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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan kokemuksia 

työssä jaksamisesta laihuushäiriötä sairastavan potilaan hoitotyössä ja tavoitteena oli 
tuoda ilmi mahdollisia kehitysideoita hoitohenkilökunnan työssä jaksamisen edistä-

miseksi. Tutkimus toteutettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian osas-

tolla 21 Harjavallan sairaalassa.   

Opinnäytetyössä käytettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimus 

toteutettiin ryhmähaastatteluna ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastat-
telua. Haastatteluun osallistui 8 hoitajaa ja haastattelut toteutettiin kahdessa neljän hen-

gen ryhmässä. Haastattelun teemat käsittelivät hoitajien työssä jaksamista edistäviä ja 

heikentäviä tekijöitä sekä kehitysideoita jaksamisen edistämiseksi. Aineisto analysoi-

tiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia.  

Tulosten mukaan toimiva työyhteisö, koulutukset, tiedon jakaminen sekä työnohjauk-
sen eri muodot edistävät työssä jaksamista. Tärkeiksi asioiksi nousi työntekijöiden kes-

kinäinen luottamus toisiinsa ja tuen saaminen haastavissa tilanteissa. Työssä jaksamista 

heikentäviksi tekijöiksi koettiin osaston tilanteiden nopeat vaihtelut sekä osaston poti-
laspaikkojen ylittyminen. Osaston hektisyys ja kiire vievät hoitajien voimavaroja eri 

tavalla, mikä vaikeuttaa keskittymistä hoitotyöhön.   

Tuloksena nousi ilmi myös hoitotyöhön liittyviä erityispiirteitä, jotka voivat joko edis-

tää tai heikentää työssä jaksamista. Tällaisia olivat esimerkiksi hoidon hidas etenemi-

nen ja potilaiden tapa jakaa hoitajat hyviin ja huonoihin hoitajiin, joka aiheuttaa ajoit-
tain kuohuntaa työyhteisössä. Kehitysideoiksi jaksamisen parantamiseksi nousivat po-

sitiivisen palautteen saaminen, hyvät koulutukset sekä työnantajan järjestämän virkis-

tystoiminnan lisääminen.  

Jatkotutkimusehdotuksena vastaavanlaisen tutkimuksen voisi toteuttaa koskemaan 

osaston koko hoitohenkilökuntaa, jolloin saisi laajemman käsityksen hoitohenkilökun-
nan työssä jaksamisesta. Tutkimuksen voisi kohdistaa myös esimerkiksi täysi-ikäisiä 

laihuushäiriöpotilaita hoitavaan osastoon. Tutkimusten tuloksia voisi verrata toisiinsa 
ja niistä voisi etsiä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Näin hoitajien jaksamisesta 

voitaisiin saada kokonaisvaltaisempi kuvaus. 
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Abstract 
 

The aim of this thesis was to find out how nurses experience their well-being in nursing 
adolescent with anorexia. Thesis purpose was to find out if the nurses had improvement 

suggestions for their well-being at work. Thesis was produced at adolescence psychiatry 

ward at Harjavalta hospital.   
 

This thesis is a qualitive study. The data was collected by using theme interviews. The 
interviews were done in a two group of four nurses. Theme interview contained questions 

about contributing and debilitating factors of nurses well-being at work and what affects 

their coping at work. The data was analyzed by using content analysis.  
 

According to the results of the survey, functional work community, education, sharing 
information and different forms of job consultations are contributing factors at nurses 

well-being. Nurses experienced that it is very important that employees trust and support 

each other in difficult situations. Over placed ward and quick changes at the ward affects 
negatively in nurses well-being. Rush and quick changes at the ward like coercive mea-

sures, exhaust their reserves of strenght.   
 

In a result there were also some special features that may affect nurses well-being. For 

example slow progress at nursing and patients splitting the staff. Sometimes the patients 
splitting causes controversy in the work community.   

 
There were not many development ideas for their well-being but nurses brought few 

things up; getting’ feedback from work, good education and recreational activies. For 

future research the interview could include all staffs attendance, so the results could be 
more effective. This research could also be produced at nurses who treat adults with 

anorexia. 
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1 JOHDANTO 

Laihuushäiriö on poikkeavaan syömiskäyttäytymiseen liittyvä mielenterveyden häiriö, 

johon liittyy vakava psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen. 

Laihuushäiriötä sairastavan potilaan sairaudenkuvaan kuuluvat usein painon nousun 

tai lihavaksi tulemisen voimakas pelko alipainoisuudesta huolimatta ja ruumiinkuvan 

hahmottamisen häiriö. Potilas saattaa voimakkaasti vastustaa ravitsemustilan korjaa-

mista, mikä vaikeuttaa hoitotyön toteuttamista. (Lindberg & Sailas 2011.)   

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hoitohenkilökunnan kokemuksia työssä jak-

samisesta laihuushäiriötä sairastavan potilaan hoidossa ja tavoitteena on teemahaastat-

telun avulla tuoda ilmi mahdollisia kehitysideoita hoitohenkilökunnan työssä jaksami-

sen parantamiseen.   

 

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan sairaa-

lan osasto 21:n hoitohenkilökunnan kanssa. Osasto 21 toimii suljettuna kriisi-, tutki-

mus- ja hoito-osastona 13-17-vuotiaille nuorille. Osasto tutkii ja hoitaa nuoria, joilla 

ilmenee itsetuhoisuutta, psykoottisuutta, käytös-, mieliala- ja syömishäiriöitä sekä 

neuropsykiatrisia häiriöitä. (Satasairaalan www-sivut 2019)   

 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto on kerätty ryhmähaastattelulla, johon osallistui hoito-

henkilökuntaa osastolta 21. Ryhmähaastattelu nauhoitettiin, jonka jälkeen se analysoi-

tiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.    
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2 TYÖSSÄ JAKSAMINEN LAIHUUSHÄIRIÖPOTILAAN 

HOITOTYÖSSÄ 

2.1 Työhyvinvointi 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu työstä ja sen mielek-

kyydestä, työntekijän terveydestä, turvallisuudesta sekä hyvinvoinnista. Työhyvin-

vointia voi lisätä muun muassa hyvällä ja motivoivalla johtamisella. Myös hyvä ja 

avoin ilmapiiri työyhteisössä ja työntekijöiden ammattitaito lisäävät työhyvinvointia.  

Työhyvinvoinnin kasvaminen voi näkyä muun muassa vähentyneenä sairauspoissa-

oloina sekä kasvaneena työhön sitoutumisena ja tuottavampana työnä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriön www-sivut 2019)  

 

Hoitotyössä työhyvinvointi rakentuu työntekijän omista onnistumisen kokemuksista 

omassa työssään, jota hän arvostaa ja pitää tärkeänä. Työhyvinvointiin liittyy hyvän 

tekeminen potilaille, yhteisöllisyys, tuen saamiseen ja antaminen työyhteisössä sekä 

työn ulkopuolella oleva elämä, joka auttaa työssä jaksamisessa. Työuupumus voi nä-

kyä hoitotyössä työntekijöiden emotionaalisena väsymyksenä, työstä etääntymisenä, 

jaksamattomuutena, vetäytymisenä sosiaalisista tilanteista ja negatiivisena suhtautu-

misena omaan ammatilliseen osaamiseen ja itseensä. (Häggman-Laitila 2014, 143.)  

 

Työhyvinvointi ei synny itsestään organisaatioissa, vaan se vaatii systemaattista joh-

tamista; konkreettisia toimenpiteitä henkilöstön voimavarojen lisäämiseksi, strategista 

suunnittelua ja työhyvinvoinnin jatkuvaa arviointia. Hyvinvoiva organisaatio on jous-

tava ja tavoitteellinen. Se pyrkii jatkuvasti kehittämään itseään ja siellä on jokaisen 

turvallista toimia. (Manka & Manka 2016, 80.)    

