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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ikääntyneen potilaan haavoittuvuutta hoitotyössä. Tavoitteena oli 

lisätä tietoa, miten hoitotyössä voidaan havaita, ymmärtää ja käsitellä ikääntyvän potilaan haavoittuvuutta pa-
remmin. Tutkimuksen tilaajana oli Savonia ammattikorkeakoulu, joka on osallisena kansainvälisessä Sim-Versity 
hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta liittämällä simulaatio-opetukseen kulttuurista 

näkökulmaa, jota tarkastellaan sukupuolen, etnisyyden, vammaisuuden ja iän näkökulmasta. Hankkeen muut 
kumppanit Suomen lisäksi ovat Englanti, Irlanti ja Slovenia. Opinnäytetyössämme tarkasteltiin terveydenhuollon 
asiakkaana olevan haavoittuvan potilaan hoitoa iän näkökulmasta, joka oli määritelty Savonian osuudeksi hank-
keessa. 

 
Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistoa haettiin syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. 
Aineiston haussa käytettiin hakukoneita Cinahl Complete ja Academic Search Elite. Tutkimukseen valikoitui 8 ar-

tikkelia, jotka olivat vuosilta 2016-2019. Aineiston analysoinnissa käytettiin induktiivista eli aineistolähtöistä ana-
lyysiä. 
 
Tuloksissa oli viisi kategoriaa potilaan näkökulmasta: Haavoittuvuuden merkityksen ymmärtäminen hoitotyössä, 

haavoittuvuuden aiheuttamat tunteet ja tunnetilat ikääntyneille potilaille, laadukkaan hoidon ja tiedonkulun mer-
kitys, ihmisarvo ja arvokkuus, sekä osallistaminen ja sitouttaminen hoitoonsa. Hoitajan näkökulmasta tuloksissa 
oli kolme kategoriaa: Haavoittuvan ikääntyneen potilaan kohtaaminen ja haavoittuvuuden kokemisen ymmärtämi-
nen, koulutuksen merkitys sekä laadukkaan hoidon merkitys. 
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täytyy olla työmenetelmiä ja erilaisia mittareita haavoittuvuuden tunnistamiseen. Käsite haavoittuvuudesta tulee 
sisällyttää sosiaali- ja terveysalalla opetussuunnitelmiin. Lisäksi siitä tulee järjestää täydennyskoulutusta jo työelä-
mässä toimiville terveysalan ammattilaisille. 

 

Avainsanat  
haavoittuvuus, ikääntyneet, vanhuus, hoitotyö 

      

  



         
          

SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 
Abstract 
 

Field of Study 
Social Services, Health and Sports 
 Degree Programme 

Degree Programme in Nursing 

Authors 
Marja Aittapelto, Päivi Eskelinen, Maritta Rosenberg 
 Title of Thesis 

Vulnerability of an elderly patient in nursing 

Date 27.04.2019 Pages/Appendices 42/1 

Supervisor 
Marja-Liisa Rissanen 
 
Client Organisation /Partner 
Savonia University of Applied Sciences Ltd 
 
Abstract 

      
The aim of the thesis was to describe the vulnerability of an elderly patient in nursing. The purpose was to in-
crease knowledge of how the vulnerability of an elderly patient could be detected, understood and treated better 
in nursing. The client organization of the thesis was Savonia University of Applied Sciences, which a participant in 
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selected for the study from the years 2016-2019. In the analysis of the data, an inductive, or material-oriented, 
analysis was used. 

 
The results included five categories from the patient's point of view: understanding the importance of vulnerabil-
ity in nursing, vulnerability and emotional feelings for elderly patients, the importance of high-quality care and 
information, human dignity, and engagement and commitment to care. From the nurse's point of view, the re-
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portance of training, and the importance of quality care. 
 
In conclusion, vulnerability is not a national phenomenon, but an international one, and it manifests itself in simi-
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tional care recommendation, and caregivers must have working methods and various indicators to identify vul-
nerability. The concept of vulnerability should be included in the curricula in the social and health care sectors. In 

addition, the health care professionals already in working life should be given further training on the topic. 
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1 JOHDANTO  

 

Ikänsä ja sairauksiensa vuoksi heikompaan asemaan joutuneet ihmiset kuuluvat yhteen 

haavoittuvista potilasryhmistä. Haavoittuvan ihmisen kohtaamisessa hoitotyössä pelkästään 

teoreettinen tieto ei riitä. Hoitajalla täytyy olla osaamista käytännöllisellä tasolla, jota kertyy 

monenlaisista tiedoista, taidoista ja kokemuksista. Kohtaamistilanteet kannattaakin nähdä 

mahdollisuutena ammattitaidon kehittymiselle ja uuden oppimiselle. (Sarvimäki, Heimonen 

ja Mäki-Petäjä-Leinonen 2010, 157–159.) 

 

Yhdistyneet kansakunnat hyväksyivät 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

jossa perusoikeudet ihmisoikeuksien suojelemiseksi tulevat esille (United Nations, 2018). 

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille taustasta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta 

riippumatta ja niiden tavoitteena on turvata jokaiselle ihmisarvoinen elämä. Ihmisoikeuk-

sien toteutuminen on maailmanlaajuinen haaste. Niitä rikotaan niin valtioiden kuin yksittäis-

ten kansalaisten toimesta. Erityisen haavoittuvaisia ovat ns. erityisryhmät, joihin kuuluvat 

vähemmistöt, alkuperäiskansat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, vammaiset, vanhuk-

set, naiset ja lapset. (Suomen YK-liitto, 2018.) Opinnäytetyömme aihe liittyy hyvin olennai-

sesti sairaanhoitajan työhön, koska hoitotyössä on tärkeää kohdata kaikki potilaat tasaver-

taisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen sekä edistää samanarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta. 

 

Haavoittuvuuden käsitteen ymmärtäminen on sairaanhoitajille tärkeää, koska sillä on vaiku-

tuksia terveyteen. Suuntaukset yhteiskunnassa osoittavat, että yhä useammat haavoittuvat 

ihmiset luovat lisää vaatimuksia jo valmiiksi ylikuormitetusta terveydenhuoltojärjestelmästä. 

Haavoittuvuus on aihealue, joka vaatii lisää tutkimista ja soveltamista. Tietoisuus haavoittu-

vuuden lähteistä ja terveydenhuollon esteistä voi auttaa sairaanhoitajia tarjoamaan koko-

naisvaltaisempaa hoitoa. (Rogers 1997, 65–72.) 

 

Ikääntyneen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisen olennaisin osa on hyvä 

terveys. Peruslähtökohtia terveyden edistämiselle ovat henkilön omien voimavarojen tun-

nistaminen ja tukeminen sekä arvolähtökohdat, jonka mukaan ikääntynyt täytyy nähdä ar-

vokkaana, autonomisena ja yksilöllisenä ihmisenä. Terveyden edistäminen edellyttää hoita-

jilta arvojen ja periaatteiden lisäksi monitieteistä tietoa vanhenemisesta. (Lyyra, Pikkarai-

nen ja Tiikkainen 2007, 5–6.) 

 

Työmme tilaajana on Savonia ammattikorkeakoulu, joka on osallisena kansainvälisessä 

Sim-Versity hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta liittämällä 

simulaatio-opetukseen kulttuurista näkökulmaa, jota tarkastellaan sukupuolen, etnisyyden, 
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vammaisuuden ja iän näkökulmasta. Hankkeen muut kumppanit Suomen lisäksi ovat Eng-

lanti, Irlanti ja Slovenia. (Sim-Versity hankkeen tiedote pilottikumppaneille.)  Opinnäyte-

työssämme tarkastelimme terveydenhuollon asiakkaana olevan haavoittuvan potilaan hoi-

toa iän näkökulmasta, joka on määritelty Savonian osuudeksi hankkeessa (Silen-Lipponen 

ja Turjamaa 2018, 10–11). 

  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ikääntyneen potilaan haavoittuvuutta hoito-

työssä. Tavoitteena on lisätä tietoa, miten hoitotyössä voidaan havaita, ymmärtää ja käsi-

tellä ikääntyvän potilaan haavoittuvuutta paremmin. 
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2 IKÄÄNTYVÄ IHMINEN 

 

UNFPA (YK:n väestörahasto) & HelpAge International: ” Ageing in the Twenty-First Century 

– A Celebration and A Challenge” raportin mukaan väestö ikääntyy nopeasti 2000-luvulla 

ympäri maailman, niin kehittyneissä maissa kuin kehitysmaissakin. Vuosittain 60 vuoden 

iän saavuttaa noin 58 miljoonaa ihmistä. Ikääntymisellä on laaja vaikutus yhteiskunnalli-

sesti. Raportissa iäkkäät ihmiset korostavat haluansa pysyä aktiivisina ja kokonaisvaltaisina 

toimijoina yhteisöissään. He toimivat yhteiskunnassa monin eri tavoin; ovat kasvattajia, ja-

kavat kulttuuri perinteitä, toimivat vapaaehtoistyössä sekä myös palkkatyössä, he jakavat 

tietoa ja voivat olla poliittisesti aktiivisia henkilöitä. Maailman laajuisesti he auttavat lasten 

hoidossa, jota he myös ovat itse painottaneet haastatteluissa. Heillä on yhteiskunnassa eri-

tyinen rooli. Muuttuva yhteiskunta tuo kuitenkin haasteita vanhojen ihmisten asemaan. 

Perheiden koko pienenee, aiemmin perheen tehtäväksi jäänyt vanhuksista huolehtiminen ja 

hoiva tulee olemaan muutoksessa. Useissa maissa syntyy perheisiin tilanteita, joissa työssä 

käyvät ovat siirtotyöläisiä, ja vanhukset jäävät hoitamaan lapsia. Isovanhemmat antavat 

myös lapsilleen ja lapsen lapsilleen rahallista tukea. Hallituksilla tulee olemaan työtä nykyi-

sen eriarvoisuuden ja ikääntymisen haasteiden kanssa. Tärkeimmäksi asiaksi raportissa 

nousee ikääntyneiden terveydestä huolehtiminen, ja näin ollen omaishoitajina ja terveyden-

huollossa työskentelevien tulisi saada enemmän tietoa ja osaamista vanhenevien ihmisten 

hoidosta. (UNFPA & HelpAge International 2012, 12–14.)  

 

Maailman väestö elää nykyisin noin 20 vuotta pidempään kuin 50 vuotta sitten. Vanhuus 

aikaa on pidempään kuin aikaisemmin. Elinaikojen pidentyminen johtuu maailman laajui-

sesti pääasiassa sydän- ja verisuonisairauksien sekä tupakoinnin vähenemisestä. Vanhusten 

toimintakykyä selkeästi heikentää dementia, jonka ilmaantuvuus on hiljalleen pienentynyt 

pääsääntöisesti hyvin koulutetun väestön keskuudessa. (Finne-Soveri 2017, 215.) 

 

Gerontologia (vanhenemista tutkiva tieteenala) on lisännyt viime vuosina vanhuuden ja 

vanhenemisen tieteellistä tietoa. Asennoituminen vanhuuteen ja sitä koskeviin arvoihin on 

jollakin osin muuttuneet. Vanheneminen on aiemmin koettu sosiaalisena ongelmana, johon 

pyrittiin etsimään ratkaisua yhteiskunnalliselta tasolta. Nyt kun uutta tutkimustietoa ai-

heesta on saatu, vanhuutta on alettu pitää normaalina ilmiönä. Vanheneminen on luonnolli-

nen ja ainutkertainen vaihe elämässämme, johon kuuluu tietynlaisia kriisejä ja kehitysteh-

täviä. Vanhenemisen syitä on tutkittu, löytämättä siihen selkeää selittävää syytä. Se kuinka 

vanhenemme, ja miten vanheneminen etenee, riippuu selkeästi perinnöllisistä tekijöistä ja 

ulkoisista tekijöistä, esimerkiksi elinympäristöstä ja elintavoista. (Kan ja Pohjola 2012, 12.) 
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Vanhuutta on vaikeaa määritellä, koska vanhuuden tuomat muutokset ovat melko yksilölli-

siä. Vanheneminen tuo tullessaan pysyviä fysiologisia muutoksia. Elintoiminnat hidastuvat 

ja krooninen sairastavuus kasvaa. Henkinen ja fyysinen toimintakyky vaihtelee, kuten myös 

kokemukset sairastavuudesta ja kyvystä selvitä normaalista arjesta. Vanhuuden tuoma toi-

mintakyvyn heikkeneminen tuo tullessaan tarvetta tukeutua toisten apuun. (Etene 2008, 

6.) Iäkkäät ihmiset ajatellaan usein kuormittavana tekijänä, koska he nostavat eläkekustan-

nuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Iäkkäitä ihmisiä tulisi ajatella 

myös mahdollisuuksien näkökulmasta. Ikääntyminen herättää myös ajatusta muistelun ja 

hiljaisen tiedon merkityksestä ja jakamisesta. (Sarvimäki ym. 2010, 27.) 

 

Vanhuudesta on erilaisia teorioita. Teorioita on jaoteltu irtaantumis- ja luopumisteorioihin, 

aktiivisuus- ja toiminnallisuusteorioihin sekä vanhusten voimavaroja käsitteleviin teorioihin. 

Jatkuvuuden ja sopeutumisen näkökulmaa on myös nostettu esille. Nämä edellä mainitut 

tavat ajatella ovat teoreettisia, mutta niihin sisältyy paljon ajatuksia hyvästä vanhenemi-

sesta sekä vanhuudesta. (Sarvimäki ym. 2010, 27.)  

