönläheinen käsitteleminen. Opinnäytetyön to-

teuttamiseen liittynyt kehittämistyö kokonaisuudessaan on ollut tavoitteellista, joustavaa 

henkilöstön osaamisen kehittämistä. Siinä on hyödynnetty organisaation olemassa ole-

vaa asiantuntijuutta ja kokemusta. Se on ollut henkilöstön ketterää henkilöstön koulu-

tusta, joka ei ole vaatinut organisaatiolta suurta resurssointia. (Tuomi & Sumkin 2012.)  

Mäkisalon (2003) mukaan työyhteisön kehittämistyö on välttämätöntä hyvän ja laaduk-

kaan hoidon edistämiseen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on osa tätä. Työpa-

joissa käydyissä keskusteluissa mahdollistui lisäksi hoitotyössä tarvittava ja tärkeä eet-

tinen arvokeskustelu. Asiakasesimerkkien kautta mahdollistui pohdinta yhteisten arvojen 

toteutumisesta muistisairaan asiakkaan hoitotyössä. (Mäkisalo 2003: 23.) 
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Toimintatutkimuksessa kehittämistyö käynnistyy usein työyhteisön sisältä käsin. Tässä 

kehittämistutkimuksessa kehittämisidean alulle panija tulee työyhteisön ulkopuolelta. 

Opinnäytetyöntekijä toimi kotihoidon kanssa yhteistyössä omassa ammatissaan ja tätä 

kautta on kiinnostus herännyt kehitettävään aiheeseen. Tekijän käytännön kokemus ja 

kiinnostus kehitettävään aiheeseen kumpuaa myös aikaisemmasta hoitajan työstä.  

Kehittämistyön ja kotihoitoyhteistyön tekoon on liittynyt epävarmuuksia. Ne ovat liittyneet 

pääosin itse kehittämistyön etenemiseen ja käytännönjärjestelyihin. Tämä on vaatinut 

tekijältä epävarmuuden sietokykyä ja luottamusta yhteistyökumppaneihin.  Kehittämistyö 

on vaatinut tekijältä innostuneisuutta, vastuunottoa ja paljon aikaa. Kehittämistyö on 

edennyt omalla painollaan ja sen lopputulos on selvinnyt vasta kehittämistyön päätyttyä.  

9.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Kehittämistyön päätyttyä on aika arvioida valikoituja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä 

ja niistä johdettuja tuloksia. Opinnäytetyön ja kehittämistutkimuksen tekemiseen liittyy 

eettisesti tarkasteltavia asioita sen kaikissa vaiheissa. Opinnäytetyöntekijä arvioi koko 

kehittämistutkimuksen aikana tehtyjä valintoja ja pyrkii kuvaamaan vaiheet lukijalle sel-

keästi ja perustellusti. (Vilkka 2015:199–201.) Vilkka (2015) esittää, että laadullisessa 

tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa aineiston laatu on määrää merkittä-

vämpi. Tutkimustyön luotettavuutta aineistonkeruun osalta tukee se, että tutkimusai-

neisto on kerätty itse hoitotyön toteuttajilta. Tutkimusaineisto toimii apuvälineenä asian 

ymmärtämisessä tai teoreettisen tulkinnan mahdollistamisena.  Tässä kehittämistutki-

muksessa teemahaastattelemalla pareittain tutkimuskysymysten kannalta keskeisiä 

henkilöitä saatiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Teemahaastatteluin saadut tulokset 

toimivat kehittämistyön pohjana. (Vilkka 2015: 150.)   

Tutkimuksellisen kehittämistyön tekijä ei ole ollut osa työyhteisöä ja se on mahdollistanut 

avoimen tiedonannon haastateltaville.  Yhteistyö kotihoidon tutkimuksesta tiedottajien 

kanssa on ollut sujuvaa ja haastateltavat valikoituivat työelämälähtöisesti eikä opinnäy-

tetyöntekijä ole ollut tuttu entuudestaan haastateltaville. Tutkimuksen aihetta voidaan pi-

tää eettisesti perusteltuna, koska se tuottaa tietoa yhteiskunnallisestikin ajankohtaisesta 

ja kiinnostavasta aiheesta. Kehittämistutkimuksessa tavoiteltiin hoitotyön kehittämistä 

sekä sitä kautta hoitotyöntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääntymistä. (Tuomi 

& Sarajärvi 2011: 125–129.)  
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Tutkimuksellisen kehittämistyön kaikissa vaiheissa siihen osallisia tiedotettiin avoimesti 

kehittämistutkimuksen tarkoituksesta ja menetelmistä.  Tutkimustiedotteessa kerrottiin 

tutkimuksen tarkoitus, aihe ja toteuttamistapa. Haastattelututkimukseen osallistujat alle-

kirjoittivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Haastatteluaineisto 

hävitettiin suunnitelman mukaisesti. Osallistujien henkilöllisyys tai kotihoitotiimit eivät tule 

ilmi opinnäytetyön raportissa. Haastattelussa noudatettiin samaa teemahaastattelu run-

koa tehden lisäkysymyksiä. Hirsjärven & Hurmeen (2000) mukaan tutkija ei saisi johda-

tella haastateltavia haluamaansa suuntaan.  Lisäkysymyksen avulla näin kuitenkin ta-

voitteellisesti tehtiin. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 20.) Tässä tarkoituksena oli saada mah-

dollisimman kattava aineisto, josta asetettuihin tutkimuskysymyksiin voidaan saada vas-

tauksia.  Vilkan (2015) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan sen kaikissa vai-

heissa, suhteessa teoriaan, aineistoon, analyysitapaan, tulkintaan ja johtopäätöksiin jne. 

