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1 Johdanto 

 

Muistisairauksista aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle ovat suuria ja niiden ennuste-

taan nousevan väestön ikääntyessä seuraavan kymmenen vuoden aikana.  Muistisairai-

den määrä on kasvussa maailmanlaajuisesti. Suomessa on arvioitu tällä hetkellä 190 

000 henkilön sairastavan muistisairautta, ja uusia sairastuneita tulee vuositasolla lähes 

15 000 henkilöä. Suurin osa sairastuneista on yli 80vuotiaita, mutta työikäisistäkin yli 7 

000 henkilöllä on etenevä muistisairaus. Laitoshoidossa asuvilla vanhuksilla kolmella 

neljästä on muistisairaus. Sepelvaltimotaudin ja syövän jälkeen dementia on kolman-

neksi yleisin kuolinsyy. (Remes 2018: 2507.) Laitoshoidon osuus dementian tuomista 

kustannuksista on arveltu olevan jopa 80% (Alhainen – Erkinjuntti – Rinne – Soininen 

2006: 534). Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nyt muutoksen alla. Palvelut uudistuvat ja 

asiakkaan saamaan palveluun sekä sen laatuun tullaan kiinnittämään enemmän huo-

miota. Kun asiakastyö hoidetaan osastolla ollessa kokonaisvaltaisesti ja huolellisesti, 

hän ei todennäköisesti ohjaudu uudestaan päivystyksellisen hoidon piiriin. Yhteiskunnan 

varoja ja resursseja säästyy, kun asiakas pärjää kotona tukitoimien turvin mahdollisim-

man pitkään. Laki iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja yhteiskunnan 

iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ylläpidosta (2012/980, jatkossa vanhuspalvelulaki) 

tuo esille asiakkaan osallisuutta ja näin edesauttaa laadukkaan hoidon saamista. Laissa 

myös mainitaan toiminnan johtamisesta niin, että sen tulee tukea asiakaslähtöisten so-

siaali- ja terveyspalvelujen kokonaisvaltaisuutta ja laadukkuutta. Laki ei tarkemmin mää-

rittele mitä laatu on, mutta palautetta tulee kerätä asiakkailta, omaisilta ja henkilökun-

nalta, jotta laatua pystytään arvioimaan. (Moisanen 2018: 16.) Olen itse työskennellyt 

vanhusten kuntoutuksen parissa vuodesta 2007 alkaen. Työyksikköni tuloskortin yksi ta-

voite on huomioida asiakkaan kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. Asiakas 

tulee siis ottaa mukaan hänen hoitoaan koskeviin päätöksiin. Muistisairaan toimintakyky 

laskee nopeasti äkillisen sairastumisen yhteydessä, kuntoutuminen vie pidempään ja sil-

loin riski jäädä laitoshoitoon kasvaa. Kuntoutuksen avulla pystytään ylläpitämään liikun-

takykyä ja tasapainoa sekä kaatumistapaturmia. (Heimonen – Voutilainen: 2004: 7.) 

Työssäni haastattelin oman työyksikköni hoitajia, siitä kuinka voisimme parantaa toimin-

taamme asiakkaan osallisuuden tukemisessa hoitoonsa osaamisen johtamisen keinoin. 

Työn tuloksia tullaan hyödyntämään osastolla laadukkaasti niin, että asiakkaan tarpeet 

tulee kokonaisvaltaisesti huomioitua. Tämä opinnäytetyö pyrkii tuomaan ymmärrystä 

muistisairaiden asiakkaiden oikeanlaisista hoitomenetelmien käytöstä. 
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2 Opinnäytetyön tavoite ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena on saada ymmärrystä mikä on yksikön hoitajien näkemys 

muistisairaan asiakkaan osallistamisesta hoitoonsa. Haluan selvittää myös mikä rooli on 

osaamisen johtamisella muistisairaan asiakkaan hoitotyössä. Tämän tutkimuksen tavoit-

teena on saada työyksikköön ajankohtaista tietoa, jota voidaan hyödyntää muistisairaan 

asiakkaan osallistamisessa hoitoonsa ja saada samalla hoito paremmin vastaamaan asi-

akkaan tarpeita. Lisäksi tavoitteena on löytää henkilökunnan mielestä tarvittavia osaa-

misen johtamisen keinoja yksikön esimiehelle, jotta hän omalta osaltaan pystyy tuke-

maan hoitohenkilöstöä muistisairaan asiakkaan hoitotyössä.  

 

Tutkimuskysymykseni opinnäytetyössä oli:  

-Kuinka esimies voi tukea hoitohenkilöstöä muistisairaan asiakkaan hoitotyössä osaami-

sen johtamisen keinoin? 

-Millä keinoin muistisairaan asiakkaan osallistamista hoitoonsa voidaan tukea? 

 

3 Opinnäytetyön yhteistyökumppani 

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Työyksikkö on Kus-

taankartanon Arviointi – ja kuntoutusosasto, asiakkaat ovat pääsääntöisesti muistisai-

raita. Hoito osastolla on ympärivuorokautista. Keskimääräiset hoitojaksot ovat kahden 

kuukauden pituisia. Vuonna 2018 osastolle tulleita asiakkaita oli 253. Osastolla tehdään 

tiivistä yhteistyötä kotihoidon, sairaaloiden, asiakasohjauksen, arviointi – ja kuntoutus-

koordinoinnin, SAS-sijoittajien, muiden jatkohoitopaikkojen sekä omaisten kanssa. 

Osastolla työskentelee osastonhoitaja, lääkäri, sosiaaliohjaaja, sairaanhoitajia ja lähihoi-

tajia. Asiakaspaikkoja osastolla on 28 ja 1 ylipaikka. Lokakuusta 2019 alkaen asiakas-

paikat ovat vähentyneet 22 ja hoitohenkilökuntaa on samalla vähennetty 3 vakanssia. 

Osastolta tehdään kaikille asiakkaille kotikäynti, vastuuhoitajan, fysioterapeutin ja toimin-

taterapeutin kanssa. Kotikäynnillä arvioidaan asiakkaan kotona pärjäämistä ja pidetään 

usein siinä samalla alkupalaveri kotihoidon sekä omaisten kanssa. Osastolla pidetään 

kerran viikossa kuntoutuskokous, jossa arvioidaan jokaisen asiakkaan tilannetta yksilöl-

lisesti. Suurimmalla osalla asiakkaista hoito painottuu lääkemuutosten arviointiin, joita 

tiiviisti osastolla seurataan. Lisäksi käynnistetään tarvittavia tukipalveluja ennen kotiutu-

mista, GPS-paikannin, turvapuhelin, ovihälytin jne. Osastolla järjestetään omaisten ja 

kotihoidon kanssa palavereja säännöllisesti. Tärkeää olisi saada parannettua asiakkaan 

omaa osallisuutta hänen hoitoaan koskeviin päätöksiin. Kun asiakas kotiutuu, on osas-

tolla kahden viikon paluutakuu, jos asiakas ei selviydy kotihoidon turvin kotona. Vuonna 



3 

 

 

2018 paluutakuita osastolle on ollut 6% eli 9 kpl. Lisäksi soitamme kotihoitoon tai omai-

selle 3 kk jälkeen kotiutumisesta, tällä tiedolla seuraamme asiakkaan kotona pärjää-

mistä. Tämä 3 kk seuranta (on kotona, sairaalassa, kuollut) tilastoidaan ja tuloksia arvi-

oidaan suhteessa kotiutuksiin. Toimimme yksikössämme samalla periaatteella kuin muut 

Helsingin alueella olevat Arviointi – ja kuntoutusyksiköt. 

 

Osastolla käynnistettiin YT- neuvottelut maaliskuussa 2019. Neuvotteluiden myötä osas-

tolta väheni kolme sairaanhoitajan vakanssia kesäkuussa 2019 ja kuusi asiakaspaikkaa 

vähennettiin lokakuun 2019 aikana. Osasto on pienentynyt niin asiakas kuin henkilökun-

tamäärältään. Osaston pienentyessä tärkeää on saada selkeytettyä hoitajien työnkuvia 

ja pohtia yhteisiä keinoja työn laadun turvaamiseksi. Tärkeää on kohdata asiakas yksi-

lönä ja pyrkiä vastaamaan hänen hoidon tarpeisiinsa oikealla tavalla. Helsingin kaupunki 

on nyt alkanut uudistamaan myös Arviointi – ja kuntoutusosaston asiakkaiden asiakas-

prosessia. Asiakasprosessin uudistamisessa panostetaan kotikuntoutukseen, tavoit-

teena on löytää ne asiakkaat, joilla on jäljellä kuntoutuspotentiaalia. Tämän tutkimuksen 

avulla pyritään tuomaan henkilökunnalle tietämystä muistisairaan asiakkaan kohtaami-

sesta ja hoitoon osallistamisen keinoista. Teoreettinen viitekehys koostuu seuraavista 

pääkäsitteistä, joita ovat vuorovaikutus muistisairaan asiakkaan kanssa ja hoitoon osal-

listaminen, kuntouttava työote muistisairaan hoidossa, hoitajan näkökulman havainnointi 

ja osaamisen johtaminen. Tarkastelen aiheeseen liittyen myös aikaisempia tutkimuksia.  

 

Kansallinen muistiohjelma on tehty ajalle 2012–2020, sen tavoitteena on muistiystävälli-

nen Suomi. Ohjelmassa on luokiteltu toimenpiteet, mihin Suomessa tulee ryhtyä, jotta 

muistisairauksien ehkäisy, diagnostiikka ja hoito saadaan parhaalle mahdolliselle tasolle. 

(Kansallinen muistiohjelma 2012: 7.) Muistisairauksista tulevat suuret kustannukset syn-

tyvät sairastuneiden henkilöiden määrän suuresta kasvusta ja ennen kaikkea ympäri-

vuorokautisesta hoidosta. Arvioiden mukaan ilman muistidiagnoosia on noin puolet 

muistisairaista ja vain joka neljäs Alzheimer -potilas saa oikeanlaista lääkehoitoa. Var-

haisella diagnoosin teolla, hoidolla ja kuntoutuksella voidaan edesauttaa muistisairaiden 

toimintakyvyn ylläpitoa ja elämänlaatua sekä vähentää kokonaiskustannusten kasvua. 

Muistisairauksien syntyä on mahdollista vähentää, joten siksi aivoterveyteen ja ennalta-

ehkäisyyn kannattaa investoida. (Kansallinen muistiohjelma 2012: 7.) Muistisairaiden 

asiakkaiden saamaa kuntoutusta on lisättävä tavoitteellisesti, kuntouttavaa työotetta tu-

lee noudattaa kotihoidossa, päivätoiminnassa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Oi-

kea-aikaisesti aloitettu muistilääkitys, hidastaa ympärivuorokautiseen hoitoon joutu-

mista. (Kansallinen muistiohjelma 2012: 12.) Johtamisella on suuri merkitys hoitotyön 
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laadun turvaamisessa, hyvinvoiva työyhteisö sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja saa aikaan 

tuloksia. 

4 Teoreettiset lähtökohdat  

4.1 Vuorovaikutus muistisairaan ihmisen kanssa ja hoitoon osallistaminen 

Asiakkaan voimavarojen ollessa vähäiset, osallisuuden tulee pitää sisällään ainakin asi-

akkaalle informoimisen tai se että pyydetään lupa mm. päivittäisille toimille (Moisanen 

2018: 92). Osallisuuden myötä muistisairas sitoutuu omaan elämäänsä eikä näin jää 

vain sivustaseuraajaksi (Moisanen 2018:97). Muistisairaan kohtaamisen liittyy kolme pe-

rusperiaatetta, jotka ovat luottamuksen saavuttaminen, arvostaminen ja kunnioittaminen. 

Nämä pitävät sisällään monia tekijöitä, kuten empatiakyky, aito välittäminen, kärsivälli-

syys, kuuntelutaito ja kyky säädellä läheisyyttä. (Forder – Hallikainen – Mönkäre – Nukari 

2014: 86.) Osallistamisella pyritään antamaan asiakkaalle ja hänen lähiomaiselleen 

mahdollisuus olla vaikuttamassa palveluihin. Muistisairaan henkilön tasa-arvoisuus yh-

teiskunnassa, vaatii hänen elämän tilanteen ymmärrystä sekä hänen mielipiteidensä 

huomioimista. (Moisanen 2018: 38.) 

 

Hoitajan saavuttaessa aidon yhteyden muistisairaaseen ihmiseen, hän kykenee ymmär-

tämään käytöksen poikkeavuudet normaaleina eikä poikkeavina. Muistisairailla ihmisillä 

on oikeus saada hyvää hoitoa, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi oikealla tavalla. (Eloniemi 

- Sulkava – Laaksonen – Rantala 2016: 5.) Vuorovaikutuksen luomisessa on tärkeää, 

että hoitajan itsetuntemus on hallussa. Hyvän kommunikoinnin rakentuminen jää useim-

miten työntekijän tehtäväksi. (Eloniemi ym. 2016: 9.) Toiminnan ollessa asiakaslähtöistä, 

asiakas tulee kohdata yksilöllisesti. Asiakkaan osallisuuden ja elämänhallinnan tukemi-

sella on erilainen merkitys työntekijälle ja asiakkaalle. Asiakkaan puolelta on kyse hänen 

elämästään, työntekijä taas tavoittelee ammatillisesti hyvin tehtyä työn lopputulosta. 