2.2 Työssä jaksamista edistävät tekijät 

Jokaisen työntekijän on tunnistettava omat rajansa työelämässä ja osattava sanoa tar-

vittaessa “ei”. Toiveita ja vaatimuksia voi tulla jokaiselle enemmän kuin on valmis 

niitä kantamaan. Kukaan muu ei voi ottaa toisen puolesta vastuuta tämän jaksamisesta, 

sillä jaksaminen ja uupuminen ovat henkilökohtaisia kokemuksia ja niiden rajat ovat 
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kaikilla eri kohdissa. Työssä jaksamista voivat heikentää oman henkilökohtaisen elä-

män vaikeudet ja ongelmat. Uupuminen voi ilmetä erilaisina fyysisinä, psyykkisinä tai 

emotionaalisina oireina työpaikalla. Työntekijän on hyvä olla tietoinen heikentävistä 

tekijöistä, jotta hän ei pura mahdollista pahaa oloaan työpaikkaan, työtovereihin tai 

esimieheen. (Mäkisalo-Roponen 2014, 113.)  

 

Hyvällä työilmapiirillä on suuria vaikutuksia työhyvinvointiin ja jokainen työntekijä 

voi itse vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan. Työntekijän joustavuus, kohteliaisuus, 

kiinnostuneisuus muiden työstä ja toisten auttaminen vaikuttaa niin omaan kuin koko 

työyhteisön työssä jaksamiseen. (Mielenterveysseuran www-sivut 2019) Huomaavai-

nen työntekijä pyrkii viimeiseen asti välttelemään turhia konflikteja ja osaa jättäytyä 

ajoissa pois ristiriitatilanteista. Työyhteisöissä kukaan ei voi toimia täysin oman pään 

mukaan, vaan siellä ollaan toteuttamassa ja pyrkimässä kohti yhteisesti asetettuja ta-

voitteita ja päämääriä. Jokaisen tulisi pyrkiä luomaan hyvää ja tietoista tunneosaamista 

työyhteisössä, jolloin työyhteisön on helpompi selvittää ristiriitatilanteita ja ottaa vas-

taan tunteistaan tietoisen työntekijän negatiivisia tunteita. Hyvä tunneosaaminen aut-

taa uskomaan, että työyhteisöllä on tahtoa ja keinoja päämäärien saavuttamiseksi, jol-

loin matkalla tulevista vastoinkäymisistä huolimatta asiat järjestyvät parhain päin. 

(Mäkisalo-Roponen 2014, 113-114.)  

 

Ihmisen psykologinen pääoma vaikuttaa suuresti työpaikalla käyttäytymiseen ja suo-

riutumiseen. Psykologisella pääomalla tarkoitetaan, että ihmisellä on tunne siitä, että 

hänellä itsellään on oma elämä omissa ohjaksissa ja myös kykyä tuntea mielenrauhaa. 

Psykologisella pääomalla on yhteys työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen, työssä suoriu-

tumiseen ja vähäisiin poissaoloihin. (Manka & Manka 2016, 158.)   

 

Työssä jaksamista lisää työntekijän työnhallinnan tunne. Tällä tarkoitetaan työntekijän 

mahdollisuuksia vaikuttaa työhön. Työnhallinta antaa työntekijälle mahdollisuuden 

toteuttaa työtä itsenäisesti omilla menettelytavoilla ja aikatauluilla. Työn mielekkääksi 

kokeminen edellyttää oman osaamisen käyttämisen mahdollisuuksia, selkeitä työteh-

täviä ja kokemuksia työn merkityksellisyydestä. (Manka & Manka 2016, 106.)   

 

Ilman palautetta ei tapahdu oppimista ja ilman oppimista työyhteisön toimintaa ei 

voida kehittää, jolloin se voi heikentää työssä jaksamista. Vaativiin työyhteisötaitoihin 
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kuuluu kehittävän palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen. Palautteen antami-

nen ja sen vastaanottaminen vaatii jokaiselta pitkää harjoittelua, lähes koko elämän 

mittaista, ja silti siinä ei voi koskaan tulla valmiiksi. Työyhteisön jäsenten tulisi oppia 

antamaan palautetta toisilleen rakentavasti niin, että toiselle osapuolelle osataan ker-

toa, miten itse olisi toivonut tämän toimivan, mitä etuja siitä olisi ollut sekä olemalla 

itse kiinnostunut kuulemaan toivomuksia siitä, miten asian voisi parhaiten toteuttaa. 

Minkä tahansa palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa tärkeäksi tekijäksi nousee 

työyhteisössä vallitseva keskinäinen luottamus. Hyvä palaute on vuorovaikutteisesti ja 

vastuullisesti annettua eikä oman edun tai mielihalujen esille tuomista. (Mäkisalo-Ro-

ponen 2014, 120-121.)  

 

Perehdytysohjelmilla on todettu olevan yhteys vastavalmistuneiden sairaanhoitajien 

työtyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen. Hyvällä ja riittävän pitkällä perehdyttä-

misellä voi luoda aloittelevalle hoitajalle perustan elinikäiseen oppimiseen, lisätä po-

tilasturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä, lisätä työntekijöiden itseluottamusta, työmoraa-

lia, tyytyväisyyttä sekä vähentää sairaslomien määrää. Perehdytyksen lisäksi on tär-

keää, että kokeneemmat työntekijät antavat tarvittavaa tukea aloitteleville hoitajille. 

(Flinkman, Leino-Kilpi & Salanterä 2014, 54-56.) 

2.3 Työssä jaksamista heikentävät tekijät 

Ahola ja Hakanen ovat koonneet artikkeliinsa yhteenvedon menneiden vuosien tutki-

muksista, joiden tarkoituksena on ollut selvittää hoitoalalla työskentelevien työuupu-

musta. Hoitotyö on erittäin vaativaa työtä, jonka tekijöihin saatetaan kohdistaa välillä 

mahdottomia oletuksia ja odotuksia työn suhteen. Tutkimusten mukaan terveyden-

huollon ammattilaisten työssä jaksamista vähentävät esimerkiksi tilanteet, joissa hoi-

dettavat eivät noudata saamiaan ohjeita, sitoudu hoitoon tai ole tyytyväisiä saamaansa 

hoitoon. Tulosten perusteella kuormittaviksi tekijöiksi nousivat voimakas velvollisuu-

dentunne ja ylisitoutuminen. Jos työntekijä on vahvasti sitoutunut, hän ei välttämättä 

huomaa epätasapainoa tehdyn työn ja saadun vastineen välillä. Tällaisella henkilöllä 

voi olla ominaista myös herkistyä voimakkaammin vastaamaan toisten ihmisten tun-

teisiin. Tämä lisää vuorovaikutuksessa esiintyvää epätasapainoa, joka altistaa työ-
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uupumukselle. Työn kuormittavuutta lisäävät myös jatkuva muutos, epävarmuus, lii-

allinen tietotulva, asiakkaiden alati kasvavat odotukset, tuotettavuuden näkökulma ja 

oman työn itsenäisen työskentelyn väheneminen. (Ahola & Hakanen 2010)  

 

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on merkittävää sekä työelämän ja yhteis-

kunnan että yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Monella työntekijällä 

voi olla töiden ulkopuolella perhe, parisuhde ja vapaa-aika, jolloin he voivat opiskella 

tai nähdä ystäviään. Näiden asioiden toteuttaminen työn ohella voi olla haastavaa ja 

siitä voi syntyä ajankäyttöön liittyviä ristiriitoja esimerkiksi työn, perheen ja ystävien 

välille. Ristiriidat ja toisten odotukset voivat aiheuttaa stressiä, joka voi vaikuttaa hy-

vinvointiin ja suorittamiskykyyn ja näin heikentää työssä jaksamista. (Suomala 2014, 

76-78.)  

 

Vuorotyö tuo oman lisähaasteensa työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Epä-

säännölliset työajat vaikeuttavat harrastamista, ystävien tapaamista ja lisäävät univa-

jetta sekä muita terveydelle haitallisten kuormittavien tekijöiden kasvua. Vähäisillä 

työaikoihin vaikuttamismahdollisuuksilla on yhteys sairauspoissaoloihin ja psyykki-

seen rasitukseen. Suuret määrät yövuoroja ja huonot mahdollisuudet vaihtaa työvuo-

roja lyhyellä varoitusajalla on katsottu olevan yhteys hoitajien heikkoon ammattiin si-

toutumiseen. (Suomala 2014, 79-80.)  

