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Muistisairaiden määrä kasvaa jatkuvasti koko maailmassa. Muistisairaiden psykiatriset ja käy-

tökselliset oireet vaikuttavat hoitoon tuoden lisää haasteita ja ongelmia. Lisäksi on todettu, 

että sairaalaympäristössä oleminen voi olla muistisairaalle kuormittavaa ja ahdistavaa ja siten 

lisätä käytösoireita. 

 

Päivystyshoidossa outo ympäristö, vieraat ihmiset ja akuutti sairaus rasittavat muistisairasta 

potilasta. Kiireellinen päivystysympäristö voi aiheuttaa muistisairaalle potilaalle vaikeasti lä-

hestyttävän tilanteen, joka voi ilmetä levottomuutena, toistuvina kysymyksinä tai aggressiivi-

sena reaktiona. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös päivystysympäristössä muistisairaalle po-

tilaalle osataan luoda mahdollisimman tuttu ja turvallinen hoitoympäristö. Opinnäytetyön 

teoriaosuudessa käsitellään aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaamisen keskeiset osa-

alueet. Opinnäytetyö suunniteltiin, toteutettiin ja raportoitiin hyvän tieteellisen käytännön 

mukaisesti. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas päivystysosaston hoitohenkilökunnalle 

aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaamiseen.  Opinnäytetyön tavoitteena on edistää 

päivystyshoitohenkilökunnan valmiuksia kohdata aggressiivinen muistisairas potilas. Opinnäy-

tetyön tuotoksena laadittiin sähköinen opas Espoon sairaalan päivystysosaston sairaanhoita-

jille. Opas toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä Laurea-ammattikorkeakoulun Ohjaus 

hoitotyössä -hankkeessa. Yhteistyökumppanina toimi Espoon sairaala. 

 

Opas sisältää käytännön tietoa aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaamisesta ja tämän 

opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen etenevistä muistisairauksista. Oppaasta kerättiin 

palautetta arviointikyselyllä Espoon sairaalan päivystysosaston henkilökunnalta. Kyselylomak-

keesta ilmenevän palautteen mukaan opas koettiin hyödylliseksi ja onnistuneeksi. Oppaan 

käyttöoikeudet luovutettiin yhteistyökumppanin käyttöön.  
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The number of memory disorders in the world is consistently growing. Psychiatrical and be-

havioural problems with additional memory disorder influences humans to care. This in turn 

can bring more problems and challenges. It has been noted that staying in a hospital environ-

ment could be distressing for memory disorder patients and that can also cause more compul-

sive behaviour. 

 

Strange environments, new people and acute illness will strain memory disorder patients in 

emergency care. Urgent emergency environments can cause a difficult situation for memory 

disorder patients which can show up with agitation, repeating guestions or aggressive reac-

tions. It is therefore important to make sure that memory disorder patients in emergency 

care feel safe and comfortable. The theoretical part of the thesis deals with the key compo-

nents of meeting an aggressive memory disorder patient. The thesis was planned, executed 

and reported according to the good scientific practice. 

 

An electronic introduction guide for nurses of Espoo Hospital’s emergency care ward was pro-

duced as an output of this thesis. The content within this thesis aims to improve nurse’s ca-

pacity with meeting aggressive memory disorder patient on the emergency care ward. The 

thesis was carried out as a functional thesis at Laurea University of Applied Sciences in the 

project ’Guidance in Nursing’ in collobration with Espoo Hospital. 

 

The orientation guide consists of practical information on how to meet an aggressive memory 

disorder patient as well as information from the theoretical framework about progressive 

memory diseases. Feedback was collected with a qualitative questionnaire from nurses of Es-

poo Hospital’s emergency care ward. According to the feedback of the guestionnaire, nurses 

were appreciative and voiced their opinions in a positive way to direct change for the future. 

The copyright of the guide was given to the collaborative partner.  
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1 Johdanto 

Muistisairaiden määrä kasvaa jatkuvasti koko maailmassa. 2015 vuonna maailmassa arvioitiin 

olevan noin 50 miljoonaa muistisairautta sairastavaa henkilöä ja arviolta määrä kaksinkertais-

tuu joka 20. vuosi. Suomessa on tällä hetkellä noin 190 000 muistisairautta sairastavaa henki-

löä ja arviolta 14 500, uutta henkilöä sairastuu vuosittain muistisairauteen. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2019.)  

Muistisairaiden psykiatriset ja käytökselliset oireet vaikuttavat hoitoon tuoden lisää haasteita 

ja ongelmia. Noin 90 prosentilla potilaista on erilaisia muistisairauksiin liittyviä käytösoireita. 

(Käypä hoito 2016.) Muistisairaan potilaan tavallisiin käytösoireisiin sisältyy usein fyysinen ag-

gressiivisuus, huutelu ja verbaalinen vihamielisyys. Sairaalaympäristössä oleminen voi olla 

muistisairaalle kuormittavaa ja ahdistavaa ja näin lisätä käytösoireita. (Sulkava, Viramo & 

Eloniemi-Sulkava 1999.)  

Päivystyshoidossa äkillinen sekavuus on muistisairaalle tyypillistä. Outo ympäristö, vieraat ih-

miset ja akuutti sairaus rasittavat muistisairasta potilasta. Äkillinen sairastuminen sekä kiirei-

nen päivystysympäristö ja sen tuoma melu aiheuttavat muistisairaalle potilaalle vaikeasti lä-

hestyttävän tilanteen, joka voi ilmetä levottomuutena, toistuvina kysymyksinä tai aggressiivi-

sena reaktiona, kuten lyömisenä tai huutamisena. (Eloniemi-Sulkava & Rosenvall 2017.)   

Opinnäytetyö tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen kampuksella ja se kuuluu Oh-

jaus -hoitotyössä hankkeeseen, jossa tarkoituksena on tehdä opinnäytetyö liittyen potilasoh-

jaukseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää potilasohjausta. (Laurea 2017.)  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas Espoon sairaalan päivystysosaston sai-

raanhoitajille aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaamiseen. Opinnäytetyön tavoitteena 

on edistää päivystysosastolla työskentelevien sairaanhoitajien valmiuksia kohdata aggressiivi-

nen muistisairas potilas. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja opas tehtiin Espoon sairaalan päi-

vystysosaston käyttöön yhteistyössä Espoon sairaalan päivystysosaston kanssa. 
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2 Muistisairaudet 

2.1 Yleisimmät etenevät muistisairaudet 

Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus. Noin 70 prosentilla muistisairautta sairas-

tavista on Alzheimerin tauti. Alzheimerin tauti etenee tasaisesti ja hitaasti ja sen oireet ai-

heutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Tauti on yleisempi naisilla kuin miehillä. Taudin 

riskitekijöitä ovat korkea ikä, sairauden esiintyminen suvussa, vähäinen henkinen ja fyysinen 

aktiivisuus, matala koulutustaso, tupakointi, runsas alkoholinkäyttö, masentuneisuus, aivo-

vammat ja aivoverenkiertosairaudet, korkea verenpaine keski-iässä, veren suuri kolesterolipi-

toisuus keski-iässä, sekä ylipaino ja lihavuus. Taudin sairastumisriskiä taas pienentävät korkea 

koulutustaso, henkinen ja sosiaalinen aktiivisuus, säännöllinen liikunta, Omega-3-rasvahappo-

jen saanti, kohonneen verenpaineen lääkehoito ja antioksidantit. (Duodecim 2017.) Taudin 

perimmäistä syytä ei kuitenkaan tiedetä. Sairauden kesto ensimmäisistä oireista kuolemaan, 

kestää kuitenkin yli kymmenen vuotta. (Juva 2018.)  

Kliininen oirekuva voidaan jakaa oireettomaan, varhaiseen, lievään, keskivaikeaan ja vaike-

aan Alzheimerin tautiin. Ensimmäiset oireet ovat usein lieviä ja muistuttavat yleensä normaa-

lia hajamielisyyttä.  Lievässä taudin vaiheessa oireina esiintyy oppimisen heikkenemistä, 

unohtamisen lisääntymistä, päättelykyvyn heikkenemistä, keskittymiskyvyn heikkenemistä, 

sanojen löytämisen vaikeutta, lukemisen vähenemistä, ongelmia rahankäytössä ja lääkityksen 

huolehtimisessa ja työkyvyn heikkenemistä, lisäksi voi esiintyä laihtumista. Kun tauti etenee 

keskivaikeaksi, niin oireina esiintyy lähimuistin heikkoutta, puheen tuottamisen vaikeutta, 

ruoanlaittamisen vaikeutta, hahmotusvaikeutta, orientaation häiriöitä, eksymistä, sairauden-

tunnottomuutta ja sairastunut tarvitsee muistuttelua perustoiminnoissa. Vaikeassa taudinku-

vassa oireina ovat rajoittunut puheentuotto, puheen ymmärtämisen vaikeudet, keskittymisky-

vyttömyys, vaikeaa apraksiaa ja inkontinenssia. Lisäksi jokaisessa taudin vaiheessa esiintyy 

käytösoireita. Alzheimerin tautia voidaan hoitaa lääkkeillä. Tautiin ei ole olemassa paranta-

vaa lääkitystä, mutta oireita voidaan hoitaa. Lääkehoito yleensä lisää keskittymiskykyä, ko-

hentaa toimintakykyä ja vähentää psyykkisiä ja käytösoireita. Lääkehoito hidastaa osittain 

taudin etenemistä. (Rosenvall 2017.)  