Hoito- ja palvelutoiminnassa asiakasalähtöisyys tarkoittaa hoitoprosessia, siinä asiakas 

kohdataan aidosti, hänen kanssaan tehdään yhdessä suunnitelmia, käydään vuoropu-

helua aidosti kuunnellen, asetutaan hänen asemaansa ja etsitään eri mahdollisuuksia. 

Oman elämänsä asiantuntija on asiakas. (Moisanen 2018: 39.) Eettisesti korkealla ta-

solla oleva vanhustenhoito edellyttää hoitohenkilökunnalta asettumista asiakkaan ase-

maan. Ilman hoitajan eläytyvää asennoitumista asiakas jää yksin sisäiseen omaan maa-

ilmaansa. Jotta hoitaja pystyy eläytymään asiakkaan tilanteeseen, on hänellä oltava 

vahva itsetunto, itsetuntemus sekä omakohtainen elämänfilosofia. (Haukka – Kivelä – 

Medina – Pyykkö – Vehviläinen 2007:350.) 
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Muistisairauden edetessä lisääntyy autonomian menetys, huonontunutta itsetuntoaan 

muistisairas voi paikata suuttumuksella, joka usein tulkitaan hyökkääväksi käytökseksi. 

Jos ympäristö ei kykene vastaamaan muistisairaan ihmisen tarpeisiin, se vaikuttaa hä-

nen vointiaan heikentävästi ja lisää kommunikaation välisiä ongelmia. (Savikko – Sul-

kava 2011: 19.) Työyhteisössä toisen kulttuurin edustaja tulee perehdyttää huolellisesti 

muistisairaan kanssa kommunikointiin, joskus voi tulla vastaan tilanteita asiakastyössä, 

jossa tarvitaan myös tulkkia. Jos yhteistä kieltä ei ole ja asiakkaan tilanne on hankala. 

Kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen on nykypäivää. (Karjalainen - Roivas 2013: 

106-107.)  

 

Muistisairaan ihmisen hoidossa tarvitaan monipuolista tietoa ja taitoa. Tärkeänä osa-

alueena on kyky kohdata ihminen yksilöllisesti, hyödyntäen muistisairauksista olevaa 

teoriatietoa. Muistisairas ihminen käyttäytyy hänelle ominaisella tavalla, kontaktin saa-

minen muihin ihmisiin voi olla työlästä. Muistisairaan kanssa vuorovaikutus on vaihtele-

vaa, yhteyden luominen ei aina ole yksinkertaista. Yhteyden saaminen muistisairaaseen 

vaatii, että häntä hoitavalla ammattihenkilöllä on teoria tietoa muistisairaan ihmisen pu-

heentuoton, kielen sekä ajattelun tuomista rajoitteista. (Eloniemi ym. 2016: 5.) 

 

Kujalan (2003) väitöstutkimuksen mukaan asiakkaan osallisuus hoitoonsa, ei vähennä 

asiantuntijaosaamista tai ohjaa vastuuta asiakkaalle. Asiakkaan osallistaminen hoi-

toonsa parantaa hoitajan ja asiakkaan välistä kommunikaatiota. (Kujala 2003: 142.) 

Muistisairaan ihmisen tilanteen ymmärrystä helpottaa se, että häntä hoitavalla henkilöllä 

on riittävästi tietoa hoidettavastaan. Siitä millainen persoona muistisairas on ollut ter-

veenä sekä nyt sairastuessaan, ammattihistorian huomioimisella on myös suuri merki-

tys. Tärkeää on, havainnoida millainen muistisairaan ihmisen oma sisäinen maailma on, 

eli sitä missä hän tällä hetkellä elää. (Eloniemi ym. 2016: 9.) Hoitotyössä huolellinen 

havaintojen tekeminen muistisairaan toimintakyvystä voi tuoda hänen vahvuutensa ja 

heikkoutensa esille. Oleellista on tietää, mitkä ovat muistisairaan ihmisen omat voima-

varat ja mitkä suorituskyvyn rajoitukset vaikeuttavat itsenäistä toimintaa. (Eloniemi ym. 

2016: 12.) 

 

Reaktiot muistisairaalla henkilöllä heijastuvat hänen omista sisäisistä kokemuksistaan 

sekä hoitajan välityksellä tulevista kokemuksista. Jokaisessa vuorovaikutustilanteessa 

asiakkaan ja hoitajan omat arvot sekä uskomukset kohtaavat. (Eloniemi ym. 2016: 25.) 

Kehontoiminnot kuten nälkä, väsymys, jano tai pelon tunne saavat aikaan negatiivisen 

kohtaamisen huolimatta siitä, mistä tilanteessa on kyse. Hoitotilanteessa yleisenä 
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sääntönä pidetäänkin sitä, että hoito lähtee asiakkaan tarpeista, ei hoitajan henkilökoh-

taisista tarpeista. (Eloniemi ym. 2016: 26.) 

 

Kommunikaatiossa on merkitystä kaikilla niillä tavoilla, joilla kaksi ihmistä kohtaa toi-

sensa. Hoitajan työskentelyn tavoitteena on tilanteen rauhallisuuden säilyminen mahdol-

lisimman pitkään. Oleellista on aidosti arvostavan tunnesiteen saaminen muistisairaan 

ihmisen ja hänen omaistensa kanssa, tätä kutsutaan terapeuttiseksi allianssiksi. Tera-

peuttinen allianssi on edesauttanut muistisairaiden sitoutumista ja motivoituneisuutta, 

näiden vaikutusta taas on siirtynyt kuntoutustyöskentelyyn. Ihminen käyttäytyy epäkoh-

teliaasti tilanteissa, joita ei koe hallitsevansa ja se on normaalia. Tämä koskee myös 

muistisairaita henkilöitä. Muistisairas voi ahdistuessaan sanoa asioita, jotka loukkaavat 

näitä kommentteja ei tule ottaa henkilökohtaisesti. Rento asenne ja huumori auttavat 

useamman hankalaksi koetun asian ylitse.  (Eloniemi ym. 2016: 26-28.) 

 

Asiakaslähtöisessä hoitotyössä on olennaista yhteistyö omaisten kanssa (Moisanen 

2018: 5). Omaiset tulisi ottaa mukaan muistisairaan asiakkaan hoidon suunnitteluun, to-

teutukseen ja arviointiin, koska heillä on tietoa asiakkaan elämänhistoriasta. Henkilö-

kunta helposti ajattelee omaisia vierailijoina ja näin ollen odottaa heidän toimivan tietyllä 

tavalla. (Moisanen 2018: 105.)  Omaisen kanssa tehtävä yhteistyö auttaa ymmärtämään 

asiakkaan suhtautumistapoja ja hänen tärkeinä pitämiensä arvoja. Näiden myötä voi-

daan havainnoida, miten asiakas on suhtautunut itseensä ja ympäristöön sekä mitkä 

asiat ovat olleet hänelle merkityksellisiä. Itsenäisyyttä ja riippumattomuutta tärkeänä pi-

täneen henkilön voi olla hankalaa kestää läheisyyttä tai kosketusta. Läheisyys voi myös 

ahdistaa osaa muistisairaista.  (Eloniemi ym. 2016: 36-37.) Elekielellä, ilmeet ja eleet 

voidaan vaikuttaa asiakkaan käytökseen enemmän kuin sanoilla. Tehokas tapa ilmaista 

välittämistä ovatkin eleet, ne kertovat arvostuksen ja yhteydenpidon merkityksestä. Hius-

ten silittäminen tai käden laittaminen asiakkaan olkapäälle kertoo halusta ymmärtää ja 

tukea asiakasta. (Eloniemi ym. 2016: 34-35.)  

 

Elämänkerrallinen ja henkilökohtainen tieto sekä näihin linkittyvä sanasto jäävät parem-

min muistiin kuin toisiin elämänalueisiin liittyvä informaatio. Keskustelu muistisairaan ih-

misen kanssa hänen ammatistaan, harrastuksista tai muistoista tuovat arvokkuutta elä-

mälle ja tukevat hänen identiteettiään. (Eloniemi ym. 2016: 46.) Päättelykyvyn heikenty-

misen vuoksi, muistisairaalle ihmiselle kohdistettuihin ohjeisiin ei ole järkevää liittää se-

lityksiä. Ihmisellä on tapana muistaa helpommin lyhyt ja loogisesti etenevä tarina. Sano-

jen määrällä ei ole vaikutusta muistamiseen. Sanojen tuttuus ja asioiden ennustettavuus 
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helpottavat asioiden muistamista sekä läpikäymistä. Aikaan viittaavat sanat ovat usein 

vaikeimpia, muistisairaan ihmisen voi olla vaikea ymmärtää sanontoja `ennen kuin`. Ym-

märtämisvaikeuksien lisääntyessä, myös paikkaa tarkoittavien käsitteiden ymmärrys tu-

lee hankalaksi (takana, edessä). Elekielen käyttö näiden ilmaisuiden kanssa edesauttaa 

viestin ymmärrystä. (Eloniemi ym. 2016: 47 - 49.) Viestiessä muistisairaan kanssa, hä-

nen tulisi saada kokea olevansa hyväksytty omana itsenään. Muistisairasta tulee tukea 

itsetunnon ja jäljellä olevien viestintätapojen ylläpitämisessä, hänen tulee saada olla osa 

yhteisöä silloinkin, kun häntä ei pysty sanallisesti enää tavoittamaan. (Niemi – Nietos-

vuori – Virikko 2006: 304-305.)  

 

4.2 Kuntouttava työote muistisairaan hoidossa 

Muistisairaiden asiakkaiden keskuudessa, toimintakyvyllä on suuri merkitys asiakkaan 

kokemaan elämänlaatuun (Moisanen 2018: 51). Kuntoutumismahdollisuuksien, yksilölli-

sen elämän ja hyvän hoidon antamisen periaatteena on muistisairaan asiakkaan elä-

mänhistoriaan tutustuminen ja asiakkaan sekä hänen omaistensa kanssa luonteva kom-

munikoiminen (Hallikainen – Mönkäre – Nukari 2017: 8). Muistisairaus vaikuttaa ihmisen 

reagointikykyyn heikentävästi. Keskivaikeasti muistisairaalla ihmisellä voi mennä viisin-

kertainen aika kuullun prosessoimiseen verrattuna ei muistisairaaseen henkilöön. Muis-

tisairas ei kykene tai ymmärrä aina edes tuoda esille ymmärtämisen vaikeutta. (Eloniemi 

ym. 2016: 50.) Muistisairaudesta johtuva apatia ja aloitekyvyttömyys vähentävät liikku-

mista, vaikka muistisairaan toimintakyky olisikin vielä hyvä. Liikkumattomuus vaikuttaa 

lihaskunnon heikentymiseen ja yleistilan laskuun, jolloin kaatumisista johtuvat tapatur-

mat pyrkivät lisääntymään. Liikuntamahdollisuuksien puuttuminen tai rajaaminen johtaa 

usein muistisairauksista johtuvien käytösoireiden pahenemiseen ja vaelteluun. Rauhoit-

tavien lääkkeiden käyttö heikentää liikuntakykyä ja näin ollen lisää kaatumisia. Muistisai-

ras henkilö hyötyy säännöllisestä liikunnasta, liikuntakyvyn menetys on keskeinen laitos-

hoitoon joutumisen syy. Fysioterapiaa voi antaa yksilö tai ryhmäkuntoutuksena, esimer-

kiksi tasapaino tai kävelykuntoutusryhmä. Liikuntaharjoituksilla on vaikutusta myös kom-

munikaatiokyvyn paranemiseen. (Heimonen – Voutilainen 2004: 16-17.) 

 

Kuntoutuksessa käytettävät menetelmät on valikoitava yksilöllisesti muistisairaan ja hä-

nen omaisensa kanssa. Sairaudet, jotka aiheuttavat dementiaa ovat erilaisia sen suh-

teen, missä hermoston alueella toiminnalliset verkostot tuhoutuvat. Muistisairauksien 

taudinkuvaan kuuluu niiden eteneminen, silloin myös toimintakyky oleellisesti muuttuu. 

Lievässä dementiassa keskitytään toimintakyvyn ylläpitämiseen, jäljellä olevien kykyalu-

eiden vahvistamiseen ja arjessa toiminnoissa selviytymistä tukevien taitojen 
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huomiointiin. Keskivaikeassa dementiassa tuetaan muistisairaan jäljellä olevia voimava-

roja yksilöllisesti. Lyhytaikaisten laitoshoitojaksojen aikana tulisi käyttää kuntouttavaa 

työotetta, jotta potilaan itsenäinen selviytyminen kotona ei heikkenisi laitosjakson yhtey-

dessä. Vaikea-asteisessa muistisairaudessa voidaan kuntoutuksen myötä ylläpitää asi-

akkaan vuorovaikutustaitoja ja toimintakykyä, sekä ehkäistä lisäkomplikaatioita kuten 

kaatuilua. (Heimonen ym. 2004: 12-13.) Muistisairaiden on todettu olevan verbaalisesti 

ja motorisesti rauhallisempia kodinomaisessa laitoksessa kuin tavallisessa laitoksessa. 

