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JOHDANTO
Oma koti mahdollisimman pitkään, toimintakykyinen ikäihminen ja viisas
vanhuspolitiikka — siinä ovat lyhyesti Suomen tavoitteet hoitaa ikääntyvän
yhteiskunnan tuomia haasteita. Hyvän terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ohjataan ikäihmisiä kaikissa palveluissa. Kotona asumista halutaan
tukea monin keinoin. Myös ikäihmiset itse haluavat asua omassa kodissa.
Elämänlaadun kannalta ajateltuna oma koti on ikäihmiselle paras paikka
asua. Kodin tuttu toimintaympäristö tukee toimintakykyä ja arjesta selviytymistä. (Tepponen, 2016, s. 6–7) Suomi on ollut aina hyvinvoinnin maa,
jossa on arvostettu ikäihmisiä. Arvokkaan vanhuuden kokemus on edelleen ensisijaista eikä kotona asuminen saa ikääntyessä muuttua pelottavaksi ja turvattomaksi asiaksi. (Aaltonen, 2014. s. 4)
Useiden vuosien ajan on kehitetty ikäihmisten palveluja ja ikääntyneiden
toimintakyky on parantunut 2000-luvulla. Osittain tämä korvaa ikääntyneiden määrän lisääntymisen, mutta tulevaisuudessa tarvitaan edelleen,
etenkin vanhemmissa ikäluokissa, ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn
edistämiseen kohdennettuja toimia hyvinvoinnin takaamiseksi. (Sainio
ym., 2012, s. 124; Jylhä ym., 2009, s. 2285) STM:n viimeisin laatusuositus
ja hallituksen kärkihanke koti- ja omaishoitoon ovat suunnanneet huomiota ikäihmisen kotona asumisen mahdollistamiseen. Ikäihmisten osallistumista hoitoonsa tuetaan enemmän. Heidän tarpeisiinsa vastataan entistä asiakaslähtöisimmillä, monipuolisimmilla ja kuntouttavilla palveluilla.
Hyvinvointi- ja turvallisuusteknologialla katsotaan olevan tulevaisuudessa
merkittävä vaikutus ikäihmisten kotona selviytymiselle. (STM, 2017b, s. 8,
13, 24)
Tämän opinnäytetyön aiheena on ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen
kotihoidossa. Työn tilaajana on Ikäihmisten palvelut Janakkalassa. Aihe valittiin, koska tavoitteena on Janakkalan kotihoidon palvelujen laadun parantaminen hoitajien toimintaa kehittämällä. Hoitajia ohjataan asiakkaiden toimintakyvyn heikentymisen tunnistamisessa ja arvioinnissa. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja jakaantuu kolmeen osaan. Teoreettisessa viitekehyksessä selvitetään ikääntymistä toimintakyvyn näkökulmasta ja toimintakyvyn heikentymistä. Sen jälkeen kuvataan toimintakykyyn osa-alueet, niiden arviointia sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Lopuksi selvitetään, miten kotihoidon palveluissa huomioidaan ikääntynyt
asiakas, ja miten tuetaan hänen selviytymistään kotona asiakas- ja voimavaralähtöisesti. Tietoperustana käytetään näyttöön perustuvaa toimintaa,
tutkimuksia sekä kirjallisuutta. Toiminnallinen osuus alkaa tehdyn projektin vaiheiden kuvauksella ja viimeisenä esitellään tehty tuote: ohjeistus kotihoidon työntekijöille. Ohjeistukseen kootaan huomioitavat tekijät fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueilta internetissä olevalle Padlet.com-sivuston alustaan.
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Olen ollut kiinnostunut vuosia ikäihmisten toimintakyvyn edistämisestä
toimiessani sairaanhoitajana kotihoidossa. Ikäihmisten hoitoisuus on
muuttunut paljon näiden vuosien aikana. Nykyään kotihoidossa hoidetaan
entistä sairaampia ja toimintakyvyltään heikentyneitä ikäihmisiä. Tämä näkyy asiakkaiden hoidossa hoitajilla kuluneen ajan kasvussa Janakkalan kotihoidossa. Suurimmassa tuntivälyksessä, yli 31- noin 60 tuntia kuukaudessa, olevien asiakkaiden määrä on noussut puolella vuosien 2017-2018
vaihteessa. (Ruokonen, 2018; Ruokonen, 2019)
Ennalta ehkäisevä ja ylläpitävä hoitotyö on entistä tärkeämpää jäljellä olevan toimintakyvyn tukemisessa. Mitä aiemmin ammattitaitoinen hoitohenkilökunta huomaa toimintakykyä uhkaavia tekijöitä fyysisellä, psyykkisellä, kognitiivisella tai sosiaalisella osa-alueella, sitä paremmin nopea reagointi vaikuttaviksi todetuilla toimenpiteillä auttaa ikäihmistä selviytymään toimintakykyisempänä kotona. (STM, 2017b, s. 16, 18–19) Erilaisten
riskitekijöiden huomaaminen ja sopivien auttavien keinojen löytyminen tekee hoitotyöstä mielenkiintoista. Ikäihmisen hoitotyö ja hänen tukemisensa saavuttamaan hyvinvointia ja elämän mielekkyyden kokemuksia on
palkitsevaa myös minulle hoitajana.
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2

IKÄÄNTYMINEN JA TOIMINTAKYVYN MUUTTUMINEN
Tässä luvussa selvitetään ikääntymistä toimintakyvyn näkökulmasta ja
määritetään toimintakyvyn käsitettä. Ikäihmisen normaalien vanhenemismuutosten vaikutuksia toimintakykyyn kuvataan lyhyesti. Viimeiseksi käsitellään toimintakyvyn säilymistä uhkaavia riskitekijöitä ja hyvinvointia ylläpitäviä tekijöitä. Riskitekijät saattavat johtaa päivystys- ja sairaalakierteiseen sekä pahimmassa tapauksessa ikäihminen joutuu siirtymään ympärivuorokautiseen hoitoon.

2.1

Ikääntymisen vaiheet
Julkisessa keskustelussa, toimintakykyyn perustuvassa ikääntymiskäsityksessä ja tutkimuksissa katsotaan vanhuuden alkavan noin 75-vuoden iässä.
(Verneri, 2017) Sosiaalihuoltolakia laatiessa on myös huomioitu ikäihmisen
heikkenemisen alkavan 75-vuoden iässä. Lakiin on kirjattu yli 75-vuotiaan
saavan palvelutarpeen arvioinnin tilanteen mukaan kiireellisesti tai kiireettömästi määräajassa. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 36 §)
Ikäihmisten hoidossa kuulee ajoittain asiakkaan, hänen läheisensä tai terveydenhuollon ammattilaisen vetoavan ikäihmisen korkeaan ikään arvioitaessa palveluiden tarvetta. Ikääntymistä ja ikäihmisen palveluntarvetta ei
sidota kuitenkaan kronologiseen eli kalenteri-ikään vaan ikäihmisen toimintakyvyn heikkenemiseen. (Valtionkonttori, 2015)
Gerontologisessa kirjallisuudessa puhutaan ihmisen ikävaiheista. Kolmannessa iässä ihmiset ovat eläkkeelle jääneitä, mutta toimintakykyisiä ikäihmisiä. Neljännessä iässä alkaa vanhuus, jolloin toimintakyky heikkenee, ja
tarvitaan muiden apua kotona selviytymiseen. Aiemmin puhuttiin myös
enemmän viidennestä iästä. Silloin ikäihmisen toimintakyvyn katsottiin
olevan merkittävästi alentunut. Hän ei pysty enää kotona asumaan vaan
siirtynyt tai siirtymässä ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan. (Hyttinen,
2010, s. 43–44; Rajaniemi, 2007, s. 30) Nykyään, noin kymmenen vuotta
ajassa eteenpäin, STM toteaa tutkimusten perusteella toimintakyvyltään
paljon heikentyneen ikäihmisen pystyvän asumaan kodissaan koko elämän. Tämä on mahdollista, jos ikäihmisen kognitiivinen toimintakyky sallii
sen. Kotona asuminen onnistuu nykyisen palvelujärjestelmän avulla, koska
kotiin saadaan järjestettyä monipuolisesti palveluja, teknologiaa ja apuvälineitä. (STM, 2017a, s. 9)
Suomessa on tutkittu ikäihmisten selviytymistä kotona vuosina 1998-2013.
Tutkimuksessa todettiin suurimman osan ikäihmisistä asuvan kotona kahden viimeisen elinvuoden aikana. Ympärivuorokautiseen hoitoon siirryttiin
vasta viimeisten elinkuukausien aikana. 70-vuoden ikäisenä kuolleista 60
prosenttia vietti hoidossa alle kolme kuukautta viimeisen kahden vuoden
aikana. Vain alle kaksi viikkoa ennen kuolemaa hoidossa oli hiukan alle
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kymmenen prosenttia. Tutkimuksessa mukana ollut tutkija kuitenkin toteaa, että dementian ja ikäihmisten määrän kasvamisen takia ympärivuorokautisen hoidon tarve on tutkimuksen jälkeen lisääntynyt ja tulee lisääntymään tulevaisuudessa. (Aaltonen, 2018, s. 7)
2.2

Toimintakyvyn määritelmä
Toimintakykyä on määritetty ja jaettu osa-alueisiin monin tavoin eri tieteiden alueilla. Yhtenäistä määritelmää eikä jakoa ole saatu muodostettua.
(Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta 2017, s. 292) WHO on tehnyt kansainvälisen määritelmän, jossa ajatellaan ihmisen olevan yksilöllinen ja tavoitteellinen toimija. Hänen toimintakykynsä muodostuu terveydentilan,
ympäristön- ja yksilötekijöiden vaikutuksesta. Ihmisen toimintakyvyllä ilmaistaan hänen selviytymistään elinympäristössään hänelle merkityksellisistä päivittäisistä toimista. (Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta, 2017,
s. 292; Paltamaa & Anttila, 2015, s. 15)
Ikäihmisen toimintakyvyssä näkyy osa-alueiden jatkuva riippuvuus sekä
vaikutus toisiinsa. Muutos yhdellä osa-alueella, esimerkiksi kuulon heikkeneminen, voi tehdä suuria muutoksia yhteen tai useampaan osa-alueeseen. (Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta, 2017, s. 293) Tähän opinnäytetyöhön toimintakyvyn osa-alueiksi valittiin fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalisen toimintakyky. Valinta tehtiin, koska THL:n ylläpitämä
Toimia-tietokanta (2011) suosittaa näiden neljän toimintakyvyn osa-alueen mittaamista aina palvelutarpeen arvioinnissa. Kotihoidossa suoritetaan palvelun tarpeen arviointia jatkuvasti. Ikäihmisen toimintakykyä arvioidaan kotihoidon palvelujen saamisessa. Arviointia tehdään myös koko
kotihoidon asiakkuuden ajan ikäihmisen palvelujen lisäämisestä tai vähentämisestä toimintakyvyn ja avuntarpeen mukaan. Ikäihmisen toimintakyvyn heiketessä merkittävästi arvioidaan hänen ympärivuorokautista hoitonsa tarvetta. Toinen vaikuttava tekijä näiden neljän osa-alueen valintaan
oli laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 § 3). Siinä on käytetty samaa osaaluejakoa määritellessä ikäihmistä, toimintakykyä ja palveluntarvetta.
Hoitotyön käytännössä edelleen korostuu toimintakyvyn fyysisten tekijöiden huomiointi ja arviointi. Klemolan (2016, s. 125–126) tutkimuksessa todettiin hoitajien pitävän ikäihmisen toimintakykyä pääasiassa fyysisinä toimintoina, sairauskeskeisenä ja toimintakyvyn muutoksen suunnan olevan
yleensä negatiivinen. Toimintakykyä arviointia tehtiin lähinnä hoitajan näkökulmasta eikä huomioitu asiakkaan, hoitoon osallistuvien läheisten ja
palvelujen näkökulmia yhdessä. Myös Eheän Elämän Ehtoo-hankkeen tutkimuksessa hoitajat käsittivät toimintakyvyn olevan perustoimintoja,
vaikka osasivat jakaa toimintakyvyn eri osa-alueisiin (Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta, 2017, s. 297) Tämän perusteella on edelleen jatkettava
toimintakyvyn huomioinnissa fyysisyyden lisäksi muiden osa-alueiden vahvistamista.

5
2.3

Normaalien vanhenemismuutosten vaikutus toimintakykyyn
Ihmisen normaali biologinen vanheneminen vaikuttaa toimintakykyyn. 75vuoden jälkeen vanhenemismuutokset yleensä lisääntyvät. Vanheneminen näkyy kehon rakenteessa, aistitoiminnoissa ja keskushermostossa.
Näihin muutoksiin vaikuttavat ihmisen perimä, ympäristö, jossa hän on
elänyt ja omat elämäntavat. Perimä vaikuttaa toimintakykyyn vähemmän
kuin elinympäristö ja elämäntavat. (Valtiokonttori, 2015; Verneri, 2017)
Normaalit vanhenemisen muutokset eivät heikennä toimintakykyä paitsi
stressitilanteissa. Fyysisessä toimintakyvyssä kehon vanheneminen näkyy
ryhdin etukumaruudessa ja kehon jäykkyydessä. Ikäihmisen liikkuminen ja
päivittäisten toimintojen suorittaminen hidastuvat. Hän huomaa väsyvänsä nopeammin ja vapinaa voi ilmaantua. Aistitoiminnoista kuulo ja
näkö heikentyvät eniten, mutta aisteihin tulee muitakin muutoksia. Psyykkinen toimintakyvyn muuttuminen vanhetessa voi näkyä ikäihmisen haavoittuvuudessa. Hän reagoi herkemmin erilaisiin asioihin ja persoonalliset
piirteet alkavat korostua. (Hyttinen, 2010, s. 42–43, 48; Valtionkonttori,
2015) Lähimuistin huononeminen ja uusien asioiden mieleen jäämisen vaikeutuminen ovat ikäihmisen kognitiivisen toimintakyvyn normaaleja muutoksia (Hyttinen, 2010, s. 42). Sosiaalisessa toimintakyvyssä näkyy muiden
osa-alueiden vaikutus. Esimerkiksi ikäihmisen liikkumisen hidastuessa ja
hänen väsyessä helpommin, hän ei halua tai jaksa lähteä liikkeelle kodistaan. Myös ikäihmisen vierailut saattavat lyhentyä tai hän haluaa tavata
läheisiään vain kotona. Kotona vietetty aika alkaa sen tähden vähitellen lisääntymään koko ajan enemmän.
Ikäihmiset itse pelkäävät ja kokevat toimintakyvyn heikkenemistä liikkumisen huonontumisen ja kaatumisen pelon takia. Myös sairauskohtaustenpelko, muistihäiriöt, aistitoimintojen heikentyminen ja voimien väheneminen sekä autettavaksi joutumisen pelko huolettavat ikääntyneitä. (Ylä-Outinen, 2012, s. 149) Ikäihmiset toivat myös Hutnikin ym. tutkimuksessa
esiin huolensa fyysisen toimintakyvyn heikkenemisestä. Se näkyi liikkumisen vaikeutumisena, näön huononemisena, mutta myös käsien huonontuneena toimintana asioiden tekemisessä (Hutnik, Smith & Koch, 2012, s.
816). Lisäksi ikäihmiset kokevat itsessä tapahtuvien sisäisten muutosten
vaikuttavan toimintakykyyn. He kokivat ikääntyessään muutoksia tapahtuneen luonteessaan ja käytöksessään. Niiden myötä, esimerkiksi uudet toimintatavat, eivät tunnu mielekkäiltä, kriittisyys voi lisääntyä ja aloitekyky
voi heikentyä. (Uotila, 2011, s. 49)

2.4

Toimintakyvyn heikentyminen ja kotona selviytyminen
Ikäihmisen kotona selviytymiseen vaikuttavat monet tekijät. STM:n laatusuosituksessa ohjataan huomioimaan ikäihmisten palvelujen vaikuttavuus heihin, ja erityisesti palvelujen tarvetta lisäävät riskitekijät. Riskitekijät huomioimalla, käyttämällä niihin kohdennettuja toimenpiteitä, voidaan
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vähentää tai estää ikäihmisten palvelujen tarvetta. (STM, 2017b, 16) Kuvaan 1 on koottu ikäihmisen kotona pärjäämiseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, jotka tutkitusti vaikuttavat selviytymiseen. Tekijät ovat
jaettu vasemmalla puolella oleviin hyvinvointia haittaaviin riskitekijöihin ja
oikealla oleviin hyvinvointia ylläpitäviin tekijöihin. Muutos yhdellä osa-alueella voi johtaa hauraan tasapainon muuttumiseen merkittävästi. (Jämsen
2017a, s. 2592–2532)

Kuva 1.

Kotona pärjääminen ja toimintakyky (Jämsen, 2017a, s.
2592–2532).

Ikääntyneillä sairaudet aiheuttavat toimintakykyyn lievistä vaikea-asteisiin
olevia muutoksia. Kotihoidon asiakkaina olevat ikäihmiset ovat jo toimintakyvyltään heikentyneitä johtuen sairauksista tai muista toimintakykyä
alentavista tekijöistä. Heidän yleisimpiä sairauksiansa ovat muistisairaudet, sydänsairaudet, diabetes ja osteoporoosi. (Heinola, 2007, s. 19)
Toimintakyvyltään heikentyneen asiakkaan sairastuessa on huomioitava
mahdolliset geriatriset oireyhtymät, jotka saattavat vaikuttaa tilanteeseen
merkittävästi. Geriatrisia oireyhtymiä ovat kognition heikkeneminen, aliravitsemus ja gerastenia, jota kutsutaan myös hauraus-raihnausoireyhtymäksi. (Jämsen, Lönnroos & Stranberg, 2017, s. 2497) Jäntti (2016) on määritellyt geriatrisiin oireyhtymiä olevan edeltävien lisäksi kaatuilun, depression, akuutin sekavuustilan, pidätyskyvyttömyyden, ummetuksen ja univaikeudet. Strandberg (2018, s. 2537) taas mainitsee myös kroonisen kivun
ja osteoporoosin aiheuttamat murtumien kuuluvan oireyhtymiin.
Toimintakyvyltään paljon heikentynyt, hauras ikäihminen voi joutua herkästi päivystyskäyntien ja sairaalakierteeseen. Tällöin kotona selviytymistä
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tukevien ja heikentävien tekijöiden tasapainosta on huomioitava hoidossa
tarkoin. (Jämsen, 2017b, s. 2592–2532) Sairaalahoidon jälkeen on aina
huolehdittava ikäihmisen kotona selviytymisestä asianmukaisella kotihoidolla ja kuntoutuksella. Kotihoidon asiakkaista on lähes puolella muistisairauden diagnoosi ja jopa 80 %:lla on kognition vajaus. Sairaalasta kotiutuessa nämä asiakkaat joutuvat harjoittelemaan päivittäisiä toimintojaan uudelleen. Esimerkkeinä toiminnoista voi olla, missä ikäihmisen kotona on
vessa, ja miten siellä toimitaan. Kuinka hän pääsee parhaiten ylös vuoteesta, mistä hän löytää ruokaa ja kuinka turvapuhelin tai puhelin toimii.
Näiden toimintojen uudelleen oppiminen on muistisairaalle mahdollista.
Se vaatii kuitenkin läheiseltä tai hoitajalta aikaa siihen, ja ikäihmistä saatetaan joutua kädestä pitäen ohjaamaan. (Finne-Soveri, 2016, s. 1739 –1740)
Erityisen tärkeää on huomioida ympärivuorokautisen hoidon tarvetta aiheuttavia riskitekijöitä ja puuttua niihin ennalta ehkäisevästi. Viimeistään
ongelmien tultua esiin aloitetaan tilannetta korjaavat toimenpiteet. Ikäihmisistä noin 75 prosentilla on suurin syy joutua hoivapalveluihin muistisairauden aiheuttaman kotona pärjäämättömyys. (STM, 2017a, s. 17). Kuvaan
2 on kerätty Voutilainen & Löppönen (2016) sekä Collianderin & Ruoppilan
(2018, s. 32) mainitsemat ympärivuorokautista hoitoa aiheuttavat riskitekijät.

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON TARPEEN RISKITEKIJÄT :
KESKIVAIKEAN MUISTISAIRAUDEN AIHEUTTAMA TOIMINTAKYVYN LASKU
AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT
SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET
MASENNUS
LONKKAMURTUMA
NÄÖN HEIKENTYMINEN
VIRTSAINKONTINENSSI
DIABETES
YKSIN ASUMINEN
VAJEET PÄIVITTÄISISSÄ TOIMINNOISSA
MONILÄÄKITYS
ASUINYMPÄRISTÖN ESTEELLISYYS
SOSIAALISTEN VERKOSTOJEN TOIMIMATTOMUUS
ELINTAPOJEN EPÄTERVEELLISYYS

Kuva 2.

Ympärivuorokautisen hoidon tarpeen riskitekijät (Voutilainen & Löppönen, 2016; Collianderin & Ruoppila, 2018, s. 32).
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3

IKÄIHMISEN TOIMINTAKYVYN OSA-ALUEET JA ARVIOINTI
Tämän luvun keskeiset asiat ovat toimintakyvyn osa-alueet: fyysinen,
psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky, niiden tutkitut riskitekijät ja ongelmat. Jokaisen osa-alueen riskitekijöiden ehkäisyä, toimintakyvyn vahvistamisen keinoja ja hyviä toimintatapoja käsitellään jokaisen
osa-alueen viimeisessä kappaleessa. Toimintakyvyn arviointia selvitetään
geriatrisen arvioinnin avulla.