 

Irtaantumis- ja luopumisteoria on ollut historian ensimmäinen näkökulma ikääntymisestä ja 

vanhuudesta. Vanhetessaan ihminen joutuu luopumaan monista asioista; työstä, amma-

tista, iäkkäistä ystävistä ja harrastuksista. Hiljalleen irtaannutaan elämästä passiivisesti ja 

aktiivisesti. Aktiivinen irtaantuminen kuvaa sitä, että henkilö itse irtaantuu elämästä ja al-

kaa tarkastella itseään sisältäpäin. Passiivinen irtaantuminen tarkoittaa taas sitä, että hen-

kilö väistyy sivuun elämässä. Hän joutuu pois työelämästä, tulot tippuvat ja vakuutusten 

saaminen heikkenee. Vanhaa ihmistä ei enää pidetä enää yhtä vaikutusvaltaisena ihmisenä. 

Tässä teoriassa ihminen opettelee luopumista ja valmistautuu kuolemaan, lopulliseen luo-

pumiseen. (Sarvimäki ym. 2010, 27.) 

 

Psykoanalyytikko Erik H. Eriksonin kehitystehtäväajattelun teoriassa vanhuus on kahdeksas 

ja viimeinen vaihe elämänkulussa. Hänen elämänkulkunsa kahdeksan vaiheinen teoria kat-

taa koko elämän syntymästä kuolemaan. Vanhuusaika on minän eheytymisen aikaa. Tällöin 

hyväksytään elämä sellaisena kuin se on, hyvine- ja huonoine puolineen. Vanhuksen pys-

tyttyä hyväksymään eletyn elämänsä, kuolemakin tuntuu hänestä hyväksyttävämmältä ja 

luonnolliselta asialta. Tämän vaiheen tärkeimpänä haasteena pidetään oman elämän koko-

naiskäsityksen saavuttamista ja oman elämän merkityksellisyyden löytämistä. Vanhus, joka 

on saavuttanut tämän pisteen, pystyy luopumaan vallan ja aseman tavoittelusta, ja näin 

ollen kykenee kohtaamaan vanhuuteen liittyviä menetyksiä niin, ettei koe tulleensa luovut-

taneeksi. (Kan ym. 2012, 13–14.) 
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Aktiivisuusnäkökulma käsittelee ihmistä toiminnallisena olentona. Ihminen pyrkii olemaan 

toiminnallinen koko elämänsä. Vanhus määrittelee itselleen uusia tavoitteita ja haluaa vielä 

oppia sekä kokeilla uusia asioita. Hyvässä vanhuudessa on siis toimintaa ja osallistumista. 

(Sarvimäki ym. 2010, 28.) Toimintakyvyn muutokset, tai ympäristön muuttuessa suhteutet-

tuna toimintakykyyn, vanhus joutuu miettimään valintoja ja ratkaisuja erilaisten toimintata-

pojen suhteen. Näihin valintoihin vaikuttaa ulkoa tulevat tekijät ja paineet. Vanhuksen oma 

asennoituminen toimintakyvyn vajeeseen vaikuttaa merkittävästi siihen syrjäytyykö hän 

muusta yhteisöstä. Vanhuksen voimavarojen merkitys korostuu yhä enenevässä määrin 

terveyden ylläpitämisessä ja yhteiskunnallisesti.  Vanhuksilla voi olla runsaasti keinoja ja 

voimavaroja terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen, mutta he eivät välttämättä pysty 

ottamaan keinoja käyttöönsä ilman toisten apua. Vanhuksen tullessa riippuvaisemmaksi 

toisista ihmisistä, hänen elämänsä keskittyy enemmän lähiympäristöön esimerkiksi kotiin, 

omaan huoneeseen. Toimintakyvyn hiipuessa vanhuspalvelujen ja lähiystävien ja sukulais-

ten apu tulee tärkeäksi osaksi arkea. (Kan ym. 2012, 20.)  

 

Kuntoutustutkimuksien mukaan iäkkään väestön aktiivisuutta ja liikkumiskykyä voidaan pa-

rantaa tehostamalla ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta. Uusilla eläkeiän saavuttavilla sukupol-

villa on erilaiset elämäntavat ja erilaiset odotukset aktiivisesta vanhenemisesta sekä ter-

veyttä edistävistä palveluista. He sekä kuluttavat, ostavat että tuottavat eri palveluita, ku-

ten esimerkiksi omaishoitajuus ja lastenhoito. Tällä tavoin he voivat olla hyödyksi yhteis-

kunnassa monella eri tavalla. Tärkeäksi asiaksi nousee ikääntyvän väestön terveyden edis-

täminen ja terveenä ikääntymisen tukeminen. (Lyyra ym. 2007, 36–37.) 

 

Jatkuvuusnäkökulma katsoo ikääntymistä osana elämänkulkua tai tarinana, joka jatkuu. 

Tämä malli jakaa elämän ennalta määrättyihin elämänvaiheisiin. Vanhuutta on tällöin han-

kala ajatella yksittäisenä ilmiönä, vaan sen merkitys ajatellaan osana elämän kokonai-

suutta. Elämän jatkuvuutta korostaa myös elämäntarinanäkökulma, jossa asiaa tarkastel-

laan subjektiivisemmin verrattuna elämänkulkuteoriaan. Henkilön kertoma tarina elämäs-

tään on elämäntarina, joka kuvaa elämän merkitystä. (Sarvimäki ym. 2010, 28.)  

 

Sarvimäki viittaa kirjassaan saksalaisten gerontologien Paul ja Margret Baltesin onnistuneen 

vanhuuden teoriaan, jossa vanhenemiseen kuuluvat luopumiset ja vanhenevan ihmisen voi-

mavarat. He huomioivat, että iäkkäillä ihmisillä voi olla käyttämättömiä voimavaroja ja mer-

kittävää sopeutumiskykyä asioihin. He ovat esittäneet valikoivan optimoinnin ja kompen-

saation periaatteen, jossa ikääntyvä ihminen alkaa valikoida tarkemmin mihin hän kuluttaa 

jäljellä olevaa energiaansa. Tällöin ikääntynyt rajaa elämänaluettaan. Optimointi on siis 

sitä, että ikääntyvä keskittää voimavaransa sellaiseen toimintaan, josta saa voimaa ja jolla 
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hän pystyy ylläpitämään valitsemaansa tapaa elää. Ikääntyvä pystyy kompensoimaan toi-

mintaansa niin, että hän ottaa avukseen apuvälineitä tai aputoimintoja menetettyjen toi-

mintakykyjen tilalle. Näin ollen ikääntyvällä ihmisellä on merkittävä kyky sopeutua uusiin 

tilanteisiin. Tästä esimerkkinä ikääntyvän kuulon heiketessä hän ottaa käyttöönsä kuulolait-

teen tai muistin huonotessa avuksi voi ottaa muistilistan. Onnistunut vanheneminen on siis 

sitä, että ikääntyvä sopeutuu muuttuviin tilanteisiin ja näin ylläpitää tasapainoisuutta ja jat-

kuvuutta elämässään. (Sarvimäki ym. 2010, 29.) 

 

Ihmisellä on tarve säilyttää tasapainoisuutta tärkeäksi kokemissaan asioissa, kuten tarvitta-

van fyysisen ja psyykkisen kunnon, tasapainon sosiaalisissa suhteissa ja myös tarpeeksi es-

teettömän fyysisen ympäristön. Tasapainoisen ikääntymisen teoriassa korostuu Baltes & 

Baltesin teorian lisäksi konstruktionistinen (eli tieto on todellisuuden tulkintaa) ihmiskäsitys, 

sopeutuminen, valikointi sekä optimointi ja kompensointi. Tärkeitä ovat myös ihmisen omat 

kiinnostumisen kohteet, motiivit, tavoitteet ja merkitykset. Teoriaan vaikuttaa myös palve-

lujärjestelmän ja itsensä hoitamisen mahdollisuudet. Ikääntynyt ihminen nähdään sopeutu-

mis- ja tasapainomallissa haavoittuvana. Malli kuitenkin täsmentää myös iäkkään kykyjä 

keskittyä tärkeimmiksi kokemiinsa asioihin ja kompensoimaan esimerkiksi apuvälineillä me-

netettyjä kykyjä. (Sarvimäki ym. 2010, 29.)  

 

Ikääntyvän ihmisen autonomiaa on tärkeää kunnioittaa, hänen on saatava osallistua omaan 

terveyteensä liittyvään päätöksentekoon. Pitkän elämän mukanaan tuomat tavat ja tottu-

mukset ovat yksilöllisiä, eivätkä ne saa olla esteenä aktiiviselle osallistumiselle. Voimavaroja 

tukemalla mahdollistetaan hyvän elämänlaadun jatkuminen pidempään. (Lyyra ym. 2007, 

26.) Ihminen on vanhanakin yksilöllinen ja ainutlaatuinen persoona (Kan ym. 2012, 19). 
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3 IHMISEN HAAVOITTUVUUS 

 

Haavoittuva ihminen voi olla hauras ja heikko tai herkkä ja sensitiivinen. Haavoittuvuus on 

erilaista näkökulmasta riippuen. Hauras ihminen särkyy helposti, kun taas sensitiivinen on 

avoin ja vastaanottavainen. Molemmissa tapauksissa ihminen voi tarvita suojaa, mutta eri 

merkityksessä. Haavoittuvaa ihmistä on helppoa vahingoittaa fyysisesti, psyykkisesti tai so-

siaalisesti. Lähtökohtaisesti haavoittuvuusnäkökulma perustuu vanhenemiseen sekä eksis-

tentialistisen filosofian luonnehdintaan ihmiselämän perusehdoista. (Sarvimäki ym. 2010, 

33–34.) 

 

Elämän perusehtoihin kuuluvat haavoittuvuus, riippuvuus ja vapaus, vastuu ja yksinäisyys 

sekä kuolema. Niiden tiedostaminen saattaa aiheuttaa meissä pelkoa ja ahdistusta. Saa-

tamme sulkea ne pois ja kieltäytyä tiedostamasta niitä tai vaihtoehtoisesti voimme elää 

niistä tietoisena, aidosti omana itsenämme, mutta samalla se tekee meistä haavoittuvia. 

Koska elämme yhteisessä maailmassa, kaikki tekomme ja valintamme vaikuttavat myös 

muihin ihmisiin. Tiedostamme omat vastuumme ja vapautemme, mutta myös ymmär-

rämme, että seisomme yksin valintojemme takana. (Sarvimäki ym. 2010, 34–35.) 

 

Vanheneminen tuo mukanaan toimintakyvyn heikkenemisen, eikä sitä voida loputtomiin eh-

käistä. Siihen kuuluu myös kuolemanläheisyys. Tässä elämänvaiheessa elämän perusehdot 

voivat näyttäytyä selkeämmin, kun elettyä elämää katselee taaksepäin. Näiden asioiden 

edessä ihminen näyttäytyy haavoittuvana. Koska vanhuuden myötä riski sairastua kasvaa 

ja voimavarat vähenevät, voidaan vanhenemista ymmärtää haavoittuvaisuusprosessina. 

(Sarvimäki ym. 2010, 34–35.) 

 

Mary Larkinin mukaan haavoittuvuuden tarkka määrittely on vaikeaa. Määrittelyä vaikeut-

taa monet vuorovaikutteiset asiat kuten yksilölliset käsitykset ja tilanteet, poliittiset, histori-

alliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Käsitteen yleismaailmallisuus ja dynaamisuus vai-

kuttavat siihen, että haavoittuvuudella on monia merkityksiä, esimerkiksi, että ihminen on 

uhan alla oleva, herkkä ongelmille, avuton tai suojaa ja tukea tarvitseva. Tarkoitus myös 

vaihtelee riippuen asianyhteydestä, jossa sitä käytetään. Esimerkiksi aikuista pidetään haa-

voittuvaisena, jos hän ei kykene huolehtimaan itsestään. Kun taas nuorten kohdalla käsite 

koskettaa enemmän niitä, joilla on suurempi riski itsensä tai muiden vahingoittamiselle. 

(Larkin 2009, 1–2.) 

 

Rakenteellista, kontekstuaalista ja ympäristön haavoittuvuutta käytetään osoittamaan, mil-

loin erityiset olosuhteet, joissa henkilö sijaitsee, tekee heistä haavoittuvan. On myös syn-

nynnäistä haavoittuvuutta, jolloin haavoittuvuus on ainutlaatuista asianomaiselle itselleen. 
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Haavoittuvuus käsitettä voi määritellä lisäksi emic- ja etic-tasoilla. Emic- taso viittaa haa-

voittuvuuden kokemukseen henkilön itsensä ymmärtämänä ja etic-taso koskee sellaisten 

väestötieteellisten tekijöiden tunnistamista, jotka johtavat siihen, että jotkut ryhmät ovat 

vaarallisempia terveydelle ja sosiaalisille ongelmille. (Larkin 2009, 2.) 

 

Haavoittuvuuden periaatteiden kunnioittaminen on edellytyksenä haavoittuvan henkilön tai 

väestön suojelulle. Yleisen ymmärryksen mukaan haavoittuva tarvitsee erityistä suojelua. 

Vaatimus suojelusta ei kuitenkaan perustu itse haavoittuvuuteen, vaan vaatimuksiin täyttää 

tehtävät, jotka meillä ovat joka tapauksessa. (Hurst 2008, 201.) 
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4 IKÄÄNTYVÄN IHMISEN HAAVOITTUVUUS JA HOITOTYÖ 

 

“Terveys on ihmisoikeus, jonka maailmanlaajuinen parantaminen ja ylläpitäminen vaativat 

yhteistyötä monien eri toimijoiden ja kaikkien kehityssektoreiden välillä. Terveydellä on mo-

nia ulottuvuuksia niin yksilön hyvinvoinnin, kuin koko yhteisön näkökulmasta. Terveys on 

tärkeä osa kestävää kehitystä ja merkittävä tekijä valtioiden talouden ja hyvinvoinnin ra-

kentamisessa.” (Suomen YK-liitto, 2018.) 