Kodinomaisuus myös lisää henkilökunnan työssä viihtymistä, omaiset myös puoltavat 

kodinomaista ympäristöä. Omien tavaroiden ja huonekalujen saaminen omaan huonee-

seen, sekä omiin vaatteisiin pukeutuminen saattavat ehkäistä levottomuutta. (Alhainen 

ym. 2006: 507.) 

 

4.3  Hoitajan näkökulman havainnointi 

Eettistä suhtautumista tärkeänä pitävien hoitajien osallisuus vanhusten hyvän hoidon 

turvaajina on tärkeää, erityisesti kun vanhuksella on muistisairaus (Moisanen: 2018 101). 

Hoitohenkilöiden asenteiden ja omien arvojen ymmärtäminen sekä muiden tärkeinä pi-

tämien asioiden arviointi edesauttavat oikeanlaisen hoidon määrittämisessä. Hoitajan 

kompetenssit, asiantuntijuus, osaaminen ja työkokemus ovat hänen resurssejansa ja 

voimavaroja, niistä rakentuu ammatillisuus. (Moisanen 2018: 51.) Hoitajalla on joka het-

kellä omat tunteensa, käsityksensä ja tavoitteensa toiminnan eteenpäin viemiseksi. Ai-

kaisempien kokemusten myötä voi syntyä pelko epäonnistumisesta, joka voi tuoda hoi-

totilanteisiin jännitteitä, jotka taas uudelleen vaikeuttavat onnistumista. Vastavuoroinen 

ahdistuneisuus lisääntyy ja hallinnan tunne heikkenee. (Eloniemi - Sulkava – Laaksonen 

– Rantala 2016: 26.)  

 

Hoitajan oma jaksaminen ja siitä huolehtiminen on oleellista toimivien hoitosuhteiden 

kannalta. Uskallus keskustella työyhteisössä vaikeista vuorovaikutustilanteista sekä nii-

hin liittyvistä tunteista, on toimivan työyhteisön perusta. Avoimuus työyhteisössä tukee 

ammatillisuuden kehittymistä, joka korostuu vaativissa vuorovaikutustilanteissa. (Elo-

niemi ym. 2016: 30.) Rauhallinen suhtautuminen asiakastilanteessa voi olla vaikeaa ti-

lanteissa, joissa hoitoa tarvitsevia asiakkaita on paljon ja henkilökuntaa vähän. Myös 

kiireen näkyminen työssä saattaa johtaa lisääntyvään työmäärään ja unohteluun, ne taas 

entisestään lisäävät kiirettä. (Moisanen 2018: 104.) Käytösoireisten asiakkaiden hoita-

jien tulee saada koulutusta ja tukea jaksaakseen hoitaa hyvin tehtävää, joka esiintyy 

epäkiitollisena. On tärkeää, että hoitotyötä tekevien työtä arvostetaan ja siinä olevat 

haasteet tunnistetaan. Hoitohenkilöstöllä tulee olla mahdollisuus kehittää itseään 
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ammatillisesti sekä pitää yhteyttä samanlaisten hoitoyksiköiden kanssa vertaistuen saa-

miseksi. (Alhainen ym. 2006: 507.) 

 

Asiakaslähtöisyys, on asiakkaille tärkeinä koettujen asioiden huomioimista, henkilökun-

nan työskentelyä yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti, asiakkaiden tarpeista läh-

tevää palvelua ja palautteen antamisen mahdollistamista. (Moisanen 2018:37.) Hoitajat 

kokevat tärkeänä, että asiakkaat voivat pitää kiinni omasta elämänrytmistään ja että heitä 

myös tuetaan siihen. Asiakkaan omia toiveita kunnioitetaan mm. siten että asiakkaat voi-

vat valvoa myöhään halutessaan. (Moisanen 2018: 111.) Asiakaslähtöisesti, työskente-

levä hoitaja ymmärtää oman tietotasonsa ja hallitsee tapansa toimia. Hän pystyy kriitti-

sesti tarkastelemaan osaamistaan ja haluaa oppia uutta ja kehittää itseään. Hoitajien 

työtyytyväisyyteen vaikuttaa asiakaslähtöinen toiminta, koska se mahdollistaa yksilölli-

sen hoidon antamisen. (Moisanen 2018: 58.) 

4.4 Osaamisen johtaminen 

Johtaminen on menetelmä, joka koostuu vastuusta ja tiedosta. Johtamista esiintyy ver-

kostoissa ja organisaatiossa. Asiakaslähtöinen johtaminen muodostuu organisaation ar-

voista ja kulttuurista, vuorovaikutuksesta henkilöstön ja asiakkaiden kesken sekä henki-

löiden johtamisen taidoista. Johtaja tukee asiakaslähtöisen osaamisen parantumista työ-

tiimeissä mahdollistaen yhteistä keskustelua ja osaamisen reflektointia. Johtaja ohjaa 

omalla toiminnallaan työyhteisön ilmapiiriä asiakaslähtöisemmäksi. (Moisanen 2018: 52-

53.) Menestyvän organisaation keskeinen osa on strategiaan suuntaava osaamisen joh-

taminen. Strategia on toimintamalli, jonka hyöty mitataan arkityössä. Se on kokonaisuus, 

jonka osat täytyy sisäistää. (Tuomi – Sumkin 2012: 14-15.) Aktiivisesti toimiva esimies 

on mukana organisaation strategian laadinnassa, toimii avoimesti ja pyrkii kehittämään 

osaamistaan sekä oppimaan muiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Osaamisen johta-

minen on organisaation päästrategian oleellinen osa. (Tuomi ym. 2012: 33.) Lähiesimie-

hen tehtävänä on tukea henkilöstön kehittymistä ja kehittää toimintatapoja, jotka tukevat 

oppimista. Työyhteisön yhteistyöllä edistetään organisaation ja yksilön kehittymistä ja 

osaamista. (Moisanen 2018: 54.) Työntekijöiden tiimi ja ryhmätyöskentely muodostaa 

osaamisen, tätä kautta henkilöt tuovat erilaista osaamista toisilleen. Osaaminen on yh-

teisvoimaa ja yhteistä työskentelyä. Se on voimavara, joka ei vähene käytössä, vaan 

kerää arvoaan käytön myötä. (Moisanen 2018: 50).  

 

Osaamisen johtamisen keskeisin osa on työntekijän yksilöllisen osaamisen ja oppimisen 

ymmärtäminen (Viitala 2005: 17). Osaamisen johtaminen on ihmisten asenteiden, taito-

jen ja tietojen johtamista sekä organisaation oman toiminnan johtamista. Osaamisen 
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johtaminen on toimintaa, jonka myötä parannetaan yksilöiden sekä organisaation osaa-

mista, yhteistyöhön vaadittavia valmiuksia ja tiedon käsittelemiseen organisaatiossa. 

Osaamisen johtamisella pyritään keksimään ja uudistamaan henkilökunnan osaamisen 

tasoa organisaatiossa olevien tavoitteiden mukaisesti. (Moisanen 2018: 63.) Moisasen 

(2018) väitöstutkimuksessa osaamisen johtaminen tulee esille laajana ilmiönä. Tutki-

muksessa osaamisen johtamista kuvataan tiedon johtamisen, oppivan organisaation ja 

kompetenssijohtamisen näkökulmasta. Osaamisen johtaminen linkittyy teorian kautta 

strategiseen johtamiseen ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen, ne ovat tärkeitä teori-

oita asiakaslähtöisen johtamisen näkökulmasta. (Moisanen 2018: 64.) Johtamisentaito 

ei ole nykyisin itsestäänselvyys. Hyvää ja onnistunutta johtamista ei enää kuvata johtajan 

lahjakkuudella, persoonallisuudella tai muilla vastaavilla piirteillä. Hyvä johtaja osaa huo-

lehtia omien johtamisen taitojen ylläpidosta ja jatkuvasta oppimisesta, sekä ylläpitää 

alaistensa osaamista. (Niiranen – Seppänen - Järvelä – Sinkkonen – Vartiainen 2010: 

100.)  

 

Johtamisen näkökulmasta hoitoympäristöllä on olennainen asema, asiakaslähtöisyyden 

kehittämisessä (Moisanen 2018: 56). Esimiesasemassa onnistuminen vaatii, että esi-

mies asettuu rooliinsa ja haluaa kehittää alaisiaan sekä itseään. Työyhteisölle hyvänä 

esimerkkinä toimii esimies, joka haluaa kehittyä ja oppia uutta. Esimiehen löytäessä 

oman tapansa vastaanottaa uusia asioita, edesauttaa se myös alaisten oppimista. Esi-

mies antaa omalla toiminnallaan vihjeen työntekijöille, ettei kukaan voi jäädä uuden op-

pimisen ulkopuolelle. Kestävin oppiminen toteutuu työpaikoilla, se edesauttaa pitkän työ-

uran syntyä. (Kupias – Peltola – Pirinen 2014: 15.) Esimies kantaa vastuun alaistensa 

kehittymisen tukemisesta ja oppimista edistävien toimintamallien kehittämisestä ryhmäs-

sään. Henkilöstön jatkuva oppiminen vaatii vastuullisuutta ja oma-aloitteellista kehittä-

mishalua. (Viitala 2002: 23-24.) 

 

Esimies pyrkii saamaan aikaiseksi sellaiset työolosuhteet, joissa työntekijä pystyy teke-

mään työnsä hyvin. Esimiehen rooli tulee ymmärtää mahdollisuuksien antajana, työnte-

kijän sisäistä motivaatiota voi johtaa. (Jarenko – Martela 2016: 156.) Esimies voi kohdata 

työntekijänsä kahdella tapaa joko arvostaen tai arvostellen. Kaikissa tilanteissa voi aina 

valita miten suhtautuu toiseen, esimies itse valitsee suhtautumistavan. (Rämö 2017: 80.) 

Jotta esimiehenä pystyy menestymään, tulee ymmärtää oma merkitys työyhteisölle. Esi-

miehen tulee osata suunnata vallankäyttö oikein työyhteisön parhaaksi. Esimiehellä tu-

lee olla kykyä hyödyntää ja kuunnella oman henkilökunnan mielipiteitä ja osaamista. Tar-

peen vaatiessa esimiehen tulee pystyä tekemään päätöksiä ja vaikeitakin ratkaisuja. 
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(Järvinen 2009: 13.) Kun esimies haluaa kehittää itseään ja työtään ja hallitsee muutos-

prosesseja avoimesti, niin hän viestittää toiminnallaan näiden asioiden arvostuksesta 

yrityksessä (Viitala 2002: 25). 

 

Yritys voi menestyä vain, jos osataan hyödyntää riittävästi alaisten tietoa ja osaamista. 

Osaamisen johtaminen on noin kymmenen vuoden sisään noussut yhdeksi tärkeimmistä 

johtamisen menetelmistä. Työyhteisö pystyy hyvään tulokseen, kun ei ajatella kaiken 

järjen olevan vain johtajan päässä. Yhteisö voi itse saada aikaiseksi oppimisen kulttuu-

rin, joka tukee yhteisöllistä oppimista. (Aaltonen – Pitkänen – Ristikangas 2016: 22.) Esi-

miehet usein luovat hyvät suhteet osaavina pitämiinsä alaisiinsa, vaikka itseasiassa hei-

dän tulisi antaa tukeaan alaisille, jotka suoriutuvat heikommin työtehtävistä. Osaavimmat 

alaiset saavat eniten informaatiota ja haasteellisia tehtäviä, näin he pääsevät kehitty-

mään entisestään. Vähäisen osaamisen omaavat saavat näin myös vähemmän mahdol-

lisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen. Esimies antaa palautetta helpommin lähei-

senä pitämilleen alaisilleen. (Viitala 2002: 86.) Tutkimusten mukaan suomalainen esi-

mies ei yleensä anna palautetta työntekijöille työnsuorituksesta. Esimieheltä saatu pa-

laute auttaa parantamaan omia työtapoja ja ohjaa työntekijää tarkastelemaan tehtyä 

työtä aktiivisesti. Positiivisen palautteen saaminen omasta työstä, tuo lisää resursseja, 

joiden myötä hankalanakin pidetyt työt on helpompi kohdata. Esimiehen on tiedettävä 

henkilön työnkuva ja hänen aikaansaamisensa, jotta voi antaa oikeutettua palautetta 

tehdystä työstä. Työn kautta saatu palaute on kaikille tärkeää, se auttaa jaksamaan ja 

etenemään työelämässä eteenpäin. (Vuorela – Juuti 2002: 69.) 