3.1

Fyysinen toimintakyky
Fyysinen toimintakyky määritellään ihmisen voimavaraksi, joka auttaa
häntä selviytymään päivittäisistä toiminnoista elämässä. Päivittäisissä toiminnoissa tarvitaan kuvaan 3 koottuja tekijöitä. (Colliander & Ruoppila,
2018, s. 24–26; THL, 2015; Voutilainen, 2010, s. 125)

FYYSISEN TOIMINTAKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT :
LIIKKUMISKYKY
MOTORISET TAIDOT
LIHASKUNTO
KESTÄVYYSKUNTO
NIVELTEN LIIKKUVUUS
KEHON ASENNON JA LIIKKEIDEN HALLINTA
NÄITÄ KOORDINOIVA KESKUSHERMOSTON TOIMINTA
YLEISKUNTO
AISTIT
VERENKIERTOELIMISTÖ
HENGITYSELIMISTÖ

Kuva 3.

Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät (Colliander &
Ruoppila, 2018, s. 24–26; THL, 2015; Voutilainen, 2010, s.
125).

Ympäristötekijät laitetaan usein omaksi osa-alueeksi toimintakyvyn osaalueiden jälkeen. Tässä työssä päädyttiin ne liittämään fyysisen toimintakykyyn, koska siihen vaikuttavat myös asunnon ympäristötekijät. Niitä ovat
asumisen turvallisuus, asunnon ja lähiympäristön esteettömyys sekä lähipalvelujen saanti. (Colliander ja Ruoppila, 2018, s. 24–25)
Ikäihmisen fyysisen toimintakyvyn riskitekijöitä ovat liikkumis- ja tasapaino-ongelmat sekä lihasvoimien väheneminen, mitkä altistavat tapaturmille. Taustalla saattaa olla jo useampi kaatuminen. Ulkona liikkuminen on
jäänyt. Ikäihmisen ravitsemustila saattaa olla heikentynyt yksipuolisen ravinnon, vähäisen energian tai proteiinin saannin takia. Ikäihminen on voinut laihtua useamman kilon lyhyessä ajassa. Hänellä voi olla hauraus-raih-
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nausoireyhtymään kuuluvia merkkejä, kuten lihaskatoa, laihuutta ja liikkuminen on hidastunut. Päihteiden runsas käyttäminen on ikäihmiselle merkittävä riskitekijä. Myös runsas sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö on
edellä mainittujen tutkittujen riskitekijöiden lisäksi toimintakykyyn vaikuttava asia. Lisäksi suuret elämän muutokset lähiympäristössä voivat aiheuttaa riskiä toimintakyvylle, esimerkiksi muutto maaseudulta taajamaan. Erilaiset liikkumisympäristön esteet tai turvattomuus vähentävät liikkumista.
Pitkäaikaissairaudet ja monilääkitys voivat aiheuttaa terveyden heikentymistä ja toimintakyvyn laskua. Näihin riskitekijöihin on kehitetty kohdennettuja toimenpiteitä, joilla pyritään ennalta ehkäisemään palvelujen tarvetta. (STM, 2017b, s. 16)
Sydämen vajaatoiminta on ikäihmisillä merkittävä terveydentilaa heikentävä oireyhtymä. Vajaatoimintaa sairastavista suuri osa on yli 75-vuotiaita.
80-vuotta täyttäneistä joka toisella sydämen vajaatoimintaa. Ikäihmisten
määrän lisääntyessä vajaatoiminnan sairastavuus ja hoitokulut korostuvat
entisestään. Sydämen vajaatoiminta heikentää ikäihmisen elämän laatua,
ja tarkka seuranta on erittäin tärkeää vähentämään lääkäri- ja sairaalahoidon tarvetta. Ikäihmisillä sydän- ja keuhkosairaudet, diabetes ja tulehdustilat voivat lisätä riskiä saada sydämen vajaatoimintaa. (Haapanen, 2016)
Sydämen vajaatoiminnan hoidossa on painon, turvotusten ja muiden oireiden seurannalla suuri merkitys. Tilanteen tarkalla ja nopealla hoidolla saadaan ehkäistyä sairaalajaksoja, joihin vajaatoiminta saattaa nopeasti johtaa ikäihmisten kohdalla. (Hotus, 2018) Sydämen vajaatoiminnan oireista
jalkaturvotuksia ja hengenahdistusta esiintyy muissakin sairauksissa. Hengenahdistusta aiheuttavat astma, keuhkoahtaumatauti ja keuhkoembolia.
Turvotuksia aiheuttavia sairauksia ovat laskimotukos, ruusuinfektio ja laskimoiden vajaatoiminta. (Kunnamo, 2007; Hannuksela-Svahn, 2015) Vaikea hengenahdistutilanne voi yllättää kotona. Silloin on tärkeää osata huolehtia ihmisen elintoiminnoista: tajunnasta, hengityksestä ja verenkierrosta. (Castrén, Korte & Myllyrinne, 2017)
Hauraus-raihnausoireyhtymän mahdollisuus pitää huomioida ikäihmisen
toimintakyvyn laskiessa, etenkin jos muita sairauksia tai oireyhtymiä ei
löydy taustalta. Siinä ikäihmisen terveydentila on heikentynyt merkittävästi. Ikäihmisen stressinsietokyky on alentunut, joka on seurausta monen
elinjärjestelmän yhtäaikaisesta heikentymisestä. Nämä aiheuttavat usein
vakavaa toimintakyvyn laskua. Oireyhtymä lisääntyy ikääntyessä, ja sitä
esiintyy 10-20 prosentilla ikäihmisistä. Etenkin naisten kohdalla se lisää
kuolleisuutta kahden vuoden sisällä. Oireyhtymän vaikeutumisen estämiseen pitää puuttua nopeasti kuntouttavilla toimenpiteillä. (Suomen Akatemia, 2014; Strandberg, Viitanen, Rantala & Pitkänen, 2006, s. 1495–1500)
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3.1.1 Fyysisen toimintakyvyn ja ympäristötekijöiden arviointi
Fyysistä toimintakykyä arvioitaessa huomioidaan ikäihmisen sairaudet ja
niiden vaikeusaste. Muiden sairauksien lisäksi selvitetään, onko hänellä geriatrisia oireyhtymiä. Ikäihmisen lääkehoito on hyvä päivittää säännöllisin
väliajoin. Monilääkitystä on hyvä pyrkiä purkamaan mahdollisuuksien mukaan. Lääkitysten vaikutuksia ikäihmisen toimintakykyyn arvioidaan. Havainnoidaan ikäihmisen kykyä selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista ja
arjen askareista. Selviytymisen arviointiin kuuluu myös huomioida suorittamiseen kuluva aika. Jos ikäihmisellä kuluu runsaasti aikaa tai hänen pikainen väsymisensä toimintoja tehdessä, kertovat ne lähiaikoina selviytymisen vaikeutumisesta. (Colliander ja Ruoppila, 2018, s. 31)
Ravitsemustila kartoitetaan kysymällä, hoitajien huomioiden perusteella ja
läheisiltä tarkistamalla. Painoa seurataan vähintään x1/kk, mutta tarvittaessa useammin. MNA-testillä saadaan mitattua virhe- ja aliravitsemusriskiä. Testi on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden testaukseen. Eritystoimintoja selvitetään, koska inkontinenssi saattaa vaikeuttaa kotona selviytymistä merkittävästi. Kiputilanteen arviointi on tärkeää kipumittarilla, havainnoilla ja
kysymällä. Ikäihmisen, etenkin muistisairaan kohdalla, on mietittävä, millaista mittaria tai tapaa käytetään todellisen tilanteen selviämiseksi. Aistitoiminnot ja ihon kunto tarkastetaan. Liikuntakyky ja apuvälineiden tarve
kartoitetaan. (Voutilainen, 2010, s. 129–130; Heinola & Luoma, 2007, s. 41;
Gery ry., n.d.) Fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa on erityisen tärkeää
huomioida, jos ikäihmisellä on ollut kaatumisia. Niiden ennaltaehkäisy ylläpitää toimintakykyä ja kotona selviytymistä merkittävästi. (Pajala 2012,
s. 16)
Fyysisen toimintakyvyn arviossa on tarpeellista hoitotyön ja lääketieteen
asiantuntijoiden lisäksi hyödyntää kuntoutuksen asiantuntijuutta, esimerkiksi fysioterapeutin ja toimintaterapeutin osallistuminen arviointiin on
hyödyllistä. (Voutilainen, 2010, s. 130). Ikäihmisen liikkumiskyvyn ja tasapainon ongelmien arvioinnissa käytetään toimintakykymittaria apuna, esimerkiksi SPPB-testiä eli lyhyen fyysisen suorituskyvyn testistöä. Se on
helppo tehdä ikäihmisen kotona pienissäkin tiloissa. (Ikäinstituutti, n.d.)
Ympäristötekijöiden arvioinnissa selvitetään ikäihmisen liikkumista ja toimimista kotona. Siinä huomioiden asunnon sisällä liikkumisen vaikeus ja
ulospääsyn hankaluus. Asunnon varustetaso, kodin toimivuus tarkastetaan, ja millaiset säilytystilat ovat apuvälineille, esimerkiksi rappukäytävä
tai varasto rollaattorille. Haasteellista voi olla hissin puuttuminen kerrostalossa. Huonoa suunnittelua on ahtaat kylpytilat ja suihkukaappi sekä
puutteellinen keittiötila. Tarvittaessa ikäihmisen kodissa tehdään kartoitus
kodinmuutostöihin. (Voutilainen, 2010, 129; Heinola & Luoma, 2007, s. 41;
Ylä-Outinen 2012, s. 146)
Jos ikäihminen liikkuu säännöllisesti lähiympäristössään, huomioidaan esteettömyys pihapiirissä, ja arvioidaan yksin liikkumisen turvallisuutta.
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Ikäihmisen omat toiveet ulkoilusta selvitetään. Tarvittaessa yritetään
saada ystäväpalvelusta tukea, turvaa ja seuraa ulkoiluun, jos läheisillä ei
ole mahdollisuutta osallistua. (Voutilainen, 2010, s. 129; Heinola & Luoma,
2007, s. 41; Ylä-Outinen 2012, s. 146)
3.1.2 Fyysisen toimintakyvyn parantaminen
Fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa ja sen edistämistä on tutkittu paljon, ja
erilaisia keinoja on löydetty. Kuvassa 4 on koottuna tässä luvussa käsiteltävät fyysistä toimintakykyä parantavat keinot.

FYYSISTÄ TOIMINTAKYKYÄ PARANTAVAT KEINOT:
SÄÄNNÖLLINEN JA MONIPUOLINEN LIIKUNTA
TAPATURMINEN VÄLTTÄMINEN
MONIPUOLINEN JA RIITTÄVÄ RAVITSEMUS
LEVON JA AKTIIVISUUDEN TASAPAINO
HYVÄ UNI
PITKÄAIKAISSAIRAUKSIEN HOITO
D-VITAMIINI JA TARVITTAESSA KALKKI
SUUNHOITO
ERITTÄMISONGELMIEN HOITO
KIVUN HOITO
ONNISTUNUT LÄÄKEHOITO
INFLUENSSA- JA PNEMOKOKKIROKOTUKSET

Kuva 4.

Fyysistä toimintakykyä parantavat keinot (Hyttinen, 2010, s.
48–49; Valtionkonttori, 2015).

Säännöllinen, monipuolinen liikunta ja tapaturmien välttäminen turvaavat
ikäihmisen fyysistä toimintakykyä päivittäisissä toiminnoissa. Kun syö monipuolista ravintoa riittävästi, huolehtii sopivasta tasapainosta levon ja aktiivisuuden välillä ja nukkuu riittävästi, ikäihmisen terveys ja vireys pysyvät
kunnossa. (Valtiokonttori, 2015; Hyttinen, 2010, s. 48)
Ikäihmisen yleiskunnolla on merkitystä hänen terveydentilaansa. Vanhenemistaan voi hidastaa ja yleiskuntoa parantaa huolehtimalla hyvistä elämäntavoista. Yleiskunnon laskuun on usein syynä pitkäaikaissairaus, joka
hitaasti aiheuttaa kehon rappeutumista. Sairauksien hyvä hoito ylläpitää
yleiskuntoa. (Hyttinen, 2010, s. 48; Valtionkonttori, 2015) Verenpaineen
ja pulssin mittaus säännöllisesti on merkittävä asia ikäihmisen voinnin
seurannassa. Terveydentilan muutostilanteissa on hyvä verrata arvoja
aiempiin tuloksiin. (Majahalme, 2014)
Ikäihmisen liikkumiskyvyssä on tärkeintä päästä liikkumaan omassa kodissa paikasta toiseen. Liikkumiseen vaikuttavat ikäihmisen motoriset taidot ja hänen lihaskuntonsa. Motorisiin taitoihin luetaan kuuluvan reaktio-
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ja koordinaatiokyvyt, tasapaino sekä kinesteettinen erottelukyky. Lihaskuntoon kuuluvat lihasvoima ja -kestävyys ja notkeus. Kun ikäihmistä ohjataan ylläpitämään ja voimistamaan näitä asioita, ehkäistään tapaturmien
sattumista ja kehitetään hänen liikkumiskykyään. (Voutilainen, 2010, s.
125) Samalla tuki- ja liikuntaelimistön toiminta paranee ja liikehallinta kehittyy. Kehon rasittaminen liikunnalla parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyyttä sekä ehkäisee niiden sairauksia. (UKK-instituutti, n.d.)
Tutkimuksissa on todettu ikäihmisten, jotka ovat keski-ikäisinä olleet liikunnallisesti aktiivisia, ovat ikääntyneinäkin liikuntakykyisempiä liikkumattomiin verrattuna. Kuntoutuksen toimenpiteitä ehdotetaan keskitettävän
vähän liikkuville, hauraus- raihnausoireyhtymää sairastaville tai sen esiasteessa oleville. (Tikkanen, 2015, s. 52) Pienikin liikkuminen voi vaikuttaa
positiivisella tavalla terveyteen ja mielialaan eikä ikäihminen ole koskaan
liian vanha toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnalla (Kallinen & Kujala,
2013, s. 156).
Ikäihminen tarvitsee yleiskuntonsa ja liikuntakyvyn ylläpitoon hyvää ravintoa ja nesteiden saantia. Energian tarve laskee ikääntyessä mutta riittävä
energian saanti on aina yritettävä turvattava. Ravitsemuksen energiapitoisuuden lisäämiseen löytyy monenlaisia keinoja ravitsemusohjeista. Proteiinien saannista on huolehdittava hyvin. Ikäihmisen luusto saattaa tarvita
lisäksi kalsiumia. THL suosittelee D-vitamiini 20 mikrogrammaa kaikille yli
75-vuotiaille. Kaatumisessa vahva luusto suojaa murtumilta. Ikäihmisillä
voi olla janon tunteen puutetta, ja hän unohtaa juomisen tärkeyden. Saattaa myös olla, ettei hän saa itse otettua juotavaa tai hän ei enää ymmärrä
juomisen tärkeyttä kognition laskun takia. Ikäihminen voi välttää juomista
myös WC-käyntien tai kastelun vähentämiseksi. Tehostettua ruokavaliota
käytetään tarvittaessa, esimerkiksi sairastuessa, haavojen hoidossa, ennen
leikkausta tai aliravitsemustilanteessa. (Hyttinen 2010, s. 48–49; THL,
2018c; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010, s. 10)
Kotihoidossa on tarpeellista ennalta ehkäisevästi ohjata ikäihmisiä ja heidän läheisiään ikääntyneelle sopivasta ravitsemuksesta. Hyvä ravitsemuksen hoito vaatii myös tarkkaa seurantaa. Kun huomataan ravitsemuksessa
ongelmia, pitää nopeasti toimia tilanteen korjaamiseksi. Muistisairaalla,
mutta muillakin ikäihmisillä, voi olla ali- tai virheravitsemusta johtuen vähäisestä energian saannista tai proteiinien käytöstä. Painonlasku saattaa
olla ensimmäisiä oireita Alzheimerin tautiin sairastuneella. Muistisairaan
aliravitsemus on todettu tutkimuksissa johtavan nopeampaan toimintakyvyn heikkenemiseen. Se myös huonontaa hänen ja läheisten elämän laatua. Lisäksi ympärivuorokautisen hoidon paikan tarve saattaa nopeutua ja
kuoleman vaara kasvaa. Muistisairaalta voi olla vaikea saada tietoja MNAtestiä varten, mutta läheisiltä voi kartoittaa tietoa ravitsemuksesta. (Nuotio ym., 2009, s. 2671, 2675 –2676)
Ihmisen ravinnon saantiin ja ruokailun miellyttävyyteen vaikuttavat hampaiden ja suun limakalvojen kunto. Jos niitä ei hoideta, ikäihminen altistuu
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useille eri sairauksille. Ikäihmisellä niiden hoito itsenäisesti saattaa jäädä
liian vähälle huomiolle. Etenkin muistisairaalla sen huomiointi saattaa
unohtua, ja he tarvitsevat muistuttamista ja apua. Lähes 75 prosentilla
ikäihmisillä on ientulehdusta ja hampaiden kiinnitystä tuhoavaa kroonista
tulehdusta. Suun limakalvosairauksia aiheuttavat huono suuhygienia, epäsopivat proteesit, kuiva suu, aliravitsemus ja puutostilat sekä tietyt lääkitykset. Suun hiivatulehdus on yleinen vaiva ikäihmisillä. Tupakointi ja toistuva alkoholinkäyttö lisäävät riskiä suun ongelmiin ja vaativat huolellisempaa suun hoitoa. (Kelo, Launiemi, Takaluoma & Tiittanen, 2015, s. 39–41)
Ikäihmisen päiväajan virkeyttä ylläpitää riittävä lepo ja uni. Vanhetessa syvän unen pituus lyhenee ja uni muuttuu pinnallisemmaksi. Ikäihminen
saattaa heräillä öisin, ja hänen vuorokausirytminsä aikaistuu. Se aiheuttaa
päivällä torkahtelua, päiväunien tarvetta ja yöunet vastaavasti lyhenevät.
Sairaudet, ja niiden lääkehoidot voivat lisätä ikäihmisen unihäiriöitä. (Hyttinen, 2010, s. 49; Alanen & Leinonen 2014, s. 3422)
Ikäihmiset pyytävät usein unilääkettä, mutta unettomuuden hoidossa ensisijaisesti kokeillaan lääkkeetöntä hoitoa. Kotihoidossa pitää kartoittaa
unettomuuden syitä ikäihmisen tapoihin ja kotiin liittyvistä asioista. Syitä
siihen voi löytyä ikäihmisen ravitsemuksesta, aktiivisuudesta ja nautintoaineiden käytöstä sekä sairauksien hoidosta. Ikäihmisen säännöllisyys nukkumisajoissa, nukkumistavat, rentoutuminen, päiväaikainen toiminnallisuus ja sosiaaliset suhteet voivat parantaa unen laatua. Mielialasta ja ongelmista keskustellaan ja ohjataan, ettei ikäihminen enää yöllä mieti asioita. (Unettomuus: Käypä hoito -suositus, 2018)
Hoitajien pitää olla tietoisia ikäihmisen erittämisen piirteistä ja erilaisista
häiriötiloista. Virtsa- ja ulosteinkontinenssin sekä ummetuksen hoidossa
ikäihminen voi tarvita ohjausta ja apua. Virtsankarkailu on merkittävä ongelma. Se aiheuttaa hygieniahaittoja, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.
Yleinen käsitys on ikääntymiseen kuuluva virtsankarkailu, mutta se on todellisuudessa virhekäsitys. WC-käyntien rytmittäminen voi auttaa rakon
hallinnassa ja inkontinenssisuojien käytön tarve voi vähentyä. Kotiympäristöä järjestetään sopivaksi, esimerkiksi öisin tuodaan WC-istuin vuoteen
vierelle. Päivisin käytetään virtsankarkailusta kärsivää ikäihmistä WC:ssä
säännöllisesti ja öisin tarvittaessa. (Kan & Pohjola, 2012, s. 131–132; Lima
ym., 2015, s. 8762–8764, 8768)
Lyhytaikaista virtsanpidätyskyvyttömyyttä aiheuttavat virtsatieinfektio,
ummetus, heikentynyt liikkumiskyky, lääkehoito, eturauhasen toimenpiteet, estävä vaatetus ja WC-tilasta johtuvat ongelmat. (Kan & Pohjola,
2012, s. 133–134) Virtsatieinfektiot lisääntyvät ikääntyessä, ja ne ovat hengitystieinfektioiden jälkeen yleisempiä syitä lääkärikäynneille. Aina ei kotihoidossa huomioida ikäihmisen äkillisen sekavuuden syyksi virtsatieinfektioita. Virtsakatetri lisää infektion riskiä kymmenkertaisesti ja päivittäin katetroitaessa on tulehdusriski yhden suhde sataan päivään. Estolääkitys
suositellaan, jos on kolme tulehdusta vuoden aikana. (Virtsatieinfektiot,
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Käypä hoito -suositus, 2015) Pitkäaikaista virtsanpidätyskyvyttömyyttä aiheuttavat naisilla lantionpohjalihaksiston heikkous ja miehillä eturauhasen
suurentuminen. (Kan & Pohjola, 2012, s. 134)
Kotihoidossa olevilla ikäihmisillä ummetus on yleinen vaiva. Syitä ovat liikunnan vähäisyys, ruokavalion yksipuolisuus ja useiden lääkkeiden ummetusta aiheuttava vaikutus. Ikäihminen ei välttämättä myös pääse vessaan
heti hädän tunteen tullessa. Ummetuksessa hoidossa säännöllinen WCkäynti aamiaisen jälkeen saattaa laukaista normaalin ulostamisrefleksin.
Ponnistamista helpottaa yleensä kyykkyasento, jossa jalkojen alle laitetaan
koroke. Ravitsemuksessa kuitujen ja nesteiden lisäys auttaa. Ummetusta
hoidetaan tarvittaessa laksatiiveilla, mutta jatkuvassa tai usein toistuvassa
ongelmassa niiden säännöllinen käyttö tarpeen. (Kan & Pohjola, 2012, s.
137–138)
Hyvä kivun hoito lievittää ihmisen kärsimystä, parantaa elämänlaatua sekä
vähentää mahdollisesti terveyspalvelujen käyttöä. Kivut vaikuttavat ikäihmisen yleistilaan heikentäen fyysisen toimintakyvyn lisäksi psyykkistä toimintakykyä. Kotona asuvista ikäihmisistä puolella on todettu olevan kipuja. Kipuja voivat aiheuttaa ikäihmisen sairaudet, mutta myös erilaiset
psykososiaaliset tekijät. Tuki- ja liikuntaelinten kivut vaikuttavat rajoittavasti liikkumiskykyyn ja heikentävät tasapainon hallintaa. (Lihavainen,
2012, s. 65) Muistisairailla kivun tuntemus on ennallaan, mutta he eivät
pysty tulkitsemaan tuntemuksiaan enää kivuksi. Siksi on tarpeen huomioida muita merkkejä muistisairaasta, jos hän muuten kieltää kipujen olemassa olon. (Kankkunen, 2010, s. 248) Kivunaistimuskyvyn muuttuminen
voi aiheuttaa yleensä hyvin kivuliaiden sisäelinsairauksien jäämisen huomioimatta, esimerkiksi sydäninfarktin. (Kan & Pohjola, 2012, s. 29)
Krooninen kipu vähentää fyysistä aktiivisuutta, lisää eristäytymisen riskiä,
unihäiriöitä ja mielialan laskua. Aktiivisuus vähenee, kun kivun pahenemisen pelko estää liikkumista ja tekemästä päivittäisiä toimia. Pitkäaikaisessa
kivussa koetaan hyvinvoinnin laskua, koska elämän hallinta on heikentynyt, on huolta selviytymisestä ja toivottomuutta oman tilanteen paranemisesta. Kun kotoa ei lähdetä kivun takia, tapahtuu sosiaalista eristäytymistä. Kroonisen kivun hoidossa käytetään lääkkeellistä ja lääkkeetöntä
hoitoa. Liikunta ja kuntoutus ovat osa hyvää kivun hoitoa. Myös psyykkisen
tuen saaminen on tarpeellista, koska pitkäaikaisen kivun vaikutukset mielialaan ovat suuret. Moniammatillisuutta käytetään apuna kiputilanteen
arvioinnissa ja hoidossa. (Cederbom, Söderlund, Denison & Van Heideken
Wågert, 2014, s. 139–140, 145–148) Kipuasteen arvioimiseen käytössä olevia mittareita ovat kipujana, numeerinen asteikko, sanallinen arvio tai kasvokuvat. Mittarit ovat luotettavampia kuin kipuasteen selvitys pelkällä sanallisella kyselyllä. (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017)
Ikäihmisen onnistuneeseen lääkehoitoon vaikuttaa monet tekijät. Ikääntyneen yleinen huonontunut terveystilanne voi olla seurausta monen asian
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vaikutuksesta päällekkäin. Näitä voivat olla monilääkitys, huonontunut ravitsemustila, toimintakyvyn lasku ja heikentynyt kognitio. Lääkitystä pitää
tarkastella ajoittain sen oikeellisuuden varmistamiseksi. Näin ehkäistään
virheellisen lääkityksen aiheuttama tarpeeton vahinko, elämänlaadun heikentyminen sekä terveydenhuollon kustannusten ja käytön lisääntyminen.
Lääkkeiden oikea käyttö on varmistettava kokonaisuudessaan, koska monet lääkkeiden yleiset yhdys- ja haittavaikutukset voivat aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn laskua tai lääkkeiden tehokkuuden heikentymistä.
Lääkkeet voivat myös pahentaa sairautta. Etenkin uusia lääkkeitä aloitettaessa seurannan on oltava systemaattista. Lääkityksen vaikutuksien arvioinnissa on huomioitava myös ikäihmisen reseptivapaat lääkkeet, vitamiini- ja hivenainevalmisteet. Useamman kuin kahden keskushermostoon
vaikuttavan lääkkeen käyttöä ikäihmisellä pidetään yleensä epäasianmukaisena. (Colliander & Ruoppila, 2018, s. 36–37; McLendon & Shelton,
2011, s. 26–28) Ikäihmisten monilääkitys on yleinen ongelma. Tutkimuksessa on todettu joka neljännellä ikäihmisellä olevan merkittävä monilääkitys, joka tarkoittaa yli kymmenen lääkkeen käyttöä. Joka kolmannella
ikäihmisellä on käytössä kuudesta yhdeksään lääkettä. (Jyrkkä, 2011, s. 6)
Onnistuneessa lääkehoidossa turvallisuus on tärkeää. Hoitajien lääkehoidon käytännön ja teorian osaamisen varmistus on oltava suunnitelmallista
terveydenhuollon yksiköissä. Terveydenhuollossa vaaditaan myös toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Koneellinen annosjakelu on
tehostanut turvallisuutta. Käytännössä on monia keinoja varmistaa lääkehoidon asianmukaisuus, esimerkiksi lääkeluvilla, kaksoistarkastuksilla ja
potilasasiakirjamerkinnöillä. Isoimmat virheet vältetään aina tarkistamalla,
onko kyseessä oikea henkilö, oikea antoaika, varmasti täsmällinen annos
oikeaa lääkettä ja annetaan määrättyä antoreittiä. (Valvira, 2018)
Influenssarokotetta suositellaan kaikille yli 65-vuotiaille, koska influenssa
vaikuttaa ikäihmisen yleiskuntoon vaarallisesti. He voivat myös saada helpommin influenssan jälkisairauksia. Ikäihmisillä on usein myös pitkäaikaissairauksia, jotka voivat pahentua influenssan aikana. He voivat influenssan
tai sen komplikaatioiden vuoksi joutua sairaalahoitoon. (Huttunen, Nohynek & Heikkinen, 2018, s. 636–641) Suositeltava rokote on myös pneumokokkirokote riskiryhmiin kuuluville yli 65-vuotiaille. Pneumokokkitautien riskiä nostaa ikääntyminen ja perussairaudet. (THL, 2018d)
3.1.3 Tapaturmien ehkäisy
Ikäihmisten kaatumiset ovat iso uhka kotona selviytymiselle ja sairaalaan
joutumiselle. Yli 80-vuotiaista yli puolet kaatuvat vuosittain, ja joka toinen
yli 75-vuotiaan kaatuminen vaatii hoitoa kodin ulkopuolella. Kaatuminen
altistaa taas uusille kaatumisille, ja jopa 15 prosenttia kaatuu useammin
kuin kaksi kertaa vuodessa. (Pajala, 2012, s. 7, 12) Ikäihmisen lonkkamurtuma aiheuttaa hänelle huonon selviytymisennusteen. Murtumaa seuranneen vuoden aikana kuolee joka neljäs ikäihminen. Noin 30 prosenttia
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heistä ei enää pysty sairaalasta kotiutumaan ja viidennekselle jää pysyvä
haitta. (Pajulammi & Nuotio 2018; Pajala, 2012, s. 8)
Ikäihmisten kaatumisia, ja niiden aiheuttamia vammoja pystyttäisiin vähentämään joka kolmannessa tapaturmassa vaikuttamalla kuviossa 5
koottuihin kaatumisen syihin. Tiedonpuutteita näistä ennalta ehkäisevistä
toimista on todettu olevan sekä ikäihmisillä itsellään että heidän läheisillään. Ehkäisytoiminta ei ole myös täysin systemaattista ikäihmisten palveluissakaan. Palveluissa on pitää pyrkiä ottamaan huomioon järjestelmälliset ja tehokkaat kaatumisten ehkäisytoimet. (UKK-instituutti, 2015)
Ikäihmisen kaatumisia voivat aiheuttaa fyysiseen tilaan liittyvät ongelmat,
ympäristön aiheuttamat syyt ja ikäihmisen käyttäytymisestä johtuvat riskit. Kuvaan 5 on koottu kaatumisen syyt (Pajala, 2012, 6).