Tässä tekijä pohtii aineiston keruuvaiheessa tehtyjä valintoja. Sairaanhoitajien haastat-

telut nostivat aineiston edustavuutta ja näin heidät olisi voinut jättää pois haastateltavien 

joukosta. Toisaalta heidän mukaan ottaminen antoi kokonaisvaltaisemman kuvan kehi-

tettävästä aiheesta. (Vilkka 2015: 197.) 

Rautasalon & Sainion (2001) teoriaa ikääntyneen ihmisen kuntoutumista edistävästä 

hoitotyöstä on suhteellisen vanha. Tätä teoriaa on sovellettu ja täydennetty muistisairai-

siin asiakkaisiin suunnaten. Tekijä on koostanut teoriasta näkemyksensä mukaisesti 

keskeiset tekijät ja se on näin ohjannut myös analyysivaihetta. Tavoitteena ollut tutki-

muskysymyksiin vastaaminen ja keskeisten kehittämiskohteiden esiin tuominen. Voi-

daan arvioida, että valittu teoria, kerätty aineisto ovat ohjanneet analyysivaihetta ja näin 

vaikuttaneet tuloksiin. Tekijä perustelee teoriavalintaansa suhteessa tutkimuskysymyk-

siin. (Vilkka 2015: 197.) 

Vilkan (2015) mukaan laadullisen tutkimuksen yhtenä tehtävänä on lisätä osallistujien 

ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. Tässä kehittämistutkimuksessa on tärkeimpänä tar-

koituksena ollut aiheen esille nostaminen tarkasteluun sekä osallistujien ymmärryksen 

lisääntyminen kehitettävästä aiheesta. Tarkoituksena on ollut, että osallistujat ovat ko-

keneet tulleensa kuulluksi ja ovat olleet mukana vaikuttamassa. (Vilkka 2015: 125–126.) 

Toimintatutkimuksen tavoin tässä opinnäytetyössä on tuotettu uutta tietoa työelämän ke-

hittämistyöhön.  Kehittämistyö on kokonaisuudessaan tuottanut luotettavaa tietoa kehi-

tettävästä kohteesta ja syventänyt osallisten ymmärrystä aiheesta. (Heikkinen & Syrjälä 

2006: 147.)   
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9.4 Ajatuksia työn tekemisestä ja jatkotutkimusideoita 

Tutkimuksellisen kehittämistyön tekijä on kokenut prosessin innostavana, opettavaisena 

ja työläänä. Työelämän kehittämistyöhön mukaan saaminen ja työskentely ovat vaati-

neet aikaa ja panostusta niin opinnäytetyöntekijältä kuin työelämän yhteistyökumppa-

neiltakin. Opinnäytetyön aiheen rajautuminen ja kehittämistyön vaiheet sekä lopputulos 

ovat selvinneet työn tekijälle vaihe vaiheelta. Tämä on ollut toisaalta haastavaa mutta 

palkinnut tekijää vaihe vaiheelta. Teemahaastatteluin saatu aineisto oli varsin laaja ja 

sen analyysivaiheeseen liittyi suuria haasteita tottumattomalle tutkimuksellisen opinnäy-

tetyön tekijälle. Analyysivaiheen haastavuutta lisäsi analyysiin valittu vanhahko teoria ja 

sen soveltaminen muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävän hoidon osalta. Pää-

luokkien muodostaminen oli haastava, koska pääluokat antoivat tärkeää tietoa kehittä-

mistyön pohjaksi. Lopulta kuitenkin teoriaohjaavat pääluokat sisältöineen antoivat hyvää 

tietoa kehittämistyön pohjaksi.  

Työpajoissa innostunut työskentely on jäänyt tekijälle mieleen varmasti. Osallistujien 

heittäytyminen ja yhteinen tekeminen on ollut palkitsevaa sekä innostavaa. Opinnäyte-

työntekijä yhdessä koko työryhmän kanssa kokivat vahvoja onnistumisen kokemuksia. 

Jatkotutkimusideat liittyvät luontevasti nyt luodun mallin jatkokehittämiseen ja kokeiluun. 

Mielenkiintoista olisi saada laajemmin henkilöstöä kukaan hoitotyön osaamisen kehittä-

miseen ja käytännönläheisten ja hoitotyön arkea tukevien toteutusten innovointiin sekä 

toteutukseen.  