 

4.5 Aiheisiin liittyvät aikaisemmat tutkimustulokset 

 

Tutkimustiedon pohjalta, kognitiivisella kuntoutuksella on vaikutus muistin ja toimintaky-

vyn heikentymiseen, mutta kuntoutuksen täytyy olla yksilöllistä. Lähtökohtana kuntou-

tuksen suunnittelussa on tieto muistisairaan sen hetkisestä kognitiosta. Hyvä tulos voi-

daan saada aikaan, kuntoutuksen ollessa pitkäkestoista ja kun se voidaan toteuttaa 

myös kotona omaishoitajan ohjauksella. (Heimonen ym. 2004: 16.) 

 

Potilasryhmänä lievästi tai keskivaikeasti muistisairaat henkilöt, hyötyivät terveitä poti-

laita enemmän geriatrisella vuodeosastolla lonkkamurtuman jälkeen annetusta tehoste-

tusta kuntoutuksesta. Aktiivisesti kuntoutetut potilaat kotiutuivat nopeammin ja pärjäsivät 

kotona paremmin verrattuna tavallisen käytännön mukaan hoidettuihin potilaisiin.  Aktii-

vista kuntoutusta saaneista henkilöistä laitoshoitoon oli joutunut merkittävästi vähemmän 
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kuin vertailuryhmästä, joita hoidettiin tavanomaisen käytännön mukaisesti. Tuloksia kat-

sottiin vuosi sairastumisesta. Tutkimus osoitti, että aktiivinen kuntoutus on hyödyksi lie-

vässä ja keskivaikeassa dementiassa. (Heimonen ym.  2004: 16.) Tämä tutkimus osoit-

taa, että muistisairaalle ohjatut harjoitteluohjelmat parantavat ADL eli itsenäisen päivit-

täisten toimien suoriutumista. ADL toiminnoista suoriutuminen tukee muistisairaan hen-

kilön kotona pärjäämistä. Tutkimuksessa osoitettiin ADL toimintojen heikkenemisen ole-

van yhteydessä laitoshoitoon joutumiselle. Liikunnan on todettu olevan yksi terveen elä-

män osatekijä, joka voi hidastaa tai estää dementian etenemistä tai oireita.  (Blake - 

Forbes – Forbes – Forbes – Thiessen 2015.) Vanhuksille suositellaan 150 minuuttia lii-

kuntaa viikossa, mielellään aerobista. Liikuntaa tulisi harrastaa 10 minuuttia tai enem-

män kerrallaan, liikunta parantaa elämänlaatua, toiminnallisuutta, ehkäisee sairastumis-

riskiä, kuolleisuutta ja itsenäisyyden menetystä jopa 60%. Lisäksi lihaksia ja luita vahvis-

tavaa liikuntaa suositellaan ainakin kahdesti viikossa. (Blake ym.  2015.)  

 

Riikosen (2018) väitöstutkimuksessa tarkasteltiin muistisairaiden henkilöiden arkista elä-

mää avustavan teknologian käyttöä ja heidän omia sekä heidän läheistensä näkemyksi-

ään teknologian käytöstä. Teknologia tulee osasta ottaa käyttöön oikealla hetkellä, ei 

muistisairauden kriisivaiheessa. Muistisairaan henkilön sosiaalinen verkosto tulee ottaa 

mukaan silloin kun tekniset laitteet päätetään asentaa. Teknologian myötä voidaan edes-

auttaa muistisairaan ja läheisensä arjen sujumista. Teknologiaan avulla voidaan tukea 

muistisairaan asiakkaan omassa kodissa asumista ja hoitoyksiköissä ylläpitää kodin-

omaisuutta. (Riikonen 2018: 71-72.) Teknologialla tarkoitettiin kotona asumisen tukena 

olevia, omatoimisuutta ja turvallisuuden tunnetta edistäviä laitteita sekä niihin liittyviä 

oheispalveluja.  Näitä ovat mm. automaattihälytyksellä toimivat ovi tai vuodehälytin. Li-

säksi on GPS-paikannin, joka kertoo eksyneen sijainnin. Lisäksi on lääkkeenoton muis-

tuttaja ja elektroninen kalenteri. Liesihälytin voidaan asentaa, se sulkee automaattisesti 

sähkön, jos liesi unohtuu päälle. (Riikonen 2018: 19-20.) Teknologiaa käyttävä ympäristö 

rajasi muistisairaan itsenäisyyttä vähemmän kuin ympäristö, jossa se ei ollut käytössä. 

Teknologian nähtiin vaikuttavan negatiivisesti silloin kun siinä oli häiritsevänä koettuja 

elementtejä tai se leimasi käyttäjänsä. Muistisairaiden ja heidän läheisensä, ajatukset 

olivat erilaisia, tästä nousi esiin ajatus, huomioidaanko muistisairaan henkilön oma tahto 

ja kuinka paljon teknologia on käytössä vain läheisen määräyksestä. (Riikonen 2018:59-

60.)  

 

Tämä tutkimus- ja kehittämishanke käynnistyi tarpeesta edistää ikäihmisten hyvinvointia 

psyykkisellä tasolla. Toiminta tavaksi valikoitui halu tutkia ja kehittää ikäihmisten 
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masentuneisuutta ja muistisairaiden ihmisten käyttäytymisen ja psykologisten oireiden 

tunnistamista ja hoitoa. Tutkimuksessa ilmeni, kuinka monipuolisella muistisairaita hen-

kilöitä huomioonottavalla hoitoasenteella voidaan lieventää ja vähentää ulkopuolisten 

kokemia käytösoireita sekä parantaa muistisairaiden henkilöiden elämänlaatua, oikealla 

hoidolla pystytään vähentämään psyykenlääkkeiden käyttöä. (Savikko – Sulkava 2011: 

7.) 

 

Moisasen (2018) väitöstutkimuksessa tulee esille, että asiakaslähtöisyyden rinnalla asi-

akkaan osallistamista hoitoonsa tulee kehittää sosiaali– ja terveyenhuollonpalveluissa 

(Moisanen 2018: 37). Lähiesimiehet ja hoitajat ymmärsivät asiakkaan osallistamisen hoi-

toonsa olevan asiakaslähtöisen hoidon edellytys mutta, sen toteuttaminen koettiin haas-

teellisena. Vanhuspalveluiden yhteinen kehittämistä vaativa osa-alue on asiakkaan osal-

lisuuden edistäminen. Asiakaslähtöisen työskentelyn keskiössä on kunnioittava ja arvos-

tava suhtautuminen asiakkaaseen. Asiakaslähtöisesti työskentelevä hoitaja haluaa tu-

kea asiakasta tekemään omia valintoja ja elämään arvojensa mukaista elämää. Työyh-

teisöiden yhteiset keskustelut edesauttavat asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehitty-

mistä ja asiakaslähtöisen hoidon toteutumista. (Moisanen 2018: 169.) Organisaatiossa, 

jossa asiakkaita arvostetaan, ollaan valmiita muuttamaan toimintatapoja asiakkaiden 

palvelutarpeiden mukaisiksi. Asiakaslähtöisesti toimivassa organisaatiossa huomio kiin-

nitetään henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tiimin yhteistyöhön ja vuorovaikutukselli-

seen viestintään. (Moisanen 2018:170.)   

 

Tässä amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin muistisairaiden asiakkaiden ja hoita-

jien kokemuksia hoidon laadusta. Tutkimuksessa löytyi useita keinoja parantaa demen-

tiaa sairastavien asiakkaiden ja heidän hoitajiensa kokemaa palvelun laatua. Yksilövas-

tuinen hoitotyö nousi esiin tuloksissa, sen avulla uskottiin pystyvän parantamaan tervey-

denhuollon kokemuksia ja parantavan muistisairaiden asiakkaiden elämänlaatua sekä 

hoidontuloksia. Tutkimuksessa myös nousi esiin, että vuorovaikutuksen parantaminen ja 

oikeanlainen asenne hoitohenkilökunnalla tukee yksilövastuisen hoitotyön onnistumista. 

Muistisairauksista ja niiden hoidosta on syytä tarjota koulutuksia hoitohenkilökunnalle 

tietoisuuden lisäämiseksi. (Horgan – Prorok – Seitz 2013.) 

 

Moniammatillisuutta vanhuspalveluissa voidaan edesauttaa henkilökunnan kouluttami-

sella moniammatilliseen hoitotyöhön ja palkkaamalla työyhteisöön erilaisen koulutuksen 

saaneita henkilöitä. Työkierron kautta voidaan saada erilaisia työtapoja, opastaa hyvissä 

työskentelymenetelmissä ja saada kokonaiskäsitys palveluketjusta asiakkaan 
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näkökulma huomioiden. (Moisanen 2018: 172.) Keskijohdon ja ylimmän johdon mielestä 

RAI- arviointijärjestelmä edesauttaa henkilöstöä työskentelemään asiakaslähtöisesti ja 

se myös kehittää henkilöstön ammatillisuutta. Tutkimus tulosten mukaan lähiesimiehet 

eivät käytä uusinta näyttöön perustuvaa tietoa johtamisessaan eikä henkilöstön asiakas-

lähtöisessä osaamisen tai työyhteisönsä johtamisessa. (Moisanen 2018:158.) Yhdysval-

talaisen tutkimuksen mukaan osaamisen johtaminen on uusi käsite ja sitä ei osata vielä 

tehokkaasti käyttää, yksityisellä eikä julkisellakaan sektorilla. Osaamisen johtaminen 

edellyttää poliittista tukea, joka taas edellyttää organisaation selkeää visiota. (Doda, 

Sanie 2017:58.) 

 

Viitalan (2002) väitöstutkimuksen mukaan osaamisen johtaminen on ammattitaidonalue, 

jota on mahdollista kehittää. Esimiehelle tärkeitä ominaisuuksia osaamisen johtamisen 

kannalta ovat vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot. Tutkimuksessa ei noussut esille 

selkeää kuvausta idealistisesta osaamisen johtajasta. Tutkimuksessa syntyi osaamisen 

johtamisen tyypit, ne näyttäytyvät erilaisissa osaamisen johtamisen tyyleissä. (Viitala 

2002: 197.) Tutkimuksessa osaamisen johtamisen tasot jaettiin neljään ryhmään kluste-

rianalyysin avulla. Ryhmät ovat valmentajat, kapteenit, luotsit ja kollegat. Valmentajat 

koettiin henkilöstön mielestä aktiivisemmiksi. Tässä ryhmässä toimiva esimies huolehti 

oppimista edistävän ilmapiirin järjestämisestä ja toiminnan suuntaamisesta oikealla ta-

valla. Valmentajat toteuttivat osaamisen johtamista esimiestyössään. Kapteenit johtavat 

hyvän esimerkin kautta, he toimivat tyydyttävällä tasolla osaamisen kehittämisen ja op-

pimista tukevan ympäristön edistämisessä. Kapteenit saivat toiseksi korkeimman arvion 

osaamisen johtamisen aktiivisessa käytössä. Luotsien toiminta oppimista edistävän il-

mapiirin ylläpidossa ja oppimisen tukemisessa oli vähäistä. He toimivat tyydyttävästi esi-

merkillä johtamisen eri alueilla henkilöstön mukaan. Kollegat saivat välttävän tason arviot 

henkilöstöltä. He vaikuttavat vain tyydyttävästi osaamisen edistämiseen. Tutkimuksessa 

syntynyttä luokittelua on pyrittävä välttämään esimiesten jakamisessa ”huonoihin” ja ”hy-

viin”. (Viitala 2002: 193.) Tutkimus tuotti osaamisen johtamisen päätehtäväalueet ja kei-

not, oppimisen suuntaaminen, oppimista edistävän ilmapiirin järjestäminen ja tukeminen 

oppimisprosesseissa. Osaamisen suunnan selkiyttäminen muodostuu kolmesta eri teh-

tävästä. Näitä tehtäviä ovat tavoitteiden määrittäminen, toiminnan arvioiminen ja näihin 

liittyvien keskustelu foorumeiden pitäminen. Keskustelut nousivat keskeiseksi välineeksi 

johtajan työssä. Oppimista edistävän ilmapiirin luominen nousi esiin toisena osaamisen 

johtamisen osa-alueena. Se jakautuu kahteen tehtäväkenttään, esimiehen ja alaisten 

vuorovaikutuksen kehittäminen ja työyhteisön ilmapiirin rakentaminen paremmaksi. Työ-

paikan ilmapiiriin esimiehen tulee panostaa erityisesti, silloin kun hän haluaa edistää 
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oppimista työyhteisössä. (Viitala 2002: 188-189.) Oppimisprosessien tukeminen jakau-

tuu kahteen ryhmään, yksilön kehittymisen tukeminen ja työryhmän yhteisestä osaami-

sesta huolehtiminen. Oppimisprosessien tukeminen on esimiestyön ydintehtävä sekä 

osaamisen johtamisen oleellinen osa-alue. Esimerkillä johtaminen viestii työyhteisölle 

esimiehen suhtautumisesta omaan kehitykseensä ja työhön. (Viitala 2002:190.) Tutki-

muksen mukaan osaamisen johtaminen on osa esimiesten toimintaa ja jotkin esimiehet 

osaavat käyttää sitä aktiivisesti. Henkilöstön arvion mukaan oppimisprosessien edistä-

misessä esimiesten toiminta oli vähäisintä. Osaamisen johtamisen käyttöön esimies-

työssä, vaikuttaa esimiehen oma esimies, ulkoiset paineet, henkilöstö, arviointimenetel-

mät ja organisaation kulttuuri. (Viitala 2002: 180.) 