KAATUMISEN SYYT:
SAIRAUDET JA NIIDEN LÄÄKKEET
HEIKENTYNYT MUISTI JA KOGNITIO
KAATUMISPELKO
HEIKENTYNYT TOIMINTA- JA LIIKKUMISKYKY
ALENTUNUT TASAPAINO JA LIHASVOIMA
HUIMAUS
AISTIEN PUUTOKSET: NÄKÖ JA KUULO
INKONTINENSSI
KROONINEN KIPU
KODIN JA SEN ULKOPUOLISET VAARAPAIKAT
JALKINEIDEN VÄÄRÄ VALINTA
ALKOHOLI
KIIRUHTAMINEN JA HUOLIMATTOMUUS
TURHAT RISKIT TAI LIIALLINEN VAROVAISUUS
OMIEN VOIMAVAROJEN YLI- TAI ALIARVIOINTI
LEVOTTOMUUS, VÄSYMYS, VIREYSTILA
ENERGIATASO JA NESTEHUKKA

Kuva 5.

Kaatumisen syyt (Pajala 2012, s. 16).

Kaatumisten ehkäisyyn on kehitetty IKINÄ-malli, jota käytetään kaikissa
terveydenhuollon ikäihmisten palveluissa. Keskeistä mallissa on kaatumistapahtumien lukumäärien ja tavan kysyminen sekä sen perusteella ohjaus
ja neuvot kaatumisen ehkäisyyn jatkossa. Kaatumisten ehkäisykeinoista
tärkein on usein monipuolinen liikuntaharjoittelu, johon sisältyy liikkuminen, liikunta- ja tasapainoharjoittelut sekä lihaskunto- ja kestävyysharjoittelut. Apuvälineitä käytetään tarkoituksen mukaisesti ja kotiin tehdään tarvittaessa muutostöitä. Lääkehaittoja arvioidaan, huolehditaan hyvästä ravitsemuksesta, hoidetaan kroonista kipua ja alkoholia käytetään kohtuullisesti. Puututaan kuulon- ja näönongelmiin, hankitaan niiden apuvälineitä
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ja huolehditaan niiden säännöllisestä käytöstä. Ohjataan hyvien jalkineiden valinnassa. Terveydentilaa heikentäviä sairauksia hoidetaan hyvin. Inkontinenssin aiheuttama vessaan kiiruhtaminen ja useat WC-käynnit otetaan huomioon ehkäisyssä. Levon riittävyyttä ja unta tuetaan arjessa. (Pajala, 2012, s. 16–17, 19–104)
Kaatumisen vaara lisääntyy, jos näön suhteen tapahtuu suuria muutoksia.
Etenkin 85-ikävuoden jälkeen erilaiset näköongelmat lisääntyvät. Ongelmiin on helpotusta saatavilla laseilla, suurennuslaseilla ja muilla näön apuvälineillä. Myös leikkauksia tehdään näön parantamiseksi. Keskussairaaloissa on näkövammaisten kuntoutusohjaajia, jotka auttavat apuvälineiden tarpeiden kartoituksessa ja hankinnassa. (Colliander & Ruoppila, 2018,
s. 40)
Ikäihminen on hyvä ohjata silmälääkäriin näön tilanteen tarkistamiseksi.
Ikänäkö tuo usein lasien tarvetta. Sopivien lasien käyttäminen, ja niiden
pitämisen huolehtimisesta, ikäihminen voi tarvita hoitajien tukea. (Hyttinen 2010, s. 48) Kuivat silmät voivat haitata ikäihmisen päivittäistä arkea.
Sairaudet, lääkitykset ja nukkuessa räpyttelyn vähäisyys voivat aiheuttaa
kuivumista. Oireina ovat kirvely, roskantunne, punoitus, kutina, ärsytys,
vetistys, polttelu, kuivuudentunne, valonarkuus, väsyneet silmät, näöntarkkuuden vaihtelut ja helposti ärtyvät silmät. Apteekista voi kostutustippoja tai -geelejä hankkia ehkäisemään ja hoitamaan syntynyttä ongelmaa. (Sandberg-Lall, 2014)
Harmaakaihin glaukooma ja verkkokalvon rappeumasairaudet ovat yleisiä
ikäihmisillä. Harmaakaihi alkaa kehittyä yleensä kaikilla yli 65-vuotiailla aiheuttaen kaukonäön heikentymistä (Hyttinen 2010, s. 48). Glaukoomassa
näköhermo vaurioituu korkean silmänpaineen takia eikä tilanne korjaudu
hoidoilla. Glaukooma hoidetaan silmätipoilla, tableteilla, laserhoidoilla ja
paineleikkauksilla. Verkkokalvon ikärappeumaa on kahdenlaista. Kuivaa
tyyppiä ei voi parantaa. Kosteassa tyypissä varhainen toteaminen vähentää näön heikentymistä, koska sitä voi silloin hoitaa laserhoidoilla ja silmän
sisään annettavilla lääkkeillä. Riskinä ikärappeumaan on tupakointi. Jos toisessa on silmässä vaurioita, tupakoinnin lopetus voi auttaa näön säilymiseen toisessa silmässä. (Kan & Pohjola, 2012, s. 181)
Kuulon huononeminen voi aiheuttaa ongelmia ja altistaa tapaturmille, kun
ikäihminen ei kuule ohjeita tai ei orientoidu huoneessa tilaan tai tasapaino
on heikentynyt sen takia. Jos kuuloa ei kuntouteta, vaikuttaa se jatkossa
toimintakykyä alentavasti. 75-vuotiaista tarvitsee joka kolmas kuulon kuntoutusta. (Sorri & Huttunen, 2013, s. 186–187)
Kuulon apuvälineitä on runsaasti saatavissa, mutta niiden käyttö on vähäisempää kuin näön apuvälineiden. Syynä on pidetty aiempia suurikokoisia
ja epäkäytännöllisiä laitteita, ja kuulokojetta on moni ikääntynyt pitänyt
näkyvänä merkkinä vanhuudesta. Nykyään laitteiden koko on pienentynyt,
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ja ne myös toimivat paremmin. Niiden hankintaa pitää suositella ja rohkaista ikäihmisiä käyttämään niitä oman itsenäisyytensä ja toimintakykyisyyden parantamiseksi. (Colliander & Ruoppila, 2018, s. 42) Keskussairaaloiden kuulokeskuksista saa neuvoja ja apua ongelmatilanteissa. Ikäihmiset voivat tarvita hoitajan apua kuulolaitteen huollossa ja paikalleen laitossa.
Ikäihmisen huimauksen syyn selvittäminen on välillä haastavaa, koska syyt
voivat olla seurausta monestakin tekijästä. Syynä voi olla aistit, lääkkeet,
sairaudet, ravitsemus, niskojen jumittuminen, ikääntyminen, sentraaliset
tai sydänperäiset syyt sekä stressi tai paniikkihäiriö. Ikähuimauksella tarkoitetaan huimaukseen ja tasapainon heikkenemiseen liittyviä häiriötiloja.
Moniammatillisuus on tarpeellista huimauksen syyn selvittelyssä ja suuremmassa kaatumisvaarassa olevien tunnistamisessa. (Saarelma, 2018;
Tuunainen, 2015)
Alkoholin säännöllinen käyttö tai runsas käyttö kerralla lisäävät riskiä tapaturmien lisäksi moneen muuhun ongelmaan. Näitä voivat olla aliravitsemus, sosiaalisiin suhteiden vähentyminen ja ristiriidat niissä sekä talousongelmat. Ikäihmisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt jatkuvasti, ja joka viidennen yli 65-vuotiaan alkoholinkäyttö ylittää annetut suositukset. (Colliander & Ruoppila, 2018, s. 29).
Eräissä sairauksissa ja lääkehoidoissa käytön riskirajat ovat suosituksia tiukempia tai alkoholia ei suositella käyttämään yhtään. Ikäihmisen liiallisen
alkoholinkäytön tunnistaminen voi olla haasteellista. Alkoholin tekemiä
haittoja voidaan pitää ikääntymiseen tai muihin sairauksiin liittyvinä.
Ikääntymismuutosten takia ikäihmiset ovat alttiimpia haittatekijöille ja humaltuvat helpommin, koska heidän keskushermostonsa sietokyky muuttuu ikääntyessä. Liikakäyttö aiheuttaa usein terveyshaittoja. Niitä ovat verenpaineen kohoaminen, aivoinfarkti tai -verenvuoto, syövät, suolistoverenvuodot, ripuli, masennus, ahdistus, unettomuus, seksuaaliset ongelmat, dementia sekä monien sairauksien oireiden ja hoidon vaikeutuminen.
Yli 65-vuotiaiden Audit-kyselyn avulla selvitetään ikäihmisen alkoholinkäyttöä. Ikäihmisenkin kohdalla alkoholin käytössä avun pyytäminen tai
tarjoaminen voi asian arkaluonteisuuden takia olla haastavaa, mutta se on
hyvää hoitoa. Ikäihmiselle voidaan tarjota erilaisia lääkityksiä alkoholin
käytön lopettamiseksi. Hoitotulokset ovat ikäihmisillä vähintään yhtä hyviä
kuin nuoremmilla ihmisillä. Alkoholin käytön vähentämisessä auttaa osallistuminen aktiviteetteihin, esimerkiksi päiväkuntoutukseen. (Mielenterveystalo n.d.b.)
Äkillinen sekavuustila voi altistaa myös tapaturmalle. Se voi olla voimakasoireisena jopa hengenvaarallinen tila ikäihmiselle, ja päivystykseen on
hyvä päästä nopeasti. Sekavuustilan voi aiheuttaa sairaudet, nestetasapainon häiriöt, lääkkeet, leikkauksen jälkitila, myrkytykset, alkoholi ja muut
päihteet tai niiden äkillinen lopetus. Oireet voivat olla fyysisiä ja psyykkisiä.
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Turvallinen ympäristö, tutut omat tavarat ja henkilöt rauhoittavat deliriumissa olevaa ikäihmistä. (Huttunen, 2018)
3.2

Psyykkinen toimintakyky
Mielenterveydellä on suuri merkitys kotona selviytymisessä. Hyvään mielenterveyteen katsotaan vaikuttavan emotionaalinen, psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä mahdollisten masennusoireiden vähäisyys.
(Pynnönen, 2017, s. 83) Ikäihmisen psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvat
asiat tästä luvusta on koottu kuvaan 6.

PSYYKKISEEN TOIMINTAKYKYYN KUULUVAT TOIMINNOT:
MIELENTERVEYS
ITSENSÄ ARVOSTAMINEN
MIELIALA
TUNTEET
AJATTELU
ANTEEKSIANTO
HENKINEN HYVINVOINTI
ELÄMÄNHALLINTA
ELÄMÄN HAASTEISTA SELVIÄMINEN
USKONNOLLISUUS TAI MUU VAKAUMUS

Kuva 6.

Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvat toiminnot (THL, 2015;
Kan & Pohjola, 2012, s. 32).

Psyykkistä toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijöitä ovat ikäihmisen
mielialan lasku ja erilaiset mielenterveydenhäiriöt, mitkä heikentävät arjessa selviytymistä. Mielialaongelmat kasvavat ikääntyessä, ja niitä on vaikeampi tunnistaa. Niiden oireet voivat olla samoja kuin ikääntymiseen normaalisti saattaa kuulua eli unihäiriöt, väsymys ja ruokahalun lasku. Tutkimusten mukaan masennusoireilua esiintyy joka kolmannella 80-vuotiaalla
ja lievempiä mielialaongelmia on viidesosalla ikääntyneistä. (STM, 2017b,
s. 16; THL, 2016)
Masennusoireet saattavat olla seurausta sopeutumisvaikeuksista terveyden ja toimintakyvyn muutoksiin. Jos oireet pääsevät pitkittymään, ne vaikuttavat heikentävästi ikäihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan. Masennusoireet saattavat aiheuttaa ikäihmisen eristäytymistä kotiin
ja osallistumisen vähenemistä tapahtumiin, ja näin vaikuttaa myös sosiaaliseen toimintakykyyn. (Pynnönen, 2017, s. 83)
Lähisuhdeväkivallalla on iso merkitys psyykkiseen toimintakykyyn. Siitä
usein vaietaan, etenkin asuessa samassa taloudessa tekijän kanssa. Koska
aiheuttaja on läheinen, ei hänelle haluta aiheuttaa ikäviä seuraamuksia tai
pelätään tekijän tulevan julkisesti leimatuksi. Uhri voi kokea syyllisyyttä,
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että olisi itse aiheuttanut tapahtuneen tai häntä hävettää joutuminen väkivallan kohteeksi. Uhri saattaa myös pelätä teon toistuvan, jos kertoo
siitä. Uhria voi pelottaa tekijän hylkäävän hänet yksin tai hänet on uhkailtu
olemaan hiljaa tapahtuneesta. Lähisuhdeväkivallan riskitekijät ovat ikäihmisen tai läheisen sairaudet, jotka heikentävät elämänhallintaa ja toimintakykyä. Jommankumman päihteiden käyttö voi myös johtaa väkivaltaisiin
tapahtumiin. Aina väkivalta ei ole tekijältä tietoista ja tavoitteellista toimintaa, vaan esimerkiksi vaikeasti muistisairaan hoidosta vastuussa oleva
voi uupua täysin. Tekijä ei ehkä väsymykseltään ymmärrä tekojen vakavuutta tai hän ajattelee toisen aiheuttaneen tahallaan hänelle kärsimystä
ja hän kostaa asioita. Myös taloudellinen riippuvuus toisesta tai yhdessä
asuminen saattaa johtaa väkivaltaan. Aina uhri ei myöskään ymmärrä joutuneensa kaltoinkohtelun tai väkivallan kohteeksi. Hoitajien on huomioitava toimintakyvyltään eniten heikentyneiden, esimerkiksi muistisairaiden
tai fyysisesti paljon apua tarvitsevien tilanteet, koska he eivät pysty itse
juurikaan tilanteessa puolustautumaan. (THL, 2018b; Itävallan Punainen
risti, 2009, s. 9–17)
Lähisuhdeväkivallaksi katsotaan kaikenlainen fyysinen ja psyykkinen väkivalta, taloudellinen ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Uhrilta voidaan viedä oikeuksia, kuten puhelimen käyttö. Häntä loukataan eri tavoin sanallisesti
moittimalla tai ivaamalla tai kohdellaan muuten ihmisarvoa alentavasti.
Väkivallan kohteeksi joutunut voi jäädä ilman päivittäistä hoitoa ja auttamista laiminlyödään. Mustelmat käsivarsissa tai muuten erikoisissa paikoissa, toistuvat vammat tai oudot ruhjeet ovat merkkejä lähisuhdeväkivallasta. Uhrin tai tekijän kertomukset niistä voivat vaihdella tai ne eivät
vastaa tapahtuneen kuvausta. Ikäihminen voi olla nälkäinen, hänen ulkonäkönsä voi olla hoitamaton tai lääkehoidossa on poikkeavuutta. Lääkkeitä
voi kulua liikaa tai hän ei saa riittävästi lääkkeitä. Lähisuhdeväkivallan voi
huomata myös uhrin käytöksestä. Uhrin käyttäytyminen voi muuttua vähitellen. Hänestä tulee hoitokontakteissa arka, masentunut, itsetuhoinen,
hoitajiin takertuva tai hän voi alkaa käyttäytyä aggressiivisesti hoitajia kohtaan. Jos hoitaja epäilee lähisuhdeväkivaltaa tapahtuneen, pitää asia ottaa
puheeksi hoitajan asiakkaan ja mahdollisen tekijän kanssa. Asiasta puhuminen tehdään kaikkia osapuolia kunnioittaen ja asiallisesti, koska tekijä
voi olla teoistaan huolimatta ikäihmisille hyvin merkittävä ihminen. Kysyminen ja puhuminen asiasta voi saada uhrin avautumaan ja hakemaan
apua. (THL, 2018b; Itävallan Punainen risti, 2009, s. 9–17)
Psyykkisen toimintakyvyn heikentymisessä huomioidaan ikäihmisen itsetuhoisuuden uhka. Suomessa tehdään itsemurhia nuoremmissa ikäluokissa eniten Euroopassa, kun taas ikäihmisten kohdalla ollaan samalla
tasolla. Nuorempiin verrattuna ikäihmiset kertovat itsemurha-aikomuksistaan harvemmin. Näin ennalta ehkäisemisen ja hoidon mahdollisuudet jäävät heiltä saamatta. Itsetuhoisuuden uhassa oleva ikäihminen voi alkaa laiminlyödä sairauksiensa hoitoa, puhuu kuoleman toiveista, kokee olevansa
taakkana muille, ja voi olla erityisen toivoton elämänsä suhteen. Ikäihmiset
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yrittävät itsemurhaa väkivaltaisimmalla keinoilla, jolloin teko myös varmemmin onnistuu. Masennus on yleisin syy yli 65-vuotiailla itsemurhaan.
Kuvaan 7 on koottu itsemurhan riskitekijät. (Mielenterveystalo, n.d.a)