 

Työuupumusta yksilötasolla voi lisätä nuori ikä, vähäinen työkokemus ja heikot stres-

sinhallintakeinot. Työtehtäviin ja työhön liittyvistä tekijöistä työuupumusta voi lisätä 

työssä oleva jatkuva kiire, työn ylikuormittavuus, rooliristiriidat ja vuorotyö. Muita 

työuupumusta aiheuttavia tekijöitä voi olla työn epävarmuus, sen vähäinen ennustet-

tavuus, työntekijän heikko sitoutuneisuus organisaatioon sekä organisaation tavoittei-

den heikko tunteminen. (Häggman-Laitila 2014, 143-144.) 

2.4 Anorexia nervosa eli laihuushäiriö  

Anorexia nervosa eli laihuushäiriö tarkoittaa ihmisen pakonomaista tarvetta kontrol-

loida omaa kehoaan syömisen ja liikunnan avulla. Laihuushäiriöön sairastuminen läh-

tee yleensä pienistä laihduttamisyrityksistä, joihin ihminen jää riippuvaiseksi ja haluaa 
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laihtua yhä enemmän. Laihuushäiriö alkaa usein nuoruusiässä, mutta siihen voi myös 

sairastua minkä ikäisenä tahansa eikä se ole sukupuolesta riippuva. Laihuushäiriön oi-

reiden ilmeneminen on yleisempää sellaisten ihmisten keskuudessa, joiden harrastus 

vaatii laihuutta. Lisäksi myös perinnölliset tekijät ja traumaattiset kokemukset voivat 

lisätä sairastumisalttiutta laihuushäiriöön. Sairastunut näkee oman peilikuvansa vää-

ristyneenä, jonka seurauksena hän alkaa hallitsemaan omaa kehoaan syömättömyyden 

ja runsaan liikunnan avulla. Tyypillistä sairastuneella on suuri lihomisen pelko, jonka 

vuoksi hän alkaa kontrolloimaan omaa syömistään ja välttelemään ruokailutilanteita 

eri tekosyiden avulla.  (Huttunen & Jalanko 2019)   

 

Laihuushäiriö alkaa useimmiten vähäisistä laihdutusyrityksistä, jotka muuttuvat hal-

litsemattomiksi ja jatkuviksi syömättömyys- ja liikkumiskierteiksi. Laihuushäiriön ai-

heuttajana on ruumiinkuvan häiriö, jonka vuoksi sairastunut pelkää lihomista ja liha-

vuutta. Lihomisen pelon vuoksi sairastuneella on pakonomainen tarve laihduttaa it-

sensä sairaalloisen laihaksi. Laihduttamisesta johtuva nälkiintyminen lisää sairautta 

ylläpitävää masennusta ja lisää ruokaan liittyviä pakkoajatuksia.  Sairastuneilla ilme-

nee monia somaattisia oireita, kuten muun muassa väsymystä, sydämen rytmihäiriöitä, 

käsien ihon kalpeutta ja kuivuutta ja tytöillä jää usein kuukautiset pois. Lisäksi lai-

huushäiriötä sairastavat kärsivät usein myös ahdistuksesta, masennuksesta ja saattavat 

eristäytyä muista pitääkseen sairauden salaisena. Osalle sairastuneista on ominaista 

ahmimiskohtaukset ja itse aiheutettu oksentaminen. Monet yrittävät estää painonnou-

sun runsaalla liikunnalla ja käyttämällä virtsan eritystä lisääviä lääkkeitä eli diureetteja 

tai ulostuslääkkeitä. (Huttunen & Jalanko 2019)  

3 LAIHUUSHÄIRIÖPOTILAAN HOITOTYÖ 

Laihuushäiriöpotilaan hoitotyössä tärkeiksi tekijöiksi nousevat hoitajien osaaminen ja 

moniammatillisuus. Hoitajien tulee osata ottaa sairastunut nuori ja tämän perhe huo-

mioon ja antaa heille tukea ja konkreettisia neuvoja häiriintyneen syömishäiriökäyt-

täytymisen korjaantumiseksi. Yhteistyön muodostumisen edellytyksenä on, että hoi-

taja kykenee muodostamaan luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen nuoren ja tämän 
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vanhempien kanssa. On tärkeää, että nuorella on sellainen tunne, että hän voi luotta-

muksellisesti tuoda esiin omia ajatuksia sairaudestaan ja ongelmistaan, jotka voivat 

olla hyvin moninaisia. (Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus, 2020)  

 

Paappanen (2013) on selvittänyt tutkimuksessaan anoreksiaa sairastavien potilaiden 

kokemuksia autetuksi tulemisesta osastohoidossa. Tutkimuksessa haastateltiin poti-

laita, jotka olivat olleet osastohoidossa anoreksian vuoksi. Potilaat olivat kokeneet hoi-

totyössä merkityksellisemmäksi hoitajan henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoonan 

teknillisten hoitotoimien sijaan. Merkityksellisyyttä lisääviksi tekijöiksi olivat nous-

seet muun muassa osastolla vallitseva toiveikas ilmapiiri, aito ja avoin vuorovaikutus-

suhde potilaan ja hoitajan välillä sekä potilaan tietoisuus omasta hoidosta ja hoitajan 

roolista. Hoitajan tulisi pystyä luomaan auttava, turvallinen ja herkästi reagoiva tera-

peuttinen hoitosuhde. Tutkimuksen mukaan merkityksellisyyttä heikentäväksi teki-

jöiksi nousi hoitajien kykenemättömyys asennoitua potilaan asemaan, pinnalliseksi 

jääneet vuorovaikutussuhteet, sääntöihin ja kontrollointiin jumiutuneet hoitokäytännöt 

sekä psyykkisen hyvinvoinnin huomioimisen puute.   

 

Smithuis ym. (2018) käsittelevät työssään syömishäiriöpotilaiden itsensä vahingoitta-

mista. Aineisto kerättiin Hollannissa kahdessa syömishäiriöpotilaisiin erikoistuneessa 

yksikössä. Aineistoa varten kerättiin mahdollisimman monta potilasta, jotka olivat hoi-

dossa keväästä syksyyn vuonna 2011. Osallistujat olivat vähintään 16-vuotiaita ja 

heillä kaikilla oli DSM-tautiluokituksen mukaan diagnosoitu jokin syömishäiriö. Ky-

selyssä selvitettiin potilaiden ikä, pituus, paino, onko osasto vai avohoidossa ja vii-

meiseksi itsensä vahingoittamisesta; milloin sitä on tapahtunut ja minkälaista se on 

ollut. Tutkimuksessa selvisi, että itsetuhoinen käyttäytyminen on yleistä potilailla, 

joilla on anoreksia tai muu syömishäiriö. 41 prosenttia vastanneista oli vahingoittanut 

itseään viime kuukausien aikana. Potilaat, joilla oli esiintynyt itsetuhoista käyttäyty-

mistä, omasivat yleensä pidempiaikaisen syömishäiriöhistorian. Puolella heistä oli 

myös muita rinnakkaissairauksia esimerkiksi psykiatrisia diagnooseja, joilla voi olla 

vaikutusta sairauteen. Itsensä vahingoittamisen jälkeen moni potilas koki negatiivisten 

tunteiden kuten itseen kohdistuneen vihan vähentyminen, jonka jälkeen he kokivat 

helpotusta. Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että ammattilaisten tulisi syste-

maattisesti arvioida syömishäiriöpotilaiden itsetuhoista käyttäytymistä ja kiinnittää 
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erityishuomioita niihin potilaisiin, joilla on rinnakkaissairauksia sekä pitkä hoitohisto-

ria.  