 

Hyrkkään (2009) väitöstutkimuksessa tutkittiin Suomen kuntien osaamisen johtamisen 

nykytilaa ja sitä, miten kunnat ovat hyödyntäneet osaamisen johtamisesta. Tutkimuskoh-

teena oli kaikki Suomen kunnat 444kpl vuonna 2004. Tulevaisuuden osaamisentarpeina 

ajatellaan olevan vuorovaikutustaidot ja oman ammattialan osaaminen. (Hyrkäs 2009: 

3-4.) Tulevaisuutta ajatellen kuntien toimintoihin ja palveluihin tulee yhdistää osaamisen 

johtamine ja se tulee näyttäytymään entistä tärkeämmässä asemassa. Kuntien tulee ym-

märtää omat osaamisenalueensa ja vastaavasti osata hakea muu tarvittava osaaminen 

kunnan ulkopuolelta. (Hyrkäs 2009: 16.)  

 

Portugalilaisen vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan, osaamisen johtamista käyte-

tään työvälineenä tehokkaasti Portugalissa. Tutkimus tehtiin kymmenessä terveyden-

huollon laitoksessa, joilla oli erilaiset hallintamallit. Osaamisen johtaminen, on siis ter-

veydenhuollossa uusi tiedonalue. Tutkimuksessa mainittiin myös, että Iso-Britanniassa 

vain harvat sairaalat ovat toteuttaneet osaamisen johtamista hallinta menetelmänä. (Fer-

reira, Frederico - Gaspar, Cruz 2015: 461 - 465.) Malesian yliopiston julkaisemasta tut-

kimuksesta voidaan saada johtopäätös, että ratkaisevan tärkeää on terveydenhuollon 

organisaatioiden sisällyttää osaamisenjohtamisen prosessit ja osaamisenjohtamisen-

strategiat nykyiseen järjestelmäänsä, jotta osaamisen johtamista voitaisiin käyttää on-

nistuneesti terveydenhuollossa (Norashikin Ali 2019).  

5 Aineisto ja analyysimenetelmä 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään laadullista tutkimusmenetelmää. Aineisto rakentuu 

hoitohenkilökunnan yksilöhaastatteluista. Henkilökunnalle tiedotettiin maaliskuussa 

2019 osastokokouksen yhteydessä, mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen ja 
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samalla jaettiin kirjallinen ohjeistus haastatteluun ilmoittautumisesta.  Tässä työssä 

haastattelut pohjautuvat teemahaastatteluun. Haastatteluun ilmoittautuneista valikoitui 

lopulta kahdeksan henkilöä ja haastattelun toteutti tämän opinnäytetyön tekijä. Haastat-

telija työskenteli tutkimusta tehdessään sairaanhoitajana, tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden parissa.  

 

Teemahaastattelussa on yleistä, että haastattelun aihealueet eli teemat ovat valikoituja, 

mutta kysymysten tarkka järjestys ja muoto puuttuvat (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 

2008: 203). Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu sopii käytettäväksi silloin 

kun tutkitaan tunnetasolla herkkiä aiheita. Teemahaastattelussa tuodaan esille haastat-

teluun osallistuvien kokemusmaailmaa ja heidän käsityksiään tilanteista. (Hirsjärvi - 

Hurme 1995: 35-36.) Teema-alueisiin pohjautuen haastattelija voi edetä ja viedä kes-

kustelua siihen saakka, kun tutkimuksen ja haastateltavan kannalta edellytetään sekä 

kiinnostusta riittää (Hirsjärvi ym.  1995: 42). Teemahaastattelun suunnittelu ja itse haas-

tatteluvaiheessa on työn tekijän pidettävä erillään tosiasiat ja arvoihin perustuvat asiat. 

Kysymysten esittäminen uudelleen tai kysymysten tarkemmin esittäminen voivat suun-

nata haastateltavan vastaamaan kysymyksiin oikealla tavalla. Kysymykset muodostuvat 

julkisista tosiasiakysymyksistä ja yksityisistä tosiasiakysymyksistä. (Hirsjärvi ym. 1995: 

45.) 

 

Haastattelijan tehtävänä on saada rakennettua haastattelutilanne ja ympäristö mahdolli-

simman rauhalliseksi ja mielekkääksi, jotta haastateltava saadaan motivoitua itse haas-

tatteluun. Motivointiin tulee kiinnittää huomiota jokaisessa tutkimuksen teon vaiheessa. 

Haastattelupyynnön esitysvaiheessa on tarkoitus herättää kiinnostusta, haastattelun 

aloitusvaiheessa pyritään vahvistamaan kiinnostusta sekä koko haastatteluprosessin 

ajan pyritään ylläpitämään kiinnostusta. (Hirsjärvi ym. 1995: 46.) 

 

Haastattelijalla on suositeltavaa olla aina varattuna muutamia ’mielenkiintoisia’ keskus-

teluaiheita, joita voidaan käyttää silloin kun keskustele ei etene, ilmapiiri muuttuu ahdis-

tavaksi tai kun haastateltavan henkilön oma motivaatio laskee. Varalla olevien teemojen 

ja kysymysten tulee olla lähellä tutkittavaa ilmiötä. (Hirsjärvi ym. 1995: 47-48.) Haastat-

telun tekijä on haastattelutilanteessa puolueeton, hän ei osoita omia mielipiteitään eikä 

osallistu väittelyyn tai ihmettele mitään (Hirsjärvi ym. 1995. 77). Haastattelu aloitetaan 

helpoilla ja laajoilla kysymyksillä, edetään siis yleisistä kysymyksistä tarkempiin kysy-

myksiin. Haastateltavan on tärkeää tuntea, että hän pystyy vastaaman kysymyksiin ja 

keskustelun aihe on mielenkiintoinen. (Hirsjärvi ym. 1995: 87.) 
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5.1 Haastattelujen toteutus 

 

Tutkimuslupa pyydettiin ja saatiin toukokuussa 2019 Helsingin kaupungilta, sosiaali- ja 

terveystoimesta sekä Metropolia AMK koululta. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin 

12.6.2019 ja viimeinen haastattelu oli 17.6.2019. Opinnäytetyöntekijä halusi tehdä haas-

tattelut jo alkukesästä, käynnissä olevien YT-neuvotteluiden ja kesäloma-ajankohdan 

vuoksi. Yksikkö pienenee asiakas ja henkilökuntamäärältään lokakuussa, jolloin ajatuk-

sena on pystyä hyödyntämään tämän työn tuloksia. Haastatteluajankohdat suunniteltiin 

osastonhoitajan kanssa ennakkoon, lähes kaikki haastattelut tehtiin ilta - päivästä, jolloin 

aamu sekä iltavuoron työntekijät olivat paikalla. Tauko huoneeseen laitettiin haastattelu-

aikataulu, josta jokainen haastatteluun osallistuva näki oman vuoronsa. Haastattelut to-

teutuivat opinnäytetyön tekijän työpaikalla erillisessä äänieristetyssä valkoisessa huo-

neessa, jossa ei ole myöskään ikkunoita. 

 

Haastatteluun osallistuneet valittiin yhdessä osastonhoitajan kanssa, yhteensä kahdek-

san hoitohenkilöstön jäsentä. Työyksikössä käynnissä olevat YT-neuvottelut ja kesä-

loma ajankohta vaikuttivat haastatteluun osallistuneiden valikoitumiseen, koska sijais-

henkilöstöä ei luonnollisesti voitu ottaa mukaan tutkimukseen. Työn tekijä jakoi henkilö-

kohtaisesti kaikille haastatteluun osallistuneille kutsukirjeen (liite 1) jo toukokuussa. Kut-

sukirjeessä mainittiin työn tarkoitus ja korostettiin tutkimukseen osallistumisen vapaaeh-

toisuutta. Haastattelun alkuvaiheessa korostettiin, että tutkimukseen osallistumisesta voi 

kieltäytyä milloin tahansa. Haastattelut nauhoitettiin tekijän tietokoneella olevan puheen-

tallennusohjelman avulla tietokoneen mikrofonin avulla, tallentaminen havainnollistettiin 

käytännössä tutkimukseen osallistuneille ennen haastattelun alkua. Tutkimuksen tekijä 

kertoi myös vielä, että äänitteet säilytetään koko tutkimuksen teon ajan luottamukselli-

sesti ja hävitetään asiallisesti tutkimuksen valmistuttua.  

 

Haastattelut toteutuivat hyvin, tutkimukseen osallistuneet pystyivät jouhevasti vastaa-

maan heille asetettuihin kysymyksiin. Pisin haastattelu kesti noin 56 minuuttia ja lyhyin 

16 minuuttia, keskimääräisesti aikaa haastatteluihin kului noin 30 minuuttia. Haastatte-

lujen lopuksi työn tekijä pyysi palautetta haastattelutilanteesta, jota hän hyödynsi seu-

raavaa haastattelua tehdessä. 
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5.2 Sisällön analyysi 

 

Sisällönanalyysin tarkoituksena on saada koottua sanallinen ja helposti ymmärrettävä 

kuvaus tutkittavasta asiasta. Sisällönanalyysillä on tarkoitus koota aineisto tiiviiksi help-

polukuiseksi aineistoksi. Analyysilla saadaan selkeytettyä aineistoa, koska sen avulla 

saadaan luotettavia ja helposti ymmärrettäviä päätelmiä tutkittavasta asiasta. Laadulli-

nen aineiston litteroinnissa, aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja uudestaan koo-

taan loogiseksi kokonaisilmiöksi. (Tuomi – Sarajärvi 2002: 110.) Aineistonanalyysi tehtiin 

sisällön analyysillä, Tuomi ja Sarajärvi (2009) kirjallisen ohjeen mukaisesti. 

 

Aineiston analysointi alkoi litteroimalla nauhoitetut aineistot Word-ohjelmaan, aineisto 

avattiin yksitellen sanasta sanaan. Yhteensä litteroitua tekstiä muodostui 30 sivua, teks-

tiä luettiin monta kertaa läpi ja siten syvennyttiin kerättyyn aineistoon. Ensimmäisenä 

ennen analyysin käyttöönottoa, tulee rakentaa analyysiyksikkö. Analyysiyksikkö voi 

muodostua sanasta tai lauseesta. (Tuomi ym. 2002: 111-112.) Analyysiyksikkönä toimi 

lause. Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida kirjalliseen muotoon koottua aineis-

toa, objektiivisesti ja systemaattisesti. Sisällönanalyysillä halutaan saada tutkittavasta 

asiasta tiivistetty kuvaus yleisellä tasolla. Sisällönanalyysin avulla tutkimusaineisto saa-

daan koottua yhteen johtopäätöksiä varten. (Grönfors 1982: 105.) Analyysin ensimmäi-

nen vaihe on analyysiyksikön määrittäminen, jota aineiston laatu tai tutkimustehtävä. 

Analyysiyksikkö voi olla sana, lause tai ajatuskokonaisuus. Analyysiyksikön valikoiduttua 

tekstiä luetaan useaan kertaan läpi ja sen tarkoituksena on luoda analyysille pohja. (Kyn-

gäs - Vanhanen 1999: 5.) Tämän tutkimusaineiston analyysissä edettiin aineistolähtöi-

sesti ja analysoitiin se, mikä haastatteluissa selkeästi ilmaistiin. Analyysiyksikkönä oli 

lause. Litteroitua tekstiä luettiin useaan kertaan ja samalla siitä haettiin tutkimuskysy-

myksiin vastaavia ajatuskokonaisuuksia tai yksittäisiä lausumia. Tutkimuskysymykseen 

vastaavan yksikön löydyttyä, kirjattiin sen viereen alustava yksinkertainen pelkistys, jota 

täydennettiin myöhemmin. Tutkimusaineistoa voidaan pelkistää etsimällä vastausta tut-

kimuskysymyksiin. Pelkistetyt ilmaukset tulee kirjata ylös mahdollisimman sanatarkasti. 

(Kyngäs ym. 1999:5.) Pelkistämisen tarkoituksena on tiivistää tutkimuskysymysten kan-

nalta merkitykselliset asiat siten, että alkuperäinen merkitys säilyy (Kylmä – Juvakka 

2007: 117). Seuraavaksi samanlaisilta näyttävät sanatarkat alkuperäisilmaukset yksin-

kertaisine pelkistyksineen ryhmiteltiin kokonaisuuksiksi, jonka jälkeen alkuperäisilmaus-

ten yksinkertaiset pelkistykset täydennettiin. Alkuperäisilmaisuihin voidaan liittää tiedon-

antajan tunnistusnumero, jotta tarvittaessa on vaivatonta palata kyseisen tiedonantajan 

aineistoon (Kylmä ym. 2007: 117). Tässä työssä tiedonantajien on numeroitu H1-H8 
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tunnisteilla. Alkuperäisilmaisujen ja niiden pelkistysten koontia voidaan kutsua aineiston 

tarkistuslistojen kokoamiseksi (Kyngäs ym. 1999: 5-6).  