IKÄIHMISTEN ITSEMURHAN RISKITEKIJÄT :
MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, MASENNUS
AIEMPI YRITYS
SOMAATTISET SAIRAUDET
KROONINEN KIPU
PÄIHDEONGELMAT
ERISTÄYTYNEISYYS
YHTEISKUNNASTA SYRJÄYTYMINEN
LESKEKSI JÄÄMINEN
ELÄMÄN KRIISITILANTEET
MIESSUKUPUOLI
VAIKEAT UNIHÄIRIÖT
VOIMAKAS KIIHTYNEISYYS TAI LEVOTTOMUUS
VAHVA YKSINÄISYYDEN TUNNE
TUKIVERKOSTON VÄHYYS
SAIRAALAHOITO MASENNUKSEN TAI SOMAATTISEN SAIRAUDEN VUOKSI

Kuva 7.

Ikäihmisten itsetuhoisuuden riskitekijät (Mielenterveystalo,
n.d.a).

3.2.1 Psyykkisen toimintakyvyn arviointi
Psyykkisessä toimintakyvyn arvioinnissa kartoitetaan ikäihmisen mielenterveyden sairaudet ja häiriöt. Huomioidaan hänen persoonallisuutensa ja
mielialansa, jotka voivat vaikuttaa joko heikentävästi kotona selviytymiseen tai olla ikäihmisen vahvuutena. Ikäihmisen voimavarat huomioidaan,
miten hän suhtautuu annettuihin ohjeisiin ja arjen selviytymisstrategiat.
Turvattomuuden tunne on tarkoin arvioitava, kun taas turvallisuuden kokeminen voi auttaa selviytymään vaikeammistakin vaiheista. (Voutilainen,
2010, s. 129; Tepponen, 2009, s. 41)
Jos ikäihmisen saa psykiatrisen puolen hoitoa tai tarvitaan sen puolen asiantuntijuutta, kotihoidossa toimitaan yhdessä sen alan asiantuntijoiden
kanssa. Masennuksen tai mielialan laskun arvioinnissa käytetään apuna
GDS-15-mittaria, joka on myöhäisiän depressioseula. (THL, 2013) Erittäin
haasteellisissa mielenterveyden ongelmatilanteissa, voidaan ikäihminen
ohjata arviointiin erityiseen psykogeriatriseen ja hoitoon erikoistuneeseen
yksikköön.
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3.2.2 Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen
Hyvässä elämänhallinnassa ikäihminen pystyy asettamaan oikeanlaisia tavoitteita itselleen huomioiden voimavarat ja rajoitteet. Hän pystyy myös
luopumaan niistä tavoitteista, joita hänen on mahdoton enää saavuttaa.
Hän mukautuu omaan tilanteeseensa, ikääntymismuutoksiin itsessään ja
olosuhteissaan. Henkisesti hyvinvoiva ihminen pystyy ajattelemaan positiivisesti elämästä, hän sopeutuu muutoksiin ja nauttii elämänsä hyvistä hetkistä. Jos ikäihminen arvostaa itseään, mieliala on hyvä ja hänellä on elämän tarkoituksenmukaisuuden ja mielekkyyden tunteita, selviytyy hän arjen haasteista ja kriisitilanteista varmemmin. (Voutilainen, 2010, s. 126;
Valta 2011, s. 107; Hutnik ym., 2012, s. 814–816)
Kuvaan 8 on tästä luvusta koottu keinot, miten ikäihmisen psyykkistä toimintakykyä voidaan tukea.

PSYYKKISEN TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN:
TUKI

ELÄMÄNHALLINNASSA
OMAN TILANTEEN JA MUUTOSTEN HYVÄKSYNNÄSSÄ
ENTISEN ELÄMÄN HYVÄKSYMINEN

OHJAUS

POSITIIVISEEN AJATTELUUN, ITSENSÄ HYVÄKSYMISEEN JA
ARVOSTAMISEEN-> HYVÄ MIELIALA, ELÄMÄN MIELEKKYYS,
TARKOITUKSENMUKAISUUS
KESKITTYMINEN KULUNEEN ELÄMÄN HYVÄT ASIAT
PÄÄTTÄVÄISYYTEEN VAIKEUKSIEN VOITTAMISESSA

HUOMIOINTI

OMAN ELÄMÄN ASIANTUNTIJUUS, PERSOONALLISUUDEN
JA ELÄMÄNHISTORIAN VAIKUTUS
LÄHEISET IHMISTEN VAIKUTUS
VALINNANVAPAUS

LUODA

OLOSUHTEET HOITOON OSALLISTUMISEEN
LUOTTAMUKSELLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN TUNNE
MYÖNTEISEN PALAUTTEEN ANTAMINEN
ARVOSTUS JA HYVÄKSYNTÄ
HUUMORI JA ILO

Kuva 8.

Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen (Voutilainen, 2010, s.
126; Valta 2011, s. 107; Hutnik ym., 2012, s. 814–816; Heinola
& Luoma, 2007, s. 42).

Ikäihmisen hoidossa huomioidaan hänen oman elämänsä asiantuntijuus.
Hänen persoonallisuutensa ja elämänhistoriansa vaikuttavat hänen kokemuksiinsa, ja millainen hänestä on tullut. Menneisyyden henkilöt, ja tällä
hetkellä elämässä olevat läheiset ihmiset ovat muokanneet häntä ja hänen
elämäänsä. (Hyttinen 2010, s. 45). Hutnikin ym. tutkimuksessa ikäihmiset
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kuvasivat menneisyyden positiivisten asioiden, ajatuksen onnellisesta kuluneesta elämästä ja hyvien muistojen tukevan heitä ikääntyessä. Keskittyminen näihin hyviin muistoihin ja huonojen asioiden jääminen takaalalle, auttaa psyykkisen hyvinvoinnin kokemisessa. Päättäväisyys voittaa
vaikeudet ja jatkaa elämää eteenpäin on kantanut vaikeuksissa. Hoitajan
kuunteleminen ja ohjaus entisen elämän hyväksyntään vaikeissakin asioissa tukee ikäihmisen psyykkistä toimintakykyä. Hoitaja voi saada ikäihmistä avautumaan asioista ja näitä onnellisuuden tunteita tulemaan esiin
pyytämällä kertomaan hyvistä asioista elämässä. (Hutnik ym., 2012, s.
814–816)
Omat voimavarat tekevät jokaisesta ihmisestä erilaisen. Jollekin toiselle
pieni muutos terveydessä voi romahduttaa koko elämän, kun taas toisen
kohdalla isompikin asia käydään läpi ja siitä selvitään. Tutkimuksissa on
löydetty neljään kategoriaan kuuluvia ikäihmisiä sen perusteella, miten he
huolehtivat itsestään. Itsestään hyvin huolehtivat ja ulkoapäin tuleviin ohjeisiin turvautuvat selviytyvät hyvin. Omapäiset ja luovuttavat ikäihmiset
taas tarvitsevat kotihoidon tukea. Tällaiset ikäihmiset haluavat arvostusta
ja toivovat heidät otettavan todesta. Hoitaja pystyy tätä kautta vaikuttamaan heihin. Luovuttajat ovat usein toimintakyvyltään heikkoja antavat
vastuun muille. He tarvitsevat kotihoidon ohjeistusta ja kannusta selviytymiseensä kotona. (Heinola, 2007, s. 22–23)
Ikäihmisen voimaantumista voidaan edistää hyvällä hoitosuhteella. Hoitosuhteen luomisessa omahoitajuus tai vastuuhoitajuus on paras toimintatapa. Tutustuttuaan asiakkaaseen ja hänen elämänhistoriaansa hoitaja
pystyy paremmin luomaan olosuhteet, jossa asiakas pystyy enemmän osallistumaan hoitoonsa. Hyvässä hoitosuhteessa saadaan aikaan luottamuksellisuuden ja turvallisuuden tunnetta ikäihmiseen. Hoitotyössä kohdistetaan huomio ikäihmisen vahvuuksiin, osaamiseen ja onnistumisiin. Ikäihmiselle annetaan valinnanvapautta, myönteistä palautetta sekä tuetaan ja
kannustetaan arjen toiminnoissa. Ikäihminen voimaantuu saadessaan hoitajalta arvostusta ja hyväksyntää. Huumorin ja ilon tuominen elämään vahvistaa myös ikäihmistä. (Heinola & Luoma, 2007, s. 42)
Ikäihmisen riippuvuuden, raihnastumisen ja erilaisten pelkojen kohtaaminen tekee hoitotyöstä hoitajalle ajoittain haasteellista. Ikäihmisen pelkoja
ovat hylätyksi tulemisen tunne yhteiskunnan, läheisten tai jopa hoitajien
taholta. Kaatumispelko, yksinolon turvattomuus ja kuoleman pelko ovat
yleisiä huolen aiheita. Myös läheisten oikeutettu tai liiallinen huoli ikäihmisestä saattaa kuormittaa hoitajaa. Ikäihmisen ja läheisten liiallinen tukeutuminen hoitajaan saattaa tehdä hoitotyöhön haastetta. Hoitajan osoittama hyvä huolenpito ja tuen antaminen sekä turvallisuuden tunteiden
luominen ikäihmiselle ja läheisille auttaa yhteistyössä. Huolenpidolla vältetään tapaturmia, lievitetään kipua ja ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa.
Empatialla ja lohdulla autetaan kestämään vaikeita hetkiä ikäihmisen elämässä ja luodaan hänelle toivoa. Tuetaan ikääntymiseen kuuluvia vaikeita

24
tunteita kuten pohdintaa oman elämän rajallisuutta tai keskeneräisyyttä
ihmisenä. (Sarvimäki, 2010, s. 28–31, 38)
3.3

Kognitiivinen toimintakyky
Kognitiiviseen eli älylliseen toimintakykyyn sisältyvät viisi toimintoa on esitetty kuvassa 9. Nämä toiminnot vaikuttavat ihmisessä tiedonkäsittelyn eri
osa-alueiden yhteistoimintaan. Se mahdollistaa ikäihmisen suoriutumisen
jokapäiväisen elämän vaatimuksissa. (Voutilainen, 2010, s. 126)
KOGNITIIVISEN TOIMINTAKYVYN TOIMINNOT
MUISTITOIMINNOT
PÄÄTTELYTOIMINNOT
MOTORISET TOIMINNOT
VISUAALISET TOIMINNOT
KIELELLISET TOIMINNOT

Kuva 9.

-> ERI MUISTITYYPIT
-> SYY-SEURAUSSUHTEET
-> NOPEUS JA NÄPPÄRYYS
-> HAHMOTTAMINEN
-> PUHEEN YMMÄRTÄMINEN JA TUOTTAMINEN

Kognitiivisen toimintakyvyn toiminnot (Voutilainen, 2010, s.
126).

Toiminnanohjauksen vaikutus kognitiiviseen toimintakykyyn on suuri. Päivittäisissä toiminnoissa se tulee näkyviin ikäihmisen tekemisten suunnittelussa, toimintojen suorittamisen sujuvuudessa, ja kuinka joustavasti hän
suhtautuu näiden toimintojen suorittamiseen. Ikäihmisen kontrollin ylläpito, esimerkiksi kuinka helposti tulee ärtyneeksi, miten hän keskittyy asioiden suorittamiseen ja kuinka tarkkaavainen hän on, vaikuttavat myös
kognitiiviseen toimintakykyyn. (Voutilainen, 2010, s. 125–126)
Ikäihmisen päivittäistä toimintaa säännöllisesti seuraamalla saatetaan
huomata kognition laskeminen jo varhain. Välillä kognitiivisen toimintakyvyn heikentyminen tulee esiin selkeämmin ikäihmisen joutuessa toimimaan vieraammassa ympäristössä, esimerkiksi sairaalassa. Muistisairaudet vaikuttavat aina toiminnanohjaukseen. (Voutilainen, 2010, 126). Muistihäiriöt ovat tavallinen riskitekijä kognitiivisen toimintakyvyn laskuun.
Ikäihmisellä voi esiintyä muistin heikkenemistä, mutta itse sairautta ei ole
vielä saatu diagnosoitua. (STM, 2017b, s. 16) Muistisairaus on yleinen syy
joutua kotihoidon palveluihin. Palveluissa olevilla ikäihmisillä on diagnosoitu joka viidennellä muistisairaus (Sotkanet, 2015).
Eteneviä muistisairauksia ovat Alzheimerin tauti, Lewyn kappaletauti, vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä, Parkinsonin taudin aiheuttama muistisairaus, otsa -ohimolohkon rappeumat ja alkoholidementia. Riskitekijöitä
muistisairaudelle ovat korkeat verenpainearvot, diabetes tai heikentynyt
sokerinsieto, korkeat kolesteroliarvot, liikalihavuus, vähäinen liikunta ja tupakointi. Myös korkea ikä, suvussa olevat muistisairaudet sekä stressi lisäävät riskiä sairastua. Muistisairauteen viittaavien oireiden esiintyessä on
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tärkeää kannustaa ja ohjata ikäihmistä tutkimuksiin. Samoin hän voi tarvita
rohkaisua lääkehoidon aloituksessa diagnoosin jälkeen, etenkin lääkkeiden
aiheuttaessa haittoja ja lääkityksiä vaihdetaan. Muistilääkkeet tukevat kotona asumista ja toimintakykyä hyvin iäkkäilläkin eikä kukaan ole liian
vanha lääkehoidon aloitukseen. (Muistiliitto, 2017b; Muistisairaudet:
Käypä hoito -suositus, 2017)
Muistisairaudessa aivoissa tapahtuu rappeutumista. Oireisto aiheutuu
siitä, mistä kohtaa rappeutuminen alkaa aivoissa. Muistisairauksien ensioireet voivat erota toisistaan, mutta myös yhteisiä oireita löytyy. Yleisimpiä
etenevien muistisairauksien oireita:

















muistivaikeudet aiheuttavat hidastumista, epävarmuutta ja virheitä vaikeissa tehtävissä
uupuminen ja masennus, joita ei aiemmin ole esiintynyt
usein eristäytymistä muista ja passivoitumista, ei halua lähteä kotoa pois eikä osallistua uusiin asioihin
unohtelee toistuvasti sovittuja tapaamisia, hoito-ohjeiden noudattaminen vaikeutuu, esimerkiksi tekee epäasianmukaisia soittoja tai
käyntejä terveyspalveluihin
aina ei itse huomaa taitojensa heikentymistä, selittelee asioita parhain päin tai ei myönnä virheitään lainkaan
läheiset ovat huomanneet toimintakyvyn heikentymisen päivittäisissä toimissa tai asioinneissa
muistioireet haittaavat päivittäisiä toimia, arki alkaa kangerrella
painon laskeminen voi olla ensimmäisiä oireita
sanojen löytymisen vaikeus keskustelussa tai epäasianmukaiset sanoja tulee oikeiden paikalle
päättelyn- ja ongelmaratkaisukyvyn heikentyminen
toiminnan ohjauksen ongelmat voivat johtaa keskittymisvaikeuteen ja levottomuuteen
käsitteellinen ajattelu vaikeutunut esim. taloudellisten asioiden
hoito ei onnistu, esim. laskuja jää maksatta tai maksetaan kahdesti
hukkuu tavaroita, saattaa epäillä varastetuksi tai jonkun tahallaan
piilottelevan niitä
vaikeus käyttää tuttuja esineitä, esim. miten käyttää saksia
persoonallisuus muuttuu, voi esiintyä sekavuutta, pelokkuutta,
epäluuloisuutta

Eri muistisairauksissa ja eri ihmisillä oireet vaihtelevat lievästä alkamisesta
vauhdikkaisiin tai voimakkaisiin oireisiin. (Kan & Pohjola, 2012, s. 197–199;
Muistiliitto, 2017b; Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017)
Haasteellista käyttäytymistä eli käytösoireita esiintyy 90 prosentilla sairastuneista jossain muistisairauden vaiheessa. Käytösoireita ovat päämäärätön vaeltelu, sanallinen ja fyysinen aggressiivisuus, sosiaalisesti poikkeava
käyttäytyminen, levottomuus ja annettujen palvelujen ja hoidon vastustelu. Muistisairailla saattaa olla myös psyykkiseen toimintakykyyn liittyviä
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oireita, joita ovat harhaluulot, ahdistus, masennus, näköharhat sekä
tunne-elämän vaihteluja ja impulssivisuutta. (Muistisairaudet: Käypä hoito
-suositus, 2017; Keady & Jones, 2010, s. 26) Käytösoireet voivat olla ohimeneviä tai jäädä pysyviksi. Niiden vaikutuksia läheisiin, hoitajiin ja naapureihin seurataan kotihoidossa tarkoin. Käytösoireet aiheuttavat usein läheiselle väsymistä. Väsymys ja pelko kotona yhdessä selviytymisestä voi
johtaa omaishoitajan somaattisiin sairauden oireisiin ja täydelliseen uupumiseen eikä hän halua enää läheistään hoitaa kotona. (Eloniemi-Sulkava &
Savikko, 2010, s. 232; Keady & Jones, 2010, s. 26)
Muistisairaudessa kuvataan olevan kolme vaihetta: lievä, keskivaikea ja
vaikea. Sairauden eteneminen keskivaikeaan vaiheeseen saattaa näkyä
siinä, ettei sairastuneen muistiin jää enää uudet asiat. Vanhat asiat ovat
taas vielä tallentuneina. Ikäihminen saattaa kysyä useita kertoja tapaamisen aikana kuka henkilö on tai kertoa saman tapahtuman uudelleen kerta
toisen jälkeen. (Colliander & Ruoppila, 2018, s. 49)
Muistisairaan ärtymyksen ja levottomuuden voi aiheuttaa jonkun toisen
sairauden oireet, esimerkiksi masennuksen Ne voivat olla seurausta huonosta olosta tai muusta fyysisestä tekijästä, esimerkiksi kivusta, lääkkeiden
sivuvaikutuksista, psykososiaalisista ja ympäristötekijöistä. Toiminnanohjauksen ongelmat voivat johtaa keskittymisvaikeuteen ja levottomuuteen.
Muistisairas ei ymmärrä enää selityksiä eikä perusteluja. Päivittäisten toimien hoidossa liikesarjojen suorittaminen voi vaikeutua. Silloin kiireen
tuntu ja ikäihmisen pakottaminen voivat laukaista käyttäytymisen ongelmia. Puutteellinen tilanteiden tulkinta ja keskusteluvaikeudet voivat johtaa muistisairaan suuttumukseen, huutamiseen, ahdistuksen tunteisiin tai
muistisairas vetäytyy syrjään. Kognitiivisen toimintakyvyn laskun vuoksi
myös toiveiden ilmaisu heikkenee, ja voi tulla erilaisia väärin ymmärryksiä
puolin ja toisin. (Eloniemi-Sulkava & Savikko, 2010, s. 235–236; Keady &
Jones, 2010, s. 26)
3.3.1 Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi
Kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnissa kartoitetaan, miten mahdolliset
muistisairaudet tai kognition lasku vaikuttavat ikäihmisen selviytymiseen
päivittäisistä toimista. Toiminnan ohjauksessa saattaa olla isojakin ongelmia myös aivoinfarktin jälkeen. Moniammatillisesti suunnitellaan ikäihmisen sairauksien hoitoa, ja miten vahvistaa toimintakykyä. Jos muistisairas
on omaishoidettava, hoidossa huomioidaan koko perheen tuen tarve.
Psyykkinen toimintakyky huomioidaan kognitiivista toimintakykyä arvioidessa. Mieliala ja motivaatio vaikuttavat ihmisen vireystasoon ja tarkkaavaisuuteen hänen suorittaessa älyllisiä toimintoja. (Voutilainen, 2010, s.
125–126, 129)
Kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnissa käytetään MMSE-mittaria kognition eri osa-alueiden mittaukseen. Mittarilla saadaan karkeaa arviota muis-
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tihäiriön tai -sairauden vaikeuden asteesta. (Voutilainen, 2010, s. 141) Cerad-testi on ajallisesti pidempi ja tarkemmin kognitiota mittaava tehtäväsarja. Sillä saadaan hyvin tietoa Alzheimerin taudin keskeisistä varhaisista
kognitiivisista muutoksista. Sitä käytetään Käypä Hoito -suosituksen mukaisesti muistisairauksien diagnostiikassa ja lääkehoidossa. (Toimia-tietokanta, n.d.)
3.3.2 Kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen
Tutkimusten perusteella kognitiivinen toimintakyky on keskeinen tekijä
ikäihmisen kotona selviytymisessä. Päivittäisistä toimista suoriutuminen
on parempaa niillä ikäihmisillä, joilla kognitiivinen toimintakyky on hyvä.
Sen turvaaminen on kotihoidon palveluissa hyvin olennaista toimintaa.
(Valta, 2008, s. 70, 107)
Muistisairaan hyvän hoidon onnistumiseksi on tarpeellista tietää hänen
elämänhistoriastaan, tavoista, toiveista, persoonallisuudestaan ja psyykkisestä terveydestä. Käyttäytymisen haasteiden tarkka selvitys auttaa löytämään taustalta keinoja oireiden hoitamiseen. Käyttäytymisen syitä voivat
olla toteutumattomat toiveet ja tarpeet, joita muistisairas ei saa tuotua
esiin. Moniammatillinen yhteistyö auttaa tilanteen selvittelyssä. (Keady &
Jones, 2010, s. 27)
Kuvassa 10 on koottuna lyhyesti kognitiivista toimintakykyä ylläpitävät keinot tästä luvusta.