 

Hoitotyön tärkeä tehtävä ylläpitää terveyttä takaamalla yksilöllinen ja yhteisöllinen hoito 

kaikille, perustuen ihmisoikeuksien ja – arvon kunnioittamiseen potilaan iästä, taustoista tai 

sosiaalisesta asemasta huolimatta. Lisäksi se on turvallisen ympäristön takaamista, tutki-

muksia, koulutusta, terveyspolitiikan sekä potilas- ja terveydenhuoltojärjestelmien hallintaa. 

Sairaanhoitajien tehtävä on osallistua potilaan kokonaisvaltaiseen ja voimavaralähtöiseen 

hoidon suunnitteluun, toteutukseen sekä vaikutusten arviointiin, joilla varmistetaan tervey-

denhoitojärjestelmien palveluiden riittävyys. Sairaanhoitaja on henkilö, joka on koulutusoh-

jelman suoritettuaan saanut asianmukaisen viranomaisen luvan harjoittaa ammattiaan koti-

maassaan. International council of nurses (ICN) on määritellyt eettiset ohjeet, joiden mu-

kaisesti sairaanhoitajien tärkeimmät perustehtävät ovat terveyden edistäminen, ehkäi-

semällä ja hoitamalla sairauksia sekä oireita lievittämällä. (ICN 1987, 2002, 2012.) 

 

Euroopan unionin (EU) kansalainen voi hakeutua ennakoivasti hoitoon toiseen EU-valtioon 

tilanteissa, joissa lähin hoitolaitos tai tarvittava erityishoito on saatavilla vain ulkomailla. Oi-

keus on vahvistettu rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevassa potilasoikeusdirektiivissä 

2011/24/EU. Direktiivi tehostaa terveysviranomaisten yhteistyötä, tiedonvaihtoa terveyden-

huollon laatu- ja turvallisuusvaatimuksista sekä varmistaa lääkemääräyksien tunnistetta-

vuuden muissa EU-maissa. Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) helpottaa matkailijoi-

den pääsyä hoitoon, jos he joutuvat ennakoimattomasti hakeutumaan lääkäriin tai sairaa-

laan Euroopassa. Maksusta voi hakea korvausta kohdemaan kansalliselta laitokselta tai 

oman kotimaan sairausvakuutuslaitokselta. (Euroopan unioni 2018.) 

 

World health organization eli maailman terveysjärjestö (WHO) on tehnyt kansainvälisen 

ITC- luokituksen (International classification of functioning, disability and health), jonka 

avulla löytyy yhtenäinen, kansainvälisesti sovittu kieli ja viitekehys kuvata toiminnallista ter-

veyden tilaa ja terveyteen liittyvää toiminnallista tilaa. Kansainvälinen tavoite on tietojen 

vertaaminen eri maiden, terveydenhuollon erikoisalojen, palveluiden sekä eri ajankohtien 

välillä. Terveyttä kuvaavat osatekijät on jaettu kahteen pääluokkaan eli kehon toimintoihin 

ja rakenteisiin sekä suoritukseen ja osallistumiseen. (WHO 2001.)  

 

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_fi.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fi
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4.1 Hoitosuhde ja vuorovaikutus 

 

Hoitosuhde tarkoittaa asiakkaan ja hoitajan kahdenkeskistä vuorovaikutussuhdetta, jossa 

molemmat pyrkivät tietoisesti sekä suunnitelmallisesti hyödyntämään vuorovaikutusta hoi-

dossa. Tavoitteena on, että potilas kokee saavansa tukea sairauteensa ja elämäntilantee-

seensa sopeutumiseen. Hoitosuhteen luottamus alkaa vahvistua ensitapaamisten jälkeen, 

potilaan taustoista ja tarpeesta riippuu, miten tai missä ajassa luottamus kehittyy. Molem-

minpuolinen luottamus syntyy jo ensikohtaamisesta alkaen, kun hoitaja uskoo potilaalla 

olevan vastuuta omasta terveydestään ja potilas alkaa luottaa turvalliseen hoitajaan. (Mä-

kelä, Ruokonen ja Tuomikoski 2001, 12, 19–22.) Mikäli aikaansaatu luottamus murtuu, on 

vanhus haavoittuvainen (Mönkkönen 2018, 20). Luottamus on yleismaailmallinen käsite 

kulttuurista riippumatta. Sen merkitystä ei pohdita, ennen kuin jokin menee pieleen ja epä-

luottamus herää. Haasteellisessa elämäntilanteessa oleva potilas tarvitsee hoitajan, joka 

uskaltaa luoda uutta toivoa tulevaisuutta kohtaan. Hoitosuhde voi olla potilaan tarpeisiin 

perustuen muutokseen pyrkivää, arjen toimintoja tukevaa tai kuntouttavaa. (Raatikainen 

2015,12,17,19.)  

 

Kaikki potilaat eivät toivo samanlaista kohtaamista hoitajan kanssa (Raatikainen 2015, 

107). Aluksi tulee ns. ilmi ongelma, vaikeuksista puhutaan vain sivulauseissa, potilaan to-

dellinen tilanne ei tule esiin. Ihminen kuitenkin aistii herkästi toisen sanattomia viestejä ja 

kehonkieltä. (Mönkkönen 2018 20, 22, 54.) Sanallisesti potilas voi uskotella asiat haluamal-

laan tavalla, mutta ilmeet tai eleet paljastavat puheiden todellisuusperän. Sanatonta vies-

tintää on vaikeampi kontrolloida, kuin sanallista. (Mäkelä ym. 2001, 14.) Kaikista asioista ei 

voi keskustella ja hoitaja voi perääntyä huomatessaan ottaneensa puheeksi liian haastavan 

aiheen. Potilaalla on lupa olla puhumatta. Aina ei hoitajankaan tarvitse puhua, esimerkiksi 

surussa on lohduttavampaa olla hiljaa läsnä, jos lohduttavia sanoja ei löydy. (Raatikainen 

2015, 111.) 

 

4.2 Haavoittuvuuden huomioiva hoitotyö 

 

Hyvinvointi käsittää ihmisen psykososiaalisfyysisen kokonaisvaltaisuuden, jossa painottuvat 

hoitotyössä hyvinvoinnin, terveyden ja elämän eri osa-alueet (Raatikainen 2015, 17). Haa-

voittuvuuden psykologiset vaikutukset ovat avuttomuus, kontrollin menetys, huono itse-

tunto, pelot, hämmennys, arvottomuus, epätoivo, voimattomuus, kyvyttömyys ilmaista tun-

teita, suuttumus, eristäytyminen, epävarmuus, ahdistus, keskittymiskyvyttömyys ja heik-

kous (Heaslip ja Border 2012; Rogers 1997). On eräänlainen hoitotyön myytti pohtia, mikä 

on hoitosuhteessa tarpeen ottaa huomioon ja mikä liikaa (Mönkkönen 2018, 20). 
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Työkokemuksen kertyessä hoitaja osaa peilata vanhuksen kertomaa sekä teoreettista tietoa 

toisiinsa paremmin. Hoitaja tunnistaa yksilölliset, haavoittuvuuteen altistavat tekijät, joita 

ovat esimerkiksi sairaus, elinympäristö, rajoittunut liikuntakyky, yksinäisyys, arvottomuuden 

tunne tai kuoleman lähestyminen. Hoitaja kartoittaa vanhuksen voimavarat ja etsii voi-

maannuttavat työmenetelmät sekä tukimuodot. Vanhustyön osaava hoitaja käyttää työs-

sään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja, joita ovat mm. palvelujärjestelmän 

tunteminen sekä kuntouttava työote. Olennaista on huomioida eettisyys, ihmisarvo ja itse-

määräämisoikeus. Haavoittuvuuden kohtaaminen sekä toivon luominen ovat yhtä aikaa 

läsnä. (Sarvimäki ym. 2010, 156–159.) Lisäksi olisi hyvä tietää potilaan uskonnollinen va-

kaumus, koulutus, elämän arvot, mielenkiinnon kohteet ja persoonallisuuden piirteet (Mä-

kelä, ym. 2001, 17). Kulttuurieroissa vuorovaikutuksen on oltava kulttuurisensitiivistä ja eri-

laiset taustat huomioivaa. Tulkin tai vieraan kielen käyttäminen nostavat vuorovaikutuksen 

haastetta. (Raatikainen 2015, 111.) 

 

Haavoittuvuuden kohtaava hoitajalla on eksistentialistinen asenne eli hän kohtaa tunteet 

aidosti ja avoimesti, ymmärtäen loukkaantumisen mahdollisuuden. Asiakaslähtöisen vuoro-

vaikutussuhteen osaava hoitaja eläytyy kuulemaansa. Vanhus kokee tulleensa huomatuksi 

ja tarpeensa ymmärretyiksi. Tunteet auttavat ymmärtämään haavoittuvuutta aiheuttavien 

tekijöiden vaikutuksen elämään. Eettinen tiedostaminen rakentuu tunneherkkyyden varaan. 

(Sarvimäki ym. 2010, 158–160.) Hoitaja voi näyttää tunteitaan tai tuoda näkemyksiään 

osaksi hoitotyötä (Mönkkönen 2018, 21).  

 

Hoitajan on osattava eritellä omia tunteitaan vanhuksen hänessä herättämistä tunteista. 

Turvallisessa ilmapiirissä on vanhukselle mahdollista määritellä itse, kuinka itsenäinen tai 

riippuvainen hän haluaa hoitosuhteessaan olla. Hän on myönteisellä tavalla riippuvainen 

hoitosuhteestaan, kunnes selviää itsenäisesti ilman hoitotyön apua. Hoitaja säätelee hoito-

suhteen intensiteettiä eli tunnetason syvyyttä, jolloin potilas itse helpommin tunnistaa ja 

ymmärtää oman tilanteensa. Aroista tai ristiriitaisista asioista puhumalla hän saa paremman 

kosketuksen itseensä sekä sairauteensa. Hoitaja tunnistaa potilaan tunnetiloja ja tekee tar-

vittaessa intervention eli väliintulon, jolloin hän pyrkii kohdistamaan potilaan todellisuuden 

tajun nykyhetkeen. Ristiriitoja voi synnyttää potilaan ympäristö tai muuttunut itsetuntemus. 

Potilas tarvitsee hoivaa, huolenpitoa ja lohdutusta. Potilas toivoo, että hänen ongelmiinsa 

paneuduttaisiin yhdessä hänen kanssaan, ilmapiiri olisi voimaannuttava ja avoin. Empatian 

avulla hoitaja pystyy samaistumaan potilaan asemaan. (Mäkelä, ym. 2001, 20–21, 25, 33.)  

 

Vastaamalla kaikkiin vanhuksen pyyntöihin, hoitaja voi heikentää potilaan asemaa. Voi-

maannuttamista on jättää jotkin pyynnöt toteuttamatta, perustellusti, jottei vanhus koe it-
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seään hylätyksi. (Sarvimäki ym. 2010, 53.) Hyvät kokemukset sitouttavat vanhuksen hoito-

suhteeseensa paremmin, lisäksi luottamuksellisuus kasvaa. Hoitajan ammattilaisuuteen 

kuuluu antaa puolueetonta tietoa, olla optimistinen ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä, jolloin hän 

tukee omahoitoon sitoutumista. Hoitajan on muistettava, että potilas itse päättää ensisijai-

sesti hoidostaan. (Pitkälä ja Savikko 2007.)  

 

4.3 Haavoittuvuuden sivuuttava hoitotyö 

 

Tietojen tai palveluiden puuttuminen, tunne leimautumisesta, tunne omien oikeuksiensa 

puuttumisesta ja rajoittamisesta tai kyvyttömyys hallita tilannetta aiheuttavat potilaille haa-

voittuvuutta. Vaikka monissa terveydenhuollon yksiköissä käytetään potilaslähtöistä lähes-

tymistapaa, potilaat eivät aina koe saavansa tarvitsemaansa apua tai eivät tiedä, kenen 

puoleen kääntyä pyytäessään apua. Potilaat eivät osaa käyttää sana "haavoittuva" kuvaa-

maan itseään, heistä voi tuntua siltä, että he ovat toisten armoilla, eivätkä kykene ilmaise-

maan omia toiveitaan ja tarpeitaan. Haavoittuvat henkilöt voivat tuntea eriarvoisuutta, uh-

kailua tai alistumista, heillä ei ole luottamusta. Potilaat pelkäävät puhua, koska heillä ei ole 

tarvittavia tietoja. He eivät välttämättä osaa esittää kysymyksiä saadakseen tietoa ilman 

hoitajan rohkaisua. Joskus kysymykset jäävät kysymättä, kun hoitaja vaikuttaa liian kiirei-

seltä vastatakseen tai kysymyksiä on liian paljon, osa unohtuu. Voimattomuus ja haavoittu-

vuus kiertävät kehää; Voimattomuuden kasvaminen lisää haavoittuvuutta ja lisääntyvä haa-

voittuvuus kasvattaa voimattomuutta. Potilaat tuntevat itsensä eristetyiksi ja jääneensä il-

man huomiota, jolloin epätoivo voi kasvaa. (Erlen 2006.) 

 

Potilaan odotukset, että hoitaja kykenee ratkaisemaan hänen ongelmansa, lisää hoitajan 

tarvetta korostaa ammattilaisuuttaan. Syntyy asiantuntijakeskeisen vuorovaikutuksen uhka, 

jolloin potilaan vastuu tilanteesta jää vähäiseksi tai sitä ei ole ollenkaan. Potilaan oikeus 

vaikuttaa oman hoitonsa suunnitteluun saatetaan ymmärtää väärin. Kuuleminen voi sekoit-

tua tiedonkeruuseen tai ohjaamiseen, hoitolinjauksia ei suunnitella yhdessä. Joskus hoitoon 

vaikuttaminen tapahtuu omaisen kautta, jolloin tahdon ilmaus ei ole potilaan oma. 