 

Tutkimusaineiston ryhmittelyssä aineistosta esiin tulleet alkuperäisilmaisut läpikäytiin 

huolellisesti, pyrkimyksenä oli etsiä eroavaisuuksista ja samankaltaisuuksista kertovia 

ilmiöitä. Samanlaiset käsitteet ryhmiteltiin ja niistä muodostettiin luokkia, lopuksi luokat 

nimettiin käsitteillä, jotka kuvasivat aineiston sisältöä. (Tuomi ym. 2002: 112.) Ryhmitte-

lyn tarkoituksena on löytää pelkistetystä aineistosta yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia. Sa-

masta asiasta kertovat ilmaisut yhdistetään saman kategorian alle ja sille annetaan nimi, 

joka kuvaa sen sisältöä. Tässä vaiheessa esiintyy aineiston abstrahointia eli käsitteellis-

tämistä. Analyysi jatkuu yläkategorioiden muodostamisella, jossa samanlaiset kategoriat 

liitetään toisiinsa. Yläkategoriat tulee nimetä niin että ne kuvaa alakategorioita, joista ne 

alun perin ovat muodostuneet (Kyngäs ym. 1999:6-7).  

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen muodostetaan teoreettiset käsitteet, tätä kutsutaan abst-

rahoinniksi. Siinä hajautetaan tutkimuksen osalta tärkeä tieto ja lopuksi valitun tiedon 

pohjalta luodaan teoreettisia käsitteitä. Luokitusten yhdistämistä eli käsitteellistämistä, 

tehdään, niin pitkään kun, se tutkimusaineiston sisällöstä riippuen on tarpeellista. (Tuomi 

ym. 2002: 114.) Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa käsitteet yhdistetään, näiden 

avulla muodostetaan vastaus tutkimuksentehtävään (Tuomi ym. 2002:115). Tämän työn 

lopussa on sisällönanalyysistä esimerkki taulukko liitteenä, Liite 3.  

 

6 Opinnäytetyön tutkimustulokset 

 

Aineisto koostuu kahdeksalle hoitohenkilökunnan jäsenelle yksitellen tehdyistä teema-

haastatteluista. Tutkimustulokset on saatu sisällönanalyysiä käyttäen. Tulokset on ja-

oteltu vastaamaan kahteen työssä esiintyvään tutkimuskysymykseen. Tutkimustulosten 

jälkeen tekstiin on lainattu haastatteluun osallistuneiden henkilöiden vastauksista, jokai-

seen kokonaisuuteen liittyviä kommentteja. 

 

6.1 Hoitohenkilöstön tukeminen muistisairaan asiakkaan hoitotyössä osaamisen joh-
tamisen keinoin 

Ensimmäisenä tutkimusongelmana, oli kuinka esimies voi tukea hoitohenkilöstöä muis-

tisairaan asiakkaan hoitotyössä osaamisen johtamisen keinoin. Aineistosta muodostui 

kysymykseen neljä pääluokkaa: henkilöstön ammatillisen osaamisen tuki, johdon 
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resurssit, rakentavan palautteen saaminen esimieheltä ja työyhteisön pelisääntöjen nou-

dattaminen  

 

Henkilöstön ammatillisen osaamisen tuen pääluokasta, muodostui kaksi alaluokkaa. 

Koulutuksiin osallistuminen säännöllisesti ja esimiehen tuki työskentelyssä. Esimiehen 

toivottiin seuraavan työntekijöiden osaamista ja ohjaavan tarpeen vaatiessa työntekijöitä 

koulutuksiin.  Toivottiin että koulutuksissa käyminen olisi kaikilla yhdenmukaista ja sään-

nöllistä. Moni korosti, että ilman asianmukaista ja ajankohtaista koulutusta, erilaisten 

osastolla tehtävien testien oikeaoppinen tekeminen ei onnistu. Jos kaikilla työntekijöillä 

ei ole koulutusta mm. RAI-ohjelman käytöstä, ei saadut tulokset ole silloin täysin vertai-

lukelpoisia keskenään. Käytöshäiriöiset asiakkaat koettiin kuormittavina tekijöinä, ylei-

sesti muistisairaan asiakkaan kohtaamisesta kaivattiin lisää koulutusta koko henkilökun-

nalle. Työnohjaus koettiin hyvänä asiana tiimin yhteistyön kannalta, yhteisiä foorumeita 

ei ole koskaan liikaa. Kinestetiikka koulutus koettiin hyvänä työvälineenä muistisairaiden 

asiakkaiden hoidossa, osa yksikössä työskentelevistä hoitajista on koulutuksen jo käy-

neet. 

 

Johdon resurssit pääluokasta, muodostui kaksi alaluokkaa. Luottamuksellinen kommu-

nikointi ja helposti lähestyttävä esimies. Esimieheltä toivottiin pysähtymistä osaston ar-

keen, päivittäistä keskustelua eri hoitotilanteista yhdessä. Esimieheltä odotettiin ihmisten 

käsittelytaitoa, jotta pystyy näkemään ja löytämään jokaisen työntekijät vahvuudet. Toi-

vottiin että henkilöstön vahvuuksia hyödynnetään mutta samalla tulee huolehtia jaksa-

misesta, ettei tietyille henkilöille kasaudu liikaa työtä. Esimies nähtiin tarpeen mukaan 

myös valmentajan roolissa ja tärkeäksi koettiin myös hänen kykynsä vastaanottaa pa-

lautetta. Esimiestä kiitettiin Arviointi- ja kuntoutusprosessin selkeyttämisestä ja LEAN 

ajattelumallin tuomisesta osastolle. Kiitosta sai myös rauhallisempi kotiutustahti, sen on 

koettu helpottavan asiakkaan tilanteeseen perehtymistä ja parantavan hoidon laatua mo-

nin eri osa-aluein. Vastuualueet koettiin tärkeäksi asiaksi työyhteisössä, siinä jokainen 

saa tuoda omaa panostaan kaikkien eduksi.  

 

Rakentavan palautteen saaminen esimieheltä pääluokasta, muodostui kaksi alaluokkaa. 

Palautteen anto tehdystä työstä ja hoitajan tietoisuus työstään lisääntyy. Rauhallisempi 

työnteko eli asiakkaiden kotiuttaminen, nähtiin asiakkaan ja työyhteisön eduksi. Esi-

miestä kaivattiin yhteiseen päätöksentekoon tärkeissä asioissa, jotta työasioita ei työn-

tekijän tarvitse pohtia omalla vapaa-ajalla. Osaston henkilökunnan mukaan esimiehen 

tukea kaivattiin erityisesti myös haastavien omaisten kohtaamisessa, kuten 
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hoitoneuvotteluissa. Haastavat tilanteet vievät runsaasti hoitajien voimavaroja, jotka ovat 

pois asiakastyöstä. Sijaishenkilöstöä on ollut yksikössä paljon käytössä, toivottiin että 

työvuorot sijaisten kanssa jakautuisivat tasaisesti henkilöstön kesken. Rakentavaa pa-

lautetta kaivattiin säännöllisesti ja useamman kerran vuodessa. Rakentavan palautteen 

myötä henkilöstö koki työtään arvostettavan ja se motivoi myös kehittymään työssä.  

 

Työyhteisön pelisääntöjen noudattaminen pääluokasta muodostui kaksi alaluokkaa, 

työntekijöiden arvostava tiimityö ja yhteisistä käytännöistä kiinnipitäminen. Vastuunanto 

työtehtävien suhteen koettiin palkitsevana, se sai tuntemaan työntekijän tärkeäksi osaksi 

työyhteisöä. Toivottiin yhtenäisiä tapoja työskennellä ja sitoutumista työyhteisöön tuo-

malla oma osaaminen avoimesti esiin. Yksikössä arki muodostuu pääsääntöisesti yh-

teisten aikataulujen mukaan, kuten ruokailutilanteet. Toivottiin että henkilöstön kaikki jä-

senet toimivat yhteisesti sovittujen aikataulujen ja käytäntöjen mukaisesti.  

 

6.2 Muistisairaan asiakkaan osallistaminen hoitoonsa 

 

Toinen tutkimusongelma, oli millä keinoin muistisairaan asiakkaan osallistamista hoi-

toonsa voidaan tukea. Aineistosta muodostui neljä pääluokkaa tähän kysymykseen, asi-

akkaan yksilövastuinen hoitotyö, asiakkaan toimijuuden tukeminen, hoitajan persoonal-

liset tekijät ja hoitoympäristölliset tekijät. Alaluokkia muodostui kaksi jokaiseen yläluok-

kaan  

 

Asiakkaan elämänhistoria, alaluokat, asiakkaan ja omaisten huomioonottaminen hoi-

dossa ja aidosti kiinnostunut lähestymistapa. Kaikki vastanneet pitivät ensisijaisena asi-

akkaan osallisuuden tukemista hoitoaan koskevissa päätöksissä.  Suurin osa vastan-

neista toi esille, että enemmän pitäisi pystyä tarjoamaan henkilökohtaisemin räätälöityä 

hoitoa. Osa vastanneista koki hoidon olevan samanlaista lähes kaikille. Joskus asiak-

kaan omaiset olivat eri mieltä hoitoon liittyvistä asioista ja heitä huomioitiin enemmän 

kuin itse asiakasta. Osa haastatelluista mainitsi myös, ettei kaikilla hoitajilla ole työkaluja 

asiakkaan kanssa oikeanlaiseen kommunikointiin, tähän avuksi koettiin kollegalta saadut 

neuvot. Hoitajan omalla puhetyylillä ja lähestymistavalla koettiin olevan suuri rooli, asi-

akkaan kanssa kommunikoinnin sujumisessa. Erilaisten aktiviteettien järjestäminen 

osastolla koettiin mielekkäänä koska sen on huomattu parantavan muistisairaan asiak-

kaan keskittymistä ja tukevan asiakkaiden vuorokausirytmiä. Haastateltavista useampi 

toi esille tärkeänä tekijänä yhteistyön asiakkaan omaisten kanssa. Omaisten kanssa käy-

tyjen keskustelujen avulla saatiin arvokasta tietoa asiakkaasta, joka helpotti asiakkaan 
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tilanteeseen perehtymistä perusteellisesti. Omaisten ja kotihoidon kanssa tehtävä yh-

teistyö ei ollut tarpeeksi aktiivista, tuloksissa nousi esille toive, että henkilökunta hyödyn-

täisi asiakkaan lähiverkostoja hoidon alusta alkaen aktiivisesti. Realistisen hoitosuunni-

telman koettiin tukevan moniammatillista osastolla annettavaa kuntoutusta ja lisäävän 

asiakastyytyväisyyttä.  

 

Asiakkaan toimijuuden tukeminen, alaluokat, tasavertainen kohtelu ja asiakkaan omien 

voimavarojen tukeminen. Muistisairaan omaa päätöksentekoa korostettiin arjenvalin-

noissa, kuten ruokailutilanteen tai pukeutuminen. Asiakkaan oman persoonan tukeminen 

koettiin tärkeäksi, esim. pukeutuminen tai ruoan annostelu. Laitosvaatteet ovat tällä het-

kellä kaikilla asiakkailla käytössä osastolla, sen ei nähty tukevan asiakkaiden yksilölli-

syyttä. Sillä uskottiin olevan merkitystä, että asiakas saa toteuttaa omaa persoonaansa. 

Muistisairasta asiakasta hoitaja voi myös joskus joutua tukemaan päätöksenteossa, 

tämä koettiin tärkeäksi. Asiakkaan taustojen selvittäminen nähtiin helpottavana tekijänä 

hoitajan ja asiakkaan välisen suhteen luomisessa, joka on hoidon onnistumisen perusta. 

Asiakkaan elämänhistorian tunteminen koettiin helpottavan päivittäistä hoitoa osastolla 

ja vähentävän lääkkeellisten hoitomenetelmien käyttöä. Haastateltavien mukaan asiak-

kaan osallisuuden tukeminen toteutui pääsääntöisesti hyvin. 

 

H:5 Luulen, että myös osa asiakkaista kokee loukkaavana, jos tehdään kysymättä 
asioita puolesta. 
 
H:3 Suurin osa täällä kohtaa asiakkaan kunnioittavasti. Mielestäni tärkeää olisi 
vahvistaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta, että hän kokisi olonsa hyväksytyksi 
ja turvalliseksi täällä meillä. Tämän myötä kaikki kommunikointi on helpompaa. 
 
-H:6 Asiakkaan elämänhistorian selvittäminen helpottaa kommunikaatiota, hoita-
jan ja asiakkaan välinen suhde on hoidon onnistumisen perusta.  
 