Vaskulaarinen eli verisuoniperäinen muistisairaus on etenevä muistisairaus, jota sairastaa 

n. 15 prosenttia kaikista muistisairauksista sairastavista. Se on yleistermi monille tiloille. Ai-

voverenkiertosairauteen liittyvien muistisairauksien päätyyppejä ovat suurten suonten (korti-

kaalinen) aiheuttama sairaus, jonka syynä on aivoinfarkti, jossa oireena on yleensä toispuoli-

halvaus tai puhehäiriö. Toisena päätyyppinä on pienten suonten (subkortikaalinen) tauti, joka 

esiintyy aivojen valkeassa aineessa. Kolmantena päätyyppinä on Kriittisen alueen infarktin ai-

heuttama muistisairaus. Lisäksi on yleistä, että Alzheimerin tauti ja aivoverenkiertosairaus 

esiintyvät samanaikaisesti. (Lehto & Tommola 2017.)  
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Riskitekijöinä ovat ikä, kohonnut verenpaine, sydämen rytmihäiriöt, diabetes, tupakointi, 

rasva-aineenvaihdunnan häiriöt ja sukurasitus sydän- ja aivoverenkiertosairauksissa. Oireisto 

ja eteneminen riippuvat siitä, missä minkä tyyppinen ja missä kohtaa verenkiertohäiriö ai-

voissa on. Oireet voivat alkaa nopeasti ja vaihdella päivittäin tai kuukausittain. Lisäksi oireet 

voivat edetä portaittain ja välillä toimintakyky voi myös kohentua, mutta kyse on kuitenkin 

etenevästä muistisairaudesta. (Härmä & Juva 2013, 4-5.) Tyypillisimpinä oireina esiintyy toi-

minnanohjauksen häiriöitä, älyllisten toimintojen hidastumista, käytösoireita, muistihäiriöitä 

ja tasapainohäiriöitä. Muistihäiriöt eivät ole yhtä hallitseva piirre, kuin Alzheimerin taudissa. 

Oireet voivat vaihdella itkusta nauruun. (Muistiliitto 2016.)  

Lewyn kappale -tauti on etenevä muistisairaus, joka alkaa n. 50-80 vuoden iässä. Tauti on 

saanut nimensä mikroskoopilla havaittavien solunsisäisten Lewyn kappaleiden mukaan. Puo-

lella sairastuneista on myös aivoissa samankaltaisia muutoksia, kuin Alzheimerin taudissa. 

Tautiin ei ole olemassa parantavaa, ehkäisevää tai pysäyttävää hoitoa. Tautiin ei tiedetä 

syytä. Lewyn kappale -tauti alkaa hitaasti. Ensioireina esiintyy älyllisen toimintakyvyn heikke-

nemistä, tarkkaavaisuuden häiriöitä ja vireystilan vaihteluita. Lisäksi sairastuneella esiintyy 

toistuvia näköhäiriöitä sekä liikkeiden hidastumista, jäykkyyttä ja kävelyhäiriöitä, lyhyitä ta-

junnanmenetyksiä, kaatumisia, sekavuutta ja muistiongelmia, jotka kehittyvät tavallisesti 

taudin edetessä. Lisäksi erilaisia käytösoireita esiintyy. Tauti etenee pikkuhiljaa ja lopulta 

johtaa omatoimisuuden menetykseen ja vuodehoitoon. (Erkinjuntti, Remes & Rinne 2015.)  

Otsa-ohimolohkorappeuma on yleisnimitys oireyhtymille, joissa ominaista on aivojen otsaloh-

kojen toiminnan heikkeneminen ja siitä johtuva oireisto. Kaikilla otsalohkoja vaurioittavilla 

sairauksilla on yleensä samanlainen oirekuva. Otsalohkon tehtävänä on vastata siitä, että ih-

minen toimii loogisesti ja suunnitellusti. Yhteistä otsa-ohimolohkorappeumaa sairastaville on 

käyttäytymisen muutokset ja muutokset toiminnanohjauksessa. (Härmä & Juva 2013, 4.) Otsa-

ohimolohkojen aiheuttamiin muistisairauksiin, ei ole parantavaa, eikä kunnon oireenmukaista 

hoitoakaan. Tärkeää on, omaiset ja hoitohenkilökunta ymmärtävät oirekuvan ja osaavat toi-

mia sairastuneen kanssa ja ymmärtävät hänen sairautensa oireita. Otsa-ohimolohkorappeumat 

käsittävät kolme eri syndroomaa, joita ovat otsalohkodementia, etenevä sujumaton afasia ja 

semanttinen dementia. Kaikissa näissä on jossain vaiheissa käytöshäiriöitä. (Juva 2019.)  

Yleisin näistä on otsalohkodementia (frontaalidementia). Otsalohkojen toimintaan voi vaikut-

taa heikentävästi erilaisten verenkiertosairauksien, vammojen tai kasvainten aiheuttamat 

vauriot, tai taustalla voi olla etenevä muistisairaus, jonka takia otsalohkojen toiminta heikke-

nee vähitellen. Otsalohkodementia ja siihen liittyvät oirekuvat alkavat yleensä n. 45-65 ikä-

vuoden välissä, mutta sitä esiintyy myös ikääntyneillä ihmisillä. Sairauden kesto on n. 2-20-

vuoden välillä, mutta keskimääräinen kesto on n. 8 vuotta. (Erkinjuntti ym. 2015.) Kliinisessä 

oirekuvassa persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset ovat keskeinen piirre sairastu-
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neilla. Oireina esiintyy estottomuutta, tahdittomuutta, arvostelukyvyttömyyttä ja huoletto-

muutta. Estottomuus voi ilmetä siten, että potilas saattaa tehdä sopimattomia ehdotuksia. 

Toisaalta oirekuvassa voi myös esiintyä aloitekyvyttömyyttä ja apaattisuutta. Jos potilaalla ei 

ole mitään aktiviteettia tai ulkoista ärsykettä, niin hän saattaa vain istua ja olla tekemättä 

mitään. Potilaan toiminta voi kuitenkin olla hyvinkin ärsykesidonnaista, joka näkyy esimerkiksi 

hyllyllä olevien silmälaisen laittamisena päähän, vaikka ne olisivat jonkun toisen henkilön ja 

omat silmälasit olisivat jo päässä. (Remes & Rinne 2015.)  

Etenevä sujumaton afasia taas vaurioittaa vasenta ohimolohkoa. Oireet painottuvat alkuvai-

heessa puheentuoton alueelle ja näin kielellisiin ongelmiin. Aluksi ongelmia ilmenee myös 

spontaanissa puheessa. Puhe muuttuu yleensä sujumattomaksi ja sisällöltään köyhäksi. Oi-

reina on myös vaikeuksia nimetä asioita ja esineitä. Tauti on yleisempi miehillä kuin naisilla. 

(Juva 2019.)  

Semanttisessa dementiassa aivoissa oleva vaurio painottuu yleensä ohilohkojen etuosiin sym-

metrisesti. Taudin oireisiin kuuluu sanojen ja asioiden merkitysten katoaminen, eikä sairastu-

nut yleensä ymmärrä mitä sanat tarkoittavat. Puheen ymmärtämisongelmat voivat olla suuria, 

mutta myös esineiden tai asioiden nimeäminen vaikeutuu. Puhe voi olla sujuvaa ja kieliopilli-

sesti asiallista, mutta avainsanat puuttuvat ja puhe on sisällöltään tyhjää. Sairastunut voi kui-

tenkin pystyä lukemaan, mutta ei ymmärrä tekstin sisältöä. (Juva 2019.)  

 

 

Kuvio 1. Yleisimpien dementiaa aiheuttavien muistisairauksien esiintyvyys. (Käypä hoito 

2017.)  

Yleisimmät dementiaa aiheuttavat sairaudet 

Alzheimerin tauti 65 % Lewyn kappale tauti 15%

Vaskulaarinen dementia 15% Otsa-ohimolohkorappeumat 5%
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2.2 Yleisimpien etenevien muistisairauksien käytösoireet 

 

Muistisairauteen liittyvillä käytösoireilla tarkoitetaan sairastuneen käytöksessä tapahtuvaa 

haitallista muutosta käyttäytymisen ja psyykkisen toimintakyvyn osalta. Käytösoireita voi 

esiintyä jo ennen varsinaisia muistioireita ja näin ollen ne voivat olla ensimmäinen merkki 

etenevästä muistisairaudesta. Psykologiset oireet kertovat muistisairaan mielen sisällöstä ja 

ne tulevat yleensä esille potilaan tai omaisen haastattelussa. Kaikilla etenevää muistisai-

rautta sairastavilla potilailla esiintyy erilaisia käytösoireita ja niiden esiintyvyys vaihtelee.  