(Mönkkönen 2018, 42, 59.) Liian aktiivinen hoitaja tukahduttaa potilaan aseman, jolloin hä-

nellä ei ole mahdollisuutta kertoa olennaisia elämäänsä liittyviä asioita. Moralisointi estää 

potilasta huomioimasta omia vaikutusmahdollisuuksiaan hoitoonsa. (Mäkelä ym. 2001, 16, 

21.) Hoitaja voi kokea hoitoonsa sitoutumattoman potilaan käytöksen ammatillisuuttaan 

loukkaavana.  Vääriä omahoitoon sitouttamiskeinoja ovat pelottelu ja syyllistäminen. Ahdis-

tavassa kohtaamisessa hoitaja suojelee itseään vetäytyen rutiiniensa taakse, olematta 

läsnä. Hoitaja voi vähätellä vanhuksen omaa tahtoa, tunteita tai ajatuksia. Kun vanhus jää 

huomiotta, on vaarana kaltoinkohtelu, alistaminen tai muu epäeettinen käyttäytyminen. 

(Sarvimäki ym. 2010, 51, 157–158.)  



         
         17 (42) 

 

Toivo vaikuttaa positiivisesti potilaiden sairaustuntemuksiin ja elämän jatkumiseen, krooni-

sesti sairaalla löytyy vielä positiivisuutta tulevaisuuttaan kohtaan. On olemassa kolme eri 

tapaa, joilla henkilö voi olla haavoittuva suhteessa siihen, mitä hän toivoo, koska se ilmai-

see hänelle tärkeät asiat. Toivo tuntuu epävarmalta ja hän voi loukkaantua ja pettyä, jos 

odotukset eivät toteudu. Toiseksi toivonsa jakaminen toisille mahdollistaa, etteivät muut 

tue, vaan mitätöivät tunteen ja kolmanneksi toiveikas ihminen on herkkä sekä positiivisille 

että negatiivisille tiedoille, liittyen siihen, mitä hän on toivonut. (Simpson 2004.) 

 

4.4 Hoitajan hyvinvointi 

 

Työhyvinvointiin liittyvät tekijät voidaan luokitella työhön tai yksilöön ja hänen elämäänsä 

liittyviin tekijöihin. Työhön liittyviin tekijöihin lukeutuvat työtehtävät, ammatillisuus, työyh-

teisö sekä työn organisointi. Ammatillisuutta ovat pätevyys, ammatillinen kasvu ja uuden 

oppiminen sekä työkokemus. Motivoiva vanhustyö tuottaa hoitajalle positiivisia ajatuksia 

lisäten työhön sitoutumista. Lisämotivaatiota tuottavat onnistumisen tunteet, kannustava 

työyhteisö ja mieluisa työympäristö. Hoitaja tunnistaa omat heikkoutensa ja vahvuutensa, 

ammatilliset puutteensa sekä oppimisen tarpeensa. Oman haavoittuvuutensa esiin tuova 

hoitaja on vahva ja kykenevä auttamaan muita. (Sarvimäki ym. 2010, 160–161.) Olemalla 

aito hoitaja auttaa potilasta olemaan aito (Mäkelä, ym. 2001, 15).   

 

Hoitotyöhön alkaa tulla liike-elämästä tuttuja toimintatapoja, samalla on alettu laskea työn 

kustannuksia ja vaikuttavuutta tehokkaammin (Mönkkönen 2018, 17). Teknologia ja hoito-

menetelmät kehittyvät nopeasti aiheuttaen muutoksiin sopeutumista, uudenlaisten mene-

telmien sisäistämistä sekä lisävaltuuksien ja - vastuun ottamista (Kuokkanen 2012, 64). 

Riittävä koulutus antaa valmiuksia hallita uusia laitteita ja hoitoja, vähentäen työn kuormi-

tusta. Hoitotyöhön liittyy suuri vastuu ja pieni “sallittujen” virheiden marginaali, hoitajilta 

odotetaan oikeiden ratkaisujen mukaista toimintaa. Työvuoro voi olla henkisesti ja fyysi-

sesti raskas, oma elämäntilanne, kouluttamattomuus tai kokemuksen puute voivat vielä li-

sätä kuormittavuutta. Epävarmuus ja kiire vaikuttavat työilmapiiriin. Hoitaja tekee työtä 

omalla persoonallaan, jolloin vuorovaikutustaidot ja itsetuntemus ovat voimavaroja, joita 

täytyy myös huoltaa. Fyysisesti terve kestää paremmin myös työn psyykkistä kuormaa. (Le-

hestö, Koivunen ja Jaakkola 2004, 194–195, 201–202.)  

 

Keskinäisen haavoittuvuuden ymmärtäminen vaatii ihmissuhteiden vaativuuden tiedosta-

mista. Kohtaaminen lisää potilaan ja sairaanhoitajan välistä haavoittuvuutta. Potilas on 

kohtaamisissa haavoittuvampi osapuoli. Haavoittuvuuden näkökulmasta tarkasteltuna ter-

veydenhuollon palveluiden haavoittuvuus osoittaa, miten riippuvuus hoidosta lisää potilaan 
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haavoittuvuutta. Potilaan avoimuus haavoittaa, jos itse hoidolla on kielteinen vaikutus. Uu-

sille sairaanhoitajille pitäisi kouluttaa ammatillisia lähestymiskeinoja, ammatillisen identitee-

tin tunnistamis- ja rakentamiskeinoja sekä lisätä tietoa potilaan ja hoitajan välisen haavoit-

tuvuuden ymmärtämisestä. Hoitotyön johtajien ja johtoportaan tulisi ottaa vastuu sellaisen 

sairaanhoitokulttuurin rakentamisesta, jossa haavoittuvuus on yksi hoitotyön keskustelu-

aihe. (Angel ja Vatne 2016.) 

 

Henkilökunnan haavoittuvuus on merkittävä ongelma, pitkällä aikajaksolla se vaikuttaa ter-

veyteen ja työssäjaksamiseen. Ymmärrys henkilökunnan haavoittuvuudesta auttaa toimin-

taa ohjaavien strategioiden laatimisessa, jolloin hoitajat eivät suojelisi itseään "kytkemällä 

pois tunteitaan", kohdellen potilaita vain tehtävinä tai sairauksina. Strategiat eli toiminta-

suunnitelmat auttavat sairaanhoitajia hallitsemaan omaa riittämättömyyttään. (Heaslip ja 

Border 2012.)  Riittämättömyyden tunne voi liittyä vastaaviin elämänkokemuksiin. Jokainen 

haluaa onnistumisen kokemuksia niin työ, kuin yksityiselämässään. Toistuva tunne, ettei 

mikään onnistu tai itsestä ei ole mihinkään, johtaa lopulta uupumukseen tai masennuk-

seen. Hyvä työyhteisö tukee ja mahdollistaa riittävyyden kokemuksia, työ pitäisi kokea 

merkitykselliseksi. Työyhteisökohtainen hyvinvoinnin malli rakentuu parhaiten henkilöstön 

itsensä tekemänä, jolloin riittävyyden ja jaksamisen tunne ovat jokaisen saatavilla. (Suon-

sivu 2016, 27–29.) Moraalinen omatunto erottaa oikean tai väärän toiminnan. Moraalinen 

herkkyys tekee hoitajasta haavoittuvan, hän reagoi tunteisiin, potee huonoa omatuntoa tai 

kärsii vääryyksistä. Moraalisesta stressistä kärsivät ne hoitajat, jotka tietävät hyvän hoidon 

edellytykset, mutta toteuttamiseen ei anneta mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia voivat rajoit-

taa huono työtila tai työyhteisö ja heikko johtajuus. (Sarvimäki ym. 2010, 54.) 

 

Kansainvälisellä hoitotyön tutkimuksella selvitettiin sairaanhoitajien asenteita työympäris-

töönsä, tutkimus tehtiin 11 maassa. Merkittävimpiä tuloksia oli, että 92% sairaanhoitajista 

vastasi työnsä olevan kiireistä ja 96% vastasi pidemmän ajan potilaiden kanssa vaikuttavan 

positiivisemmin terveyteen. Sairaanhoitajista 46% totesi työnsä kuormittavammaksi, kuin 5 

vuotta sitten. 53% sairaanhoitajista vastasi työskentelevänsä todennäköisesti hoitotyössä 

seuraavien 5 vuoden ajan, erot olivat kansallisia. (DeCola ja Riggins 2010.) Vuonna 2018 

tehtiin kansainvälinen tutkimus työtyytyväisyydestä 190 maassa, 83% vastaajista oli työ-

hönsä tyytyväisiä (Steinke, Rogers, Lehwaldt ja Lamarche 2018).  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Työmme tilaajana on Savonia ammattikorkeakoulu, joka on osallisena kansainvälisessä 

Sim-Versity hankkeessa, jossa kehitetään simulaatio-opetusta ammattilaisille. Hankkeen 

tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta liittämällä simulaatio-opetukseen kulttuurista 

näkökulmaa, jota tarkastellaan sukupuolen, etnisyyden, vammaisuuden tai iän näkökul-

masta. Hankkeen muut kumppanit Suomen lisäksi ovat Englanti, Irlanti ja Slovenia. (Sim-

Versity hankkeen tiedote pilottikumppaneille.)   

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ikääntyneen potilaan haavoittuvuutta hoito-

työssä. Tavoitteena on lisätä tietoa, miten hoitotyössä voidaan havaita, ymmärtää ja käsi-

tellä ikääntyvän potilaan haavoittuvuutta paremmin. 

 

Tutkimustamme ohjaava tutkimuskysymys on: 

1. Miten ikääntyneen potilaan haavoittuvuus ilmenee hoitotyössä? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

6.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tehtävä on kuvailla aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia 

mahdollisimman tuoreesta lähdeaineistosta koottuina (Ahonen, Jääskeläinen, Kangasniemi, 

Liikanen, Pietilä ja Utriainen 2013). Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota mahdolli-

simman laajasti aiheeseen liittyviä ja eri näkökulmista kirjoitettuja, asianmukaisia julkai-

suja. Kirjallisuuskatsauksen aihealueen rajaa tutkimuskysymys. Tutkittavan aineiston mää-

rää tutkija ei päätä etukäteen, vaan päätös tulee tutkittavan aineiston vastaavuudesta ase-

tettuun tutkimuskysymykseen. Löydetty tieto pyritään saamaan yhteneväiseksi kokonaisuu-

deksi. Tutkittavasta materiaalista voi löytyä ristiriitoja, näkemyseroja ja puutteita (Hirsjärvi 

ym. 2004, 98, 111–113, 170.) 

 

Kirjallisuuskatsaus on yksi laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Laadullista tutkimusta 

käytetään, kun halutaan jo tutkittuun aiheeseen uusia näkökulmia tai kun halutaan tuottaa 

uutta tietoa tai teoriaa. Tutkija tekee synteesin eli yleiskuvan aiheen aikaisemmasta tie-

dosta ja löytää olemassa olevan tiedon vajeen. Tilastollisesti yleistettävää materiaalia ei 

saada kokoon yhtä helposti kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tämä ei tee kuitenkaan laa-

dullisesta tutkimuksesta vähemmän tieteellistä, kun tutkimus on tehty eettisyyttä ja mene-

telmällistä huolellisuutta noudattaen. (Kylmä ja Juvakka 2007, 16, 30, 46.) Tutkimuksen 

luotettavuuden arvioimiseksi kirjoitimme tutkimusraporttimme niin selkeästi, että muutkin 

pystyisivät saamaan samat tulokset tutkittavasta aiheesta. Alusta saakka teimme muistiin-

panoja, joiden pohjalta kirjasimme yksityiskohtaisesti aineiston keräämisen sekä tutkimuk-

sen toteutuksen vaiheet.  

 

Kirjallisuuskatsauksia on olemassa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ne voidaan jakaa kolmeen 

eri päätyyppiin: Kuvailevat kirjallisuuskatsaukset, systemaattiset kirjallisuuskatsaukset ja 

määrällinen meta-analyysi sekä laadullinen metasynteesi. Kuvailevat (narratiiviset) kirjalli-

suuskatsaukset kertovat ja kuvailevat aiheesta aikaisemmin tutkittua tietoa, kuinka paljon, 

laajasti ja syvästi tietoa on saatavilla. Systemaattiset kirjallisuuskatsauksissa (systematic 

review) tarkoitus on tarkan vastauksen löytyminen tutkimuskysymykseen. Keskeistä on, 

että tutkimuskysymys on rajattu tarkasti. Määrällinen meta-analyysi (meta-analysis) on 

määrällisten tutkimusten yhteydessä tehtävä katsaustekniikka. Sen tarkoitus on yhdistää 

tilastollisin menetelmin määrällisesti tiettyä aihetta koskevia alkuperäistutkimusten tuloksia 

tai näiden tulosten vaikutuksia. Laadullisen metasynteesin (qualitive evidence systesis) tar-

koituksena on yhdistää laadullisen tutkimuksen tulokset. Tämä katsauksen muoto on hyvä 

uuden teorian kehittämisessä ja sen muodostamisessa. Katsauksessa on tarkoitus tuottaa 
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rakenteita, joita yhdistelemällä saadaan katsauksen tulos. Tutkimus tuloksia analysoitaessa 

käytetään tulkitsevaa otetta. (Stolt, Axelin ja Suhonen, 2015, 8–9, 13–17.) 

 

6.2 Aineiston hankinta 

 

Kirjallisuuskatsaus tehdään systemaattisen tiedonhaun avulla käyttäen apuna kotimaisia ja 

kansainvälisiä tietokantoja (Kylmä ja Juvakka 2007, 47). Löytyvään lähdeaineistoon on suh-

tauduttava kriittisesti, on tarkisteltava niiden luotettavuutta ja alkuperää (Hirsjärvi ym. 

2003, 178). Tutkimusaineiston hakuja teimme aluksi laajemmin useista eri tietokannoista, 

käyttöön valitut tietokannat määrittyivät, miten tutkimusaineistoa alkoi löytyä hakusanojen 

perusteella. Saimme kahdessa eri palaverissa apua hakukoneiden käyttöön ja hakusanojen 

asetteluun Savonian informaatikolta. Hakukoneiksi valikoituivat Cinahl Complete ja Acade-

mic Search Elite. Käytimme Google Scholaria linkkinä, jotta saimme artikkeleille yleisen net-

tiosoitteen, hakukoneitten nettiosoitteilla artikkelit eivät auenneet uudelleen tarkastelta-

viksi.  

 

Hakulausekkeilla saimme rajattua löytyneet lähdeaineistot järkevään ja tutkittavaan mää-

rään. Teimme ensin hakuja tutkimusartikkeleiden otsikoiden perusteella ja löysimme 54 ar-

tikkelia. Aluksi tärkeänä kriteerinä pidimme, että asiasana vulnerable eli haavoittuvuus löy-

tyisi otsikosta. Haussa käytimme myös health ja healthcare-sanoja, joilla löysimme artikke-

leita hoitotyöstä ja haavoittuvuudesta. Rajasimme artikkeleiden iän enintään 6 vuotta van-

hoiksi ja kieliksi englannin ja suomen. Artikkelien tuli olla tutkimusartikkeleita sekä luonteel-

taan sellaisia, että tuloksia voisi hyödyntää kansainvälisesti. Seuraavaksi jatkoimme tutus-

tumista abstrakteihin, jolloin tutkittavien artikkeleiden määräksi karsiutui 28 kappaletta. 

Tutkimukseen tulosten pohjalta valitsimme 8 artikkelia (Taulukko 1). Tutkimukseen sopivat 

artikkelit taulukoimme, johon otsikoimme ne tutkimuksen tekijän, tutkimusmenetelmän ja -

ajan mukaan sekä onko tutkimus laadullinen, määrällinen, kirjallisuuskatsaus vai vertaisar-

vioitu (Liite 1: KIRJALLISUUSKATSAUKSEEN VALITUT ARTIKKELIT). 
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TAULUKKO 1: Käytetyt hakukoneet ja hakulausekkeet 
 

TIETO-

KANTA 

HAKUSANAT JA RAJAUKSET OSU-

MAT 

OTSIKOLLA 

VALITUT 

ABSTRAKTIN PE-

RUSTEELLA VALI-

TUT 

TULOSTEN  

PERUSTEELLA VALITUT TUTKIMUK-

SEEN 

CINAHL 

Complete 

Vulnerability or vulnerable AND  

nurses or nursing staff or nurse or  

Caregivers +2013 – tammikuu 2019 +  

+ 65 years 

317 13 4 2 

Caring for elder patients: Mutual 

vulnerabilities in professional eth-

ics 

 

Understanding the Hospital Experi-

ence of Older Adults with Hearing 

Impairment 

 Vulnerability AND human dignity + 

2013 – tammikuu 2019 +  

+ 65 years + englannin kieli + 

tutkimusartikkeli 

5 1 1 1 

Maintaining dignity in vulnerability: 

A qualitative study of the resi-

dents’ perspective on dignity in 

nursing homes 

 Vulnerability AND meaning + 

2013 – tammikuu 2019 +  

+ 65 years + englannin kieli + 

tutkimusartikkeli 

22 1 1 1 

The meaning of vulnerability to 

older persons 

 Vulnerability AND in old age + 

2015- tammikuu 2019 + englannin 

kieli + 

tieteelliset (vertaisarvioidut) aika-

kausjulkaisut 

231 10 4 0 

 (aged OR elderly OR senior* OR 

“older people” OR geriatric) 

AND (vulnerability OR fragility OR 

“personal autonomy” OR “human 

dignity”) AND (nursing OR “health 

care”) + 2015 – tammikuu 2019 + 

+ 65 years +englannin kieli + 

abstrakti saatavissa 

(Cinahlissa vertaisarvioidut) 

252 13 

  

13 3 

Nurses´ emotional challenges in 
providing home care in Norway 
 
Student nurses´perceptions in the 
care of older people 
 

The views of older people and 
health professionals about dignity 
in acute hospital care.    

Academic 

Search 

Elite 

Vulnerability AND nurse-patient + 

2015- tammikuu 2019 +Englanti + 

tieteelliset (vertaisarvioidut) julkaisut 

149 8 1 0 

 

 Vulnerability AND patient feeling +  

2015-tammikuu 2019 + englannin 
kieli + 

tieteelliset (vertaisarvioidut) julkaisut 

20 3 3 1 

Feeling unsafe in the healthcare 

setting: patients’ perspectives 

 Vulnerability AND old age or elderly 

or aged people + 2013- tammikuu 

2019´+ 

englannin kieli + 

tieteelliset (vertaisarvioidut) julkaisut 

152 5 1 0 
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Näkökulmat aiheen tarkasteluun tarkentuvat löydetyn aineiston mukaisesti. Tutkimustyötä 

nopeuttaa omien pohdintojen ja näkökulmien kirjoittaminen muistiin (Hirsjärvi ym. 2004, 

248.) Havaintojen on oltava sekä luotettavia että puolueettomia. Puolueettomuus tarkoit-

taa, että tutkija ymmärtää alkuperäisen tuloksen, eikä anna ikänsä, arvojensa, kokemus-

tensa tai uskomustensa vaikuttaa lukemaansa. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa 

pohditaan myös tutkijan puolueettomuutta. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 160.) Artikkeleihin 

tutustuttuamme päätimme tarkastella aineistoa sekä hoitajan että potilaan näkökulmista.  

 

Kustannuksia opinnäytetyöstä ei tullut. Vahvuutena meillä oli, että käytössämme olivat tie-

teellisen kirjaston tunnukset Kuopin Yliopistollisen sairaalan kautta, jolloin aineiston tutkimi-

nen helpottui. Turhien artikkeleiden tilaaminen jäi pois, joten mahdollisen tutkimusaineis-

ton alustava tarkastelu helpottui. 

 

6.3 Sisällönanalyysi 

 

Tutkimuskysymys ohjaa kirjallisuuskatsauksen tutkimusprosessia. Kuvailevassa kirjallisuus-

katsauksessa tutkimuskysymystä voidaan pohtia yhdestä tai useammasta näkökulmasta. 

Tärkeää on, että tutkimuskysymys on riittävän tarkka ja rajattu, jolloin käsiteltävää aihetta 

pystytään tutkimaan syvällisemmin. Kysymys voi olla väljähkö, jotta aihetta voi tutkia 

useista näkökulmista. (Ahonen, ym. 2013.) 

 

Sisällönanalyysina käytimme induktiivista eli aineistolähtöistä analyysia. Tarkastelimme löy-

tyvää materiaalia monitahoisesti, rajaten sisällön vanhuuteen. Työssämme oli kolme tutki-

jaa. Valittuja artikkeleja oli yhteensä kahdeksan kappaletta. Artikkelit olivat kaikki englan-

ninkielisiä, joten käänsimme ne suomenkielelle. Käännöstyön tehtyämme aloimme pohtia 

miten aineiston sisältö vastaa tutkimuskysymykseemme. Tutkimuskysymyksen avulla 

aloimme tarkastella valittuja artikkeleja läpi. Tässä vaiheessa karsiutui kaikki meille epä-

oleellinen tieto pois.  

 

Induktiivisessa analyysissa aineistoa tarkastellaan yksityiskohtaisesti (Hirsjärvi ym. 2004, 

248). Analyysi aloitetaan aineiston pelkistämisellä eli valitaan ne, joissa on tutkimuskysy-

mystä vastaavia ilmaisuja. Kuvaavien ilmaisujen aineistot ryhmitellään omaksi ryhmäkseen. 

(Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122–125.) Analyysi etenee toiseen vaiheeseensa eli aineiston 

ryhmittelyyn. Samaa ilmiötä kuvaava aineisto ryhmitellään omaksi alaluokakseen, jotka ni-

metään sisältöä kuvaavalla nimellä. Lopuksi muodostetaan yhdistävä luokka, joka on yhtey-

dessä tutkimuskysymykseen. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122–125.) Yläluokkien nimien tulee 

kattaa alaluokkien sisällön (Kylmä ja Juvakka 2007, 118). Analyysin kolmas vaihe on käsit-

teellistäminen, jossa tutkimuksen kannalta oleellinen tieto erotellaan ja valikoituun tietoon 
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perustuen muodostetaan teoreettisia käsitteitä ja kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi ja Sara-

järvi 2018, 122–125.) Valituista kahdeksasta artikkelista etsimme pelkistettyjä ilmauksia. 

Pelkistettyjä ilmauksia löytyi 33 kappaletta, joista kerättiin samaa tarkoittavia ilmauksia 

omiksi ryhmikseen. Samaa tarkoittavat asiat luokiteltiin omaksi ryhmäksi ja muodostettiin 

alakategorioita. Alakategorioita muodostui 10 kappaletta. Analysointi jatkui yhdistämällä 

samaa tarkoittavat alakategoriat, joista muodostuivat yläkategoriat. Yläkategorioita muo-

dostui kaksi kappaletta, jotka kattoivat sisälleen alakategoriaan kuuluvat teemat (Taulukko 

2). 

 

Tuloksista kävi ilmi, että haavoittuneisuutta hoitotyössä ilmenee ikääntyneiden potilaiden 

kokemana, sekä hoitajien havainnoimana ikääntyviä potilaita hoitaessa. Tutkimuskysy-

mykseksi muodostui: Miten ikääntyneen potilaan haavoittuvuus ilmenee hoitotyössä? 
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TAULUKKO 2: Kategorioiden muodostaminen 
 

 
Pelkistetty ilmaus 

 

Alakategoria Yläkategoria  

Haavoittuvuuden kohtaamisen ja ko-

kemisen ymmärtäminen  

Haavoittuvuus  Ikääntyneen potilaan haavoittuvuus 

hoitajan näkökulmasta 

Hoitotyön haavoittuvuustekijät   

  

Ammatillinen identiteetti ja konteksti  Ammatillisuus  

Hoitajan kokemattomuus  

Ammatilliset suhteet   

Koulutuksen lisääminen   

Hoitajien käyttäytyminen  Hoitotyön haasteet  

Ihmisarvoinen hoitotyö  

Hoitotyön laatu  

Hoitotyön ohjeet ja asetukset  

Organisaatioprosessit   

Hoitajan tarkkaavaisuus hoitotyössä  Emotionaaliset haasteet  

Koti Kokemusympäristön merkitys  

Sairaala  

Haavoittuvuuden merkityksen ym-

märtäminen 

Haavoittuvuus   

Haavoittuvuus ikääntyneen potilaan 
näkökulmasta 

Haavoittuvuutta aiheuttavat tekijät  

Hoidon laadun osuus  

Hoitajan osuus  

Ihmisarvon menetys  Haavoittuvuuden aiheuttamat 

tunteet ja tunnetilat 

 

Epävarmuus    

Turvattomuus    

Uhka    

Riippuvuus hoidosta    

Luottamus  Haavoittuvalle merkittävää  

Ihmisarvoinen kohtelu   

Arvokkuus  

Yksilöllisyys  

Suojelu  

Osallistaminen, sitouttaminen  

Kuulovamma Rajallisuuden haavoittavuus 
 

 

Vanheneminen itsessään ja sen tuo-

mat muutokset 

 

Sairaala  Kokemusympäristön vaikutus  

Hoitokoti    
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

7.1 Haavoittuvuus ikääntyneen potilaan näkökulmasta 

 

Tuloksissa on viisi kategoriaa: Haavoittuvuuden merkityksen ymmärtäminen hoitotyössä 

(Sarvimäki ja Stenbock-Hult 2014), haavoittuvuuden aiheuttamat tunteet ja tunnetilat 

ikääntyneille potilaille (Kenward ja Whiffin 2017, Sarvimäki ja Stenbock-Hult 2014, Funk, 

Garcia ja Mullen 2018, Høy, Lillestø, Slettebø, Sæteren, Heggestad, Caspari, Aasgaard, 

Lohne, Rehnsfeldt, Råholm, Lindwall ja Nåden 2016), laadukkaan hoidon ja tiedonkulun 

merkitys (Funk, ym. 2018, Kenward ja Whiffin 2017, Tauber-Gilmore, Addis, Zahran, Black, 

Baillie, Procter ja Norton 2018), ihmisarvo ja arvokkuus (Sarvimäki ja Stenbock-Hult 2014, 

Høy, ym. 2016, Tauber-Gilmore, ym. 2018), sekä osallistaminen ja sitouttaminen hoitoonsa 

(Funk, ym. 2018, Sarvimäki ja Stenbock-Hult 2014). 

 

Kenward ja Whiffin (2017) tarkastelivat kirjallisuuskatsauksessaan tekijöitä, jotka luovat 

potilaisiin turvattomuuden tunteen terveydenhuollossa. Potilaat tuntevat turvattomuutta ja 

epävarmuutta, kun palveluiden laatu on huomattavan huonoa tai laadun puutteen huomaa-

minen ilmaisee mahdollisen uhkatekijän, esimerkiksi hoitajan kyvyttömyyden auttaa heitä. 

Turvattomuutta lisää myös jo tapahtunut virhe. Uhkatekijöihin kohdistuvat reaktiot ovat 

psykologisia ja fysiologisia ja ne heikentävät potilaan toipumista.   

 

Tauber-Gilmore, Addis, Zahran, Black, Baillie, Procter ja Norton (2018) avasivat artikkelis-

saan haastatteluiden tuloksia, joita he olivat tehneet yhdessä suurkaupungin sairaalassa 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ikääntyneille potilaille, jotka olivat akuutissa hoidossa, ja 

heidän hoitohenkilöstölleen. Ikääntyneet potilaat kokivat hoitohenkilöstön käytöksen ja or-

ganisaation toimintatapojen vaikuttavan heidän arvokkuutensa kokemiseen. Potilaat kuva-

sivat, kuinka heille oli tärkeää, että heitä kohdellaan ihmisarvoa kunnioittaen, yksilöllisesti 

ja luottamus säilyttäen. Haastattelussa nousi kolme keskeistä teemaa: Ihmisarvon merki-

tys, henkilöstön määrä ja sen vaikutus ihmisarvoon ja myös organisaatiokulttuuriin. 

 

Høy, Lillestø, Slettebø, Sæteren, Heggestad, Caspari, Aasgaard, Lohne, Rehnsfeldt, 

Råholm, Lindwall ja Nåden (2016) tutkimuksessaan avasivat hoitokodin asukkaiden koke-

muksia ihmisarvostaan päivittäisissä tilanteissa. Haastatteluihin perustuvan tutkimustulok-

sen mukaan arvokkuuden ylläpitämisellä on suuri merkitys päivittäisessä elämässä. Ihmis-

arvon säilyttämistä voidaan pitää asukkaiden kykyinä vastustaa ja käsitellä uhkia ja tappi-
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oita, joita tunne haavoittuvuudesta voi aiheuttaa. Arvokkuuden ylläpitämistä voidaan selit-

tää eräänlaisen jatkuvana identiteettiprosessina, joka perustuu kykyyn osallistua ja olla mu-

kana maailmassa.  

 

Sarvimäki ja Stenbock-Hult (2014) tutkimuksen mukaan haavoittuvuuden keskeinen merki-

tys oli syvempi ikääntyessä. Haastatteluihin perustuvan tutkimuksen mukaan mitä van-

hempi olet sitä haavoittuvaisemmaksi tulet. Haavoittuvuuden merkityksiksi tutkimuksessa 

analysoitui kuusi teemaa; olla helposti vahingoittuva, tulla vanhaksi, olla vanha ihminen yh-

teiskunnassa, reaktiot ollessaan loukkaantunut ja haavoittunut, suojelu ja haavoittuvuus 

vahvuutena. Teemat käsittävät heikkoudet ja uhkat ikääntyneiden ihmisten arvokkuudessa 

sekä myös kyvyn tuntea ja kehittyä. Tulokset osoittivat, että vaikka heikko näkökulma hal-

litsi, haavoittuvuudella oli myös myönteisiä merkityksiä vanhuksille. 

 

Funk, Garcia ja Mullen (2018) käsittelivät kirjallisuus katsauksessaan kuulovammaisten van-

husten sairaalakokemuksia ja hakivat parannus ehdotuksia kuulovammaisten hoitotyöhön. 

Tietojen analysoinnissa kävi ilmi kolme yleistä teemaa: viestintäongelmat terveydenhuol-

lossa, passiivisuus ja haavoittuvuus sekä turhautuminen omaan perheeseen. Vanhukset, 

joilla on kuulovamma herkästi vetäytyvät pois hoitoa koskevista keskusteluista ja ymmärtä-

vät väärin mitä on sanottu, tällöin he menettävät paljon arvokasta tietoa hoidostaan. Hoita-

jat voivat merkittävästi parantaa kuulovammaisen vanhuksen sairaala kokemuksia käsitte-

lemällä viestinnän ongelmia ja suunnittelemalla hoitoa. Hoitajien tulee ohjata potilaita ja 

omaisia siinä, kuinka he voivat parantaa viestintää ja huolehtia siitä, että sairaalassa olemi-

nen olisi asian mukaista. Potilaan haavoittuvuutta ja herkkyyttä passivoitua voidaan eh-

käistä voimaannuttamalla ja kannustamalla heitä osallistumaan keskusteluun hoidostaan. 

 

7.2 Ikääntyneen potilaan haavoittuvuus hoitajan näkökulmasta 

 

Tuloksissa on kolme kategoriaa: Haavoittuvan ikääntyneen potilaan kohtaaminen ja haa-

voittuvuuden kokemisen ymmärtäminen (Eilertsen ja Kiik 2016, Nordström ja Wangmo 

(2018), koulutuksen merkitys (Blundell, Kyle, Macaden, Medford, Munoz ja Webster 2017, 

Nordström ja Wangmo 2018, Tauber-Gilmore ym. 2018) sekä laadukkaan hoidon merkitys 

(Kenward ja Whiffin 2017, Nordström ja Wangmo 2018). 

 

Kenward ja Whiffin (2017) tutkimustulosten perusteella sairaanhoitajat voivat laadukkaalla 

hoidolla vähentää potilaiden tunteita epävarmuudesta ja haavoittuvuudesta. Laadullisena 

parannuskeinona esitetään hoitohenkilökunnan parempaa saatavuutta, potilaan on mahdol-

lisuus helpommin kutsua apua ja ilmaista hätää. Kenward ja Whiffin toteavat, että: “Laa-
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dun parantaminen ei olisi vain vastaus terveydenhuollon toimintaohjelman laatua koske-

vaan toimintaohjelmaan, vaan sen pitäisi myös olla osa potilaan kokemusta turvallisuu-

desta”. 

 

Nordström ja Wangmo (2018) tutkimusartikkelin tavoite oli ymmärtää hoitajien huoli, 

kuinka varmistaa oikeanlainen ja asianmukainen hoito, heidän kokemuksensa iäkkäiden po-

tilaiden laiminlyönneistä ja väärinkohtelusta. Tarkastelussa huomioitiin eettisyyden ja hoi-

don haasteellisuus. Tuloksissa nousi esiin kolme teemaa: Ammatillinen identiteetti, amma-

tillinen konteksti eli yhteys ja ammatilliset suhteet. Näiden kolmen osion välillä havaittiin 

keskinäistä haavoittuvuutta, jotka kuvaavat hoitajien ja vanhempien potilaiden välistä vuo-

rovaikutusta. Tutkittavat ilmaisivat, että virheet, laiminlyönnit ja väärinkohtelu ovat seu-

rausta heidän omasta haavoittuvuudestaan, koska he eivät pysty vastaamaan ylikuormitta-

van työtilanteen vaatimuksiin. Ammatillisessa identiteetissä esiin nousee, että hoitajat piti-

vät koulutusta vain osittaisena tai toissijaisena keinona saada ammatillinen pätevyys. Tarvi-

taan syvä halu ja sitoutuneisuus hoitotyöhön, työstään täytyy voida nauttia. Ammatillista 

kontekstia pohtiessaan hoitajat liittivät laiminlyöntien ja väärinkohtelun liittyvän ammattitai-

don lisäksi päätösvallan puutteeseen, työn kuormitukseen ja kiireeseen. Ammatillisten suh-

teitten lisäksi toimivat suhteet omaisiin koettiin merkittävänä osana laadukasta ja turvallista 

hoitotyötä. Haavoittuvuudesta täytyisi lisäksi olla kunnollinen käsitys, joka auttaisi ymmär-

tämään niin potilaan kuin hoitajan, että heidän välistään haavoittuvuutta. Heidän tutkimuk-

sessaan kiteytyi lisäksi hoitajien ajatus, että hoidon tulisi olla samanlaista, kuin sen halut-

taisiin vastaavassa tilanteessa olevalle vanhemmalleen tai isovanhemmalleen olevan. 

 

Blundell, Kyle, Macaden, Medford, Munoz ja Webster (2017) tutkimus paljasti, että sairaan-

hoitajaopiskelijat ymmärsivät ihmisarvon käytännön työssä paremmin kuin sen teoreettiset 

näkökohdat. Ihmisarvon koulutuksen olisi siis oltava näkyvämmässä roolissa koulutusohjel-

mia suunniteltaessa. Tauber-Gilmore ym. (2018) totesivat myös haastatteluiden tuloksis-

saan, että ihmisarvon kouluttamista hoitohenkilöstölle tulisi harkita, jotta voitaisiin tarjota 

kunnioittavaa hoitoa. Ikääntyneiden ihmisarvon loukkauksia aiheuttaa henkilöstön käyttäy-

tyminen, koulutuksen puute ja organisaatioprosessit. Hoitohenkilöstö sekä opiskelijat ker-

toivat, että koulutusta ikääntyneen hoidosta sekä ihmisarvosta oli hyvin vähän. Sairaanhoi-

tajilla on suuri merkitys ikääntyneiden potilaiden ihmisarvoisen hoidon toteutumisessa. 

Säännöllinen koulutus yhdessä toimenpiteiden kanssa johtaa tulevaisuudessa ihmisarvoisen 

hoidon parantumiseen. Sairaalan organisaatiolla on suuri rooli järjestelmän muuttamisessa 

niin, että hoitohenkilöstö toteuttaa haluttua hoidon tasoa. Funk ym. (2018) toteavat kirjalli-

suus katsauksensa tuloksissaan, että sairaanhoitajien olisi pyrittävä mahdollisuuksien mu-

kaan parantaa terveydenhuollon asianmukaisia toimintatapoja ja puolesta puhua, jotta saa-

taisiin koulutusta kuulovammaisten vanhusten hoitoon.  
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Eilertsen ja Kiik (2016) tutkimuksen mukaan kolme tärkeintä kotisairaanhoitajan emotio-

naalista haastetta oli ajanpaine, potilaan käyttäytymisen aiheuttama tunne ja voimakkaat 

tunteet, kun potilas oli sairautensa loppuvaiheessa. Tulkinnan mukaan hoitajien emotionaa-

liset haasteet ilmenivät, kun he kohtasivat muiden ihmisten haavoittuvuutta ja tämän 

kautta kohtasivat myös oman haavoittuvuutensa. Haasteena heillä oli omien ja potilaiden 

haavoittuvuuden käsitteleminen sekä tarkkaavaisuus potilaiden suhteen. Hoitajien tarkkaa-

vaisuudella on tärkeä rooli, koska ilman tarkkaavaisuutta hoitajat eivät voi havaita potilai-

den tunteita, mikä voi aiheuttaa potilaiden huomiotta jättämisen. 
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8 TUTKIMUSTULOSTEN POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖS 

 

 

Yksi keskeisin asia ikääntyneen potilaan hoidossa on haavoittuvuuden merkityksen ymmär-

täminen, joka nousi esiin haavoittuvuuden ilmenemistä arvioidessa. Hoitajan on osattava 

tunnistaa yksilölliset, haavoittuvuuteen altistavat tekijät (Sarvimäki, ym. 2010). Kohtaami-

nen lisää potilaan ja sairaanhoitajan välistä haavoittuvuutta. Potilas on kohtaamisissa haa-

voittuvampi osapuoli. Keskinäisen haavoittuvuuden ymmärtäminen vaatii ihmissuhteiden 

vaativuuden tiedostamista. (Angel ja Vatne 2016.) Sarvimäki ja Stenbock-Hult (2014) to-

teavat, että haavoittuvuus on suurempaa ikääntyessä eli mitä vanhempi olet, sen haavoit-

tuvaisemmaksi tulet. Høy, ym. (2016) tutkivat hoitokodin asukkaita, joiden kohtaamiset 

hoitajien kanssa olivat päivittäisiä. 

 

Ikääntyneen potilaan haavoittuvuus ilmenee hoitotyössä eriasteisina tunteina ja tunneti-

loina. Ilmeistä on, että lievät tuntemukset jäävät hoitajalta helposti huomioimatta tai ne 

yhdistetään johonkin muuhun asiayhteyteen. Hoitajan tulisi tunnistaa potilaan tunnetiloja ja 

niiden syvyyttä, jolloin ikääntyvä potilas itse tunnistaa sekä ymmärtää oman tilanteensa 

(Mäkelä, ym. 2001). Haavoittuvuudella on lukuisia, tunnepohjaisia, psykologisia vaikutuksia 

(Heaslip ja Border 2012, Rogers 1997).  Høyn, ym. (2016) ihmisarvon säilyttämistä voidaan 

pitää asukkaiden kykyinä vastustaa ja käsitellä uhkia ja tappioita, joita tunne haavoittuvuu-

desta voi aiheuttaa. Funk, ym. (2018) huomasivat, miten kuulovamma potilaalla alentaa tai 

estää heidän kykyään kuulla annettuja ohjeita, ja tämän vuoksi he helposti vetäytyvät si-

vuun hoitoaan koskevista keskusteluista. Kenward ja Whiffin (2017) selvittivät, miten poti-

laat ovat turvattomia, uhattuja ja epävarmoja hoidon laatu on huonoa tai puutteellista tai 

hoidossa on tapahtunut virhe. Näillä tunteilla on psykologisia ja fysiologisia vaikutuksia, 

jotka huonontavat toipumista. Sarvimäen ja Stenbock-Hultin (2014) yhtenä tutkimustee-

mana oli loukkaantuminen tunnetilana. Kenward ja Whiffin (2017) tarkastelivat kirjallisuus-

katsauksessaan tekijöitä, jotka luovat potilaisiin turvattomuuden tunteen terveydenhuol-

lossa. 

 

Tiedon ja palveluiden puute sekä kyvyttömyys hallita tilannetta aiheuttavat potilaalle haa-

voittuvuutta. Vaikka terveydenhuollossa on potilaslähtöinen lähestymistapa, potilaat koke-

vat, etteivät he saa apua, he eivät tiedä kenen puoleen kääntyä tai he eivät osaa ilmaista 

toiveitaan tai tarpeitaan (Erlen 2006.)  Tiedonkulku on osa hoitosuhteen vuorovaikutusta. 

Tiedonkulkua on hoitajan raportointi omalle työyhteisölleen tai moniammatilliselle tiimille. 

Kun jossain vaiheessa lenkki tässä ketjussa pettää, ikääntynyt ei koe tulleensa huomatuksi 

tai hänen hoitonsa laatu kärsii. Funk, ym. (2018) tutkimuksen mukaan hoitajat voivat mer-
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kittävästi parantaa kuulovammaisen vanhuksen sairaala kokemuksia käsittelemällä viestin-

nän ongelmia ja suunnittelemalla hoitoa. Hoitajien tulee ohjata potilaita ja omaisia siinä, 

kuinka he voivat parantaa viestintää ja huolehtia siitä, että sairaalassa oleminen olisi asian 

mukaista. Kenward ja Whiffin (2017) tutkivat turvattomuutta aiheuttavia laatutekijöitä. 

Tauber-Gilmoren ym. (2018) mukaan ikääntyneet potilaat pitävät tärkeänä, että heitä koh-

deltaisiin luottamus säilyttäen. Mikäli luottamus ei synny kohtaamisessa tai se murtuu hoi-

tosuhteen aikana, on potilas haavoittuvainen (Mönkkönen 2018). 

 

Hyvän ikääntyneiden hoitotyön keinoja ovat ikääntyneen osallistaminen ja sitouttaminen 

omaan hoitoonsa, elämänlaatunsa hallintaan sekä kuulluksi tuleminen. Nämä mahdollista-

vat haavoittuvuuden huomioivan hoidon. Sarvimäen ja Stenbock-Hultin (2014) tulosten yksi 

haavoittuvuuden merkitysteemoista on oleminen vanha ihminen yhteiskunnan jäsenenä. 

Funk, ym. (2018) tulosten mukaan haavoittuvuutta voidaan ennaltaehkäistä voimaannutta-

malla, kannustamalla ja hoidosta keskustelemalla. Voimaannuttamista on jättää osa ikään-

tyneen esittämistä toiveista toteuttamatta, kuitenkin perustellusti, ettei vanhus koe itseään 

hylätyksi (Sarvimäki, ym. 2010). Hoitajan on muistettava, että potilaalla on oikeus osallis-

tua hoitonsa suunnitteluun ja hän viime kädessä tekee itseään koskevat päätökset (Mönk-

könen 2018, Pitkälä ja Savikko 2007).  Liiallisesti riippuvainen ikääntyvä potilas ei kykene 

itse osallistumaan hoitoonsa koskeviin päätöksiin, hän ei ole sinut sairautensa tai muuttu-

neen elämäntilanteensa kanssa (Mäkelä 2001). Sairaanhoitajan on osattava kuntouttava 

hoitotyö, hän ei tee puolesta, vaan kannustaa ottamaan vastuuta päivittäisestä elämästä 

sekä kuntoutumisesta ja toipumisesta. Ohjaamisen ja keskustelun tärkeys nousee esiin, 

haasteellisessa tilanteessa oleva ikääntynyt potilas tarvitsee tulevaan toivoa luovan hoita-

jan, katse olisi kohti muutosta eikä menetettyä murehdittaisi (Raatikainen 2015).  

 

Tutkimustulokset vahvistivat ihmisarvon ja arvokkuuden merkityksen. Tauber, ym. (2018) 

tutkimustulosten kaksi kolmesta teemasta ovat ihmisarvon merkitys ja henkilöstön määrä 

ja sen vaikutus ihmisarvoon. Heidän haastattelemansa ikääntyneet potilaat kokivat hoita-

jien käytöksen ja toimintatapojensa vaikuttavan heidän arvokkuutensa kokemiseen. Høy, 

ym.  (2016) vahvistavat ajatuksen, miten tärkeää arvokkuuden säilyminen on arjessa. Ar-

vokkuus tekee vahvemmaksi, sen avulla voi käsitellä paremmin menetyksiä tai uudenlaisia 

elämäntilanteita. Arvokkuuden ylläpito on identiteettiprosessi, joka mahdollistaa osallistumi-

sen ja maailmanmenossa mukana olemisen. Sarvimäen ja Stenbock-Hultin (2014) tutki-

muksen tulosten teemat käsittelevät uhkia ikääntyneen ihmisen arvokkuudesta. Teoriatie-

don mukaan osaavan hoitajan on olennaista huomioida vanhustyössä eettisyys, ihmisarvo 

sekä itsemääräämisoikeus (Sarvimäki ym. 2010).  
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Tutkimustuloksien mukaan hoitajan on tärkeää osata kohdata ikääntyneen potilaan haa-

voittuvuus hoitotyössä. Ylikuormittavat työtilanteet vähentävät hoitajan mahdollisuutta 

haavoittuvuuden kohtaamisen ymmärtämiseen ja huonontavat hoidon laatua. Eilertsen ja 

Kiik (2016) tutkimuksen mukaan hoitajan kohdatessa muiden ihmisten haavoittuvuutta he 

kohtasivat myös oman haavoittuvaisuutensa. Hoitajien haasteena on haavoittuvuuden ym-

märtäminen ja käsitteleminen niin, ettei se vaikuta hoitotyöhön. Nordström ja Wangmo 

(2018) tutkimuksen mukaan hoitajien oma haavoittuvuus ilmeni, kun he eivät pystyneet 

vastaamaan ylikuormittaviin tilanteisiin ja se huononsi hoidon laatua aiheuttaen iäkkäiden 

potilaiden laiminlyöntiä ja väärinkohtelua. Kiire oli yksi merkittävimmistä tuloksista kansain-

välisessä hoitotyön tutkimuksessa, jossa selvitettiin hoitajien asenteita työympäristöönsä 

(Decola ja Riggins 2010). Moraalisesta stressistä kärsivät hoitajat, jotka tietävät hyvän hoi-

don edellytykset, mutta sen toteuttamiselle ei anneta mahdollisuuksia (Sarvimäki ym. 2010, 

54).  

 

Tutkimustuloksissa esille nousi hoitajien koulutustarve haavoittuvuuden ja ihmisarvon tun-

nistamiseen ja kohtaamiseen hoitotyössä. Aineistomme mukaan koulutusta ei ole kuiten-

kaan riittävästi tai ollenkaan huomioitu koulutusohjelmissa ja työpaikoilla. Blundell ym. 

(2017) saivat selville, että sairaanhoitajaopiskelijat tarvitsevat lisää teoreettista tietoa ih-

misarvosta ja sen merkityksestä hoitotyössä. Tauber-Gilmore ym. (2018) tutkimuksen mu-

kaan säännöllisen koulutuksen lisääminen johtaa tulevaisuudessa ihmisarvoisen hoidon pa-

rantumiseen. Koulutusta tarvitaan lisää ammatillisiin lähestymiskeinoihin, ammatillisen 

identiteetin tunnistamis- ja rakentamiskeinoihin sekä potilaan ja hoitajan välisen haavoittu-

vuuden ymmärtämiseen Vatne ja Angel (2016).  

 

Tutkimustuloksissa haavoittuvuutta lähestyttiin myös organisaatioiden näkökulmaa kat-

soen. Tauber-Gilmore ym. (2018) tutkimuksen mukaan sairaalan organisaation rooli on 

muuttaa järjestelmä sellaiseksi, että hoitohenkilöstö toteuttaa haluttua hoidon tasoa. Tek-

nologia ja hoitomenetelmät kehittyvät nopeasti aiheuttaen henkilöstölle muutoksiin sopeu-

tumista, uusien menetelmien sisäitämistä ja vastuun ottamista (Kuokkanen 2012, 64). Riit-

tävä koulutus antaa valmiuksia hallita uusia laitteita (Lehestö ym. 2004). Hoitotyön johta-

jilla ja johtoportailla tulisi rakentaa sairaanhoitokulttuuria, jossa yhtenä hoitotyön keskuste-

luaiheena olisi haavoittuvuus (Angel ja Vatne 2016). 

 

Tutkimuksen avulla vahvistuivat aikaisemmat näkemykset, miten haavoittuvia ihmisiä hoi-

detaan eriarvoisesti, ja kuinka heillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kertoa toiveistaan 

hoitoonsa liittyen. Hoitohenkilöstö voi helposti päättää asioista haavoittuvan potilaan puo-

lesta. Potilas on useissa hoitotilanteissa haavoittuvassa asemassa, esimerkiksi vanhus ei 

koe tulleensa kuulluksi tai huomatuksi. Iäkkäiden potilaiden itsemääräämisoikeus jää usein 
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huomioimatta, vaikka hän itse kykenisi vielä osallistumaan hoitonsa suunnitteluun. Hoita-

jien täytyy ymmärtää potilaan haavoittuvuus, mitä se merkitsee ja miltä hoitotoimet poti-

laasta tuntuvat. Hoitajilla tulisi olla keinoja haavoittuvuuden tunnistamiseen ja rohkeutta 

ottaa asia puheeksi potilaan kanssa. Avoimilla kysymyksillä voi potilaan saada puhumaan 

omista ajatuksistaan ja toiveistaan. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että haavoittuvuus ei ole kansallinen, vaan kansainväli-

nen ilmiö, joka ilmenee samankaltaisina tunteina ja tuntemuksina, rodusta tai syntype-

rästä riippumatta. Tutkimme aihetta kansainvälisesti, tutkimusartikkeleiden tuloksissa haa-

voittuvuuden psykologisissa vaikutuksissa ei ollut eroja. Haavoittuvuudesta tulee jatkossa 

tuottaa kansainvälinen hoitosuositus ja hoitajilla täytyy olla työmenetelmiä ja erilaisia mitta-

reita haavoittuvuuden tunnistamiseen. Käsite haavoittuvuudesta tulee sisällyttää sosiaali- ja 

terveysalalla opetussuunnitelmiin. Lisäksi siitä tulee järjestää täydennyskoulutusta jo työ-

elämässä toimiville terveysalan ammattilaisille. 

 

 

8.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimusraportin kirjoitimme laadittujen sääntöjen ja ohjeistuksen mukaisesti, kuvasimme 

tutkimuksen etenemisen ja tutkimusta ohjanneet linjaukset mahdollisimman tarkasti, jotta 

seuraava tutkija pääsisi samoin keinoin samoihin tuloksiin. Olimme tutkijoina mahdollisim-

man rehellisiä. Tuloksia pohdimme ja kirjoitimme ne tarkasti, jotta teksti olisi tieteenteon ja 

tieteellisen tiedon vaatimukset täyttyvää. Omat pohdintamme erottuvat selkeästi muiden 

tutkijoiden saamista tuloksista asiallisin lähdeviitemerkinnöin, toimimme Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK 2012) ohjeistuksen mukaisesti. Tutkimusraportin täytyy kestää 

kriittistä tarkastelua sekä olla myös uskottava ja asianmukaisesti toteutettu. Jotta teksti 

täyttää objektiivisuuden vaatimuksen, sen täytyy antaa lukijalle mahdollisuuden päästä lop-

putulokseen, jossa tutkimustulokset voidaan todeta luotettaviksi. (Kniivilä, Lindblom-

Ylänne, Mäntynen 2017, 13–14.) 

 

Tutkimuksen yhdeksi tärkeimmäksi vaiheeksi luotettavuuden kannalta nousee tutkimusai-

neiston valinta. Sama näkökulma voi tuottaa erilaisia tutkimusmenetelmiä käytettäessä 

eriäviä tutkimustuloksia. Aineiston valinnassa tarvitaan tarkkaa lähdekritiikkiä. Hyvän kritii-

kin tunnuksia ovat kirjoittajan tunnettavuus, lähdeaineiston ikä, lähteen julkaisija sekä jul-

kaisupaikka. (Hirsjärvi ym. 2003, 101–102.) Koska työmme liittyy kansainväliseen hankkee-

seen, on aineistoa etsittävä mahdollisimman laajasti. 
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Aineiston valinnassa pitää kiinnittää huomiota alkuperäistutkimukseen suhteessa tutkimus-

kysymykseen. Tutkimuskysymyksen selkeä esittely on luotettavuuden kannalta keskeistä. 

Prosessin edetessä tutkimuskysymys selkenee ja aineiston käyttökelpoisuus ja relevanttius 

valikoituvat sen mukaisesti. (Ahonen, ym. 2013.) Haastetta toi englanninkielinen materiaali, 

koska se oli saatava käännettyä luotettavasti, jottei kirjoittajan ja kääntäjän välille syntyisi 

näkemyseroa. Kääntäjä voi saada sisällön tarkoituksen erilaiseksi kuin alkuperäinen kirjoit-

taja. Englanninkielisten lähteitten rajaaminen oli hidasta, koska aineiston joukosta hakusa-

noilla löytyi paljon tutkimuksen kannalta tarpeettomia artikkeleita. Samoin hakusanojen 

käyttö liian suppeasti saattoi rajata lähdeaineistoa niin, että tutkimukselle tarpeellista ai-

neistoa oli vaarana jäädä lähdeaineiston ulkopuolelle. Kyseessä ovat muiden tutkijoiden 

aiemmin tekemät tutkimukset, joten meidän oli luotettava, että heidän käyttämänsä lähteet 

sekä aineistonkeruumenetelmät ovat kriteerit täyttäviä ja tutkimukset ovat asianmukaisesti 

tehtyjä. 

 

Tällä hetkellä Suomessa on kovasti uutisoitu vanhusten hoidon huonosta tilanteesta yksityi-

sellä sektorilla. Pohdimme luotettavuuden näkökulmasta, että voiko se ohjata ajatteluamme 

tiettyyn suuntaan tutkimusta tehdessämme. Toki kyseessä on kirjallisuuskatsaus, joka poh-

jautuu tiedon etsimiseen muiden tutkimusartikkeleista, joten sisällöllisesti tutkimustieto tu-

lee suoraan noista jo tehdyistä artikkeleista. Olimme jo aiemminkin keskustelleet vanhusten 

hoidon huonosta tilanteesta, ja nyt asia nousi valtakunnallisesti pintaan. Aiheena työmme 

on siis todella ajankohtainen. Toki luotettavuutta lisää, että tiedostamme tämän hetkisen 

tilanteen vanhusten hoidossa, ja näin ollen meillä on ollut mahdollisuus välttää tiedon ai-

heuttamaa vaikutusta tutkimustuloksemme päätelmiin.  

 

8.2 Oman oppimisen ja ammatillisuuden kehittyminen 

 

Koemme, että tutkimuksemme auttaa meitä kehittymään empaattisiksi hoitajiksi, jotka 

ajattelevat hoitotyötä potilaslähtöisesti huomioiden erilaiset potilaat. Nykymaailman kiirei-

nen ilmapiiri tuo meille haasteita hoitotyön toteutuksessa. Tutkimuksemme myös herättelee 

ajatusta siitä, onko kiire hyväksi hoitotyössä ja miten haavoittuvainen ihminen potilaana on 

alttiina kaikelle kiireelle. Haavoittuvaisen ihmisen kohdalla meidän tulisi hiljentää tahtia, 

kunnioittaa potilasta ja antaa hänelle aikaa. Varmasti kiireisessä arjessa haavoittuvaisen 

potilaan kohdalla hoitajalla herää kiusaus tehdä vain pakolliset hoitotoimet ja jatkaa seu-

raavaan tehtävään. 

 

Sairaanhoitajan työtä määrittäviä kompetensseja ovat: asiakaslähtöisyys, hoitotyön eetti-

syys ja ammatillisuus, johtaminen ja yrittäjyys, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympä-
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ristö, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, ohjaus- ja opetus-

osaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

laatu ja turvallisuus. (Erikson, Korhonen, Merasto ja Moisio 2015, 8.) 

 

Sairaanhoitajana meidän täytyy toimia asiakaslähtöisesti. Meillä tulee olla taito kohdata eri-

laisia potilaita ja heidän omaisiaan yksilöllisesti. Tutkimuksemme antaa meille valmiuksia 

kohdata iäkäs haavoittuva potilas paremmin. Tiedostamme sairaanhoitajina, kuinka potilas 

voi kokea haavoittavana viestintämme ja käytöksemme häntä kohtaan kiireisessä arjessa. 

Ymmärrämme paremmin millaiset asiat haavoittavat iäkästä potilasta. 

 

Eettinen ja ammatillinen tietoisuus haavoittuvuudesta syveni myös tutkimuksen tekemisen 

myötä. Työssämme kohtaamme päivittäin iäkkäitä potilaita ja koemme, että se on työmme 

rikkaus. Heillä on meille paljon annettavaa, kun osaamme olla läsnä ja kuunnella. Se, että 

me annamme heille hoivaa, osaamistamme hoitajana, voi iäkäs potilas antaa meille paljon 

”työkaluja” tulevaisuuteen omalla elämänkokemuksellaan. Potilaan palaute hoitotyöstämme 

tulee kokemusten sanoittamana. Hoitajana meillä tulee olla ymmärrystä ottaa palautetta 

rakentavasti vastaan ja myös antaa rakentavaa palautetta eteenpäin. Me voimme olla yl-

peitä hoitajuudestamme, mutta emme voi asettua potilasta arvokkaampaan asemaan, on 

oltava ihminen ihmiselle. Meidän tulee muistaa tänä kiireisenä tehokkuutta ja säästöjä vaa-

tivana aikana pysyä potilaan rinnalla ja ajaa heidän etujansa. 

 

Tutkimuksemme syvensi yhteistyötaitojamme. Kehityimme organisoimaan menojamme ja 

yhteen sovittamaan aikataulujamme niin, että saimme työstettyä työtä yhdessä. Välillä työn 

tekeminen tuntui raskaalta, mutta yhdessä asioita miettimällä saimme työtämme tehtyä 

eteenpäin.  

 

Tutkimuksemme on kehittänyt näyttöön perustuvaa toimintaamme ja päätöksentekoamme. 

Olemme harjaantuneet käyttämään tiedonhaussa erilaisia tietokantoja, sekä oppineet ra-

jaamaan haettavaa tietoa käyttäen erilaisia hakusanoja ja -lausekkeita. Meille on tulevai-

suudessa paljon hyötyä näistä tiedonhaun opeista työelämässä sekä mahdollisissa jatko-

opinnoissa. 

 

Ymmärtämällä paremmin iäkkäiden haavoittuvuutta pystymme parantamaan heidän ter-

veyttään, sekä edistämään heidän toimintakykyään. Haavoittuvuuden tiedostaminen, ja sitä 

kautta hoitotyön muuttaminen yksilöllisemmäksi parantaa hoitotyön laatua, ja luo turvalli-

suutta iäkkäille potilaille. Tutkimuksemme myötä meille heräsi käsitys siitä, kuinka suuri 

vaikutus juuri haavoittuvuuden huomioimisella on potilaskontaktissa. Ymmärrämme että 
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haavoittuvuus iäkkäiden hoitotyössä on monimuotoista, ja hoitajana meillä tulee kuunnella 

iäkästä potilasta ns. “herkällä korvalla”.  

 

8.3 Tutkimuksen ja tulosten hyödynnettävyys  

 

Tutkimuksemme antaa tietopohjaa tilaajan hankkeeseen, jolloin tilaaja saa käyttöönsä ma-

teriaalia hankkeen toteutukseen. Tutkimuksemme kokoaa käytännön työhön erilaisia näkö-

kantoja haavoittuvuudesta, sillä hoitotyön kannalta aihetta ei mielestämme käsitellä tar-

peeksi. Pohdimme mahtaako monikaan hoitaja ymmärtää, mitä haavoittuvuus tarkoittaa. 

Koemme, että haavoittuvuudella on monet kasvot, se on jokaisen potilaan tai hoitajan koh-

dalla yksilöllinen asia. Toivomme tutkimuksen herättävän ajatuksia haavoittuvuudesta hoi-

totyössä ja lisäksi olisi hyvä, jos tulevaisuudessa lisättäisiin sairaanhoitajien koulutusta haa-

voittuvaisuudesta. 

 

Tutkimuksen aikana nousi esiin paljon mielenkiintoista aineistoa, yksi niistä oli VES-13 tut-

kimus. Se on yksinkertainen mittari, jolla voidaan tunnistaa ikääntyneet henkilöt, jotka ovat 

haavoittuvassa asemassa. Pohdimme sen soveltuvuutta laajempaan käyttöön hoitotyössä 

helpottamaan hoitajan arviointia jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hoitosuhdetta. 

Mittari löytyy tällä hetkellä vain englanninkielisenä. Mittarin käytettävyydestä, kokemuksista 

ja käytön laajuudesta voisi saada uuden tutkimusaiheen. 

 

Tutkimusehdotuksiksi jatkossa voisi olla ikääntyneiden potilaiden sekä hoitajien kokemus-

peräisen tutkimuksen lisääminen. Haastattelujen muodossa olisi hyvä tutkia potilaiden ja 

hoitajien näkökulmia kehittämisehdotuksista, kuinka haavoittuvuus saataisiin huomioitua 

hoitotyössä paremmin. Haavoittuvuuden tutkimista voisi myös toteuttaa organisaatioissa 

johtamisen näkökulmasta, kuinka hoitotyön johtavassa asemassa olevat henkilöt voivat pa-

rantaa hoitajien työhyvinvointia sekä potilaiden hyvinvointia. Kuinka johtamistaitoja kehittä-

mällä voidaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia niin, että potilaiden haavoittuvuus vä-

henisi hoitotyössä. Meille heräsi ajatus myös siitä, että onko haavoittuvuudesta keskustele-

minen muualla maailmassa avoimempaa kuin meillä suomessa. Uskomme, että haavoittu-

vuus hoitotyössä tulee tulevaisuudessa olemaan aihe, jota pitäisi käsitellä tarkemmin jo 

koulutuksessa, jotta oppisimme ymmärtämään sen merkityksen hoitotyössä. 
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LIITE 1: KIRJALLISUUSKATSAUKSEEN VALITUT ARTIKKELIT 

Tekijät, vuosi  Otsikko Tutkimusmene-

telmä 

Tietokanta Julkaisu Tutkimustarkoitus Tutkimustulokset 

Blundell Julie, Kyle Rich-

ard G, Macaden Leah, 
Medford Wayne, Munoz 
Sarah-Anne, Webster 
Elaine 2017 

Student nurses´perceptions in 

the care of older people 

Kvantitatiivinen 

 
Tutkimusartikkeli 
(Online-haastattelut) 

Cinahl Complete 

 

British Jour-

nal of Nur-
sing  

Sairaanhoitaja opis-

kelijoiden käsitys van-

husten ihmisarvosta 

 

Koulutusta ihmisar-

vosta lisättävä hoito-

työn koulutusohjel-

miin 

 

Eilertsen Ingrid, Kiik 
Riina 2016 

Nurses´ emotional challenges in 
providing home care in Norway 

Kvalitatiivinen 
 

Tutkimusartikkeli 
Tutkimushaastattelut 

Cinahl Complete 
 

Nordic Jour-
nal of Nurs-

ing 
Research 

Sairaanhoitajien emo-
tionaalisten haastei-

den tutkiminen, kun 
he tarjoavat kotihoi-
toa iäkkäille potilaille 

Kotisairaanhoitajien 
emotionaaliset haas-

teet esiintyivät, kun 
he kohtasivat mui-
den ihmisten haa-
voittuvuutta ja tä-

män kautta kohtasi-
vat myös oman haa-
voittuvuutensa 

Funk Amy, Garcia Chris-
tina, Mullen Tiara 2018 

Understanding the Hospital Ex-
peri-
ence of Older Adults with Hear-

ing Impairment   

Kvalitatiivinen 
 
Kirjallisuuskatsaus 

Cinahl Complete 
 
 

American 
Journal of 
Nursing 

Tavoitteena on mää-
rittää sairaalakoke-
muksia vanhuksilta, 

joilla on kuulovamma 
ja laatia ehdotuksia, 
kuinka voidaan pa-
rantaa heidän hoito-

aan 

Terveydenhuollon 
viestintäongelmat, 
passiivisuus ja haa-

voittuvuus sekä per-
heiden turhautumi-
nen 

Høy Bente, Lillesto Britt, 

Slettebø Åshild, Sæteren 
Berit, Tolo Heggestad 
Anne Kari, Caspari Syn-
nøve, Aasgaard Trygve, 

Lohne Vibeke, Rehns-
feldt Aarne, Råholm Maj-
Britt, Lindwall Lillemor, 

Nåden Dagfinn 2016 

Maintaining dignity in vulnera-

bility: A qualitative study of the 
residents´ perspective on dig-
nity in nursing homes  

Kvalitatiivinen 

 
Tutkimusartikkeli 
Tutkimushaastattelut 

Cinahl Complete 

 

International 

Journal of 
Nursing 
Studies 

Hankkia tietoa, 

kuinka ikääntyneet 
kokevat ihmisarvonsa 
hoitokodeissa 

Arvokkuuden ylläpi-

täminen hoitoko-
deissa asukkaiden 
näkökulmasta voi-
daan selittää jatku-

vana identiteettipro-
sessina perustuen 
mahdollisuuksiin olla 

osallistua, ja vahvis-
taa vuorovaikutusta 
merkittävästi muiden 
kanssa  
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Kenward Linda, Whiffin 
Charlotte 2017 

Feeling unsafe in the healthcare 
setting: patients’ perspectives  

 

Kvalitatiivisen ja 
kvantitatiivisen integ-
roiva 

 
Tutkimusartikkeli 
 

Academic Search 
Elite 

British Jour-
nal of Nurs-
ing 

Löytää tekijät, jotka 
aiheuttavat potilaille 
turvattoman olon ter-

veydenhuollossa 

Hoidon laadun pa-
rantaminen vähentää 
potilaiden haavoittu-

vuutta 

Nordström Karin, 
Wangmo Tenzin 2018 
 

Caring for elder patients: Mu-
tual vulnerabilities in profes-
sional ethics  

 

Kvalitatiivinen 
 
Tutkimusartikkeli 

Cinahl Complete Nursing Et-
hics 

Hoitajien huoli asian-
mukaisen hoidon to-
teutumisesta 

Ammatillinen identi-
teetti, ammatillinen 
konteksti (=yhteys) 

ja ammatilliset suh-
teet 

Sarvimäki Anneli, Sten-
bock-Hult Bettina  

2016 

The meaning of vulnerability to 
older persons  

Kvalitatiivinen 
 

Tutkimusartikkeli 

Cinahl Complete 
 

Nursing Et-
hics 

Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli va-

laista ikääntyneiden 
henkilöiden haavoit-
tuvuuden merkitystä 

 

Tulokset osoittivat, 
että vaikka haavoit-

tuvuuden näkökulma 
oli hallitseva, myös 
haavoittuvuudella oli 

myönteisiä merkityk-
siä ikääntyneille hen-
kilöille 

Tauber‐Gilmore Mar-
celle, Addis Gulen, Zah-
ran Zainab, Black Sally, 
Baillie Lesley, Procter 

Sue, Norton Chris-
tine 2018 

The views of older people and 
health professionals about dig-
nity in acute hospital care   
  

 

Kvantitatiivinen 
 
Tutkimusartikkeli 
(haastattelut) 

Cinahl Complete 
 

Journal of 
Clinical Nur-
sing 

Tavoitteena on kertoa 
haastattelujen tulok-
set: ikääntyneiden ih-
misarvoisen hoidon 

tukemisesta akuutissa 
sairaalahoidossa (osa 
laajempaa tutki-

musta) 

Arvokkuudesta oltiin 
miltei yhtä mieltä po-
tilaiden ja henkilö-
kunnan välillä. Kolme 

laajaa teemaa tun-
nistettiin: ihmisarvon 
merkitys, henkilöstön 

määrä ja sen vaiku-
tus ihmisarvoon sekä 
organisaatiokulttuu- 
riin  
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