H:1 Asiakkaiden huoneisiin sijoittaminen ei aina ole onnistunutta. Paljon isoja huo-
neita. Eettisyys on mielestäni osa kuntoutumista, osassa huoneita ei ole edes ver-
hoja. 
 
H:8 Resurssipulan vuoksi on paljon haasteita siinä, että ehditään kohtaamaan 
asiakas yksilöllisesti. Mutta kyllä täällä hoitajilla on halu tehdä oma työnsä hyvin. 
 
H: 7 Asiakas on meillä keskiössä täällä, heitä vartenhan me täällä töissä ollaan 
eikä keskenään aikaa viettämässä. 

 

Hoitajan persoonalliset tekijät, alaluokat, hoitajan asenne ja jokainen saa olla oma it-

sensä. Hoitajan omalla asenteella työtä kohtaan on iso merkitys ja se heijastuu koko 

työyhteisöön. Asenteet pyrkivät ohjaamaan hoitajien toimintaa. Tuloksissa nousi esiin 

huoli, siitä onko kaikilla hoitajilla riittävät työkalut muistisairaan hoitotyöhön. Asiakkaan 
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päivittäisessä hoidossa nähtiin tärkeäksi hoitajan oma persoonan käyttö ja rauhallinen 

lähestyminen. Hoitajan omalla puhetyylillä on vaikutusta siihen miten muistisairas asia-

kas ymmärtää asiasisällön.  

 

Hoitoympäristölliset tekijät, alaluokat, oikeanlaiset tilat ja riittävä henkilökunnan määrä. 

Muistisairaan mahdollinen heikentynyt kognitio koettiin haastavana kommunikaatio tilan-

teissa, sen lisäksi että nykyinen osasto on iso ja meluisa. Häiritsevien ympäristötekijöi-

den vuoksi kaikkien osapuolten keskittyminen koettiin hankalaksi. Asiakkaan tuntemisen 

koettiin helpottavan hoitosuunnitelman ja erilaisten arviointien tekoa. Kaivattiin pienryh-

mätiloja, joissa asiakkaiden kanssa voisi rauhassa kommunikoida. Asiakashuoneisiin 

ehdotettiin tauluja, jotka tukisivat asiakkaan osallisuutta arjessa. Tauluissa voisi olla ku-

via tai tekstiä, jotka ohjaisivat asiakasta arjen toiminnoissa. Esille tuli myös ajatus, että 

jos asiakkaat näkisivät yhteiset tilat huoneista niin se aktivoisi heitä enemmän osallistu-

maan toimintaan. Arviointi- ja kuntoutusprosessin mukainen alkuhaastattelu koettiin hy-

vänä heti hoitosuhteen alkaessa. Kaikkien haastatteluun osallistuneiden mielestä asiak-

kaita ei kyetty kohdata kuitenkaan yksilöllisesti läheskään aina, heikkojen resurssien 

vuoksi. Heikkoina resursseina koettiin henkilöstön määrä suhteessa haastaviin asiakkai-

siin, jotka saattoivat viedä paljon hoitajien aikaa. Asiakastyöstä aikaa vievät runsaasti 

keskittymistä vaativat työtehtävät, kuten kirjaaminen ja erilaisten tilausten teko. Asiak-

kaan elämänhistoriaan ei ehditty aina tarpeeksi perehtymään, tämän tiedostettiin vaikut-

tavan asiakastyytyväisyyteen. Moni nosti esille, että enemmän voitaisiin huomioida asi-

akkaan mielenkiinnon kohteita, joita tarpeen mukaan voi käyttää apuna levottomien het-

kien rauhoittamiseen. Tällaisia toimintoja ovat esim. pianon soittaminen, ulkoilu tai piir-

täminen. Joskus työtä tehdään tehtäväkeskeisesti, jolloin on vaarana, että asiakkaan 

oma tahto jää toteutumatta. Moniammatillisen tiimin yhteistyötä kaivattiin lisää, jotta hoi-

don suunnittelu, arviointi ja toteutus tapahtuisivat yhdessä.  

 

H:2 Hoitajien aikaa menee myös paljon muuhun kuin hoitotyöhön, kuten tilaukset, 

kokoukset. Yhteenvetona siis, että hoitajien energiat menevät nykyisin niin paljon 

muuhun kuin miksi alalle on tultu. 

 

H:3 Meillä on tosi hyvä moniammatillinen tiimi, asiakas on turvallisessa asemassa 

täällä. Kukaan asiakas ei lähde ilman jatkosuunnitelmaa pois.  

 

H:5 Osastolla pitäisi olla aikaa ihan vaan asiakkaan kanssa seurusteluun, asiak-

kaan elämänhistoria olisi hyvä tuntea. Sen avulla asiakkaiden käytöstä voidaan 
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paremmin ymmärtää ja hoitoa parantaa, silloin monet levottomat tilanteet voitaisiin 

hoitaa ilman tarvittavia lääkkeitä. 

7 Työn eettisyys ja luotettavuus 

7.1 Työn eettisyys  

 

Tutkijalla on eettinen vastuu siitä, että saatu tulos vastaa aineistoa. (Kyngäs 

ym.1999.10). Tämän työn tarkoituksena oli saada ymmärrystä, siitä mikä on yksikön hoi-

tajien näkemys muistisairaan asiakkaan osallistamisesta hoitoonsa. Halusin selvittää 

myös mikä rooli on osaamisen johtamisella muistisairaan asiakkaan hoitotyössä. Tutki-

mus on laadullinen, aineisto kerättiin yksilö teemahaastatteluina kahdeksalta hoitohen-

kilöstön jäseneltä. Hoitohenkilöstöä edustivat, lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosiaalioh-

jaaja ja fysioterapeutti, osastolla tehtävä työ on moniammatillista. Haastattelut sain tehdä 

työajalla ja osaston tiloissa. Työntekijä ja osastonhoitaja valitsivat tutkimukseen osallis-

tuneet yhdessä, jotta saatiin tutkimukseen mukaan eriammattikunnan edustajia. Valin-

taan vaikutti yksikössä käynnistyneet YT-neuvottelut, joka vähensi henkilökuntamäärää 

ja kesäloma-ajankohta. Tutkimukseen valikoituneilta haastatelluilta henkilöiltä kysyttiin 

suullinen suostumus haastatteluun hyvissä ajoin, näin henkilö sai pohtia rauhassa ha-

lukkuuttaan osallistua haastatteluun. Työntekijä kirjasi ylös haastatteluun suostuneiden 

nimet ja päivämäärän.  Haastattelujen teon aikana työntekijä muistutti osallistumisen ole-

van vapaaehtoista ja varmisti että materiaalin käsittelyssä noudatetaan tietosuojaa. Tut-

kimuksen teosta ei aiheutunut kuluja yhteistyötaholle eikä työntekijälle. Tutkimusaineisto 

analysoitiin n. kuukauden kuluessa sen keräämisestä, tämä helpotti tutkijan vastuuta 

suojassa pidettävän aineiston käsittelystä. Tutkimusta varten haettiin toukokuussa 2019 

lupa sosiaali- ja terveystoimesta sen, jälkeen kun opinnäytetyösuunnitelman oli hyväk-

synyt lehtori Komulainen sekä työyksikön osastonhoitaja Marjaana Salonen. Tutkimus-

lupa tähän työhön saatiin kesäkuun 2019 alussa. Tutkimuksessa on noudatettu myös 

huolellisuutta, tarkkuutta tulosten käsittelyn joka vaiheessa rehellisyys huomioiden. 

 

Hoitohenkilökunnalle laadittujen eettisten ohjeiden tehtävänä on olla tukemassa eettis-

ten päätösten tekoa päivittäisissä toimissa. Asiakastyössä eettisten periaatteiden yhtei-

senä tekijänä nähdään asiakaslähtöisyys. (Moisanen 2018: 36.) Tässä työssä on käy-

tetty oikeanlaista systemaattista tiedonhakua. Tutkimus on tehty tieteellisen käytännön 

mukaisesti. Työn tekijä on pyrkinyt tuomaan tässä työssä tulokset esille rehellisesti sekä 

tarkasti. Tutkimusetiikan lähtökohtina ovat potilaan autonomia, oikeudenmukaisuus, pyr-

kiä välttämään haittoja ja lisäämään hyötyä ja ylipäänsä elämän kunnioitus (Länsimies-
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Antikainen – Pietilä 2008:65). Tämän opinnäytetyön teossa on noudatettu tutkimuseetti-

sen neuvottelukunnan periaatteita ja ohjeita, työn jokaisessa vaiheessa. Kun tutkimus 

tehdään noudattaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, sen tulokset voivat olla 

eettisesti hyväksyttäviä ja luotettavia. Tutkimuksessa käytetyt lähdeviittaukset tehdään 

asianmukaisesti, muiden tutkijoiden tekemää työtä arvostetaan. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012: 6.) Etiikka auttaa hahmottamaan ja antaa hyvän selityksen oikeista 

tavoista toimia. Tutkimuksen ollessa korkeatasoinen, sen tulee arvostaa tutkimukseen 

osallistuneiden oikeuksia ja siinä esiintyvien tavoitteiden sekä tutkimusmetodien tulee 

olla eettisyyttä noudattavia. Etiikkaa rakentuu jo olemassa olevasta tiedosta ja men-

neestä, mutta sen tulee ennustaa myös tulevaa kehityksen suuntaa. Tutkijan on syytä 

arvioida tutkimukseensa liittyviä eettisiä kysymyksiä, sillä nykyajan tutkimus rakentaa 

periaatteita tulevien sukupolvien elämään. Tutkimusta tehdessä on tutkijan hyvä kysyä 

itseltään, miten oman työn tulokset tulevat vaikuttamaan, jos ne otetaan konkreettisesti 

käyttöön. (Länsimies ym. 2008:65.) 

 

7.2 Työn luotettavuus 

 

Sisällön analyysia pidetään luotettavuuden kannalta hankalana, koska siinä tutkimuksen 

tulos perustuu tutkijan omaan näkökantaan asiasta. Haastavana tehtävänä pidetään ai-

neiston pelkistämistä ja kategorioiden muodostamista, jotta ne tuovat luotettavan vas-

tauksen tutkimuskysymyksiin. Luotettavuuden kannalta olennaista onkin, että tutkija ky-

kenee todentamaan aineiston ja tuloksen yhteyden. (Kyngäs ym. 1999:10.) Opinnäyte-

työn tekijällä on lähes 12 vuoden työkokemus hoitoalalta vanhustyöstä, olen työskennel-

lyt työyksikössä työurani alusta alkaen vuodesta 2007. Työkokemus omalta osaltaan 

johdattaa tässä työssä tekijää pysymään työnaiheessa ja ymmärtämään sen sisältöä 

konkreettisesti. Systemoidun kirjallisuuskatsauksen tekeminen opinnäytetyön suunnitel-

mavaiheessa, auttoi työntekijää perehtymään syvällisesti työn aihepiiriin. Kirjallisuuskat-

sauksen perusteella tämän työn aihepiiri muokkautui vielä paremmin yhteistyöorgani-

saation tarpeiden mukaiseksi.  Haastatteluun osallistuneilla oli myös pitkä kokemus alan 

työstä, tämä lisää omalta osaltaan työn luotettavuutta. Arviointi- ja kuntoutusyksiköissä 

ollaan kehittämässä yhteistä LEAN toimintamallia ja asiakasprosessia, hoidon laadun 

parantamiseksi. Nämä samanaikaiset myös projektit edesauttavat haastatteluun osallis-

tuneiden perehtymistä tässä työssä esiintyviin aiheisiin. Maaliskuussa 2019 saimme 

osastolle tiedon tulevista YT-neuvotteluista, jotka pidettiin huhtikuun 2019 lopulla. Asiak-

kaiden – ja henkilökunnan määrää oli suunnitelmissa vähentää yksikössä. Työyksikössä 

on henkilökunnan kesken luonnollisesti ollut hieman jännittynyt ilmapiiri asian vuoksi. 
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YT-neuvotteluiden käynnistymisellä on voinut olla vaikutusta haastatteluun osallistunei-

den aktiivisuudessa. Halusin saada haastattelut tehtyä kesällä 2019, koska tiesin työyk-

sikön pienenevän ja halusin saada aineiston kerättyä sen hetkisestä osaston tilanteesta. 

Olen siis tehnyt tätä työtä myös kesän 2019 aikana. Vähennyksiä tehtiin kesäkuusta al-

kaen, kolme sairaanhoitajan vakanssia siirrettiin toisille osastoille. Vakituisen henkilö-

kunnan tilalle palkattiin kesäksi sijaisia, koska asiakaspaikat vähennettiin työyksiköstä 

vasta lokakuun alusta.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa tutkijan yksityiskohtainen kertomus 

tutkimuksen teosta kaikissa vaiheissa. Tutkimuksen teon olosuhteet tulee kertoa selke-

ästi ja totuudenmukaisesti. Laadullista aineistoa analysoitaessa on olennaista luokittelu-

jen tekeminen. (Hirsjärvi - Remes – Sajavaara 2008: 227.) Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuuden arvioimisessa ei ole valmiita ohjeita. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuudes-

saan, siinä painottuu tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus. (Tuomi ym. 2002: 135.) 