(Erkinjuntti ym. 2015.) Muistisairauksiin liittyviä käytösoireita ovat fyysinen ja verbaalinen ag-

gressiivisuus, levottomuus ja vaeltelu, estoton käyttäytyminen, huutelu, pakko-oireet, kata-

strofireaktiot, levottomuuden lisääntyminen iltaa kohden, pakkoitku ja pakkonauru, masen-

nusoireet, ahdistuneisuus, unihäiriöt, aistiharhat ja harhaluulot ja virhetulkinnat (Sulkava 

2016). 

Käytösoireiden hoidossa ensisijaisena hoitona ovat lääkkeettömät keinot ja lääkkeelliset kei-

not ovat vasta toissijainen hoitokeino.  Käytösoireita tulee hoitaa, jos ne rasittavat potilasta t 

hänen omaistaan tai ne heikentävät muistisairaan kykyä huolehtia itsestään tai vaarantavat 

sosiaalista kanssakäymistä ja hyvinvointia tai aiheuttavat vaaratilanteita. (Strandberg ym. 

2010, 134-135.) Kun aletaan pohtia lääkkeellisiä keinoja käytösoireiden hoitoon, niin on hyvä 

varmistua siitä, ettei oireen taustalla ole jokin somaattinen, psyykkinen tai ympäristöstä joh-

tuva syy, jota voidaan hoitaa muilla, kuin lääkkeellisillä keinoilla. Lääkehoidossa on hyvä olla 

selkeät tavoitteet ja seurata sen vaikutusta käytösoireisiin. (Sulkava 2016.)  

Lääkkeetön keino tarkoittaa sitä, että muistisairaasta ja hänen tarpeistaan pidetään säännöl-

lisesti huolta ja hoitolinja tulee valita käytösoireen arvioinnin ja siihen liittyvän syyn poh-

jalta. Tärkeää on tukea ja ylläpitää toimintakykyä, mikä muistisairaalla on jäljellä ja välte-

tään myös perusteetonta rajoittamista ja avuttomuuden korostamista. (Erkinjuntti ym. 2015. 

475.) Käytösoireiden lääkkeettömiä hoitokeinoja ovat omaisten ja hoitohenkilökunnan riittävä 

tuki, koulutus ja ohjaus. Hyvän perushoidon ylläpitäminen on tärkeää ja ravitsemuksesta, nes-

teytyksestä ja riittävästä kivunhoidosta on tärkeää huolehtia. Käytösoireiden ehkäisyssä tulee 

poistaa joitakin laukaisevia tekijöitä, kuten kipu tai epäasianmukainen lääkitys. Tunne-elä-

mää on tärkeää tukea ja ylläpitää monilla eri tavoilla ja virikkeillä. Luovia tekijöitä voi ko-

keilla, kuten musiikkia, laulamista tai tanssimista. (Koponen & Vataja 2016.) Käytösoireita 

voidaan tarpeen mukaan hoitaa myös lääkkeellisin keinoin ja muistisairauteen liittyvien käy-

tösoireiden hoidossa voidaan tarpeen mukaan ja lääkärin arvioinnin mukaan voidaan hoitaa 

mm. masennuslääkkeillä, epilepsialääkkeillä, psykoosilääkkeillä, bentsodiatsepiinilla ym. (Ko-

ponen & Vataja 2016.)  
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3 Aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaaminen  

3.1 Muistisairaan potilaan aggressiivisuuden syiden ymmärtäminen 

 

Käytösoireiden synnyssä vaikuttaa neurokemiallisten ja -patologisten muutosten lisäksi myös 

muistisairaan persoonallisuus ja todella merkittävästi se ympäristö, missä muistisairas on. 

Tärkein syy käytösoireiden taustalla on muistisairaan sairastama aivosairaus ja sen vaikeus-

aste. (Strandberg ym. 2010, 133) Lisäksi käytösoireiden syntyyn vaikuttaa myös sairastuneen 

persoonallisuus, somaattiset tekijät, fyysiset tekijät, psykososiaaliset ja kulttuurilliset teki-

jät. (Erkinjuntti ym. 2015.)  

Eloniemi-Sulkava & Savikko (2011) tekemässä tutkimuksessa nähtiin käytösoire muistisairaan 

potilaan tarpeiden ilmaisuna, joka on muuttunut muistisairauden takia. Suurin osa käytösoi-

reista on siis muistisairaan potilaan tarpeen ilmaisua. Käytösoireet rasittavat usein omaisia ja 

heikentävät hoitohenkilökunnan hyvinvointia. (Eloniemi-Sulkava & Savikko 2011, 106.)   

Muistisairaan aggressiiviselle käytökselle on yleensä jokin syy ja se tulisi selvittää. Esimerkiksi 

huutaminen voi tarkoittaa sitä, että muistisairas tarvitsee turvallisuuden tunnetta tai hän ha-

luaa näin kertoa itselleen ja muille omasta olostaan, (Kelo ym. 2015, 222-223.) kun taas huo-

len ja pelon tunteet voivat aiheuttaa muistisairaalle halun ja tarpeen lähteä kotiin (Eloniemi-

Sulkava & Savikko 2010). Muistisairaan aggressiivinen käytös voi olla verbaalista tai fyysistä 

aggressiivisuutta. Aggressiivisuuteen voi vaikuttaa moni asia kuten kipu, turvattomuus ja muut 

ympäristötekijät. (Kelo ym. 2015, 222-223.) 

Hoitotilanteissa, joissa muistisairas potilas ei ymmärrä mitä tapahtuu tai hän ei ymmärrä, 

että tarvitsee apua, voivat aiheuttaa aggressiivista käytöstä. (Kelo ym. 2015, 223.) Toimenpi-

teissä aggressiivisen käytöksen voi aiheuttaa myös hoitaja tai lääkäri komentelevalla tai käs-

kevällä käytöksellään. Pesutilanteet voivat aiheuttaa aggressiivisia tilanteita, koska muistisai-

raan potilaan voi olla vaikea ymmärtää, miksi hänen intiimialueisiinsa kosketaan ja tilanne voi 

tuoda muistisairaalle häpeän tunteen, joka näin ollen saattaa purkautua aggressiivisena käy-

töksenä. (Telaranta 2014, 84-85.) Päivittäisissä tilanteissa, kuten ruokailujen yhteydessä, 

joissa muistisairas ei saa syödä rauhassa, kieltäytyä syömisestä tai häntä syötetään ja kiirehdi-

tään, voivat provosoida aggressiivista käyttäytymistä (Hereema 2019, 1-3).  Muistisairaan poti-

laan voi säikäyttää myös äkillinen kosketus. Muistisairaan tulee nähdä henkilö, ennen kuin 

häntä kosketetaan. Äkillinen ja nopea kosketus yhdistetään yleensä vaaratilanteisiin, jonka 

johdosta se voi saada muistisairaan pelästymään tai hermostumaan. Jos muistisairas potilas ei 

ymmärrä syytä sille, miksi häntä kosketetaan, niin hänelle voi tulla luonnollinen reaktio puo-
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lustaa itseään esimerkiksi potkimalla tai raapimalla. (Heimonen & Voutilainen 1998, 76.) Ym-

päristöllä on myös merkitystä aggressiivisuuteen ja käytösoireiden lisääntymiseen. Ympäristön 

tunnelma ja ympärillä olevien ihmisten asenteilla on vaikutusta. Hoitajan tai lääkärin epäar-

vostava, potilasta ymmärtämätön käyttäytyminen provosoi herkästi käytösoireita ja on yhtey-

dessä aggressiivisuuteen. Myös vuorokauden aika vaikuttaa käytösoireiden syntyyn. (Sulkava 

2016.)  

Ahn, Garvan & Lyon (2015) tekemässä tutkimuksessa (Pain and Aggression in Nursing Home 

Residents with Dementia) tutkittiin aggressiivisuuden ja kivun yhteyttä vanhainkodin demen-

tiaa sairastavilla asukkailla. Tutkimuksessa aggressiivista käyttäytymistä ja kipua arvioitiin nu-

meroasteikolla ja näin tutkittiin niiden yhteyttä toisiinsa. Tuloksissa selvisi, että dementiaa 

sairastavilla asukkailla, joilla arvioitiin olevan voimakasta kipua, oli n. 23 prosentin suurentu-

nut todennäköisyys verbaaliseen ja 20 prosentin todennäköisyys fyysiseen aggressiivisuuteen 

verrattuna vähemmän tai -ei kivuliaisiin asukkaisiin. (Ahn, Garvan & Lyon 2015, 259-262.) 

Kipu voi siis laukaista muistisairaassa aggressiivista käyttäytymistä. Muistisairas potilas ei aina 

osaa ilmaista kipua sanallisesti, joten se voi ilmetä aggressiivisuutena, kuten hoitotoimenpi-

teiden vastustamisena. (Mönkäre 2015, 38.)  

Muistisairaan aggressiivisuutta voi myös aiheuttaa jokin somaattinen epämukavuutta aiheut-

tava tekijä tai sairaus. Syy voi olla esimerkiksi virtsaretentio, erilaiset infektiot, epäasianmu-

kainen lääkitys, kasvaimet, sydämen vajaatoiminta, infarkti, vakavat rytmihäiriöt, metaboli-

set häiriöt kuten nestetasapainon häiriöt, maksan, munuaisten, keuhkojen tai kilpirauhasen 

toimintahäiriöt, hypo- tai hyperglykemia, pään vammat, murtumat tai subduraalihema-

toomat. (Rosenvall 2017.) Lisäksi huono kuulo voi vaikuttaa käytösoireiden ja aggressiivisen 

käytöksen provosoitumiseen (Sulkava 2016).  