 

Journal of eating disorders verkkolehden sivustolla on julkaistu tutkimus, joka oli to-

teutettu kyselyllä pohjoismaiden syömishäiriökonferenssissa. Osallistujilta kysyttiin, 

mitä sanoja heille tulee mieleen syömishäiriötä sairastavasta henkilöstä. Yleisimmäksi 

kommentiksi nousi ahdistuneisuus, laiha, surullinen, kontrolloiva, nainen ja kärsivä tai 

kivuissaan oleva. Sanoista koottiin mustalla taustalla oleva kuva. Useammin toistuva 

sana korostettiin kuvaan isommalla tekstillä. Kuvan perusteella syömishäiriöpotilai-

den kanssa työskentelevillä oli selvästi negatiivisia ja stigmaa aiheuttavia ajatuksia 

syömishäiriöstä. Hoitajien negatiiviset ajatukset syömishäiriöistä heikentävät hoidet-

tavien motivaatiota sitoutua hoitoon, lisäävät sairastuneiden leimautumista, mikä lisää 

entisestään masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, vähentää itsetuntoa ja kykyä pyytää 

hoitohenkilökunnalta apua. Tutkimusten tulosten mukaan, hoitohenkilökunta tarvitsee 

enemmän koulutusta, tietoa syömishäiriöistä sekä lisää varhaisen puuttumisen keinoja. 

(Deborah, Gulliksen, Levallius & Isomaa 2017) 

3.1 Laihuushäiriöpotilaan hoitomalli nuorisopsykiatrian osastolla 21 

Harjavallan sairaalan nuorisopsykiatrian osastolla 21 on kehitetty laihuushäiriöpotilai-

den hoitomalli. Hoitomalli on luotu Käypä hoito –suositusten pohjalta. Hoitomallin 

tarkoituksena on ollut yhtenäistää ja kehittää syömishäiriöpotilaiden hoitotyötä. Hoi-

tomallia on ollut luomassa syömishäiriöpotilaiden hoitotyöhön osallistunut moniam-

matillinen tiimi.  

 

Hoitomallissa kerrotaan potilaan lähtökohdat hänen tullessaan osastolle 21. Potilaat 

ovat yleensä korkean riskin potilaita, joiden hoito on ollut haasteellista ja erityisosaa-

mista vaativaa. Jokainen sairastunut nuori omaa omanlaisen historian ja taustat. Heillä 

on kaikilla omat odotukset, pelot ja vaikeudet, joiden pohjalta hoitosuunnitelma tulee 

rakentaa yksilöllisesti ja moniammatillisesti. (Lahti, Pelto-Piri, Salmela, Yli-Mattila & 

Pukkila 2016, 1-4.) 
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Syömishäiriöpotilaiden hoitoa pyritään ensisijaisesti toteuttamaan avohoidossa. Osas-

tolle nuori saapuu vakavan aliravitsemustilan takia tai siksi, ettei avohoidon ole kat-

sottu olevan riittävä hoitomuoto. Syömishäiriöpotilas saapuu osastolle B1/M1- lähet-

teellä, eli hoito voidaan toteuttaa vapaaehtoisena tai tahdosta riippumattomana hoi-

tona. Hoitomallissa pyritään mahdollisimman hyvään yhteistyöhön avohoidon ja päi-

vähoidon kanssa. (Lahti ym. 2016, 5.)  

 

Tulotilanteessa potilaasta otetaan sydänfilmi, pulssi, paino ja syömishäiriöpotilaan la-

boratoriopaketti, joka sisältää esimerkiksi rasva-arvot, natriumin, kilpirauhaskokeet, 

kaliumin ja D-vitamiinin (Lahti ym. 2016, 17). Syömishäiriöpotilaan hoitotyön tar-

peen määritys tehdään viikon sisällä hoidon aloituksesta osastolla. Hoidon tarpeessa 

määritetään potilaan sairaudentunto, fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen 

kunto. Määrityksessä selvitetään myös potilaan motivaatiota osallistua hoitoon. Perhe 

nostetaan tärkeään rooliin hoitotyön tarpeen suunnittelussa. (Lahti ym. 2016, 5.)  

 

Syömishäiriöpotilaan hoitotyön tavoitteet kohdistuvat aluksi ravitsemustilan ja so-

maattisen tilan korjaamiseen. Samalla pyritään luomaan luotettavaa vuorovaikutus-

suhdetta potilaaseen ja tuetaan hänen psyykkistä vointiaan sekä käyttäytymisen muu-

toksia. Potilasta motivoidaan muuttamaan syömiskäyttäytymistään, kannustetaan lo-

pettamaan rajut laihdutusyritykset, yritetään kohentaa itsetuntoa ja lievittää psyykkistä 

ahdistusta. Potilasta autetaan hahmottamaan syömishäiriötä ja lieventämään häiriötä 

sekä vahvistamaan potilaan sosiaalisia suhteita. (Lahti ym. 2016, 7.)  

 

Syömishäiriöpotilaan kuntoutus sisältää ravitsemuskuntoutusta, joka aloitetaan välit-

tömästi potilaan saapuessa osastolle. Ruokailun tulisi olla yksilöllisesti suunniteltu ja 

perustua täsmäruokailuun eli säännöllisyyteen, riittävään, sallivaan ja monipuoliseen 

ruokailuun. Kalorien laskemista ja ruoan mittaamista ei suositella, sillä se voi pahim-

massa tapauksessa ylläpitää syömishäiriötä ja sen pakonomaisuutta. Hoidon alussa 

ruokailusta johtuvan ahdistuksen tunteen vuoksi, potilas voi syödä huoneessaan hoita-

jan läsnä ollessa. Huoneruokailusta pyritään kuitenkin nopeasti pois ja potilasta tue-

taan osallistumaan potilasruokailuun muiden nuorten seurassa. Jos potilas kykenee ko-

koamaan oman ruoka-annoksen lautaselle, tuetaan häntä ensisijaisesti siihen. Poti-

laalle on myös mahdollista antaa lisäravinteita, mikäli potilas kieltäytyy tarjotinruo-

kailusta tai kokonaan syömästä. Tällä tavoin pystytään turvaamaan potilaalle riittävä 
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ravinnonsaanti. Lääkäri tekee tarvittaessa arvion nenämahaletkun käytöstä. Ruokailui-

den jälkeen potilas viettää aikaa yleisissä tiloissa tai hoitajan kanssa huoneessaan yh-

den tunnin ajan. (Lahti ym. 2016, 8.)  

 

Onnistunut ja luottamuksellinen omahoitajasuhde on olennaisessa roolissa hoitotyön 

onnistumiselle. Hoitotyön tulee olla näyttöön perustuvaa, mutta tärkeiksi tekijöiksi on 

nostettu myös hoitajan ammattiosaaminen ja persoonallinen kyky tehdä hoitotyötä 

sekä henkilökohtainen kiinnostus laihuushäiriöpotilaan hoitotyöhön. Laihuushäiriöpo-

tilaan hoitotyö on uskaltamista sitoutua pitkäaikaiseen kuntoutumisprosessiin ja se 

vaatii hoitajalta heittäytymiskykyä. Omahoitaja voi käyttää työvälineenään esimer-

kiksi tunnepäiväkirjaa, motivoivia keskusteluja sekä dialektista käyttäytymisterapiaa. 

(Lahti ym. 2016, 10.)  

 

Laihuushäiriöpotilaan hoitotyötä tehdään yhteistyössä muun muassa avohoidon, fy-

sioterapeutin, sairaalan terapiaryhmien, ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän sekä 

perhetyöntekijän kanssa. Perhetyötä tehdään noin kerran viikossa, jonka tarkoituksena 

on voimaannuttaa perhettä ja heidän välejään sekä jakaa tarvittavaa tietoa sairaudesta 

perheelle ja vastavuoroisesti saada heiltä tietoa sairastuneesta nuoresta ja tämän elä-

mästä. (Lahti ym. 2016, 9-10.) 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hoitohenkilökunnan kokemuksia 

työssä jaksamisesta laihuushäiriötä sairastavan potilaan hoidossa ja tavoitteena on tee-

mahaastattelun avulla tuoda ilmi mahdollisia kehitysideoita hoitohenkilökunnan jak-

samisen parantamiseen.   

 

Tutkimuskysymykset:   

1. Mitkä tekijät edistävät työntekijän työssä jaksamista laihuushäiriöpotilaan hoi-

dossa?   

2. Mitkä tekijät heikentävät työntekijän työssä jaksamista laihuushäiriöpotilaan hoi-

dossa?   
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3. Mitä erityispiirteitä laihuushäiriöpotilaan hoitotyössä on?   