Työelämäyhteistyö on ollut koko matkalta joustavaa, innostunutta ja aihe on nähty tär-

keänä. Muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittäminen jatkuu 

kotihoidossa ja tarkoituksena on hyödyntää tiimeissä nyt luotua työpajamallia hoitotyön 

kehittämisessä. 

Lopuksi haluan esittää lämpimät kiitokseni koko itäiselle kotihoidolle innokkaasta mu-

kaan lähtemisestä tutkimukselliseen kehittämistyöhön.  
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Teemahaastattelun runko 

Taustatiedot: ammatti, ikä, työkokemus vanhusten hoitotyössä. 

 

1 Millaista on muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävä hoitotyö kotihoidossa?  

 

• Mikä kuntoutumista edistävässä hoitoyössä on keskeistä? 

• Mitkä seikat tukevat kuntoutumista edistävän hoitotyön toteutumista? 

• Mitkä seikat kotihoidon käytännöissä heikentävät kuntoutumista edistävän hoito-

työn toteutumista? 

 

2 Miten muistisairaan asiakkaan kuntoutumista edistävän hoitotyön tavoitteet asetetaan? 

 

• Millaisia tavoitteita asetetaan muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen edistä-

miseksi? 

• Mikä on asiakkaan rooli tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisen arvi-

oinnissa? 

• Mitkä seikat kotihoidon käytännöissä tukevat tavoitteiden toteutumista?                               

• Mitkä seikat kotihoidon käytännöissä heikentävät tavoitteiden toteutumista?    

• Mikä on vastuuhoitajan rooli tavoitteiden asettamisessa ja tavoitteisiin pääsyn ar-

vioinnissa? 

 

3 Millainen hoitajan työskentely edistää muistisairaan asiakkaan kuntoutumista? 

 

4 Millaista ammatillista osaamista hoitajalta vaaditaan muistisairaan asiakkaan kuntou-

tumista edistävässä hoitotyössä? 

 

• Millä tavoilla hoitajien osaamista muistisairaan kuntoutumista edistävästä hoito-

työstä voitaisiin kehittää kotihoidossa? 

• Minkälaisia uuden oppimisen innovaatioita kotihoidossa voitaisiin hyödyntää?  
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Tutkimustiedote 

Hyvä kotihoidon lähi- tai sairaanhoitaja! 

Opiskelen Metropolia Ammattikorkeakoulussa Vanhustyön ylempää ammattikorkeakou-

lututkintoa. Teen parhaillani opintoihini kuuluvaa tutkimuksellista kehittämistyötä. Olen 

valinnut työni aiheeksi kotihoidon hoitotyön kehittämisen muistisairaan asiakkaan osalta. 

Kehittämistyöni keskittyy muistisairaan kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittämiseen 

kotihoidossa. 

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksena on tuottaa suunnitelma kotihoidon hoita-

jien ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Kehittämistutkimuksella tavoitellaan kotihoi-

don asiakkaan toimintakykyisyyden ja hyvän elämän tukemista sekä kotihoidon henki-

löstön työhyvinvoinnin lisäämistä.   

Kehittämistyön tutkimuksellisessa osiossa haastattelen kotihoidon lähi- ja sairaanhoita-

jia. Toivon saavani toteutettavaan teemahaastatteluun 8 lähihoitajaa ja neljä sairaanhoi-

tajaa. Haastattelen saman ammattiryhmän hoitajia pareittain. Haastateltavien luvalla 

käytän nauhuria aineiston tallentamisen ja käsittelyn helpottamiseksi.  

Haastatteluista syntyvää materiaalia käytetään tutkimuksellisen kehittämistyön aineis-

tona. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja niin, ettei kenenkään henkilöl-

lisyys paljastu. Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksellisen kehittämistyön valmistuttua. 

Valmis työ on saatavilla Theseus – tietokannasta. 

Tervetuloa mukaan kehittämään kotihoitoa ja ammatillista osaamista muistisairaan asi-

akkaan kuntoutumista edistävän hoitotyön osalta! 

Terveisin  

Satu Spets, Vanhustyön YAMK opiskelija 

satu. spets (at)metropolia.fi 

p. XXXXX
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Suostumusasiakirja 

Suostumus tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistumisesta 

Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkimushenkilötiedotteen (päivämäärä), joka kos-

kee Satu Spetsin tutkimuksellista kehittämistyötä. 

Tiedotteesta olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksesta 

sekä aineiston keräämisestä ja säilytyksestä. Lisäksi minulla on ollut mahdollisuus saada 

lisätietoja suullisesti. Ymmärrän, että osallistumiseni haastatteluun ja tutkimukselliseen 

kehittämistyöhön on vapaaehtoista. 

Suostun osallistumaan tutkimukselliseen kehittämistyön vapaaehtoisesti 

 

___________________________  ____________________________________ 

Paikka ja aika  Suostumuksen antajan allekirjoitus 

___________________________  ____________________________________ 

Paikka ja aika  Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus 

 

Satu Spets, Vanhustyö YAMK opiskelija 

P. xxxxx, satu. spets (at) metropolia.fi 

 

Suostumus allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Yksi suostumuksen antajalle ja yksi 

suostumuksen vastaanottajalle. 