3.2 Aggressiivisuuden ennaltaehkäisymenetelmät 

 

Aggressiivisen muistisairaan potilaan hoidossa vuorovaikutuksen on tärkeää olla hyvässä tasa-

painossa. Epätasapainoinen vuorovaikutus voi aiheuttaa muistisairaalle ärtymystä ja levotto-

muutta. Muistisairaan potilaan hoidossa on tärkeää jättää ammattirooli taakse ja heittäytyä 

tasa-arvoiseen kanssakäymiseen aikuisen ihmisen kanssa. Potilaan joskus jopa järjettömältä 

kuulostavaa puhetta on tärkeää kuunnella, koska se kuvaa hänen kokemuksiaan ja tarpeitaan. 

(Eloniemi-Sulkava & Rosenvall 2017, 14.) Hyvässä hoitosuhteessa toteutuvat kuunteleminen, 

arvostaminen, ammatillisuus, rauhallisuus, empatia, luottamus ja rajojen tunnistaminen (Soi-

salo 2011, 133).  

 

Kohdatessaan muistisairaan hoitohenkilökunnan on hyvä muistaa, että ihmiset voivat tuntua 

aivan ventovierailta muistisairaan silmin, eikä paikan ja ajan hahmottaminen ole välttämättä 

enää samanlaista kuin terveillä ihmisillä. Tämän vuoksi ennen hoitotoimenpidettä on järkevää 
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keskustella potilaan kanssa noin kolme minuuttia häntä kiinnostavista asioista. Tämä auttaa 

potilasta kokemaan työntekijä luotettavana henkilönä ja todennäköisesti hoitotoimenpide su-

juu paremmin. Kolmen minuutin alustava keskustelu potilaan kanssa voi säästää 30 minuuttia 

kestävän potilaan rauhoittelun, jos hän ärtyy liian nopeasta toiminnasta. (Heerema 2019). 

 

Muistisairaalle avun hyväksyminen, etenkin intiimeissä tilanteissa, kuten pesuissa, vessassa 

käynnissä tai pukeutumisessa avustamisessa, voi olla stressaavaa ja siten aiheuttaa aggressii-

vista käytöstä, jos potilas ei tiedä, mitä tapahtuu. (Alzheimer’s society 2019). Siksi muistisai-

raalle potilaalle on tärkeää kertoa rauhallisesti mitä seuraavaksi ollaan tekemässä ja miksi. 

Annetaan muistisairaalle selkeät ohjeet ja kerrotaan ne mahdollisimman lyhyitä lauseita käyt-

täen. (Muistiliitto 2017.) Kielen on hyvä olla selkeää ja yksinkertaista. Eleiden, kuvien ja vih-

jeiden käyttö voi auttaa muistisairasta hahmottamaan, mistä puhutaan. (Deravin & Anderson 

2019.) Esimerkiksi hampaiden pesu tilanteessa on hyvä kertoa ensin mitä tehdään. Kannattaa 

myös näytellä itse pesevänsä omia hampaitaan ikään kuin malliksi potilaalle, jotta hän ym-

märtäisi paremmin, mitä hänen oletetaan tekevän. (Heerema 2019.) 

 

Muistisairaan ohjaamisessa on hyvä välttää ei- alkuisia lauseita. Jos puhuminen provosoi muis-

tisairaan potilaan aggressiivista käytöstä, niin tilanne voidaan hiljentää ja keskustella sanatto-

min viestein. Tärkeää on keskittyä yhteen asiaan kerrallaan muistisairaan potilaan hoidossa ja 

tehdä ensimmäinen vaihe rauhassa loppuun, ennen kuin siirtyy seuraavaan vaiheeseen. (Muis-

tiliitto 2017.) Kysymyksiä esittäessä on hyvä muotoilla ne siten, että vastausvaihtoehtoja on 

kaksi eikä esimerkiksi kymmenen (Heerema 2018).  

 

Muistisairaan potilaan näkökulmasta yhteistyön vaikeudet voivat syntyä, jos hänen tarpeensa 

sivutetaan. Siksi perustarpeista, kuten ravitsemuksesta, nesteytyksestä ja liikunnasta on tär-

keää huolehtia muistisairaan potilaan hoidossa. (Eloniemi-Sulkava ym. 2017;14.) Potilaan 

oman sänkypaikan lähellä olisikin hyvä olla selkeästi merkittynä kyltti vessalle. Muistisairaan 

hoidossa hyvään valaistukseen ja puheen lämpimään sävyyn sekä hymyilemiseen keskustelui-

den aikana kannattaa kiinnittää huomiota. (Jenkins, Keenan & Ginesi 2016.) Muistisairas tar-

vitsee lisäksi turvallisuuden ja välittämisen tunnetta (Eloniemi-Sulkava ym. 2017; 14). 

 

Kivun hoito on tärkeää, sillä edennyttä muistisairautta sairastavan potilaan voi olla vaikea 

paikantaa tai ilmaista kipua ja huonovointisuutta (Muistiliitto, 2016; 42-43). Usein muistisai-

raiden potilaiden kivunhoito onkin heikkoa, sillä kommunikaatio muistisairaan kanssa voi olla 

hankalaa (Dementia care 2019). Tällöin muistisairas saattaa näyttää pahan olonsa levotto-

muudella ja aggressiivisilla reaktioilla, kuten lyömällä ja huutamalla (Eloniemi-Sulkava & ym. 

2017; 14). Sairaanhoitajan on hyvä auttaa potilasta hahmottamaan ja tunnistamaan mahdolli-
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nen kipu käyttämällä systemaattisesti erilaisia kipumittareita (Deravin ym. 2019). Kipua voi-

daan arvioida esimerkiksi PAINAD-mittarin (Pain Assessment in Advanced Dementia Scale) 

avulla. Se perustuu kivun aiheuttamien käyttäytymisen muutosten havainnointiin. PAINAD si-

sältää viisi eri osa-aluetta, jotka ovat hengitys, ääntely, ilmeet, kehon kieli ja lohduttaminen. 

(Muistiliitto, 2016; 42-43.) Kivun hoidossa on hyvä käyttää myös lääkkeettömiä menetelmiä 

lääkkeiden ohella (Deravin ym. 2019). 

 

Aggressiivisessa ja uhkaavassa tilanteessa muistisairaan potilaan ajatukset voi kohdistaa joi-

hinkin mukaviin asioihin, kuten lapsuuteen tai harrastuksiin. Keskustelua voi myös kohdistaa 

potilaan omiin lapsiin tai perheeseen. Tärkeää on antaa potilaalle positiivista huomioita, jota 

voidaan osoittaa hymyilemällä, kehumalla, kannustamalla ja juttelemalla. (Muistiliitto 2017.) 

 

3.3 Aggressiivinen tilanne 
 

Hoitohenkilökunta voi omalla toiminnallaan joko vähentää tai lisätä potilaan haasteellista 

käyttäytymistä (Pietilä ym. 2010:265). Rauhallinen ilmapiiri ja rauhallinen työntekijä voivat 

rauhoittaa aggressiivisen potilaan. Tämän vuoksi on hyödyllistä, että työntekijä pystyy rau-

hoittamaan itsensä ja tilanteen. Näin työntekijä pystyy kohtaamaan tilanteen ammatillisem-

min ja siitä todennäköisesti selviää myös paremmin. (Soisalo 2011.) Tilanteessa työntekijä voi 

rauhoittaa itseään hengittämällä syvään, rentouttamalla kehoaan, keskittymällä hetkeen ja 

ymmärtämällä, että kyse on asiantuntijuutta vaativasta vuorovaikutustilanteesta, jossa vä-

hennetään aggressiivisuutta puhumalla. (Rantaeskola, Hyyti & Kauppila 2015.) Jos hoitotoi-

menpide ei ole akuutti, voi olla järkevää kokeilla samaa toimenpidettä myöhemmin, kun ti-

lanne on rauhoittunut (Alzheimer’s society 2019). 15-20 minuutin kuluttua aggressiivisesta ti-

lanteesta nykyinen tilanne voi olla aivan toinen ja tuntua kuin toiselta päivältä (Heerema 

2019). 

 

Muistisairas saattaa elää väärässä todellisuudessa, kuten menneessä ajassa. Hän saattaa esi-

merkiksi sanoa, että hänen pitää hakea lapsensa koulusta. Mikäli muistisairasta estetään teke-

mästä näin, saattaa tästä muodostua aggressiivinen tilanne. Sairaanhoitajan kannattaakin sa-

noa muistisairaalle esimerkiksi, että ei hätää, lapset ovat turvassa. (Alzheimer’s society 

2019.) 

 

Jos tilanne eskaloituu ja muuttuu uhkaavaksi, niin potilasta ei saisi käskeä lopettamaan huu-

tamistaan. Potilasta ei tulisi käskeä sanomalla, ettei hän voi huutaa, eikä kyseenalaistaa poti-

laan ongelmaa. Potilaan kyseenalaistaminen voi johtaa tilanteen provosoitumiseen ja käsky 

voi tuntua potilaan mielestä tukahduttavalta ja se voi tehdä potilaan entistä vihaisemmaksi. 