KOGNITIIVISTA TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVÄT KEINOT:
RAVITSEMUS
FYYSINEN JA PSYYKKINEN AKTIIVISUUS
KAIKENLAINEN ELÄMÄNTAPOJEN AKTIIVISUUS
LÄÄKEHOITO
UUDEN OPPIMINEN
ÄÄNEEN LUKEMINEN
YKSINKERTAISET LASKUHARJOITUKSET
KESKITTYMISHARJOITUKSET
TOISTO JA KERTAAMINEN
YHDISTETYT LIIKUNTA- JA KOGNITIOHARJOITUKSET
MIELEKÄS TEKEMINEN
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
ORIENTAATIO AIKAAN JA PAIKKAAN
TURVALLISUUDEN TUNTEEN LUOMINEN

Kuva 10.

Kognitiivista toimintakykyä ylläpitävät keinot (Valta, 2008, s.
129; Saarenheimo, 2015; Muistiliitto, 2017b; Voutilainen &
Löppönen, 2016).
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Muistitoimintojen ylläpitoon vaikuttaa ravitsemus, fyysinen ja psyykkinen
aktiivisuus sekä kaikenlainen elämäntapojen aktiivisuus. Ikäihminen on siis
tarpeen saada aktivoitua toimintaan kotona, jos hän ei lähde enää kotoa
tapahtumiin. Kaikenlainen uuden oppiminen vahvistaa kognitiivisia toimintoja. (Valta, 2008, s. 129) Kognitiivisten toimintojen ylläpitoon on monenlaisia keinoja. Ne auttavat myös mielialan säätelyssä. Ääneen lukeminen ja
yksinkertaiset laskutehtävät aktivoivat kognitiota. Keskittymisharjoitukset
vahvistavat toiminnanohjausta. Toisto ja kertaaminen parantavat muistia.
(Saarenheimo, 2015) Liikuntaharjoituksia ja kognition ylläpitoa voi tehdä
samanaikaisesti. Hoitaja voi kotihoidossa asiakasta jumpatessa pyytää luettelemaan kuukausia tai viikonpäiviä takaperin.
Muistisairauksissa ei ole parantavaa lääkehoitoa varsinaiseen muistisairauteen. Muistilääkkeet ehkäisevät toimintakyvyn heikentymistä, mutta
eivät tee sairastunutta terveeksi. Muuta lääkitystä voidaan tarvittaessa
määrätä tilanteen pahenemisen estoon. Lääkehoidon toteutuksessa on
ikäihmisen turvallisuudella iso merkitys. Lääkedosetin käyttö on helpompi
oppia jo sairauden alkuvaiheessa. Jos ongelmia lääkityksen otossa tulee,
on hyvä siirtyä nopeasti valvottuun lääkehoitoon joko läheisen tai kotihoidon toimesta. (Muistiliitto, 2017b; Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus,
2017)
Ikäihmisen kognitiivista toimintakykyä vahvistetaan hänelle mielekkäällä
tekemisellä. Toiminta järjestetään yksilöllisesti, ikäihmisen voimavarat
huomioimalla. Kun hänelle mahdollistetaan aikaan saamisen ja onnistumisen kokemuksia, annetaan kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta, hänen
itsetuntonsa paranee. Säännöllisesti järjestettävällä toiminnalla pyritään
myös tukemaan muistisairaan ikäihmisen arkeen normaalia rytmiä. Kotihoidon palveluilla saadaan runsailla käynneillä orientaatiota aikaan ja paikkaan. (Voutilainen & Löppönen, 2016)
Muistisairaan käytösoireita voidaan ehkäistä hoitajan toimilla ja käytöksellä. Myös läheisten ohjaus on tärkeää, etenkin omaishoitajille. Muistisairaalle turvallisuuden tunteen saaminen on hoidossa tarpeellista. Sairaus
tuo ikäihmiselle terveyden menetyksen tunteen, muistisairaus pelottaa ja
aiheuttaa epävarmuuden tunteita. Hoidossa yritetään tunnistaa mielipahaa tai uhkaa aiheuttavia asioita. Muistisairaan kohdalla vältetään näitä
asioita, esimerkiksi peittelemällä asiaa tai hoitaja tai läheinen tekee puolesta asioita, ettei muistisairas koe epäonnistumista. Muistisairaan oireisiin
voi kuulua, ettei tunnista enää tuttuja esineitä tai omia kasvojaan peilistä.
Television ohjelma voi tuntua siltä, että vieraita ihmisiä on tullut kotiin.
Peilin poisto tai TV:n sulkeminen voi auttaa. Musiikki ja laulaminen saattavat helpottaa tilanteista suoriutumista, helpottaa ikäihmisen ärsyyntymistä. Keskustelut mieleisistä aiheista, tutut päivittäiset elämän kuviot ja
virikkeet tuovat turvallisuutta elämään. (Heinola & Luoma 2007, s. 46; Eloniemi-Sulkava & Savikko, 2010, s. 233–234)
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Muistisairaan puheet kotiin lähdöstä, äidistä, lapsista, ja heidän etsimisensä ovat merkityksellisiä asioita, ja siksi usein esiintyviä. Puhuminen
niistä voi olla hänen pyrkimystään saada elämänhallinnan ja turvallisuuden
tunnetta. Myös mustasukkaisuus ja epäluuloisuus voivat liittyä samojen
tuntemusten puuttumiseen. Aggressiivisuus voi olla menetetyn itsetunnon
purkamista. Sairauden aiheuttama kaoottisuus, toiminnan hallinnan menetys ym. oireet voivat näkyä tavaroiden penkomisena, piilotteluna tai
toistuvina kyselyinä. Silloin voidaan pohtia, mikä voi lievittää kaoottisuuden tunnetta keskustelun ja ympäristön järjestelyn keinoilla. (Eloniemi-Sulkava & Savikko, 2010, s. 234–235)
Muistisairasta hoitaessa on huomioitava sairastuneen itsemääräämisoikeus. Ikäihmisille on tärkeää itsenäisyys, hyvä elämänlaatu ja eläminen
omassa kodissaan itsenäisesti. Myös muistisairaan hoidossa otetaan sairastunut mukaan hoitonsa suunnitteluun, tuodaan esiin hänen voimavaransa ja toiveensa asioiden suunnittelussa. Ikäihmisen kannalta on hyvä
huomioida etenkin niitä asioita, mitkä olivat ennen sairastumista merkityksellisiä. Muistisairasta hoitavien hoitajien on tuettava sairastunutta tuomaan esiin arvojaan ja itselle tärkeitä asioita. Muistisairauden edetessä
vaikeammaksi sairastuneen päätöksenteko heikentyy. Tämä uhkaa itsemääräämisoikeutta ja hän saattaa tarvita tukea päätöksiin. Hyvinvoinnin
periaate on merkittävä hoidossa. Hoitajat voivat ohjata päätöksentekoa
siihen suuntaan, ettei muistisairaan tekemät päätökset ole hänelle epäedullisia tai niistä tule haitallisia seuraamuksia. Muistisairaat ovat alttiita
ravitsemusongelmille, lääkehoidon turvallisuus voi vaarantua, hygienian
hoidossa voi olla puutteita, taloudellinen hyväksikäyttöä voi esiintyä ja
suurena uhkana voi olla kodin tulipalovaara. Näistä asioista huolehtiessa
voivat joutua vastakkain sairastuneen itsemääräämisoikeus ja hyvinvointi.
Edunvalvojan hakeminen voi olla sairastunutta suojaava keino, joka asettaa edellä mainitut asiat vastakkain. Eettisiä pohdintoja tulee hoidossa
eteen ja niissä on huomioitava kaikkia osapuolia muistisairasta, läheistä ja
naapuristoa, jos muistisairas häiritsee tai aiheuttaa vaaraa heille. (Muistiliitto, 2017a; Smebye, Kirkevold & Engedal, 2016, s. 1–3, 11)
Eteen voi myös tulla tilanteita, jossa ikäihminen on päätöksentekokykyinen, mutta läheiset voivat painostaa toisenlaiseen ratkaisuun kuin ikäihminen itse toivoo. Myös henkilökunta voi olla erimielinen ikäihmisen päätöksentekokyvystä ja ohjata vastoin ikäihmisen itsemääräämisoikeutta.
Ikäihminen voi olla sairauden tai toimintakykynsä laskun takia heikentynyt
ja väsähtänyt luopuen vapaaehtoisesti itsemääräämisoikeudestaan. Läheisten ja kotihoidon henkilökunnan pitää tässä tilanteessa pohtia, mitä
ikäihminen tahtoo eikä toteuttaa vain läheisten toiveita. Läheisten ja henkilökunnan on hyvä pitää mielessä, että omassa kodissa ikäihmisellä on paremmat mahdollisuudet elää oman näköistä arkea. Ympärivuorokautisessa
hoidossa voi olla useita rajoittavia tekijöitä, vaikka niiden turhista rutiineista on pyritty nykyään pois ja huomioidaan yksilöllisiä tapoja toiveita
päivittäisissä toiminnoissa. (Sarvimäki, 2010, s. 33–36)

30
Omaishoidettavat ovat usein muistisairaita. Yhteistyö myös muiden läheisten kanssa tukee ikäihmisen kotona asumista. Omaishoitajalta ja läheisiltä
saa tietoja ikäihmisen menneisyydestä, jos hän itse ei enää pysty asioita
kertomaan. Omahoitajajärjestelmä on keskeinen tekijä yhteistyössä muistisairaan läheisten kanssa. Puhelimitse, salatulla sähköpostilla tai muulla
sähköisellä viestintä järjestelmällä voidaan pitää yhteyttä läheisiin, jotka
eivät asu ikäihmisen kanssa. (Tepponen, 2007, s. 68–69)
Omaishoitajilla toivottomuuden tunne ja elämän mielekkyyden katoaminen, unihäiriöt ja arjen selviytymistaakka voivat tehdä erilaisia mielialaongelmia ja masennusta. Itsemurhariski kasvanut etenkin muistisairaan masentuneilla omaishoitajilla. Omaishoitajan tyytyväisyys saamaansa sosiaalisen tukeen helpottaa arjessa selviytymistä. (O’Dwyer, Moyle, ZimmerGembeck & De Leo, 2015, s. 225, 228)
Omaishoitaja tarvitsee muistisairauden edetessä tietoa, tukea ja apua hoitaessaan muistisairasta omaistaan. Positiivisen ilmapiirin luonti ja kummankin voimavarojen löytäminen auttaa heitä arjessa selviytymisessä.
Huomion arvoista on myös muistisairaan ja koko perheen autonomian
kunnioittaminen ja tilan antaminen. Käytösoireiden taustalla oleva syy on
tarpeellista selvittää, koska vain sen selviämisellä voidaan tilannetta helpottaa. Jos muistisairaalla on pitkään jatkuneita, vaikeita käytöshäiriöitä,
täytyy omaishoitajan huoleen heidän jaksamisestaan reagoitava joustavasti ja nopeasti, esimerkiksi kotihoidon käyntejä lisäämällä. Tarpeellinen
lepohetki läheiselle voi olla myös lyhytaikais- tai kriisipaikka, mutta läheistä
muistuttaen sen olevan vain väliaikainen ratkaisu. Intervallijakso, perhehoito, päiväkuntoutus tai muut tavat hoitaa omaishoidettavan vapaapäiviä
tuovat arkeen tarpeellista omaa aikaa ja lepoa. Usein hoidettavat eivät ole
innokkaita lähtemään kotoa jaksolle eikä omaishoitaja halua pakottaa läheistään. Keskustelun painotus etenkin omaishoitajan levon ja oman jaksamisen tärkeydelle voi antaa kummallekin ymmärrystä suostua jaksoon.
(Sulkava-Eloniemi, 2010, s. 230)
Omaishoitotyö on muistisairauden edetessä koko ajan vaativampaa.
Omaishoitajien jaksamista ja selviytymistä on tuettava monipuolisilla yhteiskunnallisilla palveluilla. He tarvitsevat tukea sairastuneelle ja itselleen,
apuvälineitä, hoitotarvikkeita, kodin muutostöitä, vapaata aikaa jaksaaksensa ja taloudellisen turvan elämäänsä. Omaishoitajaliitto on laatinut erilaisia oppaita avuksi ja tueksi omaishoitajien arkeen. Omaishoitajan on
hyvä saada myös vertaistukea. (Omaishoitajaliitto, n.d.)
3.4

Sosiaalinen toimintakyky
Sosiaalinen toimintakyky kuvaa ihmisen toimintaa ja oloa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, mutta kertoo toiminnasta yhteiskunnan jäsenenä. Sosiaalinen toimintakyky näkyy ikäihmisen osallistumisen aktiivisuudessa ja sen sujuvuudessa, millaisia rooleja hänellä on ja millaiseen
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vuorovaikutukseen hän pystyy verkostoissaan. Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluu myös päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen, suhteet läheisiin ja vastuu läheisistä sekä elämän mielekkyyden kokemus ja harrastukset. (Koskinen, Sainio, Tiikkainen & Vaarama, 2012, s. 137; Voutilainen,
2010, s. 126; THL, 2015) Päivittäiseen suoriutumiseen vaikuttaa positiivisesti läheisten aktiivinen yhteydenpito (Valta, 2008, s. 67). Nämä edellä
kuvatut sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluvat toiminnot ovat esitetty kuvassa 11.
SOSIAALISEEN TOIMINTAKYKYYN KUULUVAT TOIMINNOT:
IHMISEN TOIMINTA
ROOLIT
VUOROVAIKUTUS TOISTEN KANSSA
OSALLISTUMISEN AKTIIVISUUS JA SEN SUJUVUUS
PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA SUORIUTUMINEN
SUHTEET LÄHEISIIN JA YHTEYDENPITO
VASTUU LÄHEISISTÄ
ELÄMÄN MIELEKKYYS
HARRASTUKSET
TALOUDELLINEN TILANNE

Kuva 11.

Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluvat toiminnot (Koskinen
ym., 2012, s. 137; Voutilainen, 2010, s. 126; THL, 2015).

Voimakas yksinäisyyden tunne, lähisuhdeväkivalta tai päihteiden käyttö
ovat sosiaalisen toimintakyvyn heikentymisen riskitekijöitä. Myös erilaiset
elämänmuutokset tai siirtymävaiheet voivat heikentää ikäihmisen kotona
selviytymistä, kuten sairaalasta kotiutuminen, ainoan tai hyvin tärkeän läheisen ihmisen kuolema tai heikko taloudellinen tilanne (STM, 2017b, s.
16–17.)
Matalan sosiaalis-taloudellisten tekijöiden on tutkimuksissa todettu vaikuttavan toimintakykyä alentavasti ja usein aiheuttaa ennenaikaista vanhenemista. Se taas lisää elämässä erilaisia stressitekijöitä ja epäterveellisiä
elämäntapoja sekä heikentää voimavaroja. Lisäksi ennenaikainen vanheneminen ja edellä mainitut terveyden riskitekijät aiheuttavat sairastuvuuden lisääntymistä, toiminnan vajeita ja lyhyempää elinaikaa. (Colliander &
Ruoppila, 2018, s. 35)
Ikäihmisillä yksinäisyyden kokemus voi olla joillekin ikäihmisille osittain toivottuakin, mutta toisille hyvin vastentahtoista. Yli 65-vuotiaista joka kolmas kokee yksinäisyyttä välillä, mutta se ei aiheuta heille vakavampia ongelmia. Vastentahtoisena se vaikuttaa mielenterveyteen aiheuttamalla ahdistusta, unettomuutta ja masennusta. Ikäihminen voi kokea olonsa yksinäisenä turvattomaksi ja arvottomaksi. Jatkuvana vastentahtoinen yksinäisyys voi johtaa erilaisiin ongelmiin, kotona selviytymisen vaikeutumiseen
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ja ympärivuorokautisen hoidon uhka kasvaa. Yksinäisyyttä on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Emotionaalinen eli tunneperäinen yksinäisyys voi
olla seurausta leskeksi jäämisestä, terveydentilan heikkouden tunteesta,
toimintakyvyn laskusta tai yksin asumisesta johtuvaa. Fyysisessä yksinäisyydessä jäädään vaille kosketusta, läheisyyttä ja seksuaalisuuden kokemusta. Sosiaalinen yksinäisyys on seurausta vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteiden vähentymisestä. (Mielenterveystalo n.d.c)
Hoeyberghsin ym. tutkimuksessa todettiin yksinäisen ikäihmisen ikävystyvän. Elämään tyytymättömyys ja toivottomuuden tunne etenkin yhdessä
lisäävät negatiivisia tunteita. Ikäihmisen motivaatio asioiden tekemiseen
tai kiinnostus ympärillä oleviin tapahtumiin laskee entisestään. Myös surullisuus ja apatia voivat lisääntyä, ja vaikuttaa näin psyykkiseen toimintakykyyn. (Hoeyberghs ym., 2018, s. 401–404)
Ylä-Outisen tutkimuksen mukaan sosiaalista toimintakykyä heikentävät ystävien väheneminen ja läheisten kuolemat. Ikäihmisen ei ole enää helppoa
solmia uusia ihmissuhteita. Hänelle on tärkeää läheisen ihmisen läsnäolo,
kuka välittää, kuuntelee, ja jolta saa tarvittaessa apua. Jos tällaisen läheisen, merkittävän ihmissuhteen menettää, voi seurauksena olla turvattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteet. (Ylä-Outinen, 2012, s. 151–152)
Ikäihminen voi tuntea myös joutuvansa vallankäytön kohteeksi joko läheisten tai kotihoidon hoitajien taholta, kun hänen asioihinsa puututaan. Sosiaalista toimintakykyä voi heikentää myös tunne yhteiskunnasta syrjäytymisestä tai omasta arvottomuudesta. Näihin tunteisiin johtavat yhteiskunnan kielteiset päätökset ja asenteet, nuorempien sukupolvien välinpitämättömyyden kokemus ja median vaikutus. (Ylä-Outinen 2012, s. 151–152;
Uotila 2011, s. 50) Syrjäytymisvaarassa ovat etenkin ilman läheisiä olevat
ikäihmiset, muistisairaat ja omaishoitajat. Muistisairaan poikkeava käytös
saattaa vaikeuttaa hänen osallistumaan perhe- tai sukutapaamisiin tai julkisiin tapahtumiin. Jos muistisairaalla on omaishoitaja, myös hänen sosiaaliset suhteensa vähenevät tällaisessa tilanteessa. Myös taloudellinen turvattomuus voi aiheuttaa syrjäytymistä. Pienet tulot voivat olla osallistumisen este, mutta on myös ikäihmisiä, jotka eivät suostu rahaa käyttämään.
Leskeksi jääminen on myös riskitekijä syrjäytymiselle (Kan & Pohjola, 2012,
s. 26–27).
3.4.1 Sosiaalisen toimintakyvyn arviointi
Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa tarkastellaan asumismuotoa,
asuuko ikäihminen yksin vain jonkun muun kanssa sekä taloustilanne. Selvitetään hänen kykynsä käyttää puhelinta, turvapuhelinta ja tarvittaessa
muun hyvinvointi- tai turvallisuusteknologian käyttökyky, ja niiden hyöty
kotona selviytymisessä. Arvioinnissa kartoitetaan ikäihmisen ympärillä
oleva tukiverkosto, ja näiden ihmissuhteiden laatu. Mahdollisuudet osal-
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listua sosiaalisiin kontakteihin, kuten päiväkuntoutukseen tai muihin ikäihmisten tapahtumiin mahdollistetaan. (Voutilainen, 2010, s. 129; Heinola &
Luoma, 2007, s. 41)
Suomessa ei ole yleisessä käytössä toimintakykymittaria mittaamaan sosiaalista toimintakykyä. Jonkin verran on käytetty yksinäisyyttä, ihmissuhteita, sosiaalista tukea ja sosiaalista yhteisyyttä selvittävää SPS- mittaria.
(Toimia-tietokanta, 2011; Paltamaa, 2018, s. 53) Depressioseula kertoo
myös vähän sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvistä asioista (THL, 2013).
3.4.2 Sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen
Aiemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ikäihminen kohdattiin
hoidon vastaanottajana. Näkemys on vähitellen muuttumassa. Nyt Ikäihminen halutaan nähdä, ja hänen toivotaan olevan, aktiivinen ja hoitoonsa
osallistuva. Hänet huomioidaan palveluissa terveys- ja voimavaralähtöisesti. Hyvin iäkkäänäkin voidaan voimavaroja vahvistaa. Vaikka ikäihmisellä voi olla sairauksia ja toimintarajoitteita, ohjataan häntä näkemään
mahdollisuutensa ja voimavaransa toimintakyvyn kehittämiseen kuntouttavalla ja toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla. Vaikuttavana tekijänä on
saada ikäihminen itse uskomaan muutoksen mahdollisuuteen. Ikäihmisen
läheinen olisi myös tärkeää saada mukaan tukemaan muutosta. (Colliander & Ruoppila, 2018, s. 32–33; Verneri, 2014; Pietilä & Saarenheimo,
2017, s. 32–33) Vanhuuden tutkimuksissa on kuvattu ikäihmisen raihnaisuuden koskevan vain muutamaa viimeistä elinvuotta (Pietilä & Saarenheimo, 2017, s. 11) Tässä luvussa selvitetyt sosiaalista toimintakykyä edistävät tekijät ovat koottu kuvaan 12.