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ihmisten omia kokemuksia ja aja-

tuksia tutkimuksen aiheesta. Tutkimusaineisto voidaan kerätä esimerkiksi haastatte-

luilla, dokumenttiaineistoista, sanomalehdistä tai mainoksista. Laadullisen tutkimuk-

sen haastattelumuotoja ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu 

(Vilkka 2005, 101.)  

 

Tutkijat valitsivat tätä työtä varten tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi ryhmä-

haastattelun ja haastattelumuodoksi teemahaastattelun.   

5.2 Kohderyhmä 

Kohderyhmänä oli Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan sairaalan nuorisopsyki-

atrian osasto 21: n hoitajat. Osallistujilta ei kysytty erikseen heidän ammattinimiket-

tään, sillä tutkijat halusivat turvata osallistujien anonymiteetin. Tämän vuoksi osallis-

tujista käytetään nimitystä hoitajat.  

 

Tutkijat lähettivät osastonhoitajalle etukäteen saatekirjeen (Liite 1), jossa kerrottiin 

opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteesta, tutkimusmenetelmästä eli ryhmähaastat-

telusta, tutkimuksen luotettavuudesta, anonymiteetistä ja haastattelun sisällöstä. Haas-

tattelukysymykset tai haastattelun teemat on hyvä lähettää etukäteen haastatteluun 

osallistujille, sillä näin osallistujat saavat tietää, mitä aihetta tutkimus koskee ja min-

kälaiseen tutkimukseen he ovat osallistumassa. (Vilkka 2005, 73.) Saatekirjeen avulla 

haluttiin tiedottaa hoitajia etukäteen myös siksi, että he voisivat yhdessä miettiä ja kes-
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kustella vastauksista toistensa kanssa ja näin tuoda eri näkökulmia, kokemuksia ja aja-

tuksia ilmi haastattelutilanteissa myös niiltä hoitajilta, jotka eivät päässeet osallistu-

maan ryhmähaastatteluun.  

 

Haastateltavien valinnassa tulee muistaa, mitä aiheitta ollaan tutkimassa. Riippuen tut-

kimuskysymyksistä, on hyvä valita haastatteluun osallistujat joko tutkimuksen teemoi-

hin liittyen tai tutkittavaa asiaa koskevan kokemuksen tai asiantuntemuksen pohjalta. 

(Vilkka 2015, 135).   

 

Osastolla 21 työskentelee yhteensä 18 hoitajaa, joista kahdeksan osallistui ryhmähaas-

tatteluun kahdessa neljän hengen ryhmässä. Haastattelun alussa hoitajilta kysyttiin hei-

dän työkokemuksestaan laihuushäiriöpotilaiden hoitotyöstä. Tutkijat laskivat hoitajien 

työkokemuksesta keskiarvon, joka oli 11,4 vuotta. Laskimme keskiarvon tutkimuk-

seen hoitajien anonymiteetin säilyttämiseksi. 

5.3  Aineistonkeruumenetelmä 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusmenetelmää, joka toteutettiin teemahaastattelun avulla.  Haastattelumenetel-

mät voidaan luokitella haastatteluun osallistuvien lukumäärän mukaan, jolloin haas-

tattelu voi olla yksilö-, pari- tai ryhmähaastattelu tai strukturoinnin mukaan, jolloin 

haastattelu toteutetaan strukturoituna, teemahaastatteluna tai avoimena haastatteluna. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 123-124.)   

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin ryhmähaastattelun avulla. Ryhmähaastatteluun osal-

listui Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan sairaalan nuorisopsykiatrian osasto 

21:ltä kahdeksan hoitajaa. Ryhmähaastattelua voidaan käyttää aineistonkeruumenetel-

mänä silloin, kun haastateltavat kuuluvat samaan ammattiryhmään. Ryhmän sisäisen 

kommunikoinnin avulla haastateltavat saattavat muistaa omia kokemuksiaan toisen 

haastateltavan kertoman perusteella. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 124.)  

 

Teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa, tutkijat laativat valmiit 

teemat tai aihepiirit käsiteltävistä asioista. Teemahaastattelun kysymysten muotoa ja 
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järjestystä voi muuttaa haastattelutilanteen mukaan. Kyseisessä haastattelutyypissä 

korostuu haastateltavien omat tulkinnat ja asioiden merkitykset. Teemahaastattelun 

tarkoituksena on löytää vastaukset tutkimuskysymyksiin, vaikka haastattelurunko voi-

kin muuttua vielä haastattelutilanteessa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 

125-126.)  

 

Tutkijat ovat valinneet tutkimuskysymyksiin peilaten teemahaastatteluun seuraavan-

laiset teema-aiheet: Työssä jaksamista edistävät tekijät, työssä jaksamista heikentävät 

tekijät, työyhteisön vaikutus työssä jaksamiseen, laihuushäiriöpotilaan hoito ja lai-

huushäiriöpotilaan hoitajien työssä jaksamisen kehittäminen. Tutkijat muodostivat 

teemahaastattelun kysymykset edellä mainittujen teemojen pohjalta.  

 

Ryhmähaastattelut toteutettiin Harjavallan sairaalan perhehuoneessa. Haastattelun 

alussa tutkijat esittelivät itsensä ja kertoivat tutkimuksen tavoitteet ja tarkoituksen. 

Osallistujille kerrottiin, että tutkijat ovat laatineet haastattelukysymykset ennalta valit-

tujen teemojen pohjalta. Haastateltaville kerrottiin, että haastattelu tullaan nauhoitta-

maan, jotta tutkijat voivat käydä haastattelumateriaalia jälkeen päin läpi analyysia var-

ten. Osallistujille kerrottiin, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja kaik-

kiin kysymyksiin ei ole pakko vastata ja haastattelusta voi poistua koska tahansa. 

Haastateltaville annettiin allekirjoitettavaksi suostumuslomake (Liite 2), josta toinen 

kappale jäi haastateltavalle itselleen ja toinen tutkijoille.    

5.4 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyössä käytettävä aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu sanojen luokitteluun niiden 

teoreettisten merkitysten pohjalta. Tutkimusaineistosta luodaan teoreettinen koko-

naisuus, johon eivät vaikuta aikaisemmat teoriat tai havainnot. (Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2013, 167.) Aineistolähtöinen sisällönanalyysi koostuu kolmivaihei-

sesta prosessista; aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryh-

mittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Ennen prosessin alkua 

määritetään analyysiyksikkö, joka voi olla muun muassa yksittäinen sana tai lauseen 

osa. Analyysiyksikön määrittelyyn vaikuttaa tutkimuskysymykset ja aineiston laatu. 
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(Tuomi & Sarajärvi 2012, 108-110.) Analyysiyksiköt määriteltiin tässä opinnäyte-

työssä tutkimuskysymysten mukaan.   

 

Haastatteluiden äänitteet kuunneltiin ja kirjoitettiin auki sanasta sanaan tekstinkäsitte-

lyohjelmalla. Haastattelun aineistoa tuli yhteensä 12 sivua. Aineisto luettiin läpi use-

aan kertaan, jonka jälkeen tekstistä lähdettiin etsimään ilmaisuja tutkimuskysymyksiin 

peilaten ja aineistosta karsittiin epäolennainen tieto pois.   

 

Aineiston redusoinnissa eli pelkistämisvaiheessa aukikirjoitetusta haastatteluaineis-

tosta karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennainen tieto pois. Pelkistämisessä voidaan 

joko tiivistää aineisto tai pilkkoa se pienempiin osiin. Aukikirjoitetusta aineistosta et-

sitään ilmaisuja, jotka kuvaavat tutkimuskysymyksiä. Ilmaisujen etsinnässä voi käyt-

tää esimerkiksi apuna eri värisiä kyniä, jolloin aineistosta voidaan korostaa haluttuja 

ilmaisuja. Merkitsemisen jälkeen samalla värillä alleviivatut ilmaisut kirjoitetaan 

omiin ryhmiin, jolloin muodostuu ensimmäinen luokitteluvaihe. (Tuomi & Sarajärvi 

2012, 109.) Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä oli kolme, mutta aineiston ilmaisuja 

alleviivatessa käytettiin neljää eri väristä alleviivauskynää, koska haastattelussa nousi 

esille lisäksi laihuushäiriöpotilaan erityispiirteitä ja niitä haluttiin tuoda myös esille. 