Tilanteessa on myös tärkeää keskittyä syyhyn, miksi potilas on aggressiivinen tai uhkaileva. 

Potilaalle on tilanteessa hyvä ilmaista, että hänen aggressionsa ymmärretään, jotta tilannetta 
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pystytään lähteä selvittämään. Potilaalle voi antaa aggressiolle luvan sanomalla esimerkiksi, 

että työntekijänä ymmärrät potilaan vihan ja olisit itsekin vihainen, jos näin tapahtuisi. (Soi-

salo, 2011; 147-159.)  

 

Tilanteessa on tärkeää pitää noin metrin turvaväli potilaaseen. Lisäksi vältetään seisomista 

suoraan potilaan edessä. Työntekijä voi asettua samalle tasolle potilaan kanssa ja välttää sei-

somista potilaan yläpuolella. (Soisalo, 2011; 159.) Jos potilas esimerkiksi istuu tuolilla ja pitää 

käsiään polvien päällä, työntekijä voi tehdä samoin. Ikään kuin peilikuvana toistaminen viestii 

potilaalle, ettei työntekijä ole potilasta vastaan vaan haluaa auttaa. Kehon kielellä on tärkeä 

merkitys kireissä tilanteissa ja esimerkiksi käsien ristiminen voi antaa potilaalle negatiivisen 

ja hyökkäävän mielikuvan. (Alzheimer’s society 2019.) Potilasta ei saisi tuijottaa, eikä kosket-

taa aggressiivisessa tilanteessa (Hyyti ym. 2015).  

 

Jos tilanne kärjistyy fyysiseen aggressiivisuuteen, potilasta tulee käskeä lopettamaan käyt-

täen lyhyitä komentosanoja, kuten ”Ei”, ”Seis”, ”Irti” ja ”Apua”. (Soisalo, 2011; 159.) Jos ti-

lanne ei laukea, ja on edelleen uhkaava, niin tilanteesta poistutaan rauhallisesti, jos vain 

mahdollista. Fyysisesti aggressiivisessa tilanteessa on tärkeää huutaa kovaan ääneen apua, 

sekä suojata itseään jollakin esineellä, esimerkiksi roskakorilla. (Soisalo, 2011; 163.) Rantaes-

kola, Hyyti ja Kauppila (2015) toteavat myös, että akuutissa tilanteessa tulee kutsua kollega 

tai vartija. Jokaisessa työpaikassa työnantajan tulee laatia myös erikseen ohjeet uhkaavien 

tilanteiden hallitsemisesta ja tilanteessa toimimisesta (Finlex 2002).  

 

Hätävarjelu on Rikoslain 4 luvun 4 §:n mukaan puolustautumista oikeudetonta hyökkäystä vas-

taan. Rikoslain mukaan henkilöllä on oikeus puolustautua voimakeinoin suojellakseen itseään 

tai toisiaan. Puolustautumisessa pitää ottaa huomioon hyökkäyksen laatu, voimakkuus ja ti-

lanteeseen vaikuttavat muut tekijät, sekä olosuhteet. Hätävarjelu on viimekätinen keino, jol-

loin uhan tulee olla välitön, eikä tilanteesta ole muita keinoja päästä pois.  

  

 

3.4 Aggressiivisen tilanteen jälkeen 

 

Aggressiivisen tilanteen jälkeen on hyvä käydä joko yksilöittäin tai ryhmässä tilanteessa ollei-

den kesken läpi, mitä oikein tapahtui, jäikö jokin mietityttämään ja olisiko jotakin voinut 

mahdollisesti tehdä toisin, jotta lopputulos olisi ollut erilainen. Tällaista tilanteen jälkikäsit-

telyä kutsutaan jälkipuinniksi. Jälkihoidon tarkoituksena on antaa tilanteessa olleille henki-

löille henkistä apua ja tukea, analysoida faktoja ja oppia sekä tukea kriisiviestinnässä. Jälki-

puinti olisi hyvä toteuttaa 24-72 tunnin kuluessa tapahtuneesta. (Teperi 2016.)  
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Organisaation on tarjottava jälkipuintimahdollisuuksia eri asteittain, työntekijän kokeman 

tarpeen mukaan. Lievissä tapauksissa henkinen ensiapu ja työpaikan oma tuki kollegoiden 

kesken on riittävää. Tätä nimitetään työsuojeluksi (eng. defusing). Keskivaikeassa jälkipuin-

nissa on tarvetta ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai työsuojeluun (eng. debriefing). Kun 

aggressiivisesta käytöksestä koituvat tapahtumat ovat olleet vakavia, voi kyseeseen tulla 

tarve hakeutua jatkohoitoon työterveyshyvinvoinnin kautta. Mahdollinen psykiatrin konsultaa-

tio voi olla paikallaan. (Teperi 2016.) Vaikeaan vammaan tai kuolemaan johtavasta työtapa-

turmasta on työnantajan ilmoitettava työnsuojeluviranomaiselle. (Työsuojeluhallinto 2010). 

 

Lisäksi Työsuojeluhallinnon (2010) mukaan työpaikalla tulee olla kirjallinen seuranta väkival-

tatilanteista. Yli 200:ssa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä on käytössä HaiPro 

raportointimenetelmä, jonne kirjataan potilasturvallisuutta vaarantaneet tapahtumat, mutta 

myös henkilöstöön kohdistuneet vaaratapahtumat saa liitettyä tähän työkaluun. (Awanic 

2016.) Espoon sairaalalla on käytössään HaiPro:n kaltainen raportointijärjestelmä, Hessu (Es-

poon kaupunki 2019). Järjestelmä on tarkoitettu lähinnä toiminnan kehittämistä varten yksi-

köiden sisäisessä käytössä (Awanic 2016). Myös Knuuttila, Ruuhilehto ja Wallenius (2007) to-

teavat, että vaaratapahtumien raportointijärjestelmää ei tule käyttää syyllistämistarkoituk-

sessa vaan tarkoituksena on terveydenhuollon toiminnan kehittäminen sekä potilasturvallisuu-

den parantaminen. Vaaratilanteesta ilmoittajan henkilöllisyyttä ei myöskään ole tarve ilmoit-

taa ilmoituksen yhteydessä. Vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ilmoitetaan siis ta-

pahtumista, jotka eivät ole johtaneet vakaviin haittoihin tai seurauksiin. Ideana on oppia ko-

kemuksen kautta, ilman syyllistämistä. 

 

Tietojärjestelmään kirjatuista uhka- ja vaaratapahtumista voidaan tehdä kooste sekä saada 

sitä kautta muodostettua tilastoja ja yhteenvetoja tiedoista. Kooste, tilastot ja yhteenveto 

saattavat auttaa hahmottamaan, mitä organisaation osaa tai asiaa olisi tarve lähteä kehittä-

mään. Järjestelmä toimii parhaiten työntekijöiden ollessa aktiivisia uhka- ja vaaratapahtu-

mien hyvässä kirjaamisessa järjestelmään, sillä näin saadaan todenmukaista ja luotettavaa 

tietoa tapahtuneesta, ja organisaation toimintaa voidaan lähteä kehittämään oikeaan suun-

taan. (Knuuttila ym. 2007.)  

 

4 Opas 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyy tutkimusviestillinen raportti sekä konkreetti-

nen tuote työelämän käytäntöön joko toiminnan ohjeistamiseksi, opastamiseksi tai järjestä-

miseksi (Vilkka & Airaksinen 9;51). Opinnäytetyöntekijät toteuttivat toiminnallisena tuotokse-

naan oppaan aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaamiseen päivystysosastolla. Kun op-

paan sisältöä suunnitellaan, niin on hyvä pyrkiä tekstin ytimekkyyteen, ettei lukija kyllästy ja 

asiasisältö voidaan ymmärtää lyhyessä ajassa. Hyvä otsikointi on tärkeää, joten siihen tulee 
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kiinnittää huomiota. Visuaalisesti hyvin toteutettu opas herättää lukijan mielenkiinnon. Op-

paassa on tärkeää pystyä herättämään heti lukijan mielenkiinto, jotta asiasisältö ei jää luke-

matta. (Söderlund 2005, 271.) Hyvin suunniteltu ja toteutettu ulkoasu sekä järkevä tekstin ja 

kuvien asettelu tukevat ohjeen sisältöä (Torkkola ym. 2002). Oppaan lukija olettaa lukiessaan 

opasta, sen sisältävän luotettavaa, selkeästi kirjoitettua ja tarpeellista tietoa. Oppaan avulla 

lukijan tiedon tarpeisiin vastataan. Oppaan sisältö ja tiedon tulkinta on hyvä tehdä lukijalle 

mahdollisimman helpoksi. (Lipponen, Kyngäs & Kääriäinen 2006, 66-67.) 

Oppaan tekemisessä tulee kiinnittää lähdekritiikkiin huomiota. Opinnäytetyön tekijöiden tu-

lee olla varmoja siitä, että oppaaseen on kerätty luotettavaa tietoa ja tietojen oikeellisuus 

tulee vielä varmistaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 53.) Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tehdä 

opasta, vaan oppaan tekijät kehittävät siitä omanlaisensa. (Lipponen ym. 2006, 67).  