SOSIAALISTA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT:
TERVEYS- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN HUOMIOINTI
VOIMAVAROJEN VAHVIISTAMINEN
KUNTOUTTAVA TOIMINTA
USKOMINEN OMIIN MAHDOLLISUUKSIIN
LÄHEISTEN TUKI JA APU, KUN TARVITSEE
LÄHEISTEN KÄYNNIT, OSALLISTUMINEN ELÄMÄÄN
YHTEYDENPIDON MAHDOLLISUUS
PERHE JA SUKU
KOTIHOIDON PALVELUT
YSTÄVÄTOIMINTA
KIINNOSTUS YMPÄRISTÖÖN
OSALLISTUMINEN TAPAHTUMIIN
RYHMÄT
HARRASTUKSET

Kuva 12.

Sosiaalista toimintakykyä edistävät tekijät (Colliander &
Ruoppila, 2018, s. 32–33; Verneri, 2014; Pietilä & Saarenheimo, 2017, s. 32–33; Valta, 2011, s. 107).
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Sosiaalisella tuella on iso osuus pärjäämiselle kotona. Ikäihmiset ovat tuoneet esiin tärkeiden ihmissuhteiden olemassa olon, joilta voi saada apua.
Tärkeää on avun saanti silloin, kun sitä todella tarvitsee. Kotihoitokin koettiin tärkeäksi avun saamiselle, mutta sieltä ei saa apua aina halutessaan.
Läheisten käynnit ja osallistuminen ikäihmisen elämään tuovat vahvistumisen tunnetta. (Valta, 2011, s. 107)
Ikäihmisille perhe ja suku on tärkeä. Sosiaalista toimintakykyä hoitaja voi
tukea mahdollistamalla ikäihmisen yhteydenpidon läheisiin ihmisiin. Hoitaja voi motivoida ja kannustaa läheisiä olemaan mukana ikäihmisen hoidossa silloin kun se on heille mahdollista. Jos läheinen asuu yhdessä ikäihmisen kanssa häntä hoitaen tai läheinen on hoidossa mukana muuten aktiivisesti, on muistettava riittävän ajoissa arvioida tilanteen raskautta hänelle ja tarjottava palveluja. Tavoitteena on ennalta ehkäistä läheisen uupumista. (Hyttinen, 2010, s. 45–46; Sarvimäki, 2010, s. 38) Jos läheisiä ei
ole, voidaan yrittää saada tukea ja seuraa ystävätoiminnasta. Sitä järjestävät, esimerkiksi SPR, MLL, Eläkeliiton paikallisyhdistykset, kunnat tai seurakunta. (Janakkalan kunta, n.d.)
Ikäihmisen hyvinvointia lisää, jos hän jaksaa olla kiinnostunut ympärillään
olevista asioista ja tapahtumista. Ajan tasalla pysymistä auttaa TV:n katselu sekä kirjojen tai lehtien lukeminen. Osallistuminen perheyhteisön,
naapuruston järjestämiin tai muihin yhteisön tapahtumiin tukee sosiaalista
toimintakykyä. Ikäihmiset lähtevät helpommin liikkeelle, jos läheiset tai
tuttavat tukevat heitä lähtemällä mukaan tai viemällä heitä tapahtumiin.
(Hutnik ym., 2012, s. 816–817) Kaikenlainen aktiivisuus ja muiden tapaaminen ehkäisee ikävystymistä ja toivottomuutta (Hoeyberghs ym., 2018,
401–404).
Ikäihmisen sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoa on kuuluminen johonkin yhteisöön. Kotihoidossa on hyvä ohjata ikäihmistä johonkin ryhmään mahdollisuuksien mukaan. Ryhmässä oleminen vahvistaa ikäihmisen kognitiivista toimintakykyä parantamalla vuorovaikutustaitoja. Psyykkistä toimintakykyä lisää ryhmässä oman identiteetin vahvistuminen. Ryhmässä olo
vahvistaa myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja saa voimavaroja elämään.
(Hyttinen 2010, s. 45–46; Kan & Pohjola, 2012, s. 23) Sosiaalisen aktiivisuuden, jossa asioita tehdään yhdessä toisten kanssa, on todettu olevan ennalta ehkäisevä tekijä myös ympärivuorokautiseen hoitoon joutumiselle
(Pynnönen, 2017, s. 83–84).
Yksinäisyyden kokemus ei ole lievänä tai ajoittaisena ongelma. Toiset ikäihmiset kokevat yksinolon kuuluvan ikääntymiseen. He viihtyvät hyvin ja haluavat olla yksin, kokevat sen myönteisenä asiana. Silloin se on oma valinta.
Yksinäisyyttä voidaan lievittää. Ikäihmistä voi ohjata hyväksymään itsensä
sellaisena kuin on. Aina voi yrittää solmia uusia ihmissuhteita tai ottaa yhteyttä johonkin entiseen ystävään. Yksinäisyyden kokemuksesta kannattaa
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puhua muille. Se voi helpottaa oloa. Ikäihminen voi vähentää yksinäisyyden tunnetta myös tekemällä itselleen mieleisiä asioita. (Mielenterveystalo n.d.c)
Yli 75-vuotiaista suurin osa kertoo harrastamisen vähentyneen ikääntyessä. Esteinä sille ovat terveys, kustannukset, läheisen hoitaminen tai itsensä kokeminen liian vanhaksi harrastamiseen. Muita syitä voivat olla tietämättömyys, päätöksenteon vaikeus ja mielenkiinnon puute. Harrastamisen mahdollisuuksia on lisätty sekä julkisella että kolmannen sektorin alueilla. Niissä on huomioitava etenkin toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset sekä harrastamisen taloudellinen mahdollistaminen. (Colliander &
Ruoppila, 2018, s. 98–99) Hoitaja voi tukea jatkamaan harrastuksia tai yhdessä ikäihmisen kanssa pohtia, mitä voisi entisen harrastamisen tilalle ottaa muuttuneissa olosuhteissa. Dementoituva ikäihminen voi jättää vähitellen TV:n katselun tai lehtien lukemisen. Hoitaja voi häntä tukea avaamalla televisiota tai kertomalla hänelle mahdollisesti kiinnostavasta ohjelmasta.
Läheiset voivat vaikuttaa ikäihmisen osallistumiseen ja rajoittaa kotoa lähtemistä etenkin muistisairaan kohdalla. Läheinen voi huolehtia liikaa ja
kontrolloida ikäihmisen elämää. Hän ei välttämättä huomaa ikäihmisen
voimavaroja ja ajattelee asioita omalta kannaltaan, esimerkiksi läheistä pelottaa tai hävettää ikäihmisen käyttäytyvän julkisesti epäasiallisesti. Sosiaaliset kontaktit voivat näin vähentyä ja kotiin jääminen huonontaa ikäihmisen toimintakykyä. Ikäihmisen itsemääräämisoikeus saattaa jäädä läheiseltä myös huomioimatta tilanteessa. Hoitajan tehtävä on silloin kannustaa ikäihmistä toimintakyvyn ylläpidossa ja keskustella tästä myös läheisen
kanssa. (Muistiliitto, 2017a)
3.5

Ikäihmisen toimintakyvyn arviointi
Geriatrisen arvioinnin on todettu monissa tutkimuksissa sopivan monenlaisissa terveydenhuollon toimipaikoissa tehtyihin arviointeihin, kuten kotihoidossa, akuutissa päivystyksessä ja sairaalassa. Ikäihmisen toimintakyvyn laskiessa merkittävästi, joudutaan kotihoidossa arvioimaan hänen kotona selviytymistään. Etenkin arvioitaessa ikäihmisen hakemista ympärivuorokautiseen hoitoon, tarvitaan moniammatillinen ja kokonaisvaltainen
geriatrinen arviointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on arvosteltu yhteisen arvioinnin vievän aikaa eri alan ammattilaisilta. Käytännössä
yhdessä arvioitaessa selviää monipuolisesti asioita, esimerkiksi ikäihmisen
vahvuudet ja selviytymistä vaikeuttavat tekijät. Näitä tekijöitä pystytään
laajemmin ja vaikuttavammin pohtimaan yhdessä. Tiedonkulku on myös
tehokkaampaa ja monipuolisempaa. Jos arviointiprosessin jälkeen kalliimman palvelun tarve poistuu, syntyy isoa kustannussäästöä. Ikäihmisen elämän laadun paraneminen toteutettujen hoitojen jälkeen voi olla merkittävää. Suomessa on myös tutkittu geriatrisen arvioinnin vähentävän sairaalasta kotiutuvien laitoshoitoon joutumisen riskiä myöhemmin. (Pitkälä &
Tilvis, 2012, s. 564)
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Moniammatillisessa arvioinnissa tarvitaan lääketieteen, hoitotyön, kuntoutuksen ja sosiaalityön asiantuntijaosaamista. Tarvittaessa voidaan käyttää eri hoitotyön alueiden osaajia avuksi, esimerkiksi päihdetyöntekijää,
psykiatrisen hoidon tai diabeteshoidon asiantuntijaa. Geriatri voi tarvittaessa konsultoida toisen lääketieteen alueen erityisosaajaa arvioinnissa.
(Pitkälä & Tilvis, 2012, s. 564; Voutilainen, 2010, s. 130)
Kokonaisvaltaisessa ja laaja-alaisessa arvioinnissa huomioidaan ikäihmisen
toimintakyvyn eri osa-alueet monipuolisesti ja kattavasti kokonaiskäsityksen saamiseksi. Edellä tässä työssä on jo selvitetty jokaisen toimintakyvyn
osa-alueiden arviointiluvuissa huomioitavat tekijät tarkemmin. Tässä lyhyesti kerrataan yleisluonteisesti, miten arvioinnissa moniammatillisesti keskustellaan järjestelmällisesti ikäihmisen kotona selviytymisen riskitekijät,
kuten sairaudet, oireet, mieliala, ahdistus, pelot, lääkitykset ja ravitsemustila. Yhdessä pohditaan kotiympäristön olosuhteet, ympäristötekijät, tarvittavat apuvälineet ja kodin muutostyöt. Entiset palvelujen tehokkuutta
selvitetään ja arvioidaan uusien palvelujen tarve. Huomiotta ei saa jättää
ikäihmisen omia ajatuksia tilanteestaan, voinnistaan ja toiveistaan hoitonsa ja palvelujen suhteen. Arvioinnissa huomioidaan myös sosiaalinen
tukiverkosto, taloustilanne ja läheisteen ajatukset ja näkemykset asioista.
(Pitkälä & Tilvis, 2012, s. 564; Voutilainen, 2010, s. 130–131; Arolaakso &
Tervaskanto-Mäentausta, 2017, s. 294; Paltamaa, 2018, s. 33–34) Ikäihmisen oma koti on paras paikka hänen toimintakykynsä arvioinnille. Hänen
päivittäisten toimintojensa seuraaminen, ja miten hän selviytyy niissä, kuvaa hänen toimintakykyään parhaiten ja kattavammin. (Voutilainen, 2010,
s. 130)
Arvioinnissa käytetään apuna validoituja toimintakyvyn arvioinnin mittareita, joita aiemmin on esitelty jo tässä työssä toimintakyvyn osa-alueiden
arvioinneissa. Mittareiden tuloksien tulkinnassa huomioidaan niiden käyttäjien osaaminen ja koulutus. Mittareilla saadut tulokset eivät ole riittäviä
yksistään arvioinniksi. Mitatut tulokset, henkilöstön havainnointi, keskustelut ja selvitykset sekä ikäihmisen itsearviointi ja läheisten näkemykset
muodostavat arvioinnin kokonaisuuden. Näin muodostuu ikäihmisen kokonaistilanteesta yksilöllinen palvelutarpeen arviointi (Colliander & Ruoppila, 2018, s. 24; Voutilainen, 2010, s. 130; Pitkälä & Tilvis, 2012, s. 564;
Toimia-tietokanta, 2011) Mittareilla saa ikäihmisen tarpeista monipuolista
informaatiota. Se kuvaa asiantuntijoille toimintakyvyn laskun vaikea-asteisuutta arjen toiminnoissa. Saadut tulokset ohjaavat arvioijia tunnistamaan
ja puuttumaan taustalla vaikuttaviin asioihin. (Toimia-tietokanta, 2011)
Suomessa on arvioitu RAI-arviointijärjestelmän olevan merkittävä mittari,
millä saadaan kerättyä ja havainnoitua tietoa ikäihmisen useasta eri toimintakyvyn osa-alueesta (THL, 2017b). THL kuvaa sen täyttävän vanhuspalvelulain ohjaamat vaatimukset monipuolisesta ja kattavasta palvelutarpeen arvioinnista. RAI-arviointijärjestelmästä saatu vertailutieto on näyttöön perustuvaa tietoa. Arviointijärjestelmää käytetään Suomessa jo laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kolmasosa ikäihmisistä, jotka
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ovat käyttäneet heille suunnattuja palveluja, ovat arvioitu RAI:n avulla.
(Vaarama, 2015, s. 3) RAI-arviointijärjestelmää voidaan käyttää valtakunnallisessa vertailussa useasta terveydenhuollon vaikuttavasta tekijästä,
mutta sitä käytetään myös kansainvälisessä vertailussa (Finne-Soveri,
2015, s. 167–177).
Arvioinnissa on huomioitava asiakaslähtöisyys, ikäihmisen hoitoaan ja elämäänsä koskevien valintojen vapaus, itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys
(Tepponen 2009, s. 169). Ikäihmisen halutaan osallistuvan hoitoonsa vastuullisesti. Kun hän osallistuu hoitonsa tavoitteiden määrittelyyn, toteutusta koskevaan päätöksentekoon ja arviointiin, hän sitoutuu hoitoonsa
paremmin. Henkilöstön ja ikäihmisen yhdessä toimiminen perustuu luottamukseen. Yhdessä toimiessa asiakas on aktiivisessa roolissa eikä vain
hoidon vastaan ottamisen kohde ja sivusta seuraaja. Koko prosessin ajan
huomioidaan se, että ikäihminen todella ymmärtää, mistä puhutaan ja hänen itsemääräämisoikeutensa toteutuu. (Hyttinen, 2010, s. 46; Arolaakso
& Tervaskanto-Mäentausta, 2017, 291–294)
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen tarkoittaa ikäihmisen ja henkilöstön yhteisymmärryksessä tapahtuvaa hoitoa. Ikäihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon. Tietoa on annettava eri vaihtoehdoista ja niiden
seurauksista. Hänellä on oikeus kieltäytyä hoidosta. Jos ikäihminen on sellaisessa tilassa, ettei pysty arvioimaan oman toimintansa tai päätöstensä
seurauksia, esimerkiksi muisti- tai mielenterveyssairauden takia, ei voi hänen toivettaan toteuttaa. Itsemääräämisoikeutta ei voi toteuttaa myöskään tilanteessa, jos se vaarantaa muita ihmisiä. (Sarvimäki, 2010, s. 33–
36) Tällainen esimerkki voi olla ajoittain sekava muistisairas, jonka lieden
käyttö itsenäisesti kerrostalossa voi vaarantaa huonona päivänä koko talon asukkaat.
Arviointoprosessi käsittää kaiken tiedon keräämisen ikäihmisestä ja hänen
tilanteestaan, tavoitteiden asettelun ja järjestelmällisen yhteistyön kaikkien osallistujien kesken niiden saavuttamiseksi. Yhteistyö tarkoittaa kollektiivista vastuunottoa eli jokainen ottaa vastuun omasta osuudesta suunnitelman mukaisesti hoidon kokonaisuuden onnistumiseksi. (Paltamaa,
2018, s. 33; Jäntti, 2016) Arvioinnin tulokset luovat pohjan ikäihmisen yksilölliselle hoidon ja kuntoutuksen suunnittelulle. Arvioinnissa myös sovitaan seurannasta. (Nuotio ym., 2009, s. 2671, Toimia-tietokanta, 2011)
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4

IKÄIHMISEN TUKEMINEN KOTIHOIDON PALVELUILLA
Suomen vanhuspolitiikalla ohjataan palvelujärjestelmiä kannustamaan väestöä huolehtimaan omasta terveydestä ja toimintakykyisestä vanhuudesta omassa kodissa asuen. Ikääntyneiden ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on vähennetty laitoshoitoa purkamalla. Samalla on lisätty kotiin
annettavien palvelujen määrää ja monipuolisuutta. (STM, 2017b, s.10, 15–
16)
Suomessa yhteiskunnallinen näkemys on kotihoidon palveluista samansuuntainen kuin Tepposen vuonna 2009 kehittämässä kotihoidon mallissa.
Palveluja ei voida enää antaa kaikille ikäihmisille vaan huonokuntoisimmille avun tarvitsijoille kriteerien perusteella. Kotihoidon on oltava oikeudenmukaista ja tasa-arvoista. Ikäihmisen on saatava tarpeitaan vastaavia
palveluja riittävästi. Kotiin annettujen palvelujen pitää myös eri toimijoiden yhteistyöllä järjestää toimivaksi kokonaisuudeksi ja poistaa rajapintoja
eri palveluiden väliltä. Kotihoidon palvelut pitää suunnitella asiakkaiden ja
asiakasryhmien tarpeiden pohjalta yksilöllisesti. Suunnittelussa huomioidaan ikäihmisen tarpeiden lisäksi hänen toiveensa ja odotuksensa. Palvelut eivät saa olla standardipalveluja kaikille. Ennakoinnilla, ongelmien ehkäisyllä, varhaisella puuttumisella ja kuntouttavilla työtavoilla pyritään estämään ja puuttumaan ongelmiin aikaisessa vaiheessa. (Tepponen, 2009,
s. 168; STM 2017b, s. 10, 17–19)
Toimivat kotihoidon palvelut saavat aikaan ikäihmisen elämään toivottua
terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Kotihoito tukee ikäihmistä kokemaan hyvää elämänlaatua, tyytyväisyyttä elämään ja onnistuneen vanhenemisen kokemuksen. (Tepponen, 2009, s. 167; Sarvimäki, 2010, s. 28) Yöaikaisen kotihoidon palvelut ja kotiin saatavat kuntoutuspalvelut ovat voimavaroina pidettyjä palveluja (Heinola & Luoma M-L, 2007, s. 37).
Koti- ja omaishoidon kärkihankkeessa kehitettiin kotona asumisen palveluja. Hankkeessa syntyi kotihoitoon toimintamalli. Sen avulla toivotaan sairaiden ja toimintakyvyltään alentuneiden ikäihmisten pystyvän asumaan
kotona. (STM, 2018) Kärkihankkeessa tehdään myös vanhuspalvelujen
seurantatutkimuksia. Viime vuonna julkaistussa osiossa todettiin, että palvelusuunnitelmissa pitäisi huomioida enemmän ikäihmisten kuntoutumista ja itsemääräämisoikeutta. Toimintakyvyn arviointia pitää monipuolistaa edelleen, etenkin sosiaalisen toimintakyvyn mittaamista. Ikäihmisten mahdollisuutta osallistumiseen ja toiminnallisuuteen pitäisi lisätä kotihoidossa. (THL, 2017a)
Seurantatutkimuksessa ohjattiin myös laajentamaan teknologian hyödyntämistä. Turvallisuus- ja hyvinvointiteknologia voitaisiin hyödyntää enemmän kuin tällä hetkellä osassa kotihoitopalveluissa käytetään. (THL, 2017a)
Teknologian käyttö on kuitenkin lisääntymässä. THL:n kyselyn mukaan etäja virtuaalihoitoa on julkisessa kotihoidossa 40 prosentilla, tietokoneen,
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tabletin ja puhelimen välityksellä. Turvallisuusteknologiaa, esimerkiksi ovivahti, oli käytössä yli 70 prosentissa kotihoidon palveluissa. Etäyhteys potilastietojärjestelmiin on lisääntynyt julkisessa kotihoidossa jo lähes 80
prosenttiin. (THL, 2018a)
Myös ikäihmisten oma teknologian käyttö lisääntyy vähitellen. Tutkittaessa on selvinnyt yli viidesosan yli 75-vuotiaista käyttävän internetiä,
mutta yli 60 prosenttia heistä ei käytä sitä ollenkaan. Teknologian käytöllä
on tarkoitus tukea ikäihmistä parempaan itsenäiseen selviytymiseen. Tulevaisuudessa ajatellaan sillä olevan entistä suurempi merkitys ikäihmisen
toimintakyvyn parantamisessa ja kotona asumisen turvaamisessa. Teknologian kehittymisen ja saatavuuden helpottumisen vuoksi merkitys myös
lisääntyy koko ajan. Teknologian käyttöönotossa on huomioitava ikäihmisen tarpeet, mutta ennen kaikkea hänen oma halunsa ottaa niitä käyttöön.
Itsemääräämisoikeutta ei voi ohittaa. Teknologia ei saa korvata toisten ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta. Ihmisten kohtaaminen on tarpeellista mielekkään ja hyvän elämän kokemuksen saamisessa. (Saarni & Vehviläinen, 2017, s. 16)
Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa painotetaan myös digitalisaation hyödyntämistä kehitettäessä terveydenhuollon palveluita. Uudenlaisella teknologialla parannetaan ja helpotetaan hoitotyötä. (STM,
2017b, s. 26–28) Opinnäytetyössä tehty ohjeistuksen laitto internetiin Padlet-alustalle hoitajien mobiililaitteeseen, on uudenlaista ja tarpeellista teknologian hyödyntämistä kotihoidon käytännön työssä.