Laadullisessa tutkimuksessa olennaista on tutkijan avoin suhtautuminen tutkimukseen 

osallistuneiden mielipiteille niin ettei anna omien tulkintojen muuttaa todellisuutta. Laa-

dullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkimuksessa esiintyvää ilmiötä siihen 

osallistuneiden henkilöiden asemasta käsin. (Länsimies ym. 2008: 110.) 

Haastatteluista kertyneitä materiaaleja on säilytetty siten, etteivät ulkopuoliset ole pääs-

seet niihin käsiksi. Tutkimuksessa kertyneet haastatteluääninauhat ja kyselylomakkeet 

tullaan tuhoamaan asianmukaisesti tämän työn valmistuttua. 

 

8 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tätä työtä tehdessä näin etuna sen, että opponoijanani toimi erialan henkilö. Koulutuk-

seltaan sosiaalityöntekijä, joka on tehnyt jo pro gradu- tutkielman. Sain opponoijalta ra-

kentavaa palautetta työstäni erivaiheissa. Osallistuin 10.10.2019 työyksikköni kehittä-

mispäivään. Kehittämispäivä oli iltapäivällä, tilaisuus alkoi tunnin kestävällä power point 

– esitykselläni. Opinnäytetyöesitykseni jälkeen pidin aivoriihi - tyyppisen työpajan. Työ-

pajaan osallistui osastonhoitaja ja yksikön vakituinen henkilökunta. Työpajassa, poh-

dimme henkilökunnan kanssa aivoriihi tyyppisesti työn tuloksia ja menetelmiä, kuinka 

saamme ne juurrutettua omaan työskentelyymme. Tutkimuksessa esiin nousseiden asi-

oiden avulla, osastolla pyritään myös selkeyttämään osaston hoitokäytänteitä. Työn tu-

losten on tarkoitus toimia työvälineenä osastolla hoitotyössä, parantaen asiakkaan saa-

maa hoitoa. Ryhmiä tuli kolme kappaletta, jokaisessa ryhmässä oli viisi henkilöä. Tulo-

sen myötä mietimme yhteistyön parantamista omaisten kanssa, se koettiin tärkeäksi 
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asiakkaan hyvän hoidon saamiseksi. Kirjasimme ylös, että vastuuhoitaja ottaa asiakkaan 

omaiseen yhteyttä, kun asiakas saapuu osastolle ja tiedotamme aktiivisesti omaisia asi-

akkaan voinnista, jotta yhteistyö olisi sujuvaa. Pohdimme myös mahdollisuutta siirtyä 

pois pelkkien laitosvaatteiden käytöstä, se tukisi asiakkaiden persoonallisuutta ja itse-

määräämisoikeutta. Ruokailutilanteita rauhoittamaan, sovittiin että tehdään yksi ylimää-

räinen ruokailutila, jossa mahtuu syömään viisi henkilöä. Aikaisemmin asiakkaat ovat 

ruokailleet yhdessä suuressa tilassa, joka on ollut levoton. Samalla sovimme, että laite-

taan asiakashuoneisiin verhot ja panostetaan muutenkin esteettisyyteen ja kodinomai-

suuteen yksikössä. Henkilökunnasta kaksi henkilö toimii virikevastaavana ja he kertoivat 

loppuvuoden tulevasta ohjelmasta yksikössä. Virikevastaavat huolehtivat myös kausit-

tain juhlakoristeluista osastolla. Sovimme, että tulemme käyttämään tämän opinnäyte-

työn teoriatietoa ja tuloksia yksikön hoitotyössä. Tämän työn valmistuttua työntekijä esit-

telee sen vielä työyhteisölle, jonka jälkeen se säilytetään osaston perehdytyskansiossa. 

Perehdytyskansiossa tämä työ toimii oppaana uusille työntekijöille ja yksikön opiskeli-

joille, jotka haluavat tähän aihepiiriin tutustua. Tämän opinnäytetyön voidaan todeta ol-

leen tarkoituksensa mukainen, niin työntekijälle kuin työyhteisön jäsenillekin. Työntekijä 

voi hyödyntää osaamisen johtamisen tietämystään tulevassa ammatissaan lähiesimie-

henä, kun taas työyksikössä työskentelevät saivat työn kautta tietoa muistisairaan asi-

akkaan hoitoon oleellisesti liittyvistä asioista omassa työyksikössään. Syyskuussa 2019 

saatiin yksikössä kerättyä ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely, tulokset laski osas-

tonhoitaja. Vastanneita oli 14kpl, tulokset laskettiin keskiarvolla 1-10. Kysymykseen, 

oletko päässyt itse vaikuttamaan kuntoutukseesi, oli vastaus 6 eli alle puolet vastan-

neista. Tällä perusteella asiakkaan osallistamisessa hoitoonsa yksikössä on vielä kehit-

tämisen varaa.  

 

Kirjallisuuteen viittaava teoriatieto ja aikaisemmat tutkimustulokset suhteessa tämän 

opinnäytetyön aineiston tuloksiin, etenivät samansuuntaisesti. Haastatteluun osallistu-

neet tiedostivat kuinka muistisairasta asiakasta tulisi hoitaa, jotta hoito olisi oikeanlaista. 

Resurssien puute ja puutteellinen toimintaympäristö kuitenkin koettiin hoitotyötä hidas-

tavana tekijänä. Yksikössä annettavaa hoitoa haluttiin saada parannettua entisestään ja 

sen vuoksi kaikki haastatteluun osallistuneet osoittivat kiinnostusta tätä työtä kohtaan. 

Muistisairaan asiakkaan osallistaminen hoitoonsa ei toteutunut aina, haasteita oli monia. 

Tärkeänä nousi esiin asiakkaan elämänhistoriaan tutustuminen, ilman tätä ei hoitoa voitu 

suunnitella oikeanlaiseksi. Kaikkien asiakaskontaktien aikana ei pystytty perehtymään 

asiakkaan tilanteeseen kunnolla, omaisten kanssa tehtävä yhteistyö ei aina ollut aktii-

vista. Omaiset koettiin tärkeänä tiedonlähteenä ja voimavarana asiakkaan hoidon 
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onnistumisessa ja tavoitteena onkin nyt hoidon alusta alkaen parantaa omaisten kanssa 

tapahtuvaa yhteistyötä. Esimieheltä kaivattiin säännöllisesti palautetta tehdystä työstä, 

henkilöstön koulutuksiin ohjaamista ja tukea hankalien asiakastilanteiden hoidossa. 

 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla muistisairaiden asiakkaiden omaisten haastattelu yksi-

kössä annettavasta hoidosta tai yksikössä kerättävien asiakastyytyväisyyskyselyjen pe-

rusteella tehtyjen vastausten analysointi kvantitatiivisesti. Näin saataisiin, tietoa kuinka 

omaiset kokevat muistisairaan asiakkaan osallistamisen hoitoonsa. Mielenkiintoista olisi 

myös tutkia alueittain Helsingissä Arviointi- ja kuntoutusyksiköiden välillä, millä tasolla 

niissä onnistuu tässä työssä esiin tulleet tutkimusilmiöt. 
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Liite. 1 Haastattelurunko 

Haastattelurunko 

Avoimen haastattelun runko 

Teemahaastattelu, tutkimuskysymykset: 

-Mitkä tekijät mielestäsi edesauttavat asiakkaan kanssa kommunikointia? 

-Miten tärkeäksi koet asiakkaan osallistumisen hoitoaan koskeviin päätöksiin? 

-Millaisin keinoin asiakkaan osallisuuden tukemista voidaan mielestäsi parantaa? 

-Toteutuuko asiakkaan kuulluksi tuleminen hoitoon liittyvien päätösten tekojen aikana? 

-Millä keinoin esimies voi tukea sinua asiakaslähtöisessä työssä? 

-Huomioimmeko osastolla asiakkaan elämänhistoriaa tarpeeksi?  

Apukysymyksiä, jos tutkimus ei etene odotetusti 

•Onko asiakkaan hoito osastolla mielestäsi hyvää? 

•Koetko sopivan pituisena asiakkaan hoitojakson pituuden? 

•Millä keinoin voisimme parantaa asiakkaan kuntoutumista?
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Liite. 2 Saatekirje haastatteluun osallistuneille 

Kutsukirje                                                                                       Kutsu 

Metropolia Ammattikorkeakoulu                                                      14.5.2019 

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen koulutusohjelma YAMK 

Tule mukaan parantamaan Kustaankartanon Arviointi- ja kuntoutusyksikön toimintaa! 

Asiakkaan osallistaminen omaan hoitoonsa on nostettu viime aikoina merkittäväksi teki-

jäksi hoidon suunnittelussa. Asiakasryhmämme, muistisairaat henkilöt tuovat lisähaas-

teita asiakaslähtöisyyden huomioimiseen. Haluan selvittää millä keinoin te työntekijät ko-

ette muistisairaan asiakkaan kohtaamisen ja kuinka voisimme parantaa asiakkaan osal-

listamista hoitoonsa. 

Kutsun sinut osallistumaan haastatteluun, jossa kokoan tietoa yllä mainitsemaani tutki-

mukseen.  

Haastattelen 9 työntekijää tutkimukseeni. Haastattelut ovat yksilöhaastatteluja, haastat-

teluihin varaan n. 20min/hlö. Haastattelut pidetään C-talon valkoisessa huoneessa, et 

tarvitse mukaan muuta kuin itsesi. Haastattelut nauhoitetaan ääninauhurilla. Haastattelu 

nauhoitetaan, jotta pystyn kirjoittamaan kaiken tekstin ylös. Tästä tekstistä muodostuu 

osa tutkimuksessani käytetystä aineistosta, joka muun haastatteluaineiston kanssa ra-

kentaa tämän tutkimuksen tulokset analysoinnin jälkeen. Säilytän haastatteluaineiston 

luottamuksellisesti ja huomioin yksilönsuojasi. Ääninauhoitteet hävitetään asianmukai-

sesti tutkimuksen valmistuttua. Haastatteluista laadin aikataulun, ne ajoitetaan aamu ja 

iltavuoron yhdistyessä eli pääsääntöisesti aamupäivästä.  

Tutkimuksen tuloksia hyödynnämme syys-lokakuussa TYHY-päivämme työpajassa. 

Työpajassa pohdimme osastomme toimintaa ja suunnittelemme työtämme toimivam-

maksi opinnäytetyöni tutkimustietoa hyödyntäen. 

Osallistumalla haastatteluun toimit tärkeänä osana muistisairaiden asiakkaiden hoidon 

laadun parantamisessa. Näin pääsemme yhdessä kehittämään toimintaamme asiakas-

lähtöisemmäksi! 

Ilmoittaudu haastatteluun 24.5.2019 mennessä. Haastattelut alkavat viikolla 24.                  

Ystävällisin terveisin Piia Kokko 

piia.kokko@xxxx.fi p. 040xxxxxx000 
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Liite 3. Taulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysistä 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alateema Pääteema 

Muistisairaiden 
kanssa tehtävä työ on 
henkisesti kuormitta-
vaa, toivon vaan 
mahdollisuutta kes-
kustella kahden kes-
ken esimiehen 
kanssa 

Muistisairaiden kassa 
tehtävä työ on henki-
sesti kuormittavaa, 
keskustelu esimiehen 
kanssa  

Luottamuksellinen 
kommunikointi esi-
miehen kanssa 

Johdon tuki 

Asiakkaan elämän-
historian selvittämi-
nen helpottaa kom-
munikaatiota, hoita-
jan ja asiakkaan väli-
nen suhde on hoidon 
onnistumisen perusta 

Asiakkaan elämän-
historian selvittämi-
nen helpottaa kom-
munikaatiota ja on 
hoidon onnistumisen 
perusta 

Asiakkaan omien voi-
mavarojen tukeminen 

Asiakkaan yksilövas-
tuinen hoitotyö 

Haluan kohdata muis-
tisairaan asiakkaan 
rauhallisesti ja keskit-
tyä yhteen asiaan 
kerrallaan 

Asiakkaan kohtaami-
nen rauhallisesti, yh-
teen asiaan keskit-
tyen 

Hoitajan asenne Persoonalliset tekijät 

Kyllä täällä asiakkaan 
kuulluksi tulemista 
ohjaa paljon myös 
osaston melu ja hoito-
työn jatkuvat keskey-
tykset 

Osaston melu vai-
keuttaa hoitajan ja 
asiakkaan välisen 
hoitosuhteen muo-
dostumisessa 

Oikeanlaiset tilat Hoitoympäristölliset te-
kijät 

Toivon esimieheltä 
tukea mm. koulutuk-
siin ohjaamalla, yh-
dessähän me täällä 
asiakkaan saamaa 
hoitoa pyritään saa-
maan parantamaan 
 

Esimiehen tuki asiak-
kaan hoidon laadun 
parantamisessa kou-
lutuksiin ohjaamalla 

Koulutuksiin ohjaami-
nen 

Henkilöstön koulutuk-
siin ohjaaminen 

 