Sähköisessä oppimateriaalissa on hyvää niiden ajankohtaisuus, saatavuus, uudelleen käytön 

mahdollisuus ja kustannusten pienuus. (Vainiopää 2006, 190-195.) Sähköisen oppimateriaalin 

hyvänä puolena on, ettei, se kulu eikä katoa. Sähköinen materiaali on yleensä helpommin saa-

tavilla, kuin paperilla jaettava oppimateriaali ja sitä pystyy myös helpommin päivittämään. 

(Ekonoja 2014, 177-183). Lisäksi se toimii käyttöjärjestelmästä ja internetselaimesta riippu-

matta ja oppaan lukeminen onnistuu sekä tietokoneella että mobiililaitteella (Ekonoja 2014, 

185). Sähköinen oppimismateriaali mahdollistaa myös kuvien ja linkkien lisäämisen tiedostoon 

(Peda, 2019). Hyvän sähköisen oppaan teksti vaikuttaa lukijan tunteisiin ja mielipiteisiin, vä-

littää hyödyllistä tietoa ja saattaa auttaa lukijaa ottamaan kantaa asioihin. Parhaiten luettu 

asia jää mieleen silloin, kun teksti on sujuvaa, selkeästi kirjoitettua ja helposti ymmärrettä-

vää. Liika ammattikielen käyttö voi rajoittaa lukijakuntaa ja vaikeuttaa tekstin ymmärtä-

mistä. (Mansikkamäki 2002, 166–177.) 

 

Oppaan sisällys on rakennettu loogisesti ja siihen on tiivistetty tärkeimmät asiat. Oppaassa 

ensimmäisenä on lukijalle teksti, jossa johdatellaan lukija aiheeseen. Lukijalle kohdassa sel-

viää myös oppaan tarkoitus ja tavoite. Oppaan sisällysluettelosta voi helposti hahmottaa op-

paan sisällön, sillä sisällysluettelon otsikoiden tulee vastata tekstien otsikoita (Hirsjärvi ym. 

2008). Näin myös päivystyshoitohenkilökunnalle suunnatun oppaan otsikot vastaavat sisällys-

luettelon otsikoita. Oppaan sivut on myös numeroitu, jotta tietyn aihealueen löytäminen olisi 

helppoa. 

 



 18 
 

 

Oppaan sisällöstä tehtiin mahdollisimman selkeä ja ytimekäs Espoon sairaalan päivystysosas-

ton hoitohenkilökunnan toiveesta. Kyngäs ym. (2007) toteaa, että konkreettiset ohjeet autta-

vat ohjeiden tarkoituksen ymmärtämisessä ja sisäistämisessä, ja että selkeästä kirjallisesta 

ohjeesta selviää ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä. Oppaan otsikosta voikin havaita oppaan ole-

van suunnattu päivystyshoitohenkilökunnalle. Otsikko viestii myös oppaan olevan tarkoitettu 

auttamaan hoitohenkilökuntaa kohtaamaan aggressiivinen muistisairas potilas. Sisällössä on 

käsitelty eteneviä muistisairauksia ja niiden oireita, syitä muistisairaan potilaan aggressiivi-

suudelle, ennaltaehkäisymenetelmiä, tilanteissa toimimista ja tilanteen jälkeistä toimintaa. 

Verbaalisesti ja fyysisesti aggressiivisista tilanteista on kirjattu oppaaseen omat toimintaoh-

jeensa. Oppaan ohjeet ovat konkreettisia ja ne perustuvat luotettaviin lähteisiin ja tutkimuk-

siin. Oppaaseen on koottu hyödyllisiä linkkejä sekä oppaan lopussa näkyvät siihen käytetyt 

lähteet. Hirsjärven ym. (2008) mukaan oppaan viimeisillä sivuilla tuleekin olla työssä käytetyt 

lähteet näkyvillä. 

5 Työelämäkumppani 

Opinnäytetyö tehtiin Espoon sairaalan päivystysosastolle ja julkaistiin sähköisenä oppaana 

henkilökunnan käyttöön. Espoon sairaalan päivystysosasto sijaitsee Jorvin sairaalan päivystys-

rakennuksessa. Osaston tärkein osaamisalue on akuutti geriatria, mutta siellä hoidetaan li-

säksi myös aikuisia potilaita, joiden lyhytaikaiset sairaudet eivät vaadi jatkuvaa tarkkailua ja 

joiden vointi on vakaa. Potilaat, tulevat osastolle pääsääntöisesti Jorvin päivystyspoliklinikan 

kautta. Osastolle voidaan kuitenkin ottaa potilas hoitoon Espoon terveysasemilta tai kotihoi-

dosta, mutta tämä edellyttää, että osastolle tulosta olisi sovittu etukäteen. Hoitoaika osas-

tolla on 1-3 vuorokautta. (Espoon kaupunki 2019.) 

Osastolla hoidetaan potilaita, joilla on akuutteja infektioita, sydämen vajaatoimintaa, konser-

vatiivisesti hoidettava sepelvaltimotauteja, suolatasapainon häiriöitä, dehydraatiota sekä as-

kites- ja pleurapunktion jälkeistä seurantaa. Lisäksi osastolla hoidetaan kaatumisen vuoksi 

sairaalaseurantaa tarvitsevia potilaita, vanhusten akuutteja sekavuustiloja, huimaus- ja kom-

mootiopotilaita, joilla ei ole neurologin seurannan tarvetta, sekä lyhytaikaista kivunhoitoa 

tarvitsevia yläraajamurtumapotilaita. (Espoon sairaalan johtoryhmä 2016.)  

6 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas päivystysosaston hoitohenkilökunnalle 

aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaamiseen.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää päivystysosaston hoitohenkilökunnan valmiuksia koh-

data aggressiivinen muistisairas potilas. 
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7 Opinnäytetyöprosessi 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toteutimme opinnäytetyön toiminnallisena opinnäytetyönä, joka on vaihtoehto tutkimukselli-

selle opinnäytetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla ohjeistus, opastus tai ohje suun-

nattuna ammatilliseen käytäntöön. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapa voi olla kansio, 

kirja, vihko, opas tai järjestetty tapahtuma tai näyttely. Opinnäytetyössä yhdistyy käytännön 

toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin, jonka avulla opiskelija kehittää itse-

ään ammatillisesti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-42.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä on 

kaksi osaa, joista toinen on toiminnallinen osuus eli produkti ja toinen prosessin dokumen-

tointi ja arviointi tutkimusviestinnällisin keinoin, eli opinnäytetyöraportti. (Airaksinen 2009.)  

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 23) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön prosessi alkaa aiheen 

ideointivaiheesta. Aihetta on hyvä pohtia ja löytää itseä kiinnostava aihealue ja sen tulee 

myös olla ajankohtainen ja mahdollista yhteistyökumppania palveleva. Opinnäytetyön kohde-

ryhmän määrittämisessä voidaan hyödyntää tavoitteeksi asetettuja tuotoksia, henkilöiden 

ominaisuuksia tai yhteistyökumppanin toiveita. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38-40.) Toiminnalli-

sesta opinnäytetyöstä käytetään joskus myös nimitystä monimuotoinen opinnäytetyö. Toimin-

nallisessa opinnäytetyön raportissa esitetään aina viitekehys työlle. (Metropolia 2012.)  

 

Opinnäytetyön tuotos tulee suunnitella aina tietylle kohderyhmälle joidenkin henkilöiden käy-

tettäväksi ja siksi kohderyhmä on tärkeä määrittää, koska se ratkaisee myös opinnäytetyön 

tuotoksen sisällön (Airaksinen & Vilkka 2003, 16-53). Toiminnallisessa opinnäytetyössä eri ke-

hittämisen vaiheet kohti opinnäytetyön tuotosta etenevät eri toimijoiden kanssa dialogisessa 

tai trialogisessa vuorovaikutussuhteessa. Tämä sisältää arvioinnin, keskustelua, vertaistukea, 

toiminnan uudelleen suuntaamista, sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. (Salonen 

2013, 5.) Toiminnallisen opinnäytetyön prosessissa opiskelijoiden kynnys työelämään astumi-

seen madaltuu ja tulevaisuuden työelämässä hankkeissa toimiminen tuntuu helpommalta. 

Opiskelijat kokevat myös ammatillisuutensa ja ammatillisen ajattelutapansa kehittyvän. (Sa-

lonen 2013.) 

7.2 Oppaan suunnittelu ja toteutus 

Opinnäytetyöprosessi alkoi joulukuussa 2018.  Aiheeksi valikoitui lopulta aggressiivisen poti-

laan kohtaaminen, koska aiheesta on melko vähän tietoa tai yleistä ohjetta työelämässä. 

Olimme yhteydessä Espoon sairaalan päivystysosastoon, josta vastattiin, että he ovat kiinnos-

tuneita oppaastamme. Joulukuussa 2018 oli Espoon sairaalan päivystysosaston osastotunti, 
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jossa sovitusti keskustelimme siitä, minkälaista konkreettista sisältöä oppaaseen halutaan. 

Tarkoituksena oli rajata opas tiettyyn potilasryhmään ja henkilökunnalta tulikin yleinen toive 

rajata opas aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaamiseen päivystysosastolla.  

 

Ensimmäinen hankekokous oli tammikuussa 2019, jolloin opinnäytetyö rekisteröitiin aloite-

tuksi ja oppaan konkreettinen suunnittelu ja teoreettiseen viitekehykseen tutustuminen alkoi. 

Olimme yhteydessä myös työelämäkumppaniimme ja kerroimme missä vaiheessa olemme ja 

keskustelimme osastonhoitajan kanssa sähköpostilla heidän mahdollisista, toiveista ja tar-

peista. Perehdytysopas suunniteltiin Espoon sairaalan päivystysosaston henkilökunnan käyt-

töön. Oppaan sisällön tavoitteena on tukea päivystysosaston henkilökunnan valmiuksia koh-

data aggressiivinen muistisairas potilas. Oppaan sisältö perustuu teoreettiseen ja tutkimuksel-

liseen tietoon ja oppaassa perehdytään kohtaamisen lisäksi muistisairaan potilaan aggressiivi-

suuden syihin ja ennaltaehkäiseviin tekijöihin. Aggressiotilanteiden ennakoimiseksi ja ehkäise-

miseksi on tärkeää tunnistaa niitä tekijöitä, joilla on merkitystä aggressiivisten tilanteiden 

syntyyn (Pekurinen 2018).  

 

Tutustuimme Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeisiin, jonka jälkeen aloimme 

työstämään opinnäytetyösuunnitelmaa. Laurea ammattikorkeakoulussa opinnäytetyöprosessi 

on kolmiosainen. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu suunnittelu-, toteutus- ja julkaisuvaihe. Toi-

minnallisen opinnäytetyön suunnitteluvaihe sisältää aiheen valinnan yhteistyökumppanin 

kanssa, aiheanalyysin ja aiheen valinnan hyväksyttämisen ohjaajalla sekä opinnäytetyön suun-

nitelman esittämisen hankekokouksessa. Toteutusvaiheessa lähetetään työversio ohjaajalle 

sekä opponoidaan yksi opinnäytetyö. Julkaisuvaiheessa pyydetään palaute opinnäytetyöhön 

työelämäkumppanilta ja työ esitetään. Näiden jälkeen tehdään kypsyysnäyte, viimeistellään 

opinnäytetyöraportti, tarkistetaan kieliasu ja raportti lähetetään plagiointitarkastukseen. Lo-

puksi valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseuksessa. (Laurean opinnäytetyöohje 2017, 5-6.)  

 

Oppaan sisältö tehtiin ensin Microsoft Word -ohjelmalla, jonka jälkeen lopullinen opas suunni-

teltiin ja tuotettiin Canva- suunnitteluohjelmalla. Oppaassa on käytetty kuvia, joissa ei ole 

tekijänoikeuksia ja niitä saa käyttää vapaasti. Hyvän oppaan tulee olla väritykseltään rauhalli-

nen. Asiasisältö on hyvä pitää tiiviinä, jotta lukijan mielenkiinto pysyy yllä. (Loiri & Juholin 

1998, 32.) Valitsimme oppaaseen sinertävät ja valkoiset värisävyt, koska ne heijastavat Es-

poon sairaalan värejä. Muokkasimme kuitenkin värejä hieman rauhallisemman sävyiseksi, 

jotta oppaan ulkoasu pysyy selkeämpänä.  
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7.3 Oppaan arviointi  
 

Arviointilomakkeessa tarkoituksena on tarkastella myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Arvioin-

nin yhteenveto voidaan esittää taulukkona. (Kauppinen, Tapaninen & Kurenniemi 1999.) Lo-

make kyselymenetelmänä säästää yleensä tutkijan aikaa ja myös näin aineiston käsittely on 

nopeampaa, mutta taas ongelmana voi esiintyä se, että suurelle vastaajajoukolle lähetetyn 

kyselyn vastaajaprosentti voi jäädä pieneksi. (Hirsjärvi ym. 2007, 194-196.) Kun kyselyloma-

ketta suunnitellaan, niin tulee pohtia tarkkaan, mitä tietoa vastauksista tarvitaan. Kyselylo-

makkeen kysymykset tulee olla helposti vastattavia ja yksiselitteisiä. Kyselylomakkeen tulee 

sisältää vain sellaisia kysymyksiä, jotka tarvitaan siihen, että pystytään saavuttamaan tavoit-

teet. (Ojasalo ym. 2015, 50-130.) 

  

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotosta arvioitiin opinnäytetyöntekijöiden suunnittele-

malla arviointilomakkeella (liite 1). Arviointilomakkeessa kartoitettiin oppaan visuaalisuutta 

ja selkeyttä, mahdollista uutta opittua tietoa ja oppaan hyödyllisyyttä sekä teoreettisen tie-

don kattavuutta. Kysymykset suunniteltiin huolellisesti ja niitä muokattiin muutamaan ottee-

seen, ennen varsinaista arviointia. Kysely toteutettiin oppaan esittämisen yhteydessä Espoon 

sairaalan päivystysosaston osastotunnilla. Vastaaminen oli anonyymia ja vapaaehtoista. Kyse-

lylomakkeeseen vastasivat oppaan kohderyhmä eli Espoon sairaalan päivystysosaston hoito-

henkilökunta. Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 10 henkilöä.  

Monivalintakysymykset tuottavat yleensä vähemmän kirjavia vastauksia ja vastaaminen on 

myös helpompaa, koska kysymykset auttavat kyselyyn vastaajaa tunnistamaan asian. Vastauk-

set ovat näin myös helpompi käsitellä ja analysoida tietokoneella. (Hirsjärvi ym. 2008, 196.) 

Kyselylomakkeessa, voi olla vaarana se, että kysymyksiin vastataan väärin tai epätarkasti, 

koska kysymyksiä ei ymmärretä oikein. (Heikkilä 2004, 20-61.) Lomakkeen tulee myös olla 

kohtuullisen pituinen ja ulkoasun selkeä, jotta vastaajan mielenkiinto säilyy. Kyselyn keski-

määräisen vastausajan ei suositella ylittävän 15-20 minuuttia, sillä ylipitkä kysely voi karkot-

taa vastaamishalun. Kysymykset ovat tärkeää erottaa selkeästi toisistaan ja ne on hyvä olla 

loogisessa järjestyksessä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Ensimmäinen kysymys arviointilomakkeessa liittyi visuaalisuuteen, toinen kysymys liittyi uu-

den tiedon saamiseen ja kolmas kysymys oppaan teoreettisen sisällön kattavuuteen. Näihin 

kysymyksiin vastattiin kyllä tai ei vastauksilla. Jos vastaaja vastasi kysymykseen ei, niin lisä-

kysymyksenä oli, mitä vastaaja mahdollisesti haluaisi lisätä tai muuttaa oppaassa. Neljäs kysy-

mys oli avoin kysymys, johon sai kertoa yleisesti oppaasta tai toiveita oppaaseen liittyen. Ar-
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viointilomakkeesta saadun hoitohenkilöstön antaman palautteen perusteella opasta kehitet-

tiin ja muokattiin, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla hoitohenkilökunnan val-

miuksia kohdata aggressiivinen muistisairas potilas.  

Oppaaseen lisättiin yhden vastaajan ehdotuksesta maininta lääkehoidosta ja musiikin vaiku-

tuksesta muistisairaan potilaan aggressiivisuuden ennaltaehkäisyssä. Yhden vastaajan ehdo-

tuksesta lisäsimme oppaaseen lisää tietoa etenevistä muistisairauksista. Kaikki vastaajat oli-

vat sitä mieltä, että opas on visuaalisesti hieno ja selkeä. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta 

oli sitä mieltä, että he saivat jotain uutta tietoa oppaasta. Uusina asioina esille nousivat mm. 

Painad-kipumittari, käytännön toiminta, kuten ”älä risti käsiäsi” ja miten kohdata muistisai-

ras, joka elää väärässä todellisuudessa. Moni koki oppaan olevan hyvää kertausta ja muistu-

tusta muistisairaan kanssa toimimisesta. Alun perin oppaassa mainittiin sen olevan kohdistettu 

päivystysosaston sairaanhoitajille, mutta yksi vastaajista muistutti, että osastolla työskente-

lee sairaanhoitajien lisäksi myös paljon muuta hoitohenkilökuntaa, kuten terapeutteja. Tä-

män vuoksi kirjoitimme oppaaseen, että se on tarkoitettu koko päivystysosaston hoitohenkilö-

kunnan käyttöön. 

 

 

1. Oliko opas visuaalisesti selkeä?  
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2. Koetko, että sait jotain uutta tietoa aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaami-

seen?  

  

3. Oliko oppaan teoreettinen sisältö tarpeeksi kattava? 

 

4. Mitä muuta haluaisit kertoa oppaasta? 

”Varsin selkeä visuaalisesti, erottuva teksti. Lyhyet ytimekkäät ohjeet.” ”Kaunis ulkoasu ja 

selkeä sisältö.”, ”Hyvä ja selkeä.”, ”Muistisairauksista ja oireista hirveen suppeasti kerrottu, 

toki kyseessä opas aggressiivisen potilaan kohtaamiseen, eikä info muistisairauksista.”, ”Erin-

omainen opas, varmasti tulee käytännön työelämässä käyttöön. Paljon hyviä ja tarpeellisia 

ohjeita, todellisiin tilanteisiin.”, ”En oikein tiedä miten työtä olisi voinut enää parantaa.”,  
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8 Pohdinta 

8.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Tämä opinnäytetyö on eettinen, sillä se toteutettiin hyvän tieteellisen käytännön ohjaamalla 

tavalla vilppiä tai piittaamattomuutta käyttämättä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). 

Opinnäytetyö on eettinen, sillä siinä otettiin huomioon muiden tutkijoiden työt ja kuuluva 

arvo annettiin sille, jolle se kuuluu (Leino-Kilpi ym. 2004). Kun tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmät toteutetaan eettisesti, ovat ne hyvän tieteellisen käytännön mukaisia 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Opinnäytetyö toteutettiin eettisesti näiden osa-

alueiden kohdalta. Opinnäytetyöntekijät toimivat eettisesti oikein, sillä he olivat jatkuvasti 

yhteydessä Espoon sairaalan päivystysosaston kanssa opinnäytetyön etenemisen eri vaiheissa. 

Osaston työntekijöiden toiveet opinnäytetyötä koskevista asioista otettiin huomioon, jotta op-

paasta saatiin mahdollisimman hyödyllinen heille ja opas vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Val-

mis opas annettiin Espoon sairaalan päivystysosaston käyttöön. 

 

Opinnäytetyö on luotettava, koska opinnäytetyöntekijät kiinnittivät erityistä huomiota opin-

näytetyötä tehdessään sen tarkkuuteen, huolellisuuteen ja rehellisyyteen. Leino-Kilpi & Väli-

mäki (2004) toteavatkin, että hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa rehellisyyden, huolellisuu-

den ja tarkkuuden noudattamista. Etenkin toiminnallisessa opinnäytetyössä luotettavuus poh-

jautuu työn teoreettisen taustan lähteiden luotettavuuteen sekä asianmukaisuuteen. Lähde-

kritiikki on erityisen tärkeää ohjeita ja oppaita kootessa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 53.) Opin-

näytetyöntekijät etsivät Internetistä lähteitä muiden muassa Finna-, Medic-, ProQuest- ja 

Google Scholar –tietokantoja käyttämällä. Internetin lisäksi lähteinä hyödynnettiin hoitotyön 

kirjallisuutta. Lähteitä hyödynnettiin monipuolisesti lähdekritiikkiä käyttäen ja lähteiksi vali-

koitui kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja tutkimusartikkeleita sekä ajantasaisia la-

keja, näyttöön perustuvia hoitotyön suosituksia ja asetuksia. Lähteet merkittiin Laureassa 

käytössä olevien lähteiden merkitsemisen ohjeiden mukaisesti. Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta (2012) mainitseekin Theseuksessa.  

Opinnäytetyön tekemiseen ei tarvittu tutkimuslupaa, koska oppaan arviointiin käytettiin va-

paa ehtoista ja anonyymiä arviointilomaketta, eikä opinnäytetyöntekijät suorittaneet min-

käänlaista tutkimusta. 

 

8.2 Oppaan tarkastelu 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyy tutkimusviestillinen raportti sekä konkreetti-

nen tuote työelämän käytäntöön joko toiminnan ohjeistamiseksi, opastamiseksi tai järjestä-
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miseksi (Vilkka & Airaksinen 9;51). Tämän opinnäytetyön tuotos oli sähköinen opas päivystys-

hoitohenkilökunnalle, joka kulkee kätevästi mukana esimerkiksi matkapuhelimessa. Sähköinen 

opas toimii käyttöjärjestelmästä ja internetselaimesta riippumatta ja siten sen lukeminen su-

juu joko älypuhelimesta tai tietokoneelta. Tällainen opas on Ekonojan (2014, 185) mukaan hy-

vin toteutettu. 

 

Oppaan alussa on ”Lukijalle” -sivu, jonka tarkoituksena on johdatella lukijaa aiheeseen. Op-

paan sisällysluettelon ideana on havaita nopealla vilkaisulla oppaan sisältö, sillä sisällysluette-

lon otsikoiden tulee olla identtiset tekstien otsikoiden kanssa (Hirsjärvi ym. 2008). Päivystys-

hoitohenkilökunnalle suunnatun oppaan otsikot vastaavat sisällysluettelon otsikoita. Oppaan 

sivut on numeroitu, jotta tietyn aihealueen löytäminen kävisi helposti ja nopeasti. 

 

Oppaassa on käytetty selkokielistä tekstiä. Oppaan asiatekstit on tiivistetty ranskalaisille vii-

voille siten, että tärkeimmät asiat tulevat esille. Näin oppaan lukeminen on nopeaa ja help-

poa. Espoon sairaalan päivystysosaston työntekijät esittivätkin toiveen, että opas olisi helppo-

lukuinen, lyhyt ja ytimekäs.  

 

Kyngäksen ym. (2007) mukaan selkeästä kirjallisesta ohjeesta selviää ohjeen tarkoitus ja koh-

deryhmä. Jo oppaan otsikosta voi havaita, että opas on suunnattu päivystyshoitohenkilökun-

nalle ja että sen tarkoituksena on auttaa hoitohenkilökuntaa kohtaamaan aggressiivinen muis-

tisairas potilas. Kyngäs ym. (2007) lisäävät, että konkreettiset ohjeet tukevat ymmärrettä-

vyyttä ja auttavat siten tavoitteisiin pääsemisessä. Päivystyshoitohenkilökunnalle suunnattuun 

oppaaseen on eritelty, miten verbaalisesti ja fyysisesti aggressiivisessa tilanteessa muistisai-

raiden kanssa tulee käytännössä toimia. 

 

Oppaan värimaailma on otettu Espoon kaupungin väreistä ja se on sinertävän ja valkoisen sä-

vyinen. Värit ovat hillityt ja teksti erottuu selkeästi taustasta. Oppaan etukannessa ja ”Hyö-

dyllisiä linkkejä” -sivulla on käytetty myös kuvia, jotta oppaan ulkoasu olisi mielenkiintoinen. 

Asiatekstisivuille ei haluttu liittää kuvilla, sillä sisältö haluttiin pitää selkeän näköisenä ja ku-

vat olisivat tehneet ulkoasusta sekavan. Asiatekstit on sommiteltu oppaan sivuille aihealueit-

tain ja tekstejä on rajattu ruudukoilla selkeyttämään niiden rakennetta. Torkkolan ym. (2002) 

mukaan hyvä ulkoasu, järkevä tekstin ja kuvien asettelu, palvelee ohjeen sisältöä. 

 

Oppaan loppuun on koottu yhdelle sivulle hyödyllisiä linkkejä, jotta oppaan lukijat voivat ha-

lutessaan saada vielä laajemmin tietoa aiheesta. Esimerkiksi yhtenä linkkinä opinnäytetyönte-

kijät ovat laittaneet linkin PAINAD-kipumittarin sivuille, jotta hoitohenkilökunta voi hyödyn-

tää kätevästi kipumittaria arvioidessaan muistisairaan potilaan kipua. Oppaan viimeisillä si-

vuilla on oppaassa käytetyt lähteet, kuten Hirsjärvi ym. (2008) mainitsevatkin oppaan loppuun 

kuuluvan.  
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8.3 Jatkotutkimus ja kehittämisehdotukset  

 

Harjoittelukokemus päivystysosastolta olisi ollut eduksi opinnäytetyötä tehdessä, jotta oli-

simme saaneet laajemman kuvan päivystysosastolla tapahtuvasta toiminnasta.  

Jatkotutkimusehdotuksena voisi selvittää, onko opas ollut Espoon sairaalan päivystysosastolla 

käytössä ja kuinka kattavasti se on saavuttanut lukijakunnan, huomioiden moniammatillisen 

työympäristön. Lisäksi voisi selvittää, onko päivystysosaston hoitohenkilökunta saanut jotakin 

uutta ja hyödyllistä tietoa oppaaseen liittyen, kohdatessaan muistisairaita potilaita. Mielen-

kiintoista olisi tietää, että onko opasta luettu mobiiliversiona, vai pelkästään paperisena tu-

lostettuna versiona.  
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Liitteet  

Liite 1  Oppaan arviointilomake 

Arviointilomake: Opas aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaamisesta päivystys-
osastolla. 
Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto ja vastaa tarvittaessa lisäkysymyksiin: 

 

 

1. Oliko opas visuaalisesti selkeä?    KYLLÄ  EI 
 

a) Jos vastasit EI, niin mitä muuttaisit oppaassa visuaalisesti? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Koetko, että sait jotain uutta tietoa aggressiivisen muistisairaan potilaan kohtaa-

miseen?      KYLLÄ  EI 

a) Mitä uutta tietoa sait? Mistä olisit mahdollisesti kaivannut vielä lisää tietoa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Oliko oppaan teoreettinen sisältö tarpeeksi kattava?  KYLLÄ  EI 

 

a) Jos vastasit EI, niin mitä teoreettista tietoa lisäisit oppaaseen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Mitä muuta haluaisit kertoa oppaasta?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                                                                                     

Kiitos oppaan lukemisesta ja vastauksista! 😊   