Saman kaltaiset ilmaisut pelkistettiin ja kirjoitettiin ylös alkuperäisen ilmaisun mukaan 

(taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Hoitotyössä kaikki vetää samaa 

köyttä.” 

”Yhdessä tekeminen tosiaan.” 

Yhdessä tekemisen tärkeys 

”Hyvä työyhteisö ja tiimityöskentely 

ovat varmaan niitä avainsanoja.” 

”Hyvä työyhteisö, se on kyl pitkälle kan-

tava voima tässä.” 

Työyhteisön toimivuus ja työntekijöiden 

keskinäinen luottamus 
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“Yksilötyönohjaus, sen mä oon ainaki 

itte kokenu ihan hyvänä juttuna ja osas-

ton oma ryhmätyönohjaus on hyvä ja 

mielenkiintoinen.” 

Työn läpi käyminen 

 

Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä aineistosta poimitut alkuperäisilmaukset 

käydään läpi ja niistä etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samaa asiaa tar-

koittavat ilmaisut ryhmitellään ja nimetään sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitte-

lussa voidaan huomioida esimerkiksi tutkittavan asian ominaisuus tai käsitys. Aineisto 

tiivistyy tarkempiin tietoa sisältäviin ryhmiin. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 110.) Samaa 

asiaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin luokiksi saman aihepiirin mukaan ja 

luokka nimettiin sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Alakategorioista muodostui niiden 

käsitteiden perusteella yläkategoriat (taulukko 2). Yläkategoriat nimettiin seuraavan-

laisesti; organisaation tuki, toimiva työyhteisö, henkilökohtainen tavoite, haasteet hoi-

totyössä, osaston hektisyys ja työyhteisön sisäiset tekijät.  

 

Taulukko 2. Esimerkki aineiston ryhmittelystä. 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 

Yhdessä tekemisen tär-

keys 

Tiimityöskentely Toimiva työyhteisö 

Työyhteisön toimivuus ja 

työntekijöiden keskinäi-

nen luottamus 

Työyhteisö Toimiva työyhteisö 

Työn läpi käyminen Yhteisötyönohjaus, ryh-

mätyönohjaus, yksilö-

työnohjaus 

Organisaation tuki 

 

Aineistolähtöisen analyysin viimeinen vaihe on teoreettisten käsitteiden luominen eli 

abstrahointi, jonka tarkoituksena on yhdistää eri yläluokat yhdistäväksi käsitteeksi. 

Käsitteitä yhdistämällä saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin ja kuvaus tutkitta-

vasta asiasta. Tarkoituksena on verrata johtopäätöksiä ja teoriaa alkuperäisaineistoon, 

jolloin voidaan muodostaa uutta teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 111-112.) Aineis-

ton ryhmittelyvaiheessa muodostettiin samaa tarkoittavista aiheista alakategorioita. 
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Alakategorioinnin jälkeen muodostettiin vielä yläkategoriat. Yläkategoriat yhdistettiin 

pääluokkiin, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin (Kuvio 1; Liite 3). 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Esimerkki valmiista aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä. 

5.5 Opinnäytetyön vaiheet  

Keväällä 2019 tutkijat valitsivat annetuista aiheista “Syömishäiriöpotilaan hoitotyön 

kehittäminen” työn. Tutkijat ottivat yhteyttä yhteyshenkilöön. Hän kertoi suunnitteilla 

olevasta syömishäiriöyksiköstä ja että työ voisi mahdollisesti liittyä siihen. Yhteys-

henkilö lupasi selvitellä asiaa tulevassa työryhmässä. Työn aihe haki aluksi jonkin ai-

kaa muotoaan ja kohdeosastoa päiväosaston ja vastaanotto-osaston välillä.   

 

Toukokuun lopulla opinnäytetyön aihe varmistui ja se rajattiin koskemaan lai-

huushäiriöpotilaan hoitotyössä työskentelevien hoitajien työssä jaksamista ja rajauk-

sen sopivuus varmistettiin vielä yhteyshenkilöltä. Toukokuussa 2019 työstettiin tutki-

mussuunnitelmaa ja hiottiin käsitteitä ja sisältöä. Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin 

kesäkuussa 2019, mutta siihen saatiin korjausehdotuksia ennen tutkimuslupahakemuk-

sen tekemistä.   
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Tutkimuslupaa haettiin Satakunnan ammattikorkeakoululta ja Satakunnan sairaanhoi-

topiiriltä syyskuussa 2019. Tutkimuslupa myönnettiin lokakuussa 2019, jonka jälkeen 

otettiin yhteyttä osasto 21:n osastonhoitajaan ja sovittiin toiminnallisen osuuden to-

teuttamisen ajankohta. Osastonhoitajalle lähetettiin kolme viikkoa aikaisemmin saate-

kirje ja alustavat haastattelukysymykset, jotta henkilökunta pystyi valmistautumaan 

haastatteluun.  

 

Harjavallan sairaalan nuorisopsykiatrian osasto 21:n hoitajien haastattelut tehtiin mar-

raskuun 2019 alussa. Haastateltavia hoitajia oli kahdeksan ja haastattelut suoritettiin 

kahdessa neljän hengen ryhmässä. Ennen haastattelun alkua opinnäytetyön tekijät esit-

telivät itsensä ja kertoivat opinnäytetyöstä sekä haastattelun sisällöstä. Haastattelut ää-

nitettiin ja niitä alettiin heti seuraavana päivänä kirjoittamaan auki. Auki kirjoittamisen 

jälkeen alkoi sisällönanalyysin työstäminen. Analyysivaiheen jälkeen kirjoitettiin teo-

riaosuudet valmiiksi. Opinnäytetyön tuloksia pohditaan työn lopussa aiemmin tehtyi-

hin tutkimuksiin ja teoriaan peilaten. Lopuksi tutkijat toivat ilmi vielä jatkotutki-

musideoita ja omia kehitysideoita tutkimuksen toteuttamiseen. Valmis opinnäytetyö 

lähetettiin ohjaavalle opettajalle joulukuussa 2019. Tammikuun lopulla 2020 tutkijat 

tekivät vielä viimeiset korjaukset ja palauttivat opinnäytetyön.   

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Työssä jaksamista edistävät tekijät 

Haastatteluissa nousi useampaan kertaan esille tekijöitä, joista muodostettiin seuraa-

vanlaiset yläkategoriat; Organisaation tuki, toimiva työyhteisö ja henkilökohtainen ta-

voite (Liite 3).   

6.1.1 Organisaation tuki 

Organisaation tuki sisälsi seuraavanlaiset alakategoriat; Yhteisötyönohjaus, ryhmä-

työnohjaus, yksilötyönohjaus ja koulutukset. Lähes jokainen osallistuja mainitsi työssä 
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jaksamista edistäväksi tekijäksi eri muotoiset työnohjaukset. Kolme hoitajaa mainitsi, 

että koulutuksia on ollut hyvin tarjolla liittyen syömishäiriöpotilaiden hoitoon.  

 

“Yksilötyönohjaus, sen mä oon ainaki itte kokenu ihan hyvänä juttuna ja osaston oma 

ryhmätyönohjaus on hyvä ja mielenkiintoinen.”  

 

“Työnohjaus on yks ja selkee tuki.” 

6.1.2 Toimiva työyhteisö 

Toimiva työyhteisö sisälsi seuraavanlaiset alakategoriat; Tiimityöskentely, työyhteisö, 

työkokemus, tiedon jakaminen ja yhteiset toimintatavat.   

 

”Tieto on hirveen tärkeä juttu, koska se hoito kestää sen noin vuoden niin täytyy se 

vuosi jaksaa uskoa siihen, että tästä toivutaan ja sit me nähdään myös sen tiedon 

avulla eri vaiheita siitä toipumisprosessista.” 

 

”Yhdessä tekeminen ja se tieto.” 

 

Molemmissa haastatteluissa työssä jaksamista edistäviksi tekijöiksi hoitajat nostivat 

tiimityöskentelyn ja hyvän toimivan työyhteisön. Hoitajat kokivat, että osaston yhtei-

set toimintatavat ja tiedon jakaminen auttoivat hoitotyön tekemisessä. Yksi hoitaja ker-

toi, että yhteisten toimintatapojen avulla kaikki tekevät hoitotyötä samojen periaattei-

den mukaisesti.    

 

“Hyvä työyhteisö ja tiimityöskentely ovat varmaan niitä avainsanoja.”  

 

“Meidän luottamus työntekijöinä toisiimme, ei pelkästään se, että me tehdään tiimi-

työtä, vaan se, et me luotetaan toisiimme on aika iso juttu.”  

 

”Sillai et se peruskivijalka on kaikil hoitotyössä sama ja saman mallinen, se on var-

maa se oleellinen.” 
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Kaksi hoitajista kertoi työkokemuksen merkityksestä. Työkokemuksen myötä kerty-

nyt kokemus auttaa hoitotyön tekemisessä ja toinen koki, että osastolla on kokenutta 

henkilökuntaa, jotka osaavat auttaa epävarmoissa tilanteissa.   

 

“Sit on kokenutta henkilökuntaa, jotka osaa auttaa, jos itel tulee sellane epäilevä asia 

tai ei täysin tiedä, miten suhtautua johonkin asiaan.” 

6.1.3 Henkilökohtainen tavoite 

Henkilökohtainen tavoite sisältää alakategorian: onnistumisen kokemus. Neljä hoita-

jaa mainitsi onnistumisen kokemuksen hoitotyössä. Yksi hoitajista kertoi kokeneensa 

onnistumisen tunteen hiljattain työssään, joka oli lisännyt hänen työssä jaksamistaan. 

Kaksi hoitajaa koki onnistuneensa työssään siinä kohtaa, kun he olivat kuulleet van-

hojen potilaiden päässeen opiskelemaan tai työelämään.   

 

“Voisko ajatella, että sellanen onnistuminen siinä hoidossa auttaa jaksamaan?”   

 

“Itelle teki ainaki hyvää, et tuli sellanen onnistuminen tässä jonkun aikaa sitten, kun 

teki pitkään töitä saman duunin kanssa.” 

6.2 Työssä jaksamista heikentävät tekijät 

Haastattelussa nousi esiin useamman kerran tekijöitä, jotka hoitajat kokivat työssä jak-

samista heikentävinä tekijöinä. Näistä käsitteistä muodostettiin seuraavat yläkatego-

riat: Osaston hektisyys ja työyhteisön sisäiset tekijät (Liite 4). 

6.2.1 Osaston hektisyys 

Alakategoriat muodostuivat käsitteistä; osasto ylipaikoitettu, haastavat potilasryhmät 

ja osastotilanteiden vaihtelut.   
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Yksi hoitajista kertoi, että osasto on Satakunnan ainoa suljettu vastaanotto-osasto, 

jonka vuoksi osasto on usein ylipaikoitettu, sillä hoidettavia olisi enemmän kuin tar-

jolla olevia paikkoja. Kaksi hoitajaa kertoi osastotilanteen vaihtelevuuden vievän vä-

lillä energiaa hoitotyöstä muihin asioihin. Yksi hoitajista kertoi, että silloin kun osas-

tolla on kiireestä ja muista tekijöistä johtuvaa hälinää, tuntuu hoitotyön tekeminen sil-

loin raskaammalta.  

 

“Me ollaan ainoo suljettu vastaanotto-osasto Satakunnassa, joten meillä on kaikki 

hoitoa tarvitsevat nuoret ja me ollaan jatkuvasti melkein ylipaikalla.”  

 

“Saattaa olla jopa vielä jotain pakkotoimitilanteita ja kaikkii muit juttuja, jotka taas 

syövät ihmistä ihan toisella tavalla ja vievät energiaa.”  

 

Yksi hoitaja kertoi, että syömishäiriöpotilaat ovat kuormittava potilasryhmä, sillä ne 

vaativat vähintään yhden työntekijän jokaisessa työvuorossa vierelleen. Kaksi hoitajaa 

koki useamman syömishäiriöpotilaan hoitamisen saman aikaisesti kuormittavaksi te-

kijäksi. Yksi hoitaja painotti myös sitä, että osastolla on myös muita vaikeasti hoidet-

tavia potilasryhmiä samaan aikaan, jotka vaativat huomiota ja läsnäoloa.   

 

“Ja sit se, et jos niit on mont samaan aikaan, ni se on kyllä aika raskast.”  

 

“Meil on tääl vaikeasti hoidettavia muitakin nuoria, ni kyl se on yks mikä kans vaikut-

taa.” 

6.2.2 Työyhteisön sisäiset tekijät 

Työyhteisön sisäisistä tekijöistä muodostettiin yksi alakategoria: Potilaiden epätasai-

nen jakautuminen.   

 

Haastattelussa yksi hoitaja kertoi, että työyhteisössä on keskusteltu tilanteista, joissa 

hoitaja on tehnyt pitkään töitä vaikean omahoidettavan kanssa ja tämän kuntoutuessa 

ja siirtyessä jatkohoitoon, on hänen tilalleen tullut heti toinen vaikeasti hoidettava 

nuori. Tämä tilanne on koettu kuormittavaksi tekijäksi.  
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“Jos on hirveen haasteellisia peräkkäin, et se tavallaan kuormittaa. Eli jos joku vuo-

den hoidos ollut toipuu ja sit yhtäkkii tulee joku toinen, joka saattaa olla vielä haasta-

vampi, ni se saattaa ottaa koville.” 

6.3 Laihuushäiriöpotilaan hoitotyön erityispiirteet 

Haastattelusta nousi ilmi tekijöitä, joita ei voinut suoraan luokitella työssä jaksamista 

heikentäviksi tai edistäviksi tekijöiksi. Tutkijat loivat näistä oman taulukon, joka kä-

sittelee laihuushäiriöpotilaan hoitotyön erityispiirteitä. Erityispiirteet muodostuivat 

alakategorioista, jotka ovat; Ristiriidat potilaan ja hoitajan välillä, perhetyön haasteet, 

hoidon hidas eteneminen, potilaat jakavat henkilökunnan hyviin ja huonoihin hoitajiin 

ja moniammatillisuus (Liite 5). 

6.3.1 Ristiriidat potilaan ja hoitajien välillä 

Kolme hoitajaa mainitsi eri esimerkkien avulla, miten hoitajan ja potilaan välille saat-

taa tulla ristiriitoja. Hoitajat kertoivat, että syömishäiriöpotilaan maailma on sairauden 

hallitsema, jolloin se ohjaa ja määrittää potilaan toimintaa vahvasti. Tämä näkyy esi-

merkiksi valehteluna ruokailutilanteissa.    

 

“Se, että syömishäiriöinen nuori menee sen syömishäiriön mukaan ja kylmän viileästi 

valehtelee päin naamaa ja jemmailee ruokaa tai tälläst ja sit ku ite huomaa sen ja 

sanoo siitä, ni toinen sanoo, ettei oo näin tehny.” 

6.3.2 Perhetyön haasteet 

Haastattelussa tutkijat saivat hoitajilta eniten materiaalia perhetyöstä. Lähes kaikki 

hoitajat mainitsivat perhetyön tuovan haasteita hoitotyöhön eri tavoin. Yksi hoitaja 

kertoi perhetyön olevan intensiivistä ja todella haasteellista. Toinen hoitaja kertoi, että 

perhetyötä tehdään osastolla kaikkien kohdalla, mutta erityisen paljon sitä tehdään 

syömishäiriöpotilaiden perheiden kanssa. Kaksi hoitajaa kertoi, ettei ole aina itsestään 
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selvää, että syömishäiriötä sairastavan nuoren perhe olisi valmis yhteistyöhön. Kaksi 

hoitajaa keskusteli myös siitä, että syömishäiriö koskettaa vahvasti sairastuneen nuo-

ren ympärillä olevia ihmisiä, esimerkiksi perheenjäseniä, kavereita ja tuttavia.   

 

“Se on kyllä totta, että jos on syömishäiriön hoito haasteellista, niin välil saattaa myös 

olla ne vanhemmatkin hyvin haasteellisia.”  

 

“Täytyy osata tehdä kyllä hirveen hyvää perhetyötä, suorastaan terapiaa. Et kyl se on 

sillä tasolla se työskentely, että siinä vaaditaan yksilötason juttuja ihmiseltä persoo-

nasta, että jaksaa sitä tukea ja tehdä.” 

6.3.3 Hoidon hidas eteneminen 

Neljä hoitajaa kertoi syömishäiriöpotilaan hoidon olevan haastavaa siksi, koska hoito 

etenee hitaasti ja aaltoilevasti, eli se sisältää ala- ja ylämäkiä. Kaksi hoitajaa kertoivat, 

että hoitojaksot ovat pitkiä ja ne sisältävät vaiheita, joissa potilaan kuntoutuminen jää 

hetkeksi paikoilleen.   

 

“Hetken voi näyttää, että menee hyvin, mut sit tullaan takapakkia.”  

 

“Just se ainaki, et jos on vaikee syömishäiriö ja se niinku junnaa paikallaan tai menee 

takapakkia.” 

6.3.4 Potilaat jakavat henkilökunnan hyviin ja huonoihin hoitajiin 

Haastattelussa nousi esiin potilaiden “splittaaminen” eli potilaat jakavat henkilökuntaa 

hyviin ja huonoihin hoitajiin. Yksi hoitaja kertoi, että splittaaminen vaikutti alussa jon-

kin verran työyhteisöön ja edelleen se saattaa osaston kiireen vuoksi nousta esille. Toi-

nen hoitaja kertoi, että splittaamiseen vaikuttaa välillä myös henkilökunnan vaihtu-

vuus.   
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“Syömishäiriöisellä on tapana splitata, eli jakaa hyviin ja pahoihin, kauniisiin ja ru-

miin ihmisiä ja kaikkia elementtejä siinä ympärillä. Sitä on vaikea hallita, kun on vaih-

tuvia ihmisiä.” 

6.3.5 Moniammatillisuus 

Haastattelussa hoitajat puhuivat moniammatillisuudesta ja kertoivat sen olevan moni-

puolista ja intensiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Suurimmaksi osaksi hoitajat ko-

kivat yhteistyön toimivan hyvin eri tahojen kanssa.   

 

“Aika moniammatillista tää meidän hoito on, paljon tehdään yhteistyötä eri tahojen 

kanssa, somatiikka, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutit ja kaikki muu.”  

 

“Se on sellast melkost palapelin tekemist kyl, semmost hyvinki haastavaa kaikin ta-

voin. Yhteistyö somatiikan ja avohoidon kanssa, et miten se pelaa, pääsääntöisesti kyl 

itseasias pelaa.” 

6.4 Kehittämisideat henkilökunnan jaksamisen parantamiseksi 

Kehitysideoista muodostettiin seuraavanlaiset alakategoriat; Hyvät koulutukset, posi-

tiivisen palautteen saaminen, työnantajan järjestämä yhteinen virkistystoiminta ja per-

hetyön tiivis jatkuminen avohoidossa (Liite 6).   

 

Kaksi hoitajaa mainitsi koulutukset, toinen heistä toivoi hyviä koulutuksia ja toinen 

toivoi, että koulutukset olisivat suunnattu kaikille ja että mahdollisimman moni voisi 

niihin osallistua.   

 

Kaksi hoitajaa kertoi toivovansa saavansa enemmän kiitosta ja palautetta hyvin teh-

dystä työstä.   

 

“Työnantaja muistaisi jollain tavalla henkilökuntaa hyvästä työstä, sitä ei oo koskaan 

liikaa.”  
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Kaksi hoitajaa mainitsi toivovansa enemmän työyhteisön kanssa pidettäviä vapaa-ajan 

virkistystoimintoja.   

 

“Jotain semmost yhdesoloo sit vapaa-ajalla, et enemmän ku kerran vuodes käytäis 

jossain.” 

 

Kehitysideoista puhuttaessa kaksi hoitajaa keskusteli jatkohoidosta ja siitä, että jatko-

hoitopaikkoja on vähän ja siellä ei käytetä samanlaista intensiivistä perhetyönmallia 

kuin osastolla. Osaston ja avohoidon hoitomallit eroavat jonkin verran toisistaan, mikä 

vaikeuttaa nuoren eteenpäin siirtymistä.  

 

”Ei niitä hoitopaikkoja muita kauheesti oo, et sit sen takii ne yleensä venyy täälläkin 

ne hoidot osastolla niin pitkiks, koska ei oo paikkaa mihin laittaa, ennenku ollaa 

päästy tarpeeks pitkälle siin hoidossa.” 

 

”Maudsleyn perhetyön pohjalta lähtevää hoitomallia ei käytetä avohoidossa juuri-

kaan. Se on meille se kurja, kun me tehdään täällä sitä ni sit ois jatkumo siellä eli se 

koko perhe otettais haltuun ni meidän olis jo paljon aikaisemmin helpompi täällä pääs-

tää eteenpäin normaaliin elämään kohti.” 

7 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan kokemuksia 

työssä jaksamisesta laihuushäiriötä sairastavan potilaan hoidossa ja tavoitteena oli tee-

mahaastattelun avulla tuoda ilmi mahdollisia kehitysideoita hoitohenkilökunnan 

työssä jaksamisen edistämiseksi. 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Haastatteluun tulokset saatiin haastattelemalla kahdeksaa hoitajaa kahdessa eri neljän 

hengen ryhmässä. Haastattelu toteutettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan 

sairaalan nuorisopsykiatrian osastolla 21.  
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Työssä jaksamista edistäviksi tekijöiksi nousi hyvä työyhteisö ja työilmapiiri sekä tii-

mityöskentely. Hoitajat kokivat hyväksi sen, että työyhteisössä on kokeneita työnteki-

jöitä, joilta saa tukea haastavissa tilanteissa. Hoitajat kokivat myös tärkeäksi sen, että 

heillä on mahdollisuus keskustella työyhteisön kesken päivän tapahtumista. Lisäksi 

työnantajan tarjoamat yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjaukset koettiin merkittäväksi. 

Työssä jaksamista lisäsivät myös omat henkilökohtaiset onnistumiset hoitotyössä. 

Haatainen ym. (2014, 41) kertovat artikkelissaan, että oman ammattitaidon syventä-

minen ja mahdollisuus omien kykyjen hyödyntämiseen ovat tärkeitä työssä tapahtuvia 

palkitsevia tekijöitä. Monipuoliset asiantuntijat ja työyhteisön verkostoituminen lisää-

vät työyhteisön osaamista, jolloin työyhteisö voi harjoittaa laadukasta hoitotyötä. Asi-

akkaiden ja potilaiden hyvä ja laadukas hoito rakentuu työntekijöiden välisestä yhteis-

työstä sekä osaavasta asiantuntemuksesta.   

 

Työssä jaksamista heikentäviksi tekijöiksi koettiin osaston ylipaikkaisuus ja tilantei-

den vaihtelut sekä haastavat potilasryhmät. Hoitajat kertoivat, että osastolla tilanteet 

vaihtelevat välillä nopeasti, jonka vuoksi hoitajien energiaa saattaa mennä kaikkeen 

muuhun hoitotyön ympärillä oleviin asioihin. Esimerkiksi nostettiin pakkotoimitilan-

teet, joiden määrä vaihtelee potilaiden ja tilanteiden mukaan. Haastattelussa hoitajat 

puhuivat myös ajoittain tapahtuvasta potilaiden epätasaisesta jakautumisesta, jolloin 

sama hoitaja voi saada peräkkäin kaksi vaikeasti hoidettavaa laihuushäiriöpotilasta 

omahoidettavaksi.   

 

Haastattelusta nousi ilmi tekijöitä, joita ei voitu suoraan luokitella työssä jaksamista 

heikentäviksi tai edistäviksi tekijöiksi. Tutkijat luokittelivat nämä asiat erityispiir-

teiksi. Laihuushäiriöpotilaan hoitotyön erityispiirteiksi nousivat perhetyön ja moniam-

matillisuuden intensiivisyys. Laihuushäiriöpotilaan kohdalla perhetyö on tiivistä ja se 

on isossa roolissa hoitotyössä. Haastