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TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN 
HOITOKULTTUURIN KEHITTÄMINEN 

Ikääntyneiden asukkaiden osallisuuden lisääminen omaisten ja henkilöstön 
avulla 

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämisprojektina, jonka tavoitteena oli kehittää asukaslähtöisyyttä, 
kodinomaisuutta ja asukkaiden osallisuuden mahdollisuutta pienessä tehostetun 
palveluasumisen yksikössä. Kehittäminen tapahtui hoitohenkilöstön ja omaisten avulla. Heille 
laadittujen kyselyiden pohjalta. 

Kehittämisprojekti noudattaa toimintatutkimuksen strategiaa, joka tutkii ja yrittää muuttaa 
käytäntöjä ja etsiä ratkaisuja käytännön ongelmiin. Kirjallisuuskatsauksen avulla luotiin 
teoreettinen viitekehys. Aineistonhankinnassa kyselyn avulla saatiin tietoa omaisilta ja 
hoitohenkilöstöltä. Kyselylomakkeen tulokset analysointiin laadullisesti ja määrällisesti. 

Informoituja kyselylomakkeita jaettiin omaisille 13 kappaletta, joihin vastasi N8. Hoitajille 
lähetettiin sähköpostiin Webropol kysely 7:lle, joihin vastasi N4. Tuloksista esiin nousi 
kehittämisen kohteita, joita olivat: ruokailujen joustavuus, asukkaiden oman päivärytmin 
noudattaminen ja yhteistyö omaisten ja henkilöstön välillä. Lisäksi toiminnan ja ohjelman 
kehittämistä toivottiin. 

Kehittämiskohteita ja käytännön muutoksia työstettiin hoitajien kanssa työyhteisössä. 
Kehittämisprojektin viimeisessä vaiheessa tehtiin hoitajille kysely tapahtuneesta muutoksesta. 
Kyselyyn vastasi N3 hoitajaa. Heidän mukaan positiivista muutosta tapahtui, vaikka tehtävää 
kulttuurisen muutoksen saavuttamisessa on vielä paljon. 
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CHANGE IN CARE HOMES 

 increasing participation elderly through relatives and care person 

The thesis was implemented as a development project aiming to develop increasing customer 
orientation, living at home and the participation possibility. Development project was 
implemented as in small care house unit. Development project perspective made of care person 
and relatives. Relatives and care persons had a possibility to participate in the survey. 

Development project follows an action research strategy that explores and tries to change 
practices and find solutions to practical problems. A theoretical framework was based on 
literature review. In the data acquisition the survey provided information. The survey results 
analysis made for qualitative and quantitative analysis.  

Informed survey distributed to 13 relatives. The survey participation 8 (N8) relatives. Webropol 
email survey sent to 7 care person. The survey was participation 4 (N4) care person. The 
results highlighted the development for food time flexibility, abide by resident own daily rhythm 
and cooperation between relatives and care person. In addition wish activities and program 
development. 

Development and practical changes were worked with care person in the work community. In 
the final phase of the development project, a survey of the change was made with a care 
person. The survey was answered by 3 (N3) care persons. According to them, a positive 
change has taken place, although there is still a lot to be done to achieve cultural change. 
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1 JOHDANTO 

Väestön ikääntyessä ja ikärakenteen muuttuessa palvelujen tarpeet muuttuvat ja tarvi-

taan uusia tapoja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuudessa yli 65 vuotta täyt-

täneiden määrä kasvaa yli puolitoistakertaiseksi ja vastaavasti 16-64-vuotiaiden määrä 

pienenee Suomessa. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2017.) Tulevina vuosina kai-

kissa Euroopan unionin maissa työikäisen väestön osuus alkaa laskemaan. Eurooppa 

2020- strategian tavoitteet pyrkivät tasapainottamaan demografista taakkaa ja palaut-

tamaan myönteiset mahdollisuudet talouskasvuun. (Gaag 2014.)  

Ikääntyneiden tarpeiden huomioiminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat nousseet 

vahvasti esille niin suosituksissa, hallitusohjelmassa kuin vanhuspalvelulaissa. Sipilän 

(2015) hallituksen strategisen ohjelman 2025- tavoitteisiin kuuluu ikääntyneiden kotiin 

saatavien palveluiden painotus, omaishoidon vahvistaminen, terveyden edistäminen 

sekä eri-ikäisten vastuuta omasta terveydentilasta ja elämäntavoistaan, lisäksi tavoit-

teena on myös vahvistaa palveluiden tuottamista asiakaslähtöisiksi. Sosiaali- ja terve-

ysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet palvelujen kehittämistä koskevan laa-

tusuosituksen useana vuonna. Vuonna 2017 laatusuositus uudistui ottamalla huomioon 

meneillään olevat muutokset ohjaus- ja toimintaympäristöissä sekä hallitusohjelman 

tavoitteet. Laatusuosituksen tavoitteena on turvata ikääntyneille mahdollisimman terve 

ja toimintakykyinen ikääntyminen, vanhuspalvelulain mukaisesti sekä laadukkaat palve-

lut. Suositukset kohdistuvat väestö sekä yksilötasolle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2017.) 

Kotona asumista tuetaan pidempään, tämän vuoksi tehostetun palveluasumisen on 

vastattava muutokseen muuttamalla toimintakulttuuria vastaamaan kehitystarpeita. 

Raision kaupungin (2013) strategiaan kuuluu kehittää muun muassa kotihoidon, per-

hehoidon, omaishoidon, kuntoutuksen ja tukipalveluiden, lisäksi tehostettua palvelu-

asumista. Tehostetun palveluasumisen tavoitteita ovat turvallinen ja kodinomainen 

asuminen, jossa asukas on keskiössä. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu 

ikäihmisille, jotka eivät enää pärjää kotona, kotiin tuotettujen palvelujen kanssa, vaan 

tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. 
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN TAUSTA 

Tämän kehittämisprojektin tarve näkyy useissa suosituksissa ja tutkimuksissa. Väestön 

ikääntyessä ja ikärakenteen muuttuessa palvelujen tarpeet muuttuvat ja tarvitaan uusia 

tapoja vastata tulevaisuuden haasteisiin. (THL 2017)    

Vanhuspalvelulaissa, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyntukemisesta sekä iäkkäi-

den sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) asettaa muutoksia koko rakenteelle. 

Vanhuspalvelulakiin on kirjattu iäkkäiden oikeuksista. Laki ikääntyneen väestön toimin-

takyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen lain 14 § mukaan 

kuntien on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito 

ja huolenpito. Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa on toteutettava niin, että iäkäs henkilö 

voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi sekä voi ylläpitää 

sosiaalisia suhteita ja osallistua hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävään 

toimintaan. Vanhuspalvelulakiin on tehty muutos 21.12.2016 ikääntyneen väestön toi-

mintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-

veluista, jossa korostuu ikääntyneen oikeus monipuoliseen asiantuntemukseen. (Van-

huspalvelulaki 1346/2016) 

Näiden ajankohtaisten suosituksien ja määräysten pohjalta lähdettiin kehittämään teho-

tetun palveluasumisen yksikköä vastaamaan tulevaisuuden tuomiin muutoksiin. Kehit-

tämisprojektissa on tärkeää huomioida ikääntymiseen liittyviä tekijöitä kuten muistisai-

rauksien huomiointi. Tehostetun palveluasumisen asukkaista suurimmalla osalla on 

jokin asteinen muistisairaus.  

Suomessa on noin 193 000 tuhatta muistisairasta ihmistä, joista 7 000- 10 000 on työ-

ikäisiä. Yleisimmät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti (60-70%), verisuoniperäiset 

muistisairaudet, Lewyn kappale- tauti, otsa-ohimolohko rappeuma sekä näiden seka-

muodot. Muistisairaiden määrä lisääntyy koko ajan ja tulevaisuudessa on vieläkin ylei-

sempää. (Väihkönen 2017). Suomessa ei ole saatavilla vuosittain päivittyvää tilastotie-

toa muistisairauksiin sairastuneista henkilöistä mutta arviolta määrä kasvaa liki 15 000 

henkilöllä vuodessa. Muistisairautta sairastaa kolme neljästä pitkäaikaishoidossa ole-

vista vanhuksista ja on kolmanneksi yleisin kuolinsyy. (Remes 2018.) 
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Muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja toimivien hoitopolkujen rakentaminen, 

mahdollistaa pidempään kotona asumisen. Monelle iäkkäälle tehostettu palveluasumi-

nen on viimeinen asumismuoto, jonka tulee turvata kodinomaisuus ja arvokas vanhuus.  

2.1 Kehittämisprojektin tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena on selvittää kehittämiskohteita, joilla paranne-

taan asukkaiden osallisuutta ja toimijuutta tehostetun palveluasumisen yksikössä sekä 

selvittää: millä tavoin hoitokulttuuria voidaan muuttaa asukaslähtöisemmäksi ja ko-

dinomaisuutta lisätä. Selvitystyö tehtiin omaisten ja henkilöstön näkökulmasta, koska 

suurin osa asukkaista ei enää pysty itse vastaamaan kyselyihin tai haastatteluihin kuin 

osittain.  

Kehittämisprojekti alkoi suunnitteluvaiheella syksyn ja talven 2017-2018 aikana. Suun-

nitteluvaiheeseen sisältyivät: keskustelut organisaation johtavan hoitajan kanssa kehit-

tämisprojektin etenemisestä ja ideoinnin kehittämisprojektista, lisäksi toimeksiannon 

selventäminen, mentorointi suunnitelman laatiminen ja projektiorganisaation selventä-

minen sekä projektiryhmän valinnan. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin aiemmin tutkittua tietoa ja miten tietoa voidaan 

hyödyntää tähän kehittämisprojektiin. Tarkoituksena oli laatia kysely omaisille ja henki-

löstölle. Kehittämisprojektille mietittiin kehittämistehtävät, joiden pohjalta projekti eteni:  

1. Miten asukkaan toimijuutta ja osallisuutta vahvistetaan tehostetussa palvelu-

asumisessa? 

2. Miten tehostetun palveluasumisen hoitokulttuuria kehitetään asukaslähtöisem-

mäksi?  

Kehittämistyössä keskeisenä asiana on saada omaisten ja henkilöstön kautta uuden-

laista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa ja kehittää tehostetun palveluasumisen 

asukkaiden kodinomaista asumista ja vahvistaa osallisuuden mahdollisuutta. Omaisten 

kautta saadaan asukkaiden ääni kuuluviin ja asukkaiden historiasta poimittua tärkeitä 

tietoja asukkaista esille. Hoito- ja hoivatyötä tulee kehittää niin, että se vastaa tulevai-

suuden muutoksiin. Ihmisten toimintakyky on parantunut viime vuosikymmenten aikana 

ja elinikä kohonnut. Tulevaisuudessa ikääntyneiden palvelujen tarjonnan tulee edistää 

hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä. (THL 2017). Kehittämisprojektin eteneminen ja 

aikataulu on kuvattu tarkemmin luvussa 4 metodiset valinnat. 
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2.2 Kohdeorganisaatio 

Kehittämisprojekti toteutettiin Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen tehostetun pal-

veluasumisen yksikköön. Ruskolla sijaitsevaan Maunun yksikköön: Maununtupaan, 

jossa asuu 13 ikääntynyttä asukasta. Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelut on 

järjestetty yhteistoiminta-alueena vuoden 2009 alusta lähtien, jossa Raisio toimii vas-

tuun kantajana sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä. Muut palvelut kuntalaisille 

Raisio ja Rusko tuottavat itsenäisesti. (Raision hyvinvointiohjema 2018-2020.)  

Maunun asunnot ovat yhden tai kahden hengen vuokra-asuntoja. Asukkaat voivat tuo-

da halutessaan omia huonekaluja ja muita tärkeitä asioita elämänsä varrelta. Asukkai-

den käytössä on myös yhteiset tilat kuten ruokasali, kuntosali ja saunatilat.  

Maununtuvassa hoitajina toimii lähihoitajia ja sairaanhoitaja, lisäksi yksikössä on käy-

tössä fysioterapeutti ja toimintaterapeutti osa-aikaisesti. Ruskon kunnan kautta toimii 

laitoshuoltaja, joka vastaa yleisten tilojen ja asukashuoneistojen siisteydestä. Ruoka-

palvelu toimii myös Ruskon kunnan kautta. Ruoka toimitetaan Maunulle koulun keittiös-

tä.  

Kehittämisprojektin projektiryhmä koostuivat johtavasta hoitajasta, osastonhoitajasta ja 

lähihoitajista. Henkilöt toimivat eritasoilla työyhteisössä. Johtava hoitaja toimii tämän 

kehittämisprojektin mentorina projektipäällikölle.  

Projektiryhmä toimii muutoksen tukena ja kokoontumisten tarkoituksena on saatujen 

tuloksien pohjalta suunnitella tulevaisuuden suunta myönteiselle kehittämiselle ja tar-

kentaa kehittämisprojektin suunnitelmallisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Moniam-

matillinen projektiryhmä luo mahdollisuuden tarkastella asioita monesta eri näkökul-

masta, jolloin näkemykset laajenevat.  

Ohjausryhmä oli koulun kautta saatu tuki kehittämisprojektin toteutuksessa. Ohjaus-

ryhmään kuuluivat tutor-opettaja ja ryhmänopiskelijoita, jotka tukivat ja antoivat vertais-

palautetta kehittämisprojektin erivaiheissa.  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Teoreettinen viitekehys luotiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsaus toteu-

tettiin systemoitua Finkin (2010) mallia mukaillen. Haut tehtiin maalis-toukokuun aikana 

2018. Kuviossa 1 esitetään kirjallisuuskatsauksen prosessin eteneminen. 

Tutkimuskysymykset ja kirjallisuus hakujen toteutus 

Hakujen avulla haettiin vastauksia kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten tehostettua palveluasumista voidaan kehittää asukaslähtöisemmäksi?  

2. Miten tehostetussa palveluasumisen voidaan lisätä asukkaan osallisuutta? 

Kirjallisuuskatsauksen hakusanoiksi valittiin sosial participation, participation, home 

care, care home, comfort, nursing home, enjoument, self-determination, develop, sosi-

aalinen osallisuus, osallisuus, kotihoito, hoitokoti/ palveluasuminen, viihtyvyys, viihtyä/ 

nauttia, itsemääräämisoikeus, kehittäminen.  

Hakusanoista tehtiin erilaisia yhdistelmiä ja hakuja tehtiin Pubmedin, Julkarin ja Finnan 

kautta. Hakuja tehtiin myös manuaalisesti Julkarin kautta. 

Rajauksia hakuihin tehtiin pubmedin tutkimuksissa: enintään 5 vuotta vanhat tutkimuk-

set, satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksiin (RCT), koko vapaa teksti, ikä asetettiin yli 

65-vuotiaisiin. Muissa hakutietokannoissa rajaukset olivat: 10 vuotta vanhat tutkimuk-

set, kieli valintana: Suomi, Ruotsi ja Englanti sekä rajaus artikkeleihin ja väitöskirjoihin. 
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Kuvio 1 Kirjallisuuskatsauksen prosessi 

Otsikoita luettiin yhteensä 301, joista valittiin 13 tutkimusta otsikon perusteella. Näistä 

luettiin tiivistelmät, joiden perusteella mukaan valikoitui 5 tutkimusta. Manuaalisen haun 

perusteella mukaan valittiin vielä 3 tutkimusta. 

Poisjättö kriteerit ensimmäisessä vaiheessa otsikoiden perusteella karsittiin pois julkai-

sut, jotka eivät vastanneet aihetta ja tutkimuskysymyksiä tai käsittelivät muita aiheita. 

Seuraavaksi luettiin tiivistelmät ja niiden pohjalta karsittiin vielä pois keskeneräiset tut-

kimukset ja duplikaatit, sekä sellaiset tutkimukset, jotka eivät sisällöllisesti vastanneet 

tutkimuskysymyksiin ja tutkittavaan aiheeseen. Näistä kahdessa tutkimuksessa ei ollut 

tuloksia eli tutkimus oli kesken ja kolme julkaisua jotka olivat tutkimussuunnitelmia, 

TIEDON SYNTEESIIN KIRJOITTAMINEN 

VALITUT TUTKIMUKSET 

Otsikoita luettiin 301 -> Tiivistelmiä 13 -> Valitut tutkimukset 5 

TIEDONHAKU 

Tietokannat pubmed, Julkari, Winna 

HAKUSANOJEN JA -FRAASIEN VALINTA 

   sosial participation, participation, home care, care 
home, comfort, nursing home, enjoument, self-

determination, develop 

  sosiaalinen osallisuus, osallisuus, kotihoito, 
hoitokoti/palveluasuminen, viihtyvyys, viihtyä/ nauttia, 

itsemääräämisoikeus, kehittäminen 

TUTKIMUSKYSYMYKSIEN ASETTELU 

 Miten tehostetussa palveluasumisessa voidaan lisätä 
asukkaan osallisuutta? 

 Miten tehostettua palveluasumista voidaan kehittää 
asukaslähtöisemmäksi? 
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lisäksi viisi eivät soveltunut tutkimukseen sisällöllisesti. Sisäänottokriteerit ja poisjättö-

kriteerit esitellään kuviossa 2. 

 

Kuvio 2 Sisäänotto- ja poisjättökriteerit. 

Tutkimusten laatu varmistettiin Joanna Briggs Instituten (JBI) laatimilla kriittisen arvioin-

ti menetelmän mukaan sovellettavin osin. Mukaan otetut tutkimukset olivat korkealaa-

tuisia. Arvioinnissa käytettiin JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa järjestelmälliselle 

katsaukselle ja JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa asiantuntijoiden näkemykselle ja 

narratiiviselle tekstille. 

3.1 Kirjallisuuskatsauksen tulokset 

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kahdeksan tutkimusta, joista kuusi oli tehty Suomessa, 

yksi Hollannissa ja yksi USA:ssa. Hollannin ja USA:n otos kokonaisuudeksi muodostui 

208 henkilöä. Suomessa tehdyistä tutkimuksista kolme ulottui moneen eri kuntaan tai 

kuntayhtymään, näin ollen otoskoot vaihtelivat 7964-13898 henkilön välillä. Yksi poikki-

leikkaustutkimus oli tehty pohjanmaalla, johon 2010 osallistui 3059 henkilöä. Yhdessä 

tutkimuksessa otoskoko oli 150 henkilöä, lisäksi yksi tutkimus testasi 69 erilaista toi-

mintamallia kuntien käyttöön. Lisäksi teoreettista viitekehystä täydennettiin koko kehit-

tämisprojektin ajan. 

Vastasivat tutkittavaan 
aiheeseen 

Sisällölisesti vastasi 
tutkimuskysymyksiin 

Valmiit tutkimukset ja 
raportit 

Laatuvarmistettu JBI:n 
laatukriteeristön avulla 

Alle 10 vuotta vanhat 
tutkimukset 

Ei vastannut tutkittavaan 
aiheeseen 

Ei vastannut sisällöllisesti 
tutkimuskysymyksiin 

Keskeneräiset 
tutkimukset 

Laatutavoitteet eivät 
täyttyneet 

Vanhat tutkimukset, yli 10 
vuotta 

S
IS

Ä
Ä

N
O

T
T

O
K

R
IT

E
E

R
IT

 

P
O
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J
Ä

T
T

Ö
K

R
IT

E
E

R
IT

 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Piia Suni 

3.2 Palveluasumisen kehittäminen 

Finne-Soverin (2011) tutkimusartikkelissa ympärivuorokautisen hoidon tarpeen tär-

keimmäksi syyksi nousee, kyvyttömyys selvitä arjesta kotona. Tavallisin syy tähän on 

aivojen vajaatoiminta ja rappeumat, jotka aiheuttavat Alzheimerin tauti, verisuoniperäi-

set sairaudet, psyykkiset sairaudet tai aivotraumat sekä akuutit sairaudet ja lääkkeet. 

Toiminnanvajauksen synty ja siihen vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin moninaisia, kuten 

puutteellinen ravitsemus, liikunnan väheneminen iän tai sairauksien vuoksi sekä sosi-

aaliset kontaktit vähenevät ja mahdollisesti psyykkinen pahoinvointi lisääntyy.  

Tutkimuksen tuloksista nousivat esille palvelujen moniammatillinen yhteistyö kunnon 

heiketessä ja sen hyödyntäminen sekä huomion kiinnittäminen lääkäripalveluihin ja 

saatavuuteen palveluasumisessa. Iäkkään siirtämistä hoitolaitoksesta esimerkiksi päi-

vystykseen, joiden tiedetään aiheuttavan sekavuutta, kaatuilun ja aliravitsemuksen 

riskiä sekä lisää toimintakyvyn menetyksen uhkaa. (Finne-Soveri 2011) 

Manssilan ym. (2017) mukaan taas yhteistyöllä ja verkostoilla saadaan asumistoiminta 

monipuolisemmaksi ja siihen uutta otetta. Ikäihmisistä löytyy taitoa ja voimavaroja yh-

teiseen tekemiseen. Hoivatilojen rakentamisessa on tärkeää käydä keskustelua pää-

määristä ja ottaa käyttäjien ajatuksia mukaan jo suunnittelussa. Kokeilussa todettiin 

myös vastuuhoitajamallin tuovan asiakkaalle ja hänen omaiselle luottamusta ja tämä loi 

yhteistyön paranemisen.  

3.3 Asiakkaan osallisuus 

Koivisto ym (2018) totesi myös osallisuuden edistävän monia positiivisia tunteita ja 

vaikutuksia. Katsaus oli jaettu kolmeen osa-alueeseen, jossa huomioitiin osallisuutta 

erinäkökulmista. Ensimmäisessä kohdassa, ympäristöä huomioimalla ja palveluja ke-

hittämällä, lisäksi hoitamalla yhteisiä asioita luodaan osallisuuden edellytyksiä. Kehite-

tyissä malleissa ja keinoissa painottuvat osallisuuden ja osallistumisen mahdollistami-

nen erityisesti ikäihmisten kohdalla. Toisen osa-alueen kohderyhmiksi määriteltiin 

asukkaat tai palvelukokonaisuudet. Kolmannen osa-alueen kohderyhmänä kyläyhteisöt 

ja syrjäseuduilla asuvat ikäihmiset. 

Nyqvist (2016) arvioi tutkimuksessa osallisuutta aktiivisen osallistumisen näkökulmas-

ta, tässä sosiaalinen ja poliittinen osallistuminen ovat pysyneet korkealla tasolla 5 vuot-
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ta kestäneen GERDA-tutkimuksen aikana. Ikä itsessään ei ole vaikuttanut osallisuu-

teen vaan terveydelliset syyt ovat olleet osatekijöinä osallisuuden vähenemiseen, kou-

lutustaso nosti osallisuutta. Korkeasti koulutetut osallistuivat toimintaan ja kannanotta-

miseen aktiivisemmin. Tässä tutkimuksessa kieli nousi myös esille; ruotsinkieliset osal-

listuivat aktiivisemmin kuin suomea puhuvat. 

Osallistumisessa tärkeitä ulottuvuuksia ovat yhdessäoloa, keskustelu, yhteneväisten 

kokemusten jakaminen, vertaistuki sekä yhteisyys. Osallisuuden tukemisessa korostuu 

voimavaraistuvin keinoin yksilöllistäminen. Kuulluksi ja arvostetuksi tuleminen sekä 

yhdessä ideoiminen ovat keskeisiä osallisuuden elementtejä, usein kyse on tuttujen 

mallien soveltamista uusin keinoin. Menetelmien toimivuutta voidaan arvioida kerää-

mällä asiakaskokemuksia, mielipiteitä ja palautetta, joiden pohjalta voidaan muokata 

toiminta malleja toimivimmaksi. (Koivisto ym. 2018) 

Terveys 2011 tutkimuksessa tutkittiin muun muassa sosiaalista pääomaa, jossa tode-

taan sosiaalisen pääoman olevan yhteydessä parempaan koettuun terveyteen riippu-

matta sairauksista tai toimintakyvyn rajoitteista. Osallistumisen, luottamuksen ja vasta-

vuoroisuuden lisääntyessä voidaan todeta olevan yhteydessä hyvinvointiin. Elämänlaa-

tuun tulisi kiinnittää huomiota, koska yli 75-vuotiailla elämänlaatu heikkeni jyrkästi. Ter-

veyteen liittyvät elämänlaadun alueita ovat erityisesti fyysinen, psyykkinen ja sosiaali-

nen toimintakyky sekä erilaiset oireet ja vaivat. (Koskinen ym. 2012) 

3.4 Teknologian käyttö 

Mansila ym. (2017) toteaa tutkimuksessa teknologian kiinnostavan ikäihmisiä ja he 

haluavat oppia sitä.   Tietoalustat voivat toimia yhteisenä kollektiivisena muistina ja 

keskustelun välineenä. 

Collinge ym. (2013) tutkivat DVD-levyn käyttöä käsikirjana kotiopetukseen rentoutumi-

seen ja mukavuutta lisäävänä asiana syöpää sairastaville. Tutkimus oli erinäkökulmas-

ta edellä oleviin verrattuna mutta tutkimus osoitti asiakkaiden tyytyväisyyden lisäänty-

vän hieronta- ja kosketusteknikoita hyödyntäen, joita levyllä opastettiin. Nämä tekniikat 

myös poistivat kipua, ahdistusta ja masennusta.  

Mielialaa, käyttäytymistä ja fyysistä terveyttä tutkineet Prick ym. (2016) kirjoittavat toisin 

vaikutuksista. Tutkimuksessa kotiin sai fyysisiä- ja psyykkisiä harjoitteita, viestintätaito- 

ja mielihyvä/rentoutusharjoitusta, dementiaa sairastavien osalta. Tuloksien mukaan 
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analyysit eivät osoittaneet mitään hyödyllisyyttä ajan myötä lopputuloksiin. Finne-

Soverin (2011) mukaan taas fyysisen toimintakyvyn huononeminen laskee elämänlaa-

tua ja päätöksenteon mahdollisuuksia.  

Hakkarainen ym. (2010) ovat tutkimuksessaan tutkineet tietokoneen ja internetin käyt-

töä yli 60-vuotiaiden osalta, lisäksi tutkimuksessa analysoitiin tietokoneiden ja tietotek-

niikan käyttämättä jättämistä ja niiden herättämiä ajatuksia. Tulokset osoittavat, että 

tietokone herättää runsaasti negatiivisia tunteita, kun taas tietokoneettomuus positiivi-

sia. Tietokone nähdään uhkana vapaudelle, hyvinvoinnille ja sosiaalisille suhteille. Tie-

tokoneen ajatellaan vievän aikaa harrastuksilta ja toiminnoilta, jotka liittyvät esimerkiksi 

luontoon ja käsillä tekemiseen. Tutkimuksen mukaan on tärkeää, että tarjotaan valin-

nan vapautta sekä mahdollisuuksia elämiseen ja osallisuuteen ilman tietokonetta 

ikääntyneille. 

3.5 Toimijuuden käsite 

Toimijuuden käsitettä on alettu käyttämään vanhenemiseen liittyvissä tutkimuksissa. 

Toimijuuden käsitettä tarkastellaan neljästä eri kulmasta. Peruslähtökohtana toimijuus-

käsite sisältää ajatuksen ihmisestä pohtivana, elämäänsä arvioivana, valintoja tekevä-

nä ja toimivana olentona. Toisena sisällöllinen elementti liittyy toimijuuden tutkimuksel-

liseen viitekehykseen, jota voidaan pitää tiedollisena elementtinä. Näitä ilmiöitä on 

mahdollista analysoida. Kolmantena elementtinä voidaan pitää arkisia käytäntöjä ja 

niiden tulkintoja. Neljäntenä voidaan pitää kysymystä hyvästä vanhuudesta tai hyvästä 

elämästä vanhetessa. Tässä elementissä mietitään voiko ihmisen tunnistaa toimijuutta 

omaavana yksilönä. (Jyrkämä 2014) 

Ihmisen elämänkulussa rakenteet ovat läsnä menneessä, nykyisessä ja tulevassa. 

Rakenteisiin viittaa niin rajoitukset, esteet kuin mahdollisuudet ja kannusteetkin. Toimi-

juus muodostuu useasta eri elementistä: ikä, sukupuoli, sukupolvi, kulttuurinen tausta, 

ympäristö, ajankohta ja yhteiskuntaluokka. Näitä tarkastellen kysymyksiä synnyttävänä 

tutkimusnäkökulmana, voidaan muodostaa erilaisia näkökulmia toimijuuteen. (Jyrkämä 

2008, 193-194) 

Toimijuuden modaliteeteiksi muodostuu kuusi sisältäpäin tutkittavaa ulottuvuutta. Nä-

mä ovat kyetä, voida, tuntea osata, täytyä ja haluta. Kyetä -ulottuvuudessa kyse on 

fyysisistä ja psyykkisistä kyvyistä, toimintakyvystä, joka vaihtelee tilanteesta toiseen. 
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Haluta- ulottuvuus liittyy motivaatioon, päämääriin ja tavoitteisiin. Täytyä- ulottuvuuteen 

kuuluvat fyysiset ja sosiaaliset esteet, pakot ja rajoitukset. Voida- ulottuvuus viittaa 

mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin. Tuntea- ulottuvuus liittyy puolestaan ihmisen perus-

ominaisuuteen arvioida, tuntea ja kokea näitä. Näihin ihminen törmää jatkuvasti elä-

mässään ja ovat toimijuuden syntyä kuvaavia tekijöitä, jotka muuttuvat ja uusiutuvat 

jatkuvasti. (Jyrkämä 2008, 195-196). 

Yksinkertaisena esimerkkinä Jyrkämä (2008) kuvaa pankkiautomaatilla käyntiä: se 

tietyn ajankohdan tuoma uusi asia, joka edellyttää tiettyä osaamista ja kykenemistä, 

johon voi yhdistää erilaista haluamista: yksi haluaa opetella, toinen ei, kolmas pyytää 

osavan ja kykenevän henkilön mukaan. Kyse on myös osaan ja kykenen mutta en ha-

lua käyttää tai haluaisin ja kykenisin mutta en osaa. Erilaiset tilanteet ja toimijuuden 

ulottuvuudet muodostavat modaliteettiavaruuden, jota voidaan lähestyä monin eritavoin 

ja näkökulmin.  

Näiden tuloksien valossa palveluasumisen kehittäminen on erittäin tärkeää ja ajankoh-

taista. Keskeisimmiksi asioiksi nousevat viihtyvyys ja kodikkuus, samoin tilojen toimi-

vuus. Asukkaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen nousivat selkeästi esille, lisäksi asi-

aa laajemmin tarkasteltuna esiin nousi apuvälineiden merkitys ja ennaltaehkäisevä 

toiminta. Ravitsemukseen ja lääkitykseen tulisi myös kiinnittää huomiota sekä palvelu-

jen oikeanaikaisuuteen. Teknologia nousee tulevaisuudessa vahvasti esille, jokseenkin 

tämä aiheuttaa vielä ristiriitaisia tuntemuksia.  

Sosiaali- ja terveysministeriön (2011) mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen painopis-

tettä keskitetään ennaltaehkäisevään toimintaan. Käyttäjät ovat entistä aktiivisemmin 

mukana kehittämässä palveluja ja heille tarjotaan ajantasaista tietoa. Ikääntyneiden 

itsenäistä elämää tuetaan ja teknologia on tulevaisuudessa vahvasti mukana. 
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4 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS 

Tämä kehittämisprojekti seuraa osallistavan toimintatutkimuksen strategiaa, jossa tutki-

taan ja yritetään muuttaa käytäntöjä sekä etsitään ratkaisuja käytännön ongelmiin. Ta-

voitteena on yhdistää tieteellisyys ja käytäntö. Kemmis (1995) mukaan toimintatutkimus 

sisältää suunnittelu-, toiminta-, havainnointi- ja reflektointivaiheiden muodostamia syk-

lejä. (Syrjänen 2004)  

Toimintatutkimus etenee sykleissä ja uusien kierroksien aikana pyritään parantamaan 

tuloksia projektiryhmän kanssa.  

 Ensiksi määritellään tavoitteet ja ongelma. Mikä tarvitsee kehittämistä?  

 Perehdytään kirjallisuuteen ja etsitään tietoa aiheesta. 

 Määritellään lähestymistavat ja tutkimuskysymykset. 

 Suunnitellaan toimintatutkimuksen asetelma ja ne seikat, joita tutkimusprosessi 

noudattaa sekä määritellään tarvittavat prosessit ja olosuhteet.  

 Määritellään palautteen saamisen muodot sekä arviointikriteerit ja mittausmene-

telmät. 

 Analysoidaan ja evaluoidaan tulokset. (Kuula 2006.)  

Tämän kehittämisprojektin ensimmäinen sykli käynnistyi suunnitteluvaiheella syksyn ja 

talven 2017-2018 aikana. Suunnitteluvaihe sisälsi ideoinnin aiheesta ja alustavan 

suunnitelman etenemisestä. Tällöin käytiin keskustelua organisaatiossa johtavan hoita-

jan kanssa kehittämisprojektista ja sen etenemisestä, lisäksi toimeksiantoa selvennet-

tiin ja laadittiin mentorointi suunnitelma sekä valittiin projektiryhmä. Koululla käytiin 

suunnitelmavaiheen keskusteluja, sekä esiteltiin aihe ja valittiin ohjausryhmä.  

Tämän jälkeen käynnistyi kirjallisuuskatsaus, joka aloitti myös tämän projektin toisen 

syklin: suunnitelmavaiheen. Kirjallisuuskatsauksen avulla luotiin teoreettinen viitekehys 

kehittämisprojektille. Kirjallisuuskatsauksen tuloksien pohjalta laadittiin kehittämispro-

jektin suunnitelma ja kehittämistehtävät sekä laadittiin suunnitelma projektin etenemi-

sestä. Kehittämisprojektin suunnitelma sisälsi metodiset valinnat, aineiston hankinta ja 

analysointi menetelmät, jotka toteutettiin tässä kehittämisprojektissa. Projektiryhmän ja 

ohjausryhmän kanssa yhteistyö antoi paljon näkökulmia asioihin. Suunnitelmavaihees-
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sa laadittiin kyselylomakkeet omaisille ja henkilöstölle sekä haettiin organisaatiosta 

tutkimusluvat.   

Näiden jälkeen käynnistyi kolmas sykli, joka oli toteutusvaihe. Tämä sykli toteutui kesä-

syksyllä 2018. Kesäkuussa omaisten kesäillassa jaettiin omaisille kyselylomakkeet. 

Hoitajien kysely oli sähköisenä webropol-kyselynä, joka toteutettiin myös kesäkuussa. 

Tulokset analysointiin loppukesän-syksyn aikana ja käsiteltiin henkilöstön kanssa väli-

seminaarissa, joka käynnisti neljännen syklin, väliseminaarin. Tämä sykli toteutui talvel-

la 2018.  

Neljännen syklin väliseminaarissa käsiteltiin kyselyjen tulokset kohdeorganisaatiossa 

henkilöstön kanssa. Tuloksien pohjalta laadittiin toteuttamissuunnitelma kehittämiskoh-

teille henkilöstön kanssa. Laadittiin myös suunnitelma seuraavaan sykliin, jossa teh-

dään hoitajille vielä yhden kysymyksen kysymyksellä kysely. Kyselyn tarkoituksena on 

selvittää henkilöstöltä: onko tapahtunut muutosta ja kehitystä. Tämän syklin toteutus oli 

keväällä 2019.  Viimeisen syklin muodostaa työn yhteenveto ja raportointi. Tämä sykli 

toteutuu kevät- alkukesä 2019. Työn tulokset saatetaan työyhteisön tietoon.  

Kehittämisprojektin syklien sisällöt ovat kuvattu tarkemmin tämän työn omissa luvuis-

saan. Tämän kehittämisprojektin syklit pääpiirteittäin on esitelty seuraavassa kuvassa 

(kuva 1.).  
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Kuvio 3 Kehittämisprojektin syklit ja eteneminen 

Tässä muutokseen pyrkivässä toimintatutkimuksessa tutkija on yhtä aikaa sekä tutkija, 

kehittäjä että toimija muutoksen kohteessa olevassa työyhteisössä. Toimijat otetaan 

tutkimuksessa aktiivisiksi osallistujiksi. Valli (2018) on kuvannut toimintatutkimusta so-

siaaliseksi prosessiksi. Toimintatutkimus etenee spiraalimallin mukaan, joka etenee 

vaiheittain. Toimintatutkimuksessa tavoitteena on muutos ja tutkittavat ovat aktiivisina 

toimijoina tutkimus- ja muutos prosessissa sekä muutoksen avulla voidaan tuottaa tie-

toa tutkittavasta asiasta. (Kuula 2006). 

Refleksiivinen ajattelu on lähtökohtana, jossa ihminen tarkastelee omia uskomuksiaan, 

ajatustapojaan ja kokemuksiaan. Reflektoin avulla pyritään ymmärtämään asioita uu-

della tavalla ja näin ollen kehittämään toimintaa. (Valli 2018, 222) Reflektiivinen ajattelu 

toteutuu läpi koko kehittämisprojektin. Erityisesti reflektiivinen ajattelu toteutui tämän 
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kehittämisprojektin väliseminaarissa, jossa kyselyjen tulokset käytiin henkilöstön kans-

sa läpi ja ideoitiin mahdollisia toimia kehittää hoitokulttuuria asukkaiden osallisuuden 

mahdollisuutta lisäämällä, asukaslähtöisyyden lisäämistä ja palveluasumisen viihtyvyy-

den kehittämistä. Tämän jälkeen alkoi uusi sykli toteutukselle, jossa lähdettiin kehittä-

mään valittuja kohteita. Nämä kehittämiskohteet on kuvattu tarkemmin tämän työn lu-

vussa 8 väliseminaari. 

4.1 Aineiston hankinta 

Tässä toimintatutkimuksen strategiaa seuraavalle kehittämisprojektille teoreettinen 

viitekehys luodaan kirjallisuuskatsauksen avulla. Toimintatutkimus toteutuu sekä tutki-

muksena, että käytännön tilanteen muutoksena, jossa hankitaan tietoa ja ohjataan käy-

täntöä. Tutkimusaineistoa voidaan toimintatutkimuksessa kerätä kyselyllä, haastatte-

lemalla ja havainnoimalla, lisäksi kirjallista materiaalia voi käyttää tutkimusaineistona. 

(Anttila, 2006.) Tässä kehittämisprojektissa aineistoa kerättiin omaisille ja hoitohenkilö-

kunnalle suunnatuilla kyselylomakkeilla. Kysymyslomakkeen kysymyksiä suunnitelles-

sa hyödynnettiin aiemmin Raisiossa suoritettuun tyytyväisyyskyselyn kysymyksiä ja 

Asla-hankkeen kysymyksiä.  

Raisiossa on suoritettu laaja asukas tyytyväisyyskysely vuonna 2013 tehostetun palve-

luasumisen asukkaille ja omaisille, josta kerättyä materiaalia on mahdollisuus hyödyn-

tää tämän kyselyn pohjana. Tällöin muistisairauden huomiointi haastattelukysymyksien 

valinnassa oli tärkeää huomioida. Haastattelu on kuitenkin muotona sopiva muistisai-

raalle. Haastattelu on keskustelua tutkittavasta aiheesta, kysymysten ei tarvitse olla 

tiukasti strukturoituja. (Hirsjärvi & Hurme 2001,34, 42). Tyytyväisyyskyselyssä haasta-

teltiin asukkaita jotka pystyivät vastaamaan kysymyksiin, näitä kysymyksiä hyödynne-

tään tässä projektissa kysymyksien suunnittelussa kysyttäväksi omaisilta. Haluttiin sel-

vittä millä tavoin he näkevät asiat. Asukkaita ei haastateltu tässä kehittämisprojektissa, 

koska enää vain pieni osa pystyisi vastaamaan kyselyn kysymyksiin ja tässä kyselyssä 

haluttiin tiivistää yhteistyötä omaisten kanssa. Hyvä yhteistyö omaisten kanssa avaa 

tähän mahdollisuuden, jos asukas ei itse enää kykene omaa kokemusta kertomaan.  

ASLA-hankkeen kysely tehtiin vuonna 2015, joka koski kotihoidon ja ympärivuorokauti-

sen hoidon asiakkaita, omaisia ja hoitajia. Tällöin heitä pyydettiin arvioimaan kokemuk-

sia asiakkaan yksin olosta, ihmissuhteista ja ystävyyksistä, päivän kulusta ja mukavuu-

desta, lisäksi turvallisuudesta kysyttiin ja tarpeisiin vastaamisesta, mahdollisuudesta 
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aktiivisuuteen, sekä päätöksenteosta ja aterioista. (THL, 2011). Tämän hankkeen ky-

symyksiä myös hyödynnettiin tämän kyselyn kysymyksiä tehtäessä.  

Kyselylomakkeet suunnattiin omaisille ja hoitohenkilökunnalle aineiston hankintaa var-

ten. Hoitohenkilökunnalta aineisto kerättiin sähköposti kyselynä ja omaisilta aineisto 

hankittiin kontrolloituna kyselynä.  

Kontrolloituja kyselyjä on kahden tyyppisiä: Informoituja, joissa tutkija jakaa henkilökoh-

taisesti kyselyn ja kertoo samalla kyselystä. Vastaukset täytetään omalla ajallaan ja 

toimitetaan sovittuun paikkaan tai postitetaan. Toisessa tyypissä: Henkilökohtaisesti 

tarkistetussa kyselyssä tutkija postittaa kyselyt mutta noutaa ne sovittuna ajankohtana 

henkilökohtaisesti, jolloin tutkija voi tarkistaa ja keskustella kyselystä vielä. (Hirsjärvi 

2003, 183–184)  

Tässä projektissa omaisille jaettiin informoitu kysely ja vastaus ajaksi määritellään kak-

si viikkoa. Kysely informoitiin kesäjuhlissa ja samalla jaettiin kyselylomakkeet, jotka 

täytettiin omalla ajalla. Kyselyt palautettiin suljetussa kirjekuoressa kesäillassa sovit-

tuun paikkaan.  

Hoitohenkilöstölle kysely lähetettiin sähköpostiin webropol-ohjelman kautta ja vastaus 

ajaksi määriteltiin kaksi viikkoa. Kyselyihin asetettiin puoleen väliin muistutusviesti, hoi-

tajille sähköpostilla ja omaisille lähetettiin tekstiviesti vastaamisen mahdollisuudesta. 

Kyselyillä haettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin.  

Omaisille ja henkilökunnalle suunnatuissa kysely lomakkeissa on avoimia kysymyksiä 

ja strukturoituja kysymyksiä. Strukturoitujen kysymyksien vastaus vaihtoehdot olivat: 

kyllä-/ ei valintoja ja kyllä-/ ei-/ en tiedä valintoja. Kysely suoritettiin täysin anonyymisti, 

kyselyssä ei ollut yhtään henkilötietoa koskevaa kysymystä tai kartoitusta.  

Tässä kehittämisprojektissa Tietosuojalain (2016/679) mukaiset vaatimukset on otettu 

huomioon. Tämä kehittämisprojekti ei sisällä kehittämistyöhön osallistuneiden henkilöi-

den henkilötietoja. 

4.2 Aineiston analyysi 

Aineisto litteroitiin ja tehtiin määrällistä ja laadullista sisällön analyysiä. Tästä nousevia 

asioita lähdettiin työstämään eteenpäin. Henkilöstölle suunnattu kysely analysoitiin 

webropol -ohjelman avulla. Omaisten kyselyssä hyödynnettiin Excel-taulukointia. Laa-
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dullista sisällön analyysiä tehtiin hyödyntäen webropol- ohjelmistoa tai Excel-

taulukointia. 

Laadullinen aineiston analyysi voidaan ymmärtää näkökulmina tai tapana käydä sys-

temaattisesti aineistoa läpi etsimällä sisällöllisiä eroja tai yhteneväisyyksiä. Aineistosta 

saa helposti ymmärrettävää ja luettavaa. (Saaranen-Kauppinen& Puusniekka 2006)  

Määrällisen aineiston analyysissä pyritään selvittämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita 

ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä/ yleisyyttä. Määrällinen analyysi aloitetaan tilastollisella 

kuvaavalla analyysillä. (Valli 2018.) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kumpaakin menetelmää, jolloin saatiin kokonaisvaltai-

nen tulosten analyysi. Kumpaakin menetelmää voidaan käyttää yhdenaikaisesti ja ne 

tuovat tuloksiin hieman erinäkökulmasta tietoa. Näkökulmien yhdistäminen tuo yh-

teneväisen linjan tuloksien moninaisuudesta ja vertailtavuudesta. (Valli 2018.) 

Kysely suoritettiin yhtenä ajanjaksona. Kyselyn alussa käytettiin kyllä/ei ja kyllä/ei/en 

tiedä -valinta vaihtoehtoja ja lopussa avoimia kysymyksiä. Kysymyksien oli tarkoitus 

täydentää toisiaan ja madaltaa kynnystä vastata avoimiin kysymyksiin. Avointen kysy-

myksien etu on saada uusia ideoita ja ajatuksia koottua. Usein kuitenkin avoimiin ky-

symyksiin jätetään vastaamatta tai vastataan vierestä, jolloin avointen kysymyksien 

tulokset ovat hedelmättömiä. (Valli 2018, 114) Tämän kyselyn tarkoituksena avointen 

kysymyksien osalta oli saada uusia ideoita ja näkemyksiä. Kyselyn kyllä/ei valinta vaih-

toehtojen tarkoituksena oli herättää ajatuksia, joita voi täydentää avoimien kysymyksien 

vastauksiin.  
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5 KESKEISET TULOKSET 

Omaisille jaettiin kesäjuhlassa kyselylomakkeet, joissa oli saatekirje mukana (liite 1). 

Kesäjuhlat vietettiin kesäkuussa ja tällöin mukana oli 12 omaista. Yhdelle asukkaalle 

annettiin huoneeseen lomake, koska omaisia ei päässyt kesäjuhlaan mukaan. Kysely-

lomakkeita jaettiin yhteensä N 13 kappaletta. Kyselyyn vastausaikaa oli 2 viikkoa, jonka 

puolessa välissä lähetettiin muistutusviesti tekstiviestillä vastaamisen mahdollisuudes-

ta. Vastauksia saatiin vastausajan päättyessä 8 kappaletta (62 %). Yhden asukkaan 

omaiset jättivät kyselyyn luonnollisesti vastaamatta, koska asukas menehtyi kyselyn 

aikana. 

Hoitajille järjestettiin Webropol-kysely. Kysely lähetettiin sähköposti viestillä ja vastaus-

aikaa kyselyyn oli kaksi viikkoa. Vastausajan puolen väliin oli asetettu muistutusviesti. 

Muistutusviesti lähetettiin sähköpostiin vastaamisen mahdollisuudesta. Kyselyjä lähe-

tettiin 7 kappaletta ja vastauksia saatiin 4 kappaletta (57 %) kyselyn sulkeutumisaikaan 

mennessä. Hoitajista yksi oli lomalla kyseisenä ajanjaksolla. 

5.1 Omaisten kyselyn tulokset 

Kysymykset suunniteltiin kirjallisuuskatsauksen tuloksien pohjalta ja aiempien kyselyjen 

kysymyksiä hyödyntäen. Aiemmat kyselyt olivat Raisiossa suoritettu tyytyväisyys-

kyselyyn sekä ASLA-hankkeen kysely. Kyselyn osa-alueet perustuvat kirjallisuuskatsa-

uksen tuomiin tuloksiin, jossa Finne-Soverin (2011), Manssilan (2017) mukaan palve-

luasumisen kehittäminen yhteistyöllä ja moniammatillisesti luovat mahdollisuuden tu-

kea ikääntyneiden mahdollisuutta toimia omien voimavarojen mukaan. Yhteistyössä 

tiedonkululla ja vuorovaikutuksella on suuri vaikutus sen toimivuuteen. Manssila (2017) 

lisää myös, että hoivatiloja rakennettaessa on tärkeää ottaa käyttäjien mielipide mu-

kaan, lisäksi hänen mukaan omahoitajamalli tuo asukkaalle ja hänen omaisille luotta-

musta ja loi paremman yhteistyön asukkaan hyväksi. Finne-Soverin (2011) mukaan 

iäkkään siirtoja esimerkiksi ensiapuun tulisi välttää. Hoidon tulisi keskittyä hoitolaitok-

seen ja kehittää sinne toimivat palvelut. Koivisto (2018) toteaa myös palvelujen kehit-

tämisen olevan tärkeää, lisäksi ympäristön huomioiminen ja viihtyvyys korostuvat. 

Koivisto ym. (2018), Nyqvist 2016, Koskinen 2011 totesivat osallisuuden edistävän 

monia positiivisia tunteita ja vaikutuksia. Osallistumisessa tärkeää on yhdessä olo, 
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keskustelu ja vertaistuki. Osallisuudessa on omat vaikutus mahdollisuudet asioihin ja 

itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Ikä ei vaikuta osallisuuden ja osallistumisen 

mahdollisuuksiin, terveydelliset syyt voivat laskea osallisuutta. Koivisto (2018), lisää 

kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen tunteet sekä yhdessä ideoiminen ovat keskeisiä 

elementtejä osallisuudessa. Koskisen (2012) mukaan yli 75-vuotiailla elämänlaatu 

heikkenee jyrkästi, nämä ovat terveyteen liittyviä elämänlaadun osa-alueita. Osallisuut-

ta tulisi tukea tämänkin jälkeen. Finne-Soverin (2011) mukaan taas fyysisen toiminta-

kyvyn huononeminen laskee elämänlaatua ja päätöksenteon mahdollisuuksia. Tällöin 

yhteistyö omaisten kanssa on merkityksellistä. 

Tämän lisäksi laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-

siaali- ja terveyspalveluista § 14 säädetään pitkäaikaisen hoidon ja huolenpitoa toteut-

tamista ohjaavat periaatteet. Näissä periaatteissa iäkkään henkilön palvelut on toteutet-

tava niin, että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkää-

seen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. 

(Finlex 

Tuloksien pohjalta kehittämisprojektin omaisten kysely jaettiin viiteen osa-alueeseen:  

1. tiedonkulkuun ja omaisten osallistumiseen 

2. itsemääräämisoikeus ja asukkaiden osallisuus  

3. henkilöstö ja omahoitaja 

4. päivittäinen toiminta ja ohjelma  

5. viihtyvyys ja kodinomaisuus.   

Tiedonkulku osa-alueessa kysymykset (1-3) kohdistuivat tiedonkulkuun asukkaiden 

hoidosta omaisille, asukkaan historian tuntemiseen sekä omaisten osallistumiseen hoi-

to- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.  

Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen kuusi omaisista vastasi osallistuvan hoito- ja 

palvelusuunnitelman laatimiseen yhdessä henkilöstön ja asukkaan kanssa. Omaisista 

kaksi eivät osallistu. (taulukko 1) 

Asukkaan historian selvittämisessä seitsemän omaista vastasi, että asiaa on kartoitettu 

hoito- ja palvelusuunnitelma palaverissa tai muussa yhteydessä. Yksi omaisista vastasi 

kyselyssä, ettei asiaa ole selvitetty. (taulukko 1) 
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Kolmas kysymys käsitteli tiedon saantia läheisen hoidosta. Kuusi omaisista oli sitä 

mieltä, että saavat riittävästi tietoa asukkaan hoidosta. Yksi omainen oli sitä mieltä, 

ettei saa riittävästi tietoa hoidosta. Yksi oli vastannut kummatkin vaihtoehdot (taulukko 

1).  

Taulukko 1 Tiedonkulku ja omaisten osallistuminen 

 

Itsemääräämisoikeudesta ja asukkaan osallisuuden kysymyksissä kysyttiin asukkaan 

mahdollisuudesta ruokailla itselleen sopivana ajankohtana. Omaisista neljä oli sitä 

mieltä, että asukas voi ruokailla itselleen sopivana ajankohtana. Omaisista kolme oli 

sitä mieltä, ettei asukas voi syödä itselleen sopivana ajankohtana. Yksi omaisista ei 

tiennyt, saako asukas syödä itselleen sopivana ajankohtana. Lisäksi omaisista kuusi ei 

osallistu läheisensä avustamiseen ruokailussa ja kaksi omaisista vastasi osallistuvan 

avustamiseen ruokailussa. (Taulukko 2) 

Asukkaan mahdollisuudesta päättää itse vaatetuksesta oli kuusi omaista sitä mieltä, 

että asukas saa itse päättää vaatetuksensa. Yksi omainen oli sitä mieltä, ettei asukas 

saa päättää vaatetustaan. Yksi omaisista vastasi, ettei tiedä saako asukas päättää 

vaatetuksensa. (taulukko 2) 

Seuraavassa kysymyksessä haluttiin selvittää: saako asukas käydä suihkussa niin 

usein kuin haluaa? Vastauksissa kolmen omaisen mukaan asukkaat eivät saa käydä 

suihkussa niin usein kun haluaa. Viisi omaisista ei tiennyt saako asukas käydä suih-
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kussa niin usein kun haluaa. Kukaan omaisista ei vastannut kyllä vaihtoehtoa tässä 

kysymyksessä. Yhdessä ei-vastauksen kohdassa oli kommentoitu: ”yksin ei pysty”. 

(taulukko 2) 

Kaikkien omaisten mukaan asukkaat saavat tehdä itse asioita omien voimavarojen 

mukaisesti. (taulukko 2) 

Taulukko 2 Itsemääräämisoikeus ja osallisuus 

 

Seuraavat osa-alueen kysymykset liittyivät henkilöstöön ja heidän aikaan viettää aikaa 

asukkaan kanssa. Neljän omaisen mukaan hoitajilla ei ole tarpeeksi aikaa asukkaiden 

kanssa ja kolmen omaisen mukaan hoitajilla on riittävästi aikaa asukkaille. Yksi omai-

sista oli vastannut kummatkin vaihtoehdot. Tätä vastausta ei voitu tuloksissa huomioi-

da. (taulukko 3)  

Neljän omaisen mukaan asukkaiden omahoitajilla on aikaa viettää aikaa oman asuk-

kaan kanssa. Kolmen omaisen mukaan aikaa ei ole riittävästi. Yksi omainen oli kom-

mentoinut ei-kohdassa: ”kuka on omahoitaja?”. Yksi omaisista oli jättänyt vastaamatta 

kohtaan, joten tätä tulosta ei voitu taulukoida. (taulukko 3) 

Omahoitajien yhteydenpitoon omaisten kanssa: kuusi omaisista koki, etteivät omahoi-

tajat ole säännöllisesti yhteydessä heihin. Kahden omaisen mukaan omahoitaja on 

yhteydessä säännöllisesti. (taulukko 3) 
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Taulukko 3 Henkilöstön yhteydenpito omaisiin ja ajankäyttö asukkaisiin. 

 

Päivittäisessä toiminnassa ja ohjelmassa kysyttiin, ulkoilun mahdollisuudesta ja riittä-

vyydestä. Omaisista viisi oli sitä mieltä, ettei asukas pääse riittävästi ulkoilemaan. Kol-

men omaisen mukaan pääse riittävästi ulkoilemaan. Omaisista viisi osallistuu ulkoiluun 

asukkaan kanssa ja kaksi omaisista ei osallistu ulkoiluun. Yksi omaisista oli vastannut 

kummatkin vaihtoehdot. Tätä vastausta ei voitu hyödyntää tuloksissa. (taulukko 4) 

Toiminnan ja ohjelman riittävyydestä kysyttäessä puolet omaisista vasta, että toimintaa 

ja ohjelmaa on riittävästi ja toiset puolet omaisista vastasivat, ettei ohjelmaa ja toimin-

taa ole riittävästi. Omaisten tietoa siitä: mitä ohjelmaa järjestetään? Vastasi viisi omais-

ta, että tietää mitä ohjelmaa järjestetään. Kolme omaisista vastasi, ettei tiedä mitä oh-

jemaa järjestetään. (taulukko 4) 

Asukkaiden yksinäisyydestä kysyttäessä viisi omaista vastasi, ettei asukas koe yksi-

näisyyttä. Kahden omaisen mukaan asukas kokee yksinäisyyttä. Yksi omaisista oli jät-

tänyt vastaamatta kohtaan, joten tätä tulosta ei voitu taulukoida. (taulukko 4) 

Turva-hoivahälytysjärjestelmän turvallisuuden tunnetta lisäävänä tekijänä asukkaille oli 

kuuden omaisen mukaan lisäävä tekijä. Kaksi omaisista ei tiennyt lisääkö turva-

hoivahälytysjärjestelmä asukkaan turvallisuudentunnetta. (taulukko 4) 
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Taulukko 4 Päivittäinen toiminta ja ohjelma 

 

Viihtyvyyden ja kodinomaisuuteen liittyvissä suljetuissa kysymyksissä seitsemän omai-

sen mukaan yleiset tilat ovat viihtyisiä ja kodinomaisia. Yhden omaisen mukaan tilat 

eivät ole viihtyisiä ja kodinomaisia. Omaisten osallistumisesta asukkaan asunnon si-

sustukseen ja viihtyvyyteen seitsemän omaisista osallistui. Yksi omaisista oli vastannut 

kummatkin vaihtoehdot. Tätä vastausta ei voitu käyttää tuloksissa. (Taulukko 5) 

Taulukko 5 Yleisten tilojen kodinomaisuus ja viihtyvyys. 
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Avoimiin kysymyksiin oli neljä omaista vastannut. Avoimet kysymykset olivat: 

Millä tavoin Maunu olisi läheisellenne kodinomaisempi paikka asua?  

Minkälaisella toiminnalla ja kohtelulla yksittäinen hoitaja voisi edesauttaa lä-

heisesi yksilöllistä kohtaamista- tavoitteena asukaslähtöinen Maunu?  

Mitä mielestänne pitäisi olla enemmän tai vähemmän?  

Muita ajatuksia/ kehittämisehdotuksia/ parannuksia? 

Omaisten vastauksista nousi esille, että Maunussa on ”hyvä asua” mutta arkipäivisin 

tiloja käyttää myös esim. päivätoiminta ja erilaiset kuntosaliryhmät, jolloin ”kodinomai-

suus häviää” ja yleiset tilat kuvattiin ”ralliradoiksi”. Tässä kohtaan toivomus oli tilojen 

uudelleen käytön suunnittelussa, mikäli tämä on mahdollista.  

Omaiset nostivat esille myös hoitajien merkitykset viihtyvyyteen: huumoria ja juttelua 

asukkaiden kanssa, sekä asukkaiden arvostus nousi esille mm. oveen koputtamisen ja 

aamupala asukkaan oman aikataulun mukaisesti, olivat omaisten näkökulmasta tärkei-

tä asioita.  

Omaisten vastauksista esille nousi vahvasti kunnioittava kohtaaminen, joka on välittä-

vää, mutkatonta ja kuuntelevaa. Tällöin ollaan aidosti asukkaan kanssa, sekä vietetään 

aikaa/ juttutuokioita asukkaan kanssa ja kysellään voinnista. ”Muistaa miten halaisit 

itseäsi kohdeltavan samassa tilanteessa, kun on avuton.” oli yksi kommentti tässä koh-

taa. Lisäksi toivottiin, ettei hoitajien kohtaamisessa olisi ”pomotusta” ja oikeassa ole-

mista.  

Omaisten vastauksista selkeästi esille nousi hoitajien määrä, jota kuvattiin: ” enemmän 

auttavia käsiä”, ”enemmän hoitajia ehdottomasti!” ja ”vähintään yksi hoitaja lisää esim. 

kylvettäjä. Päivittää hoitajien jaksaminen”. Omaisten huoli henkilöstön riittävyydestä ja 

jaksamisesta tuli tämän kysymyksen myötä esille.  

Omaiset nostivat tämän asian lisäksi esille asukastoiminnan. Toimintaa toivottiin olevan 

asukkaan jaksamisen mukaan. Omaiset toivoivat ohjelmaan ja asukastoimintaan lisää: 

jumppaa, eläinvierailuja, pientä ohjelmaa, käsillä tekemistä ja vierailuja yleisesti.  

Henkilökunnan lomien aikana sijaisten perehdytys, jolla turvataan tiedonkulku. Asu-

kashuoneista esiin nousi mm. siisteys. ”Asukkaan huone on hänen kotinsa. Siisti huone 

on kodikas, ei hienot huonekalut sitä tuo?!” oli yhden omaisen kommentti. Yhdessä 
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vastauksessa oli myös maininta talon/ yksikön koosta, jonka mukaan pieni yksikkö on 

parempi kuin suuri yksikkö. 

5.2  Hoitajien kyselyn tulokset 

Hoitajien kyselyssä kysymyksiä oli yhteensä 13, joihin liittyi osittain avoimia tarkentavia 

kysymyksiä ja yksittäin avoimia kysymyksiä. Hoitajien kysely on muokattu soveltuvin 

osin omaisten kyselyn kanssa saman sisältöiseksi. Kyselyn alussa oli saatekirje (liite 

1). 

Tiedätkö oman asukkaasi historiaa (esim. mieltymykset, inhokit, ammatti, harras-

tukset)? 

Puolet hoitajista oli sitä mieltä, että tietävät asukkaan historia. Toiset puolet eivät tiedä 

asukkaan historiaa. (Taulukko 6) 

Vietätkö aikaa oman asukkaasi kanssa? 

Kolme hoitajista viettää aikaa oman asukkaan kanssa ja yksi hoitajista ei vietä aikaa 

oman asukkaan kanssa. (Taulukko 6). Vastaus vaihtoehtoon Kyllä, liittyi avoinlisäky-

symys: miten? 

Avoimeen tekstikenttään annettujen vastauksien yhteenveto: 

Hoitajat viettävät aikaa asukkaiden kanssa keskustelemalla heidän kanssaan. Lisäksi 

ajan salliessa hoitajat lähtevät asukkaiden kanssa talon ulkopuolelle esim. kahville, 

kauppaan tai ulkoilemaan. 

Koetko, että sinulla on riittävästi aikaa oma asukkaan kanssa? 

Kaikki hoitajat kokivat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa omalle asukkaalle. (Taulukko 6). 

Oletko säännöllisesti yhteydessä omaisiin? 

Kolme hoitajaa vastasi, että ovat säännöllisesti yhteydessä omaisiin. Yksi hoitajista 

vastasi, ettei ole säännöllisesti yhteydessä omaisiin. (Taulukko 6).  

Taulukko 6 Oman asukkaan kanssa yhteistyö ja yhteydenpito omaisiin 
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Käytkö asukkaiden kanssa ulkoilemassa? 

Hoitajista kolme vastasi ulkoilevansa asukkaiden kanssa. Yksi hoitajista vastasi, ettei 

ulkoile asukkaiden kanssa. (Taulukko 7). 

Onko asukkailla mahdollisuus päättää suihkupäivä? 

Yhden hoitajan mukaan asukkailla on mahdollisuus päättää suihkupäivä, kolmen hoita-

jan mukaan asukkailla ei ole mahdollisuutta päättää suihkupäiväänsä. (Taulukko 7). 

Annatko asukkaiden osallistua toimiin mahdollisimman paljon (esim. ruokailu, 

liikkuminen, vaatetus, pesut)? 

Kaikki hoitajat vastasivat, että antavat asukkaiden osallistua itse toimiin niin paljonkuin 

mahdollista. (Taulukko 7). Annettuun kyllä vaihtoehtoon liittyi avoin lisäkysymys: millä 

tavoin? 

Avoimeen tekstikenttään annettujen vastauksien yhteenveto: 

Hoitajat antavat asukkaiden tehdä ja toimia omien voimavarojen mukaisesti kannusta-

malla ja ohjaamalla. Tuetaan omatoimisuutta ja avustetaan tarvittaessa. ”Asukas saa 

osallistua kaikkeen toimintaan voimavarojensa mukaan. Moni asukas kokee itsensä 

arvokkaaksi saadessaan osallistua itsensä huolenpitoon.” Annetaan asukkaiden päät-

tää esim. mitkä vaatteet laitetaan päälle. 
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Kokevatko mielestäsi asukkaat yksinäisyyttä? 

Kaikkien hoitajien mielestä asukkaat kokevat yksinäisyyttä. Kyllä vaihtoehtoon liittyi 

avoin lisäkysymys: millä tavoin yksinäisyyttä voidaan vähentää? 

 Avoimeen tekstikenttään annettujen vastauksien yhteenveto: 

Hoitajien mukaan yksinäisyyttä voitaisiin vähentää: lisäämällä hoitajien aikaa keskuste-

luun ja ajanviettämiseen asukkaan kanssa. Tällä hetkellä hoitajat kokevat, ettei heillä 

ole riittävästi aikaa asukkaiden kanssa. Yhdessä vastauksessa ratkaisuksi vähentää 

asukkaiden yksinäisyyttä nousi henkilökunnan lisääminen.  

Luoko turva-hoivahälytysjärjestelmä turvallisuutta hoitajille? 

Kolmen hoitajan mukaan turva-hoivahälytysjärjestelmä luo turvallisuuden tunnetta hoi-

tajille. Yhden hoitajan mukaan turva-hoivahälytysjärjestelmä ei tuo turvallisuuden tun-

netta hoitajille. 

Taulukko 7 Asukkaiden mahdollisuus osallistua, asukkaiden yksinäisyys ja turvahoiva-

järjestelmä. 

 

Ovatko mielestäsi yleiset tilat viihtyisiä ja kodinomaisia? 
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Yhden hoitajan mukaan yleiset tilat ovat kodinomaisia ja viihtyisiä. Kolmen hoitajan 

mukaan yleiset tilat eivät ole viihtyisiä ja kodinomaisia. 

Taulukko 8 Yleisten tilojen viihtyvyys. 

 

Millä tavoin parantaisit viihtyvyyttä ja kodinmaisuutta? 

Tämä kysymys oli avoin kysymys, johon kaikki vastasivat. Hoitajien mukaan viihtyvyyt-

tä ja kodinomaisuutta voidaan parantaa sisustamalla ja tuomalla asukkaiden kädenjälki 

esille vaihtuvin teemoin. Uudet kalusteet ja korjaukset ovat tuoneet jo kodikkuutta. 

Kahden hoitajan mukaan kodikkuutta ei voi juurikaan parantaa, koska talon malli on 

huono ja liian sokkeloinen, lisäksi yhteistä tilaa on liian vähän. 

Millä tavoin parantaisit tai kehittäisit hoitoa asukaslähtöisempään suuntaan? 

Tämä oli avoin kysymys, johon kaikki vastasivat. Hoitajien mukaan asukaslähtöisem-

pää hoitoa voidaan kehittää ja parantaa hoitajia lisäämällä. Tämän myötä aikaa olisi 

enemmän asukasta kohtaan, jolloin hoito olisi yksilöllistä. ”Tällä hetkellä hoitajat eivät 

kerkeä tekemään mitään ”lisää”. Vain pakolliset.”, nousi yhdessä vastauksessa esille. 

Parityöskentelyn lisääminen nousi myös esille. Asukkaiden mielipiteen kuuntelu nousi 

myös esille: ”Asukkaan mielipidettä tulisi kuunnella entistä enemmän ja kehittää hoito- 

ja huolenpito työtä sen mukaan. Hoitajien tulisi työssään miettiä työtään asukaslähtöi-

sesti. Ei hoitajalähtöisesti.”  

Muita parannusehdotuksia? 
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Tämä oli avoinkysymys, johon kaikki vastasivat. Hoitajien mukaan keittiöön oma henki-

lö, hoitoavustaja tai hoitaja lisää parantaisi huomattavasti hoitajien työskentelyä. Esille 

nousi myös asukkaiden omaiset, jotka ”voisivat olla myös aktiivisia osallistujia asuk-

kaan hoito- ja huolenpitoa ajatellen. Omaisia voisi informoida siitä, miten he voisivat 

osallistua asukkaan arkeen.”. 

5.3 Tulosten yhteenvetoa, vertailua ja arviointia 

Tulosten yhteenvetoa, vertailua ja arviointia 

Tuloksia vertailtaessa soveltuvin osin haluttiin tarkastella omaisten ja hoitajien näke-

myksiä. Vastauksien vertailussa nähtiin myös kehittämistä kaipaavia kohtia ja eroavai-

suuksia vastauksissa, joita olisi hyvä miettiä tarkemmin. Vertailuun valittiin soveltuvat 

kysymykset ja niiden kyllä-vastaukset omaisten ja hoitajien vastauksista. Kahdessa 

kysymyskohdassa: Viettääkö hoitajat aikaa asukkaiden kanssa ja onko aika riittävä 

kohdassa? Omaisten vastauksissa oli yksi vastaajista vastannut kummatkin vaihtoeh-

dot ja toisessa kohtaa yksi vastaajista jättänyt kokonaan vastaamatta. Tässä kohtaa 

jätettiin nämä huomioimatta ja prosenttiosuudet laskettiin N7 mukaan. (Kuvio 14). 
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Kuvio 4 Omaisten ja hoitajien kyllä-vastausten vertailua 

Omaisten mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä tai muussa 

yhteydessä on kysytty asukkaan historiaa. Hoitajista puolet tietävät asukkaiden histori-

aa. Asukkaiden historiaa selvitetään mutta jääkö tieto esimerkiksi omahoitajalle, koska 

vain osa hoitajista tietävät asukkaiden historiaa.  

Suurin osa omaisista ovat sitä mieltä, etteivät hoitajat ole heihin yhteydessä riittävästi. 

Hoitajien mukaan suurin osa hoitajista on säännöllisesti yhteydessä omaisiin. Tässä 

kohtaa ei selvitetty eri yhteydenpito muotoja.  

Omaisten ja hoitajien mukaan, hoitajat viettävät jonkin verran aikaa asukkaiden kanssa 

mutta aika ei ole riittävä. Omaisten mukaan asukkaat eivät pääse tarpeeksi ulkoile-

maan. Kysymyksissä ei kuitenkaan selvitetty: Moniko asukas haluaa ulkoilemaan, kos-

ka osa asukkaista ei halua ulkoilemaan. Osa omaisista avustaa läheisensä ulkoilussa 

ja osa omaisista ei osallistu ulkoilemiseen läheisensä kanssa. Hoitajista kuitenkin suu-

rin osa käy ulkoilemassa asukkaiden kanssa. 
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Hoitajien mukaan asukkailla ei ole mahdollisuutta päättää suihkupäivää.  Suurin osa 

omaisista ei tiedä, saako asukas käydä suihkussa niin usein kuin haluaa. Asukkaat 

saavat osallistua omien voimavarojensa mukaan. Heitä kannustetaan, ohjataan ja au-

tetaan toimissa, myös omaiset ovat samaa mieltä asiasta. 

Asuntojen kodikkuutta omaiset lisäävät sisustamalla ja suurin osa omaisista osallistuu 

sisustamiseen asukkaan omilla tavaroilla ja huonekaluilla. Omaisten mielestä myös 

yleiset tilat ovat kodikkaat ja viihtyisät.  

Hoitajien mukaan taas yleiset tilat eivät ole viihtyisiä ja kodinomaisia. Yleisten tilojen 

viihtyvyyttä ja kodikkuutta parannettaisiin sisustamalla. Osa hoitajista haluaisi saada 

asukkaiden kädenjäljen esille. Rakennuksen malli oli muutaman hoitajan mielestä huo-

no, joka haittaa sisustamista, lisäksi rakennuksessa on paljon käytävää ja sokkelomais-

ta kulkea.  

Asukkaiden yksinäisyys koettiin eritavoin omaisten ja hoitajien kesken. Omaisten mu-

kaan asukkaat eivät pääsääntöisesti koe yksinäisyyttä. Hoitajien mukaan asukkaat 

kokevat yksinäisyyttä.  

Turva-hoivahälytysjärjestelmä koettiin omaisten ja hoitajien näkökulmasta tuovan tur-

vallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, niin asukkaille kuin hoitajille. 

Avointen kysymyksien vastauksien pohjalta koottiin omaisten ja hoitajien kehittämiseh-

dotukset yhteenvedoksi:  

Millä tavoin parannetaan viihtyvyyttä ja kodinomaisuutta:  

Omaisten mukaan: 

 Hoitajien merkitys työilmailmapiiriin ja huumoriin, jotka vaikuttavat asukkaiden 

viihtyvyyteen ja kotoisuuteen.  

 Asukkaiden arvostus ja esim. oveen koputetaan huoneeseen mentäessä. 

Asunnot ovat asukkaiden koteja.  

 Asukashuoneet pidetään siistinä.   

 Arkipäivisin esiin nousi mm. talossa toimiva päivätoiminta ja erilaiset kuntosali-

ryhmät, jotka tuovat mehua ja rauhattomuutta taloon. Nämä asiat vähentävät 

kodinomaisuutta 
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Hoitajien mukaan: 

 Asukkaiden kädenjälki esille esim. askartelut/maalaukset, jotka vaihtuvat sään-

nöllisin väliajoin.  

 Uudet kalusteet ja korjaukset tuoneet viihtyvyyttä mutta vielä voisi sisustamalla 

lisätä kodikkuutta ja viihtyvyyttä. 

 Osasta vastauksista nousi esille, ettei kodikkuutta voi lisätä, koska rakennus lii-

an sokkeloinen ja yhteistä tilaa liian vähän.  

Millä tavoin asukaslähtöisyyttä voidaan kehittää/ parantaa? 

Omaisten mukaan: 

 Muistaa miten haluaisit itseäsi kohdeltavan samassa tilanteessa, kun on avu-

ton” 

 Kunnioittava kohtaaminen, joka on välittävää, mutkatonta ja kuuntelevaa. Koh-

taaminen ei olisi ”pomotusta ja oikeassa olemista”. 

 Aito läsnäolo, sekä antaa aikaa asukkaalle ja keskustelemalla asukkaan kans-

sa. Kysytään asukkaan vointia ja pidetään pieniä juttutuokioita. 

 Kuunnella asukkaan mielipidettä ja toimitaan sen mukaan. 

 Sopivalla määrällä toimintaa ja ohjelmaa, sekä kuntoa ylläpitämällä. 

 Asukkaiden oman aikataulun noudattaminen esim. aamupala, kun herää. Huo-

mioidaan yksilölliset tarpeet paremmin. 

Hoitajien mukaan: 

 Asukkaiden mielipiteiden kuunteleminen 

 Työskentely asukaslähtöisesti, ei hoitajalähtöisesti 

 Parityöskentelyn lisääminen 

Muita parannus/kehittämisehdotuksia? 

Omaisten mukaan: 
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 Tiedonkulku esim. lomien aikana ja sijaisten perehdyttäminen 

Omaisten vastauksista nousi esille huoli hoitajien riittävyydestä. Enemmän hoitajia 

ja auttavia käsiä nousivat selkeinten esille ja hoitajien jaksaminen. Hoitajien jaksa-

minen vaikuttaa asukkaan hyvinvointiin.  

Sijaisten kouluttaminen koettiin tärkeäksi, erityisesti kesäaikaan, jolloin on vakituis-

ta henkilökuntaa lomalla. Tällöin on vaarana tiedonkulun katkeaminen. Omaisten 

huolena oli informaation kulku eri tilanteissa. 

Hoitajien mukaan: 

 Omaiset mukaan toimintaan heidän mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyö 

omaisten kanssa 

Hoitajien vastauksissa nousi myös selkeästi esille tarve keittiötyöntekijälle/ hoito-

avustajalle tai hoitajalle. Asukkaiden osallisuutta ja sen mahdollisuutta voidaan pa-

rantaa henkilöstö määrää lisäämällä. Riittävän ajan antamista asukkaille perustel-

tiin myös tällä. 

 

 

 

 

 

 

 Hoitajien riittävyys ja jaksaminen nousivat vahvasti esille 

 Toimintaa ja ohjelmaa asukkaille voinnin ja jaksamisen mukaan esim.: eläinvie-

railuja, käsillä tekemistä, pieniä ohjelmaa ja erilaiset jumpat 
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6 VÄLISEMINAARI: KOHTI MUUTOSTA 

Tämän kehittämisprojektin neljäs sykli oli väliseminaari. Väliseminaari käytiin työyhtei-

sössä hoitajien kanssa, jossa keskusteltiin kyselyn tuloksista ja mietittiin kehittämisaja-

tuksia ja ehdotuksia. Hoitajat nostivat asioita esille toiminnan kehittämisen näkökulmas-

ta. Tuloksia käytiin tarkoin läpi, jossa toteutui reflektiivinen ajattelu. Tarkasteltiin omia 

toimintamalleja, ajatustapoja ja kokemuksia. Reflektion avulla pyrittiin ymmärtämään 

asioita uudella tavalla ja näin kehittämään toimintaa. (Valli 2018, 222) Tässä kohtaa 

tämä näkyi tuloksien käsittelyssä ja niiden kehittämisessä uusiksi toimintamalleiksi.  

Keskeisimmiksi asioiksi nousivat parityöskentelyn lisääminen asukkaiden hoidon miel-

lyttävyyttä perustellen. Huonokuntoista ja saattohoitovaiheessa olevaa vanhusta on 

mukavampi ja hänelle itselleen miellyttävämpää hoitaa kahden hoitajan avuin. 

Yhteydenpitoon mietittiin sopivaa ratkaisua mm. sähköposti, tekstiviesti, viestivihko, 

puhelu yms. Tätä asiaa haluttiin lähteä kehittämään niin, että haastatellaan omaisia 

hoitopalaverissa tai muussa yhteydessä: mikä olisi heille sopivin tapa omahoitajan pi-

tää yhteyttä. Hoitajat haluavat selvittää: toivovatko omaiset yhteydenpidon puhelimitse 

vai onko sähköposti luonnollinen tapa nykypäivänä. Näitä asioita ei ole ennen kartoitet-

tu.  

Suihkupäiviä ei ole mahdollista lisätä mutta esimerkiksi päiviä voidaan muuttaa. Tämä 

asia on ollut jo työskentelyssä, samoin valinnanvara: haluaako aamulla suihkuun vai 

illalla. Suihku on kuitenkin aina asukkaan voinnin mukaan. 

Aamupala tarjoillaan jo joustavana kellon aikana. Mietittiin hoitajien kanssa, miten 

omaisille saatetaan tämä tiedoksi. Kokeiluehdotukseksi muodostui: päivittää uusi versio 

ruokailujen aikataulusta, jossa on nähtävissä selkeästi liukuvat ruokailuajat. Lounas on 

ainut ruokailuista, joka on ns. sidottu tarkemmin kellon aikaan, koska ruoka toimitetaan 

suoraan keittiöstä lämpimänä. Keittiöön voidaan vaikuttaa ruokatoivein viikonloppuisin 

ja päivällisruoissa, mietitään suunnitelmaa toteuttaa erilaisia ruokatoiveita. 

Toimintaa on talossa erimuotoisena, hoitajien mukaan kaikki omaiset eivät ole tietoisia, 

mitä ohjelmaa on. Kaikki omaiset eivät lue ilmoitustaulua, jossa on ohjelmat esiteltynä. 

Kysymykseksi muodostui: Miten informoidaan omaisia tapahtumista ja samalla voisi 

toivottaa heidät tervetulleeksi tapahtumiin, koska kaikki ohjelmat ja tapahtumat ovat 

myös heille avoimia. Vastaukseksi muodostui: ”tänään/ tällä viikolla taulu”, jossa olisi 
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pelkästään sen päivän tai viikon ohjelmat koottuna. Lisäksi selvitellään, miten voitaisiin 

lisätä ja monipuolistaa säännöllisesti käyviä vierailijoita esim. koirakaverit, jotka käyvät 

asukkaita tervehtimässä. Päiväkodin lapset käyvät laulamassa ja esiintymässä. Välillä 

yläkoulusta käy nuoria ulkoiluttamassa asukkaita. Tämän yhteistyön lisäämisen mah-

dollisuutta selvitellään. 

Asukkaiden huoneisiin päivitetään ”taulu” liukuvista ruoka-ajoista. Tähän tauluun liite-

tään tieto myös huoneen siivouspäivästä ja nimetty omahoitaja. 

Hoitajat toivoivat myös asukkaiden asukaspalaverit takaisin käyttöön, jolloin saadaan 

asukkaiden toiveet ja mielipiteet mahdollisesti paremmin esille. Asukaspalavereja on 

aiemmin ollut kerran kuussa, jolloin kokoonnutaan kahvin äärelle keskustelemaan. 

Asukaspalaverit ovat hoitajien ja asukkaiden yhteistyötä., jossa haetaan keskustele-

malla asukkaiden mielipiteitä ja toiveita vaihtuvin teemoin. Asukas palaverit ovat hoita-

jien pitämiä ja järjestämiä kokouksia. Asukaspalavereissa käsitellään esimerkiksi erilai-

sia toiveita ruoista, kesäretkien kohteista ja ajatuksia mielekkäästä tekemisestä. 

Näiden suunnitelmien pohjalta käynnistyi kehittämisprojektin seuraava sykli. Tässä 

syklissä suunnitelmat lähdettiin toteuttamaan ja kehittämään toimintaa. Keväälle 2019 

suunniteltiin vielä ”yhden kysymyksen” -kysymyslomake hoitajille. Tässä haluttiin selvit-

tää Onko saavutettu muutosta asukaslähtöisempään työskentelyyn ja viihtyvyyttä saatu 

lisättyä niin, että asukas saa mahdollisuuden osallisuuteen ja olla toimijana omissa 

asioissaan? 

Väliseminaarin kehittämiskohteita työstettiin noin 5 kuukautta ja asukaslähtöisempää 

hoitotyötä kehitettiin. Kehittämisprojektin viimeisessä vaiheessa haluttiin selvittää ta-

pahtunutta muutosta. Kysely oli hoitajien näkökulmasta. Onko tapahtunut positiivista 

muutosta asukkaiden osallisuuden mahdollisuudessa ja palveluasumisen viihtyvyyttä 

saatu lisättyä. Hoitajille tehtiin Huhti-toukokuun 2019 vaihteessa vielä yhden kysymyk-

sen kysely. Kysymys oli: 

1. Onko tapahtunut muutosta? Perustele vastauksesi. 

Vastausaikaa oli kaksi viikkoa ja kysymyksen mukana oli tuloste keskeisistä tuloksista 

ja väliseminaarin suunnitelmasta. Kysymys esitettiin aiemman kyselyn saajille, kaksi 

hoitajista oli poissa vastausajan. Vastauksia saatiin kolmelta (N3) hoitajalta määräai-

kaan mennessä.  
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Hoitajien mukaansa muutosta ja kehittämistä on tapahtunut. Väliseminaarissa esitettyi-

hin asioihin on tehty käytännön muutoksia. Hoitotyötä on kehitetty joustavaksi ja aiem-

paa enemmän kiinnitetään huomiota asukkaiden omaan rytmiin nousta ylös tai mennä 

nukkumaan, vaatetukseen ja toivomuksiin. Itsemääräämisoikeutta on vahvistettu ja 

samalla tarjoutuu mahdollisuus osallisuuteen. Tarpeen mukaan hoitajia hoitamassa on 

yksi tai kaksi.  

Aamiainen tarjoillaan joustavasti nykyisellään, asukkaiden huoneisiin on päivitetty ruo-

kailuajat, josta selviää myös huoneen siivouspäivä ja nimetty omahoitaja. Tällä tavoin 

asukkaat ja omaiset saavat tietoa ja tarkennusta näihin käytännön asioihin.  

Kehittämistä on myös tapahtunut tiedonkulun varmistamisen osalta. Raportointiin on 

kehitetty tarkistuslista, jossa keskeiset asiat raportoinnista koottu lyhyesti yhteen. Pe-

rehdytys materiaali on päivitetty ja parannettu vastaamaan tarvetta entistä paremmin. 

Hoitajien mukaan asioita on alettu enemmän miettimään ja suunnittelemaan tarkem-

min. Esimerkiksi: Miten asioita tuodaan esille, jotta kaikilla olisi sama tieto, lisäksi aa-

mu- ja iltatyö listoja tarkennettu niin, että tieto saadaan mahdollisimman tarkasti niistä. 

Aina voi palata listaan, eikä kaikki tieto ole muistin varassa. 

Omaisten kanssa yhteydenpitoon on kiinnitetty huomiota, millä tavoin he haluavat yh-

teydenpidon olevan. Näitä asioita jatkossa selvitetään hoito- ja palvelusuunnitelma pa-

lavereissa. Hoito- ja palvelusuunnitelma palavereihin osallistuu omainen/ omaiset, asu-

kas, omahoitaja ja sairaanhoitaja. Palaveriin osallistuminen on vapaaehtoista mutta 

hoito- ja palvelusuunnitelma annetaan aina luettavaksi omaiselle ja asukkaalle hänen 

voimavarojen mukaan.  

Ulko-oven viereen on hankittu omaisille infotaulu, jossa on kaikki talossa tapahtuvat 

ohjelmat heti nähtävillä ja samalla pystymme tervetulleeksi toivottamaan myös omaiset 

mukaan tapahtumiin. Näin saadaan mahdollisuus luoda tiivistä yhteistyötä omaisten 

kanssa asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Läheisten kanssa yhdessä tekeminen 

on merkityksellistä asukkaalle. 

Kotirannan (2012) mukaan omaisten ja ammattihenkilöstön välinen tukee asukas- ja 

perhelähtöisyyttä. Tätä yhteistyömuotoa kutsutaan omaisyhteistyöksi, jossa asukas on 

keskiössä. Yhteistyö vahvistaa asukaslähtöistä toimintakulttuuria. On merkittävää 

huomioida mitä omaisilla on annettavaa hoitokodin arkeen. Omaisyhteistyössä on kes-

keistä rakentaa luottamuksellinen suhde, jossa voi avoimesti keskustella asioista ja 
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yhdessä sopia hoidosta. Omaisten mahdollisuus osallistua läheisensä arkeen tärkeää 

ja ammattihenkilöstön antama tuki. 
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Kehittämisprojektin tarkoituksena on löytää luotettavasti uusia ratkaisuja. Kehittämis-

projektin luotettavuus ja eettisyys liittyy palautteeseen ja syklien moninkertaiseen läpi-

käymiseen. (Anttila 2014.) Tässä kehittämisprojektissa syklit käytiin useaan kertaan 

läpi ja muutettiin toimintaa tarpeen mukaan. Kirjallisuuskatsauksesta luotiin tieto perus-

ta kehittämiselle. Henkilöstön kanssa suunnitelmien laadinta uuden syklin alkaessa ja 

sen seuranta mahdollistivat uusien ratkaisujen kehittämisen. Projekti ja ohjausryhmän 

tuki ja mielipiteiden vaihto toi asioita eritavalla esille, jolloin syklin tarkistaminen tapah-

tui taas uudelleen. Palautetta saatiin koulun ja organisaation eri tasoilla työskenteleviltä 

säännöllisesti.  

Tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta ja tuloksien uskottavuutta tarkastellaan tieteel-

lisen tutkimusetiikan mukaan. Keskeisiä lähtökohtia ovat: 

1. Tutkimus noudattaa rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimus-

työssä, tulosten tallentamisessa sekä laadullisessa arvioinnissa. 

2. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät ovat eettisesti kestäviä ja tut-

kimuksen kriteerien mukaisia. 

3. Huomioidaan muiden tutkijoiden työt ja saavutukset, viittaamalla heidän julkai-

sut asianmukaisella tavalla. 

4. Tutkimus suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan vaatimusten edellyttämällä 

tavalla. 

5. Tutkimukselle hankitaan tutkimuslupa ja sopimukset. 

6. Tutkimusaineisto säilytetään asianmukaisesti ja noudattaa henkilötietorekisteri-

lakia. 

7. Tutkimuksen kyselyt ja haastattelut perustuvat vapaaehtoisuuteen ja osallistujat 

informoidaan tarvittavalla tavalla. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012. 6) 

Henkilötietorekisterilaki- ja asetus säätelee henkilötietojen keräämistä ja tallentamista. 

Lupa haastatteluun ja kyselyyn haetaan tarvittavilta tahoilta ja tutkimukseen osallistujil-
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ta. Salassapitovelvollisuutta noudatetaan ja tietoja säilytetään ainoastaan sen ajan, kun 

on projektin osalta tarpeellista. Haastateltuja ei voi tunnistaa eikä yksittäistä työntekijää 

tunnistaa. (Anttila 2014.) Tässä kehittämisprojektissa ei kerätty henkilötietoja. Tässä 

kehittämisprojektissa Tietosuojalain (2016/679) mukaiset vaatimukset on otettu huomi-

oon.  

Tämä kehittämisprojekti ei sisällä kehittämistyöhön osallistuneiden henkilöiden henkilö-

tietoja. Osallistujat informoitiin yhteisessä tilaisuudessa ja kyselyn mukana oli saatekir-

je, jossa vielä tarkennettiin kyselyn vastaamisen vapaaehtoisuutta. Kysely täytettiin 

omalla ajallaan ja palautettiin suljetussa kirjekuoressa sovittuun paikkaan. Kyselyt haet-

tiin vastausajan jälkeen. 

Tulosten analyysissä käytettiin luotettavuuden arvioinnissa yhden mittarin vastausvaih-

toehtoa. Yhden mittarin vastauksiin liittyy riskejä, koska mittarin reliabiliteettia ei voida 

testata. (Valli 2018, 114). Reliabiliteetti (luotettavuus) ilmaisee, miten luotettavasti käy-

tetty mittaus- ja tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteetin yhteydessä 

ilmoitetaan usein mittavirhe. (Hiltunen 2009.).  

Tässä kyselyssä mittari koettiin kuitenkin toimivaksi, koska kysymykset oli pilkottu osiin 

ja käytettiin avoimia kysymyksiä lisänä. Avointen kysymyksien tarkoituksena oli herät-

tää uusia ajatuksia ja ideoita. Vastauksia saatiin puolelta vastanneista. Usein avoimiin 

kysymyksiin jätetään vastaamatta tai vastataan vierestä, jolloin avointen kysymyksien 

tulokset ovat hedelmättömiä. (Valli 2018, 114). Kyselyssä avoimiin kysymyksiin saatiin 

hyviä vastauksia, jotka olivat keskenään samansuuntaisia. Aineiston koko oli kuitenkin 

varsin pieni, koska kyseessä pieni yksikkö. Tuloksien yleistettävyyttä ei voida käyttää.  

Validiteetti (pätevyys) ilmaisee sen, miten hyvin käytetty mittaus- ja tutkimusmenetelmä 

mittaa tutkittavan ilmiön ominaisuutta. Validiteetti on silloin hyvä, kun kohderyhmä ja 

kysymykset vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia. (Hiltunen 2009.) Tässä kehittä-

misprojektissa kysymykset suunniteltiin omaisille ja hoitajille erikseen sopiviksi, joiden 

oli tarkoitus tukea tutkittavan asian kehittämiskohteita. Asukkaiden osallisuuteen ja 

hyvinvointiin oli suunniteltu omat kysymykset ja tehostetun palveluasumisen viihtyvyy-

den ja kodinomaisuuden kehittämiseen omat. Nämä vastasivat kehittämistehtäviä. 
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8 YHTEENVETO JA ARVIOINTI 

Opinnäytetyönä tehty kehittämisprojekti oli uutta, joten kaikkiin erivaiheiden moninai-

suuteen oli perehdyttävä kokonaisvaltaisesti. Kirjallisuuskatsauksen työstäminen oli 

tärkeässä roolissa kehittämisprojektin onnistumiselle. Kirjallisuuskatsauksen avulla 

saatiin tietoa eri tutkimuksien tuloksista. Suomessa on paljon aihetta nykyään tutkittu ja 

maailmalla olevista malleista haetaan suuntaa kehittää Suomen vanhustenhuoltoa ja 

hoitajien mallia toimia asukkaiden parhaaksi vielä paremmin. Kehittäminen on tärkeäs-

sä roolissa vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Kehittämisprojekti aikataulutettiin ja suunnitelma toteutumiselle luotiin suunnitelmavai-

heessa. Kehittämisprojekti eteni suunnitelmallisesti. Aikataulut pitivät hyvin paikkaansa, 

vaikka välillä tiukkaa tekikin. Suunnitelmavaiheen aikataulussa ei ollut viimeisen vai-

heen kyselyä. Yhden kysymyksen kysely hoitajille, viivästytti hieman loppu kirjoittamis-

ta. Sisällöllisesti aihe eli koko ajan mutta toimintatutkimuksen strategian noudattami-

seen kuuluu, syklien välissä oleva arviointi ja reagointi niihin. Tämä toteutui juostavasti 

työssä.  

Palautetta ja tukea on tullut työyhteisöstä niin hoitajilta, osastonhoitajalta kuin mentoril-

ta, lisäksi koulun vertaistuki ryhmältä ja ohjaavalta opettajalta saatu tuki ja palaute ovat 

tukeneet kehittymistä. Mentorin tukea ja neuvoa tarvittiin kyselylomakkeiden luonnissa 

ja analyysivaiheessa. Loppuraporin kirjoitusprosessissa hän antoi omia näkemyksiä 

kirjoittamiseen, jotka antoivat itselle mahdollisuuden tarkastella asioita erivalossa. Kou-

lulta ohjaavan opettajan palaute antoi arvokasta näkökantaa työhön ja ohjasi kirjoitus-

prosessia oikein. 

Tulosten arvioinnissa ja kehittämiskohteiden valinnassa oli hetkellisesti asukkaan kes-

kiössä oleminen hukassa. Työtä alkoi työstämään omaisille, vaikka kaikilla olikin tarkoi-

tus tehdä asukkaiden edunmukaisia kehittämiskohteita. Asia kuitenkin huomioitiin no-

peasti ja suunta palasi alkuperäiseen. Kehittämisprojekti toteutui asukkaiden osallisuu-

den mahdollisuuteen ja viihtyvyyden kehittämiseen omaisten ja hoitajien näkökulmasta. 

Aiempien tutkimuksiin verrattuna, samoja asioita löytyi myös tässä kehittämisprojektis-

sa. Kyselylomakkeet soveltuvat monenlaisiin yksiköihin mutta jatkossa muokkaisin ky-

selylomaketta erilaiseksi, jolloin saisi vastauksia nyt ilmaan jääneistä asioista. Tämän 

kehittämisprojektin tuloksia ei voida verrata tai tehdä yleisiä päätelmiä, koska vastaaja 
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määrät ovat pienet. Kysely itsessään palveli pientä yksikköä ja sen asukkaita ja omai-

sia. 

Ajatuksia herättävä ja ajankohtainen kehittämisprojekti sai hyvän vastaanoton yksikös-

sä ja moni hoitaja alkoi miettimään omaa toimintaansa työyhteisössä. Väliseminaari 

pidettiin työyhteisössä, hoitajien ja osastonhoitajan kanssa. Tuloksia tarkasteltiin ja 

keskusteltiin niistä. Suunnitelmat seuraavaan sykliin tehtiin ja toteutus alkoi. Samalla 

kehittymistä tapahtui koko työyhteisössä. Väliseminaarissa sovittiin aika myös seuraa-

valle tapaamiselle, jossa käydään läpi sovittuja asioita sekä niiden toteutumista. Seu-

rannalla pystytään varmistamaan suunnitelman toteutuminen ja pystytään reagoimaan 

tarvittaviin muutoksiin. Osastonhoitaja on ollut mukana kehittämisessä ja se on antanut 

henkilöstölle kehitys myönteisen kuvan. Kehittämiskohteita tarkasteltiin asukaslähtöi-

sesti ja asiaan palattiin aina uudelleen asukkaan näkökulmasta. Oli hienoa huomata 

projektin aikana hoitajien ajatusten muuttumista suuntaan: ”Miten haluaisin itseäni hoi-

dettavan?”, sekä asioita mietitään asukkaan näkökulmasta. Paljon tehdään asioita 

vaan, kun ”aina on näin tehty” ja toisaalta ollaan opittu toimimaan tietyllä tavalla. Nyt 

ajatus on käännetty niin, että elämän viime vuodet saa ns. herkutella, jos siltä tuntuu. 

Paluu vanhaan aina välillä nousee esille ja kulttuurinen muutos kestää vuosia. Tässä 

kehittämisprojektissa kahden vuoden ajatuksien vaihtaminen on tuonut positiivista 

muutosta. Muutoksen jatkuva kehittyminen toivottavasti jatkuu myös tämän kehittämis-

projektin päätyttyä. 

Kehittämisprojektin työstäminen työyksikössä oli oman kehittymisen kannalta tärkeää 

mutta myös innostavaa työskentelyä henkilöstön kanssa. Tuloksista saatujen vastauk-

sien pohjalta oli hyvä lähteä työstämään kehittämisehdotuksia eteenpäin. Tulevaisuu-

dessa toivon tämän työn antavan mahdollisuuksia kehittää hoitokulttuurin muutosta 

asukkaiden edunmukaiseen suuntaan. Oma kehittyminen on ollut laajaalaista ja koko-

naisuuksia hyödyntäen, tietopohjan luominen kehittämiselle on merkityksellistä. 

Jatkokehittämisaiheet 

Jatkokehittämisaiheena olisi ollut mielenkiintoista saada myös omaisilta vastauksia: 

Miten he näkevät tilanteen nyt tai onko heidän mielestä mikään muuttunut? Kyselyjen 

vastauksia analysoidessa mieleen nousi useita kysymyksiä, joita olisi voinut selvittää ja 

tarkentaa. Ilmoille jäi myös omaisten mahdollisuus tai halu osallistua eri toimiin lähei-
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sensä hoivaan esim. kuinka paljon omaiset haluavat osallistua (esim. hoito ja palvelu 

suunnitelmien laadinta, avustavat tehtävät syöttäminen/ ulkoilu, osallistuminen tapah-

tumiin.)  

Kaipaavatko omaiset hoitajilta neuvoja/apuja ns. ”mitä saa tehdä”? Hoitajana ajoittain 

vastaa omaisten kysymykseen: Saako asukkaan viedä kotiin käymään tai juhliin? Näitä 

asioita koetaan jotenkin kielteiseksi, ettei saisi viedä. Näitä olisi mielenkiintoista selvit-

tää ja lähteä kehittämään eteenpäin. Tämän kehittämisprojektin vastaukset ovat hyvin 

samansuuntaisia aiemmin kyselyiden mukaisia/suuntaisia. Seuraava kysely oli hienoa 

tehdä uudesta näkökulmasta ja lähteä kehittämään omaisten kanssa yhteistyötä asuk-

kaan parhaaksi. 

Yhtenä jatkokehittämisaineena esille nousi myös viedä kyselyä kotona asuville van-

huksille. Tällöin saisimme heiltä itseltään vastauksia kysymyksiin. Selvittää heiltä he 

haluaisivat heitä hoidettavan. 

 

. 
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