5

OHJEISTUKSEN KRITEERIT
Terveydenhuollossa ohjeistuksia laaditaan erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Selkeässä ja ymmärrettävässä ohjeistuksessa huomioidaan sen
kohderyhmä, rakenne, ulkoiset seikat, ja mikä on ohjeistuksen tarkoitus.
Ohjeistuksen kielen on oltava aina kohderyhmälle ymmärrettävää. Jos ohjeistuksen käyttäjiä ovat terveydenhuollon asiakkaat, ohjeistuksen kielessä
ja suunnittelussa huomioidaan heihin liittyvät oleelliset asiat. Hoitohenkilöstölle suunnatussa ohjeistuksessa voi olla vierasperäisiä tai terveydenhuollon ammattiterminologiaan kuuluvia sanoja. (Leino-Kilpi & Salanterä,
2009, s. 6–7)
Ulkoasun selkeyteen vaikuttaa tekstin kirjasimen koko ja tilan käyttö. Tavoitteena on tekstin helppolukuisuus ja lukijan miellyttävä lukukokemus.
Ohjeistuksen asiat pitää olla tasapainossa, jolloin tekstin rakenne etenee
selkeästi. Ohjeistuksen sisältöä voi havainnollistaa kuvilla ja kuvioilla. Ne
parantavat selkeyttä ja elävöittävät tekstiä. Hyvässä ohjeistuksessa on selkeästi kuvattu, miten ja missä vaiheessa annettua ohjeistusta on tarkoitus
käyttää. Siinä myös ohjataan, mihin pitää olla tarvittaessa yhteydessä.
(Leino-Kilpi & Salanterä, 2009, s. 6–7) Ohjeistukseen riittävät lyhyet, asiaa
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avaavat kuvaukset. Ohjeistuksessa tulee selvittää, miten toimia tavoitteiden saavuttamiseksi ymmärtämisen helpottamiseksi. Ohjeistuksessa on
hyvä olla informaatio, mistä tarvittaessa etsiä lisätietoa. (Kyngäs ym. 2007,
s. 126)
Ohjeistuksen asioiden järjestystä mietitään tarkoin, koska se vaikuttaa
tekstin vaikuttavuuteen. Yleensä valitaan tärkeimmät asiat ensin, mutta
voi myös pohtia käyttäjälle tulevan hyödyn tuomista ensisijaisesti esille.
Otsakkeet avaavat asiat. Pääotsakkeet voi valita lyhyesti, yhdellä sanalla,
joka kertoo, mikä on asian ydin. Erilaiset luetelmat ovat ohjeen jaksottajia.
Niiden eteen voi laittaa erilaisia luetelmien etumerkkejä rytmittämään ja
yhdistämään samaan kokonaisuuteen kuuluvia asioita. Luetelmat nostavat
tärkeitä asioita esiin eikä synny pitkiä lauseita. Liian pitkiä luetelmia ei saa
kuitenkaan olla, koska ne tekevät tekstistä raskaan luettavan. Kirjallisen
materiaalin tekijän kannattaa pyytää toista henkilöä arvioimaan kirjoitettua tekstiä. Se auttaa virheiden ja kokonaisuuden huomioinnissa. Ohjeistuksen selkeyttä voi tarkastella myös siltä osin, mistä ohjeistusta luetaan.
On eri asia, miten ohjeistus on luettavissa paperisena, tietokoneen ruudulta tai muun laitteen ruudulta. Ruudulta on haasteellisempi lukea tekstiä. (Hyvärinen, 2005, s. 1769–1772)
Ohjeistuksessa pitää olla uusinta näyttöön perustuvaa tietoa. Hyvässä ohjeistuksessa ei ole vain fyysisiin ongelmiin neuvoja vaan niissä huomioidaan erilaisia tiedon ulottuvuuksia, esimerkiksi miten sairaus voi vaikuttaa
ikäihmisen mielialaan tai hänen sosiaalisiin suhteisiinsa. (Kyngäs ym. 2007,
s. 126.)
Terveyden edistämisen keskus antaa neuvoja hyvän materiaalin laadintaan. Terveyden edistämiseen tarkoitetulla laadukkaalla materiaalilla pyritään ihmisen terveyden ja oman toiminnan tukemiseen. Ohjeistus voi olla
voimavara- tai riskilähtöistä. Kotihoidon ohjeistuksen teossa käytetty kumpaakin lähestymistapaa. Voimavaralähtöisyys on huomioitu ohjeistuksessa, esimerkiksi ikäihmisen elämänhistorian, omien tavoitteiden ja elämässä olevien vahvistavien asioiden huomioinnissa. Riskilähtöisyyden
huomioon ottaminen näkyy ohjeistuksessa, esimerkiksi sairauksien, oireiden ja riskitekijöiden selvityksissä. Kotihoidon ohjeistuksella pyritään ikäihmistä vahvistamaan hoitajan tuella elämän merkityksellisyyden kokemuksen tunnetta. Ohjeistus ohjaa hoitajaa motivoimaan ikäihmistä muutoksiin
ja tekstissä olevat perustelut tukevat motivoinnissa. Ohjeistuksesta saadaan apua ikäihmisen terveyden ja sitä tukevan ympäristön ylläpitoon.
(Rouvinen-Wilenius, 2005, s. 5–8)
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ohjeistus,
joka auttaa kotihoidon hoitajia tunnistamaan ikäihmisen toimintakyvyn
heikentymistä. Se tukee hoitajia asiakkaan toimintakyvyn ylläpidossa ja
edistämisessä sekä toimintakyvyn jatkuvassa arvioinnissa.
Opinnäytetyön tavoitteena oli Janakkalan kotihoidon palvelujen laadun
parantaminen hoitajien toimintaa kehittämällä. Hoitajat pystyvät ohjeistuksen avulla tukemaan asiakkaan selviytymistä toimintakykyisempänä ja
turvallisemmin kotona. Näin ikäihminen pystyy asumaan omassa kodissaan pidempään kotihoidon palvelujen, läheisten sekä tarvittaessa yksityisten palveluiden turvin. Ympärivuorokautisen hoitopaikan tarve siirtyy
myöhäisemmäksi. Tämä edesauttaa Janakkalan ikäihmisten palveluja toteuttamaan tavoitetta ikäihmisten hoitamisesta oikeassa paikassa oikeaan
aikaan. Ikäihmisten määrän lisääntyessä pitää tulevaisuudessa olla tarkoituksenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko Suomessa.

7

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisen,
työelämästä lähtöisin olevan opinnäytetyön prosessi voi olla projektinomainen (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 47). Seuraavassa luvussa kuvataan opinnäytetyössä tehdyn projektin vaiheet.

7.1

Aloitus
Opinnäytetyön tilaaja on Janakkalan ikäihmisten palvelut. Janakkalan kotihoito, johon ohjeistus tehtiin, sijoittuu palveluvalikossa ikäihmisten palveluihin. Janakkalan kunnassa on lähes 17 000 asukasta ja se kuuluu KantaHämeen maakuntaan. Janakkalan väestöennusteessa on todettu vuoden
2020 jälkeen yli 75-vuotiaiden määrän kasvavan huomattavasti kuten koko
Suomessa. Vuonna 2030 heitä on jo 800 enemmän verrattuna vuoteen
2014. Janakkalassa kotona asuu 91,5 prosenttia yli 75-vuotiasta ja kotihoidon palveluissa heistä on 9,5 prosenttia. Kotona asuvien määrä on valtakunnallisissa tavoitteissa. Kotihoidon palveluissa ei päästä tavoitteisiin,
koska laitoshoidossa ja tehostetuissa palveluasumisessa on valtakunnallista tavoitetta enemmän kuntalaisia. (Janakkalan kunta, 2014, s. 6–7)
Ikäihmisten palveluja on kehitetty Janakkalassa systemaattisesti. Kotihoitoon on hankittu mobiilit, toiminnanohjaus- sekä sähköiset ovenavausjärjestelmät. Niiden avulla on lisätty välitöntä työaikaa asiakkaiden luona sekä
vähennetty kirjaamista ja tilastointia työtilassa. Annospussijakelu on myös
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alkanut viime vuonna turvaamaan lääkehoitoa. Yöaikainen hoito on alkamassa vuonna 2020. Silloin siirtyy turvapuhelinpalvelu kotihoidon työntekijöille ja asiakkaiden avunsaanti öiseen aikaan tehostuu.
Erilaisia hoitopolkuja on Janakkalassa rakennettu muistiasioihin, kuntoutukseen, ravitsemuksen hoitoon, päihdeasioihin ja masennusta epäiltäessä. Kotihoidon henkilökunta on saanut niihin perehdytystä. Ikäihmisten
toimintakykyyn liittyvää koulutusta on annettu RAI -arviointijärjestelmän
käytöstä ja Kunnon Hoitaja- koulutuksella kuntouttaviin toimintatapoihin.
Viimeisen parin vuoden aikana Janakkalassa on kehitetty ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointiprosesseja kotihoidossa, sairaalassa ja ilman palveluja oleville kuntalaisille. Tämä opinnäytetyö on jatkoa kotihoidon palvelujen kehittämiselle, mutta tässä laadittua ohjeistusta voidaan
hyödyntää myös muissa ikäihmisten palveluissa. (Janakkalan kunta, 2015,
s. 4–18)
Mäntynevan (2016) mukaan projektien käynnistämisen syitä on useita erilaisia ja projekteja luokitellaan niiden toiminnan perusteella. Tämän projektin lähtökohtana oli kotihoidon hoitajien toiminnan kehittäminen ja
projektin tuotokselle on tarvetta työelämässä. Tätä projektia voidaan kuvata toiminnan kehittämisprojektiksi, jossa toimintaa kehittämällä saadaan aikaan organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden parantuminen.
Kuitenkaan onnistunut projekti ei vielä takaa pysyvää muutosta vaan tarvitaan sen tulosten juurtumista käytännön työhön. Toiminnan kehittäminen tapahtuu usein oman organisaation sisällä eli projektion osallistujat
ovat organisaation työntekijöitä. Tämän opinnäytetyön tekijä on työssä
Ikäihmisten palveluissa arviointitiimin sairaanhoitajana ja SASkoordinaattorina. (Mäntyneva, 2016)
7.2

Suunnittelu
Kehittämisprojekti alkaa tarpeen tunnistamisella ja kehittämiskohteen valinnalla, jonka jälkeen tehdään projektisuunnitelma. Suunnitelman ongelmalähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että projektissa kartoitetaan kehityskohteen ongelma. Ongelman syyt analysoidaan ja määritetään alustavat
tavoitteet projektille. Tavoitteiden pitää olla asianmukaisesti määriteltyjä
ja saavutettavissa olevia. Projekti suunnitellaan sovitulle aikavälille. Projektissa pyritään parantamaan toimintaa. Onnistuneen projektin jälkeen
toiminta jatkaa kehittymistä itsenäisesti. Kehittämistyön vaikutusten halutaan olevan pitkäkestoisia. (Paasivaara, Suhonen & Nikkilä, 2008, s. 121–
127; Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 48–49)
Kehittämiskohdetta mietittiin yhdessä Ikäihmisten palveluissa kahdessa
palaverissa huhti- ja toukokuussa 2018. Ongelmaksi määritettiin kotihoidossa ikäihmisen toimintakyvyn heikentyminen ilman, että siihen puututaan riittävän nopeasti hoitotyön keinoilla. Työn tilaaja toivoi kotihoidon
hoitajien osaavan vahvistaa asiakkaiden toimintakykyä ja reagoivan asianmukaisesti toimintakyvyn heiketessä. Tästä muodostui projektin tavoite.
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Opinnäytetyö on toiminnallinen, koska siinä kehitetään työelämän eli
Ikäihmisten palvelujen huomioimasta tarpeesta parantaa kotihoidon hoitajien toimintaa. Toiminnallisen opinnäytetyön lopputuloksena on konkreettinen tuote. Työn tilaaja halusi hoitajille laadittavan konkreettisen ohjeistuksen, jota käytetään työssä apuna asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi. (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 9, 51)
Kehittämiskohteeseen perehdytään hakemalla näyttöön perustuvaa tietoa
lukemalla aihealueeseen liittyviä artikkeleita, julkaisuja, tutkimuksia ja kirjallisuutta. Tiedon haulla saadaan kehittämiskohteelle teoreettinen viitekehys, jossa käsitellään valitut keskeiset käsitteet. Monipuolisesti ja huolellisesti tehty tiedon haku, valinta, rajaaminen ovat kehittämistyön perusta. (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 41–45)
Tietoa teoreettiseen viitekehykseen haettiin ensin ikäihmisen toimintakyvystä, kotona selviytymisestä, gerontologisesta hoitotyöstä ja arvioinnista.
Käytössä olivat sähköiset tietokannat, google ja google scholar sekä näistä
löydetyn aineiston lähdeluettelot. Teoreettisen viitekehykseen valittiin
keskeisiksi käsitteiksi ikääntyminen, toimintakyky ja arviointi sekä kotihoito. Medic tietokannan hakusanoina käytettiin ikäihminen, toimintakyky, arviointi ja toisessa haussa geriatric assesment sanoja. Lähteet rajattiin kymmenen vuoden sisään valmistuneiksi ja pdf-muodossa löytyviin.
Finna tietokannassa käytettiin samoja hakusanoja, mutta lähteet rajattiin
artikkeleihin, väitöskirjoihin ja verkossa saataviin lähteisiin. Melinda tietokannan hakusanat olivat kotihoito, ikäihminen ja toimintakyky. Siinä rajattiin materiaali HAMK:sta löytyviin lähteisiin. Cinahl tietokannoissa hakusanoina olivat geriatric ja assesment. Löytyneiden lähteiden lähdeluetteloista löytyi sopivia uusia lähteitä. Lähteistä oli tavoitteena kerätä tietoa
toimintakyvystä, asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin, edistämiseen ja
kotona selviytymiseen vaikuttavia toimintatapoja. Myöhemmin katsottiin
työssä tarvittavan teorian syventämistä kansainvälisillä näyttöön perustuvilla artikkeleilla. Näitä haettiin Cinahl tietokannasta hakusanoilla elderly,
aged, older, elder, geriatric, elderly people, old people ja senior. Hakuun
liitettiin vaihdellen sanoja geriatric functional assesment, health services
for the aged, suicide, home care, gerontologic care, illness, disease, condition. Tiedonhaku sähköisistä tietokannoista on kuvattu liitteessä 1.
Työn tekijä huomioi teoreettista viitekehystä tehdessä, mitkä ovat tällä
hetkellä terveydenhuollon ongelmat, suunnitelmat ja tavoitteet ikäihmisten hoidossa. Tämä auttoi valitsemaan käsiteltäviksi ikäihmisen riskitekijät,
jotka heikentävät toimintakykyistä ikääntymistä ja lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Näyttöön perustuvasta toiminnasta kerättiin tekijät, joilla riskejä pienennetään sekä toimintakykyä ylläpidetään
ja parannetaan. Edellä olevat tekijöiden lisäksi työn tekijän pitkäaikainen
työkokemus ikäihmisten hoitotyössä tuki viitekehyksen laadintaa. Työn tilaajan kanssa käytiin valintoja ja tavoitteita lävitse syyskuussa. Lokakuussa
käytiin läpi opinnäytetyön teoreettinen viitekehys, projektin suunnitelma
ja aikataulu.
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7.3

Toteutus
Toiminnallisen opinnäytetyö produktiota tehdessä huomioidaan sen käyttäjäryhmä. Produktion toteuttamistapaa pohtiessa on myös hyvä miettiä,
miten suunniteltu produktio saadaan kohderyhmälle monipuoliseen käyttöön (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 38, 51). Kohderyhmä on kotihoidon hoitajat, mutta ohjeistusta voidaan käyttää myös muissa ikäihmisten palveluissa, esimerkiksi palveluohjauksessa. Ohjeistus suunniteltiin käytettäväksi hoitajien kotikäynneille. Näin se parhaiten palvelee äkillisiä tilanteita,
miten toimia ongelmatilanteessa tai miten ohjata ikäihmistä toimintakyvyn edistämisessä.
Opinnäytetyössä valmistuvassa ohjeistuksen sisällössä huomioitiin kohderyhmänä sekä hoitajia että asiakkaita, koska hoitajat ohjaavat sen avulla
asiakkaina olevia ikäihmisiä. Kotikäynnillä tiedon löytymisen nopeus ja
helppolukuisuus ovat tavoiteltavia asioita ohjeistuksen käytössä. Tietolaattojen tekstin rakenne pyrittiin selkeyden takia pitämään lyhyinä. Teksti on
kirjoitettu hoitajan työtä ohjaavana. Paljon käytettiin hoitajan toimintaa
ohjaavia verbejä hoitotyön huomioinnin, työn tekemisen ja arvioinnin
avuksi. Ohjeistusta havainnollistettiin ja selkeytettiin taustakuvilla ja tietolaattojen värityksellä. Isoa kirjaisinkokoa, tekstin tummentamista ja värillä
korostusta käytettiin asioiden painotuksessa. Kotihoidon mobiilissa on keskikokoinen ruutu, joten tekijä on huolehtinut lauseiden ja kappaleiden lyhyydestä sekä luetelmien käytöstä ohjeistuksessa. Ohjeistuksen testaajana
toimivat kotihoidon työntekijät huomioivat myös tekstin virheitä. Tarvittaessa on laitettu tiedot, missä tilanteissa pitää ottaa yhteyttä, esimerkiksi
asiakkaan omaan sairaanhoitajaan. Lisätietolinkkejä on laitettu havainnollistamaan asioita ja tuomaan mahdollisuuden lisätiedon hankintaan. Kotihoidon ohjeistuksessa on huomioitu ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä. Tällä on pyritty ikäihmisen kokonaisvaltaiseen ja kattavaan huomiointiin erilaisissa tilanteissa. Suunniteltu ja
koottu ohjeistus perustuu opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen
näyttöön perustuvaan toimintaan ja tutkimuksiin.
Ohjeistus laitettiin Padlet.com on sivuston alustalle. Sinne voi yksi tekijä
suunnitella ilmaiseksi 12 eri Padletia. Padlet-alustaan on erilaisia pohjia,
joista voi valita käyttötarkoituksen perusteella soveltuvimman pohjan. Kotihoidossa käytössä olevaan mobiililaitteeseen valittiin kokeilujen perusteella ”virta”- niminen pohja. Siinä ylhäältä alaspäin voidaan vierittää Padlet-alustan tietolaattoja. Tämä pohja oli nopein tiedon selaamiseen, ja siihen sai hyvin laitettua tietoa. Tietolaattoihin voi laittaa tekstin lisäksi linkkejä internetiin, kuvia ja videoita. Padlet-alustalle pääsee tekijän antamalla
yhteystiedolla. (Padlet.com, n.d.)
Padlet-alustojen laattoihin koottiin tiedot teoreettisestä viitekehyksestä
jokaisesta neljästä toimintakyvyn osa-alueesta ohjeistukseksi. Ne ovat
opinnäyteyön lopussa liitteessä 2. Viitekehyksen asiat lyhennettiin tiiviiksi
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tietopaketeiksi, jotka ovat nopeasti haettavissa. Tietojen hakemista selkeytettiin laittamalla ensimmäiseen laatikkoon sisällysluettelo, jossa aihealueiden otsikot ovat numeroitu aakkosjärjestykseen. Ohjeistuksia tehdessä
otettiin huomioon, miten saadaan hyvän ohjeen kriteerit täytettyä. Kotihoidon ICT-työntekijän kanssa selvitettiin, miten tehdyt Padletit saadaan
pikakuvakkeena tai suosikkilinkkeinä mobiililaitteisiin niiden käyttämisen
nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.
7.4

Päätös
Projektin päätösvaiheessa tehdyt tuotokset eli dokumentit tai muu valmistettu tuotos saatetaan lopulliseen muotoonsa. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksia ovat kirjallinen raportti ja tehty produktio. Raportissa kerrotaan toiminnallisen opinnäytetyön teoreettinen viitekehys, tekemisprosessi sekä tekijän oppimisprosessi. Raportissa asiat tuodaan esiin tutkimusviestinnän vaatimalla tavalla. Ohjeistus on tehty käyttäjäryhmälle, ja sen
tekstissä huomioidaan siihen kuuluvat vaatimukset. (Vilkka & Airaksinen,
2003, s. 38, 65)
Päättäessä prosessia työn tekijän on huolehdittava toivotun tuloksen saavuttamisesta. Työn tilaajan kanssa käydään loppukeskustelu, jossa tulokset
selvitetään ja prosessia arvioidaan. Tavoitteena on tässä vaiheessa näkyä,
mihin projekti on johtanut konkreettisesti. Produktio otetaan käyttöön ja
levitetään kohderyhmälle. Silloin myös suunnitellaan, mitä produktiolle
tehdään jatkossa. (Paasivaara ym., 2008, s. 137–138) Työn tekijän arvioinnin lisäksi pitää tilaajalta ja kohderyhmältä palautetta ohjeistuksen visuaalisuudesta, käytettävyydestä ja toimivuudesta. (Vilkka & Airaksinen, 2003,
157)
Tammikuussa 2019 oli viimeinen palaveri työn tilaajan kanssa. Tilaaja varmisti esimiesten aiemmin keräämässä tilastosta, että kotihoidon asiakkaiden sairaalaan joutumisen syyt ovat mukana ohjeistuksen tietosisällöissä.
Tämä varmisti osaltaan sitä, että tarpeellisia asioita oli otettu mukaan ohjeistukseen. Palaverin jälkeen toteutettiin työn tilaajan muutosehdotukset
ja viimeisteltiin ohjeistus.
Työn tilaajan palautteessa kuvataan opinnäytetyössä tarkasteltavan laajaalaisesti ikäihmisen toimintakyvyn osa-alueita. Työssä on huomioitu erityisesti kotona asuva ikäihminen. Mobiililaitteeseen suunniteltu ohjeistusta
voisi tilaajasta verrata kotihoidon ”käypä hoito- suositukseen”, joka osaltaan auttaa hoitajia tarkastelemaan laajemmin ikäihmisen toimintakykyä.
Palautetta pyydettiin myös muulta kotihoidon henkilöstöltä. Palveluesimies piti sitä tarpeellisena uudistuksena, koska aiemmin tehtyä perehdytyskansiota ei oltu saatu mobiilikäyttöön. Se lähetettiin arvioitavaksi kotihoidon palveluesimiehelle, joka piti sitä tarpeellisena uudistuksena,
koska aiemmin tehtyä perehdytyskansiota ei oltu saatu mobiilikäyttöön.
Kotihoidon asiantuntijasairaanhoitaja totesi palautteessaan ohjeistuksen
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olevan erinomainen apuväline kotihoidon käytäntöön työn tueksi. Hän kuvasi hoitajalla voivan tulla monenlaisia ratkaisuvaihtoja mieleen asiakkaan
tilannetta arvioidessa eikä kotona ole saatavilla, esimerkiksi terveysporttia, ratkaisujen avuksi. Asiantuntijasairaanhoitajasta ohjeistus on myös
tuki, joka säästää hoitajan työaikaa, vähentää konsultaatioiden tarvetta
sekä lisää hoidon laatua kotihoidossa.
Ohjeistuksen käyttökelpoisuutta haluttiin myös testata kotihoidon käytännön työssä. Yksi sairaanhoitaja ja kolme lähihoitajaa saivat sen koekäyttöön pariksi viikkoa. Työntekijäpalautetta saatiin kahdelta kotihoidon hoitajalta. Ohjeistuksessa olevat asiat olivat heistä selkeästi jaoteltu ja helposti luettavia. Ulkoasu koettiin onnistuneeksi. He kokevat myös hyödylliseksi mahdollisuuden käyttää ohjeistusta mobiililaitteessa kotikäynnillä.
Ehdotusten perusteella ohjeistuksen tekstiä selkeytettiin tiiviimmiksi toimintaohjeiksi ja niihin lisättiin palautteen perusteella muutama uusi aihe.
Tilaajan kanssa sovittiin myös loppuseminaarin järjestäminen maaliskuun
alkuun 2019. Tilaaja toivoi loppuseminaarin toimivan samalla ohjeistuksen
levittämisenä kohderyhmälle eli kotihoidon työntekijöille. Loppuseminaari
toimii heille koulutuksena ohjeistuksen sisältöön ja sen käyttöönottoon kotihoidossa. Tavoite on saada ohjeistuksen käyttö säännölliseksi kotikäynneillä. Koulutustilaisuudella on suuri merkitys mielenkiinnon herättäjänä
ohjeistusta ja sen käyttöä kohtaan. Työn tekijä antaa koulutuksessa hoitajille paperiset sisältöluettelot tehdyistä ohjeistuksesta. Nämä voidaan laittaa mobiilin sivutaskuun, josta nopeasti voi tarkistaa, onko hoitajan tarvitsema tieto ohjeistuksessa. Ohjeistuksen saaminen mobiililaitteeseen pikakuvakkeilla tai laittamalla linkit internetin suosikkeihin, on siirtyminen ohjeistukseen nopeaa ja helppoa.
Jatkossa työn tekijä päivittää ohjeistusta. Koulutustilaisuuden jälkeen tehdään parin kuukauden jälkeen kysely työntekijöille ohjeistuksen käyttämisestä, hyödyistä ja parannusehdotuksista. Jatkossa on myös tarkoitus laittaa sähköpostin välityksellä ajankohtaisia tietoiskuja ohjeistukseen kuuluvista asioista. Näitä ovat esimerkiksi kesähelteiden alkaessa nesteytyksen
tärkeys tai ennen influenssa aikaa asiakkaiden valistaminen rokotusten ottamiseksi.
Päätösvaiheessa arvioidaan projektin onnistumista, mutta arviointia on
tarpeellista tehdä koko prosessin ajan. Jatkuva arviointi parantaa ja kehittää kehittämistyön laatua sekä selkeyttää työn toteuttamista. Arviointi
tehdään systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Arviointi voidaan toteuttaa kriittisenä itsearviointina ja ulkopuolisten arviointina. Projektin vaikuttavuutta pitää myös arvioida. Siihen voidaan käyttää esimerkiksi kyselyä.
Arvioidessa projektin onnistumista voidaan yksinkertaisimpana kriteerinä
pitää sitä, kuinka projektin tilannut taho kokee sen vastanneen heidän tarpeeseensa. (Paasivaara ym., 2008, s. 139–145) Tämän projektin arviointia
kuvataan seuraavassa luvussa.
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8

POHDINTA
Ikääntyneiden määrän kasvaessa, ja sitä myötä palvelujen tarpeen lisääntymisen takia Suomessa tarvitaan ikäihmisten palvelujen monipuolista kehittämistyötä. Tavoitteena on turvata ikäihmisen elämänlaatua palveluja
parantamalla sekä hyvän vanhuuden kokemuksen tuottaminen. (STM,
2017b, 10).
Opinnäytetyöni oli kehittämistyö, jonka tavoitteena oli Janakkalan kotihoidon palvelujen parantaminen hoitajien toimintaa kehittämällä. Opinnäytetyössä laadittiin kotihoitoon ohjeistus, joka auttaa hoitajia tunnistamaan
ikäihmisen toimintakyvyn heikentymistä, auttaa ylläpitämään ja edistämään asiakkaiden toimintakykyä.

8.1

Luotettavuus ja eettisyys
Hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattaminen tuo eettisyyttä ja luotettavuutta opinnäytetyöhön. Tutkimusetiikan näkökulmasta tämä tarkoittaa
tiedeyhteisön toimintatapojen noudattamista eli rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta koko opinnäytetyöprosessin ajan. Työn tekijän toiminta viestinnässä on oltava avointa ja vastuullista. Muiden tekemää työtä
kunnioitetaan ja se tuodaan esiin asianmukaisesti viittaamalla näihin aineistoihin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012)
Teoreettisen viitekehyksen luotettavuutta kuvaa tieteellisen tiedon käyttäminen. Tiedon haun pitää olla järjestelmällistä ja käytettävä luotettavia
tietokantoja. Lähteiden laatua, luotettavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan
jatkuvasti. Tietoa yleistetään hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. Työtä
tarkastellaan kriittisesti joka vaiheessa. (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 72–
77, 81–82)
Luotettavuuden kriteerinä pidetään opinnäytetyön tekijän toimintaa työtä
tehdessä. Kyse on tekijän rehellisyydestä, koska työhön vaikuttavat tekijän
valinnat. Tekijän pitää tehdä koko opinnäyteprosessin ajan arviointia tekemistään valinnoista suhteessa teoriaan. Tekijän pitää pystyä perustelemaan tekemänsä valinnat ja arvioimaan ovatko ne olleet oikeat tavoitteisiin pääsemiseksi. Puolueettomuusnäkökulma pitää myös huomioida. Tekijän oleminen sen työyhteisön jäsen, johon produktiota tehdään, voi vaikuttaa tekijän valintoihin. Myös hänen uskomuksensa ja arvonsa voivat
vaikuttaa työhön. (Vilkka, 2015, s. 196–198)
Tässä opinnäytetyössä käytettiin viitekehyksen ja kotihoidon ohjeistuksen
teossa tutkittuun ja näyttöön perustuvaa tietoa. Koottu ohjeistus pohjautuu työn teoreettiseen viitekehykseen. Tietojen oikeellisuutta varmistin
hakemalla tietoa monesta eri lähteestä ja luotettaviksi todetuista sähköisistä tietokannoista. Työssä käytin pääsääntöisesti uusinta tietoa, alle kym-
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menen vuotta vanhaa tietoa. Työn edetessä ja löydettäessä uudempia lähteitä poistin vanhempia lähteitä. Lähteiden liittymistä aiheeseen tarkastelin koko tiedon hakemisen ajan ja vertailin lähteitä keskenään. Näin varmistin teorian yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta.
Pyrin rehellisyyteen koko prosessin ajan. Käytetyt lähteet viittasin raportin
teoriaosuuteen ja lähdeluetteloon HAMK:n lähdeviiteohjeiden mukaan.
Liitteessä 1 on taulukko tiedon haun toteutuksesta, mikä lisää opinnäytetyön luotettavuutta. Ohjeistukseen valitut asiasisällöt sisälsivät pääsääntöisesti tutkitusti todettuja riskitekijöitä, kotihoidossa olevilla ikäihmisillä
olevia yleisempiä sairauksia ja ongelmia aiheuttavia tekijöitä. Sama valinta
koski myös keinoja, joilla näitä asioita yritetään ehkäistä ja parantaa. Perustelin tekemiäni valintoja teoreettisessa viitekehyksessä, ja perustelut
kertovat, miksi valinnat sopivat työhön hyvin. Olen kotihoidon työntekijä
ja valintoihin varmasti vaikutti pitkä työkokemus siellä sekä omat uskomukset ja arvot ikäihmisen hoitotyöstä.
8.2

Projektin arviointi
Toiminnallisessa opinnäytetyössä pitää huomioida teoreettinen tiedon ja
käytännöllisen ammatillisen taidon yhdistäminen. Siinä pitää myös hallita
erilaisia kokonaisuuksia, pystyä yhteistyöhön eri tahojen kanssa ja huomioida omaa ajankäyttöään sekä pystyä viestintään kirjallisesti ja suullisesti.
(Vilkka & Airaksinen, 2003, 159–160) Opinnäytetyön aihe tuli työn tilaajalta. Aihe oli tuttu työnkuvastani arviointitiimin sairaanhoitajana ja SASkoordinaattorina. Aihe oli mielenkiintoinen ja sopivan haasteellinen. Aihe
on myös hyvin ajankohtainen ja tarpeellinen ikäihmisten määrän lisääntyessä. Ikäihmisten palveluissa kehittämistyötä tehdään koko ajan ja tämä
tuotos on yksi osa Janakkalan Ikäihmisten palvelujen kehittämistyöstä.
Opinnäytetyö tukee myös työnkuvaani kunnan SAS-koordinaattorina. Sen
yhtenä tavoitteena on ohjata kotihoidon hoitajia entistä itsenäisempään ja
vaikuttavampaan hoitotyöhön.
Tavoite kehittää kotihoidon palveluja hoitajien toimintaa parantamalla oli
selkeä, realistinen ja saavutettavissa oleva tavoite. Paasivaara ym. (2008,
122) kuvaavat tavoitteiden määrittelyä tärkeäksi suunnitteluvaiheessa,
koska ne antavat suunnan projektille. Suunnitteluvaiheessa oli haastavaa
löytää keskeiset käsitteet. Paasivaaran ym. (2008, 122) mukaan suunnittelussa pitää käyttää sopivasti aikaa aiheen kypsyttämiseen. He myös korostavat sitä, että pitää muistaa keskittyä uuden kehittämiseen. Alun hajanaisuuden tunteen ja asioiden hahmottamisen vaikeuden jälkeen käsitteet
selkeytyivät. Siihen auttoi ikäihmisten toimintakykyyn liittyvään aineistoon
perehtyminen laajasti, ja etenkin tiedon haun oppiminen erilaisista sähköisistä tietokannoista. Näin saatiin aineistosta käsitteellistä vahvuutta ja hyviä ratkaisuvaihtoehtoja, joita Paasivaara ym. (2008, 122) kirjoittavat lähdeaineistolla saatavan. Projektilla suuntauduttiin uuden kehittämiseen,
koska tällaista ohjeistusta ei ole ollut käytössä aiemmin Janakkalan koti-
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hoidossa kotikäynneillä. Projektin aikataulu pysyi aika hyvin suunnitellussa, mutta loppuvaiheessa joulun aika viivästytti tapaamisia tilaajan ja
ohjaavien opettajien kanssa. Työn valmistuminen venyi sen takia noin kuukaudella.
Ikäihmisen toimintakyvystä ja sen arvioinnista on hyvin paljon kirjoitettu
aineistoa, tutkittu asiaa monesta eri näkökulmasta, mutta suurelta osin
asiat tukevat tosiaan. Se selkeytti työn tekemistä ja lisää kerätyn tiedon
luotettavuutta. Ihmisen toimintakyvyn osa-alueita on käytössä erilaisia yhdistelmiä. Työssä valittu jako fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn perustui THL:n ylläpitämään Toimia-tietokantaan
(2011) ja vanhuspalvelulakiin (980/2012 § 3). Valinnan koen onnistuneeksi,
koska ne kertovat selkeästi ikäihmisen toimintakyvyn kokonaisuudesta.
Paasivaara ym. (2008, 128–129) kirjoittavat projektiin liittyvästä epäonnistumisen vaarasta. He mainitsevat yhdeksi asiaksi tavoitteiden muuttumisen, joka voi uhata projektia. Opinnäytetyön tekemisessä on ollut suurimmat vaikeudet työn rajaamisessa. Se ei ole onnistunut hyvin. Työ laajeni
liikaa, kun sen tavoite muuttui toimintakyvyn edistämiseen asiakkuuden
loppuvaiheesta koko kotihoidon asiakkuuden ajalle. Siinä kohtaa olisi pitänyt rajata työ koskemaan mahdollisesti yhtä tai kahta toimintakyvyn osaaluetta eikä kaikkia neljää. Tässä ehkä näkyy luopumisen vaikeus kerätystä
aineistosta ja raporttiin kirjoitetusta tekstistä.
Vilkka & Airaksinen (2003, 18) kuvaavat tilatussa opinnäytetyössä olevan
mahdollista työn suurentumisen liian laajaksi alkuperäisiin tavoitteisiin
nähden. Silloin ammattikorkeakoulun prosessiin kohdistetut opintoviikot
eivät ajallisesti riitä. Tätä asiaa pohdin työn laajetessa, mutta aineistoon
syventyessä sain paljon hyötyä omaan työhöni sairaanhoitajana. Ajallisesti
se oli myös mahdollista, koska olin poissa hetken työelämästä ja keskityin
opinnäytetyön tekemiseen. Myös kaikki neljä osa-aluetta ovat tarpeellisia
ikäihmisen toimintakyvyn edistämisessä. Kaikkien osa-alueen mukaan ottaminen samalla kertaa myös palvelee parhaiten ikäihmisen toimintakyvyn
edistämistä kotihoidossa.
Raportin sisällön arvioinnissa pohditaan käytettyä lähdemateriaalia, sisällön laadukkuutta ja raportin kieliasua. Myös omaa kriittisyyttä, työn johdonmukaisuutta ja vakuuttavuutta pitää käsitellä itsearvioinnissa. (Vilkka
& Airaksinen, 2003, 159) Käytettyä materiaalia arvioin edeltävästi työn
eettisyyden ja luotettavuuden pohdinnassa. Koen keränneeni laajan teoreettisen viitekehyksen ja käytetty lähdemateriaali on ollut laadukasta. Raportin kieli ei ole kaikin paikoin sujuvaa. Projektin eri vaiheissa olen pyrkinyt jatkuvaan kriittiseen arviointiin. Työ on vakuuttava, koska se pohjautuu
näyttöön perustuvaan toimintaan. Raportin johdonmukaisuus on vaihtelevaa. Ajoittain asiat eivät seuraa toisiaan tarpeeksi sujuvasti. Raportin rakenteen jäsentely on muuttunut työn edetessä monta kertaa, kuten Vilkka
& Airaksinen (2003, 83) kirjoittavat olevan mahdollista toiminnallisessa
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opinnäytetyössä. Raportin rakenne on suunniteltu ohjaajilta saatujen ohjeiden mukaan sekä HAMK:n moodlen viestintäpajasta otetuista ohjeista.
Vilkka & Airaksinen (2003, 157) painottavat projektin lopputuloksien olemista ammatillisesti merkittäviä, kiinnostavia ja innovatiivisia. Ohjeistuksen toteutustapaa mietin projektin alusta lähtien paljon. Ohjeistuksen optimaalinen hyöty on saada se mukaan kotikäynnille, mutta paperinen versio on epäkäytännöllinen. Toisen opiskelijan ja ohjaajan välisestä keskustelusta sain idea laittaa ohjeistuksen hoitajan mobiililaitteeseen internetiin
Padlet-alustalle. Digitalisaation hyödyntämistä painotetaankin terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä myös STM:n (2017b, 26–28) laatusuosituksessa. Tämän toteutumistavan selviämisen jälkeen projektin toteutusvaihe oli innostavaa ja mielenkiintoista. Ohjeistuksen saaminen näkyväksi
tuotti tyydytystä projektin etenemisestä toteutusvaiheeseen.
Ohjeistuksesta saadun tilaaja- ja työntekijäpalautteen perusteella ohjeistusta voidaan ajatella olevan innovatiivista ja uudenlaista kokeilua Janakkalan kotihoidossa. Merkittävää työtä se on siksi, koska aiemmin kotihoidon hoitajilla ei ole ollut tällaista mahdollisuutta tiedon saamiseen kotikäynnillä. Ainoat keinot ovat olleet soittaa sairaanhoitajalle tai toiselle kollegalle, mikä vie molemmilta aikaa. Tietoa voi hakea internetistä, mutta se
voi olla hyvin hidasta toimintaa. Ohjeistus mobiililaitteessa on nopeasti
käytössä oleva tietopankki hoitajille. Tarpeellinen se on myös uusia työntekijöitä perehdyttäessä kotihoitoon, koska se sisältää suuren osan keskeisiä kotihoitotyössä tarvittavia tietoja ja taitoja ikäihmisen hoidosta. Samoin se toimii hyvin kotihoitoon tulevien opiskelijoiden perehdytyksessä,
koska he usein saapuvat varhaiskasvatuksen jaksolta kotihoitoon. Projektin vaikuttavuutta ja työn tilaan toivetta huomioiden ohjeistus on onnistunut projektin tuotos.
Raportin ja ohjeistuksen sisällössä en ole keskittynyt vain fyysiseen toimintakykyyn, joka usein painottuu hoitotyössä, kuten aiemmin mainituissa
Klemolan (2016, s. 125–126) ja Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta
(2017, s. 297) tutkimuksissa todettiin. Olen tavoitellut opinnäytetyössä
ikäihmisen toimintakyvyn kaikkien osa-alueiden huomiointia kattavasti ja
monipuolisesti. Ohjeistuksella ohjataan hoitajia huomioimaan ikäihmisen
omaa toimijuutta, voimavaroja ja mahdollistamaan hänen osallistumisensa omaan hoitoonsa. Kaikkien osa-alueiden huomiointiin on hyvät mahdollisuudet, koska kotihoidossa ollaan aivan lähellä asiakkaan päivittäistä
elämää hänen omassa kodissaan. Ohjeistus vahvistaa ja lisää hoitohenkilökunnan ammattitaitoa. He pystyvät sen avulla auttamaan ja tukemaan
ikäihmistä paremmin omassa kodissa ja katkaisemaan päivystys- ja sairaalakierteitä sekä myöhentämään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
Maaliskuun 2019 alussa on kotihoidon henkilökunnan koulutus ohjeistuksen sisältöön ja käyttämiseen käytännössä. Tämän käytäntöön viemisen eli
jalkauttamisen jälkeen on tärkeää huolehtia produktion juurruttamisesta,
sulauttamisesta käytäntöön. Onnistunut projekti ei takaa tuloksen jäävän
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pysyväksi osaksi käytäntöä. Juurruttaminen voi olla hyvin haasteellista,
koska uudet toimintatavat eivät ole aina helppoa omaksua. Muutosvastarinta saattaa olla suuri vanhojen käytäntöjen pois jättäessä ja uusiin siirryttäessä. (Paasivaara ym., 2008, s. 139) Opinnäytetyössä valmistunut ohjeistus ei tule minkään vanhan toimintatavan tilalle vaan on uutta toimintaa.
Muutosvastarintaa ei ole siksi odotettavissa ja juurruttaminen voi näin olla
helpompaa.
Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi olla kyselytutkimus ohjeistustyökalun käytöstä kotihoidossa vuoden kuluttua. Sillä saataisiin selville, kuinka
laajasti ohjeistustyökalun käyttö on saatu juurrutettua käytännön hoitotyöhön. Lisäksi voisi selvittää, onko sen päivitystä saatu ylläpidettyä ja
onko sisällöstä annettu ajankohtaisia tietoiskuja säännöllisesti.
Opinnäytetyöprosessi tuki omaa ammatillista kasvuani. Projektissa käyttämäni näyttöön perustuva toiminta ja tutkimukset vahvistavat ikäihmisten
palveluissa saamaani työkokemusta. Tieto, taito ja ymmärrys lisääntyivät
ikäihmisen toimintakyvystä ja sen arvioinnista perehtyessä aineistoon.
Pääsin oppimisprosessissa näihin asioihin syvemmälle ja asiantuntijuuteni
lisääntyi. Opinnäytetyöprosessi on ollut ajoittain haastavaa ja aikaa vievää,
mutta uuden oppiminen ja osaamisen kehittyminen on ollut merkittävää.
Olen suunnitellut hakeutua jatko-opintoihin ylempään ammattikorkeakouluun jatkaakseen ammatillista kasvuani tulevaisuudessa.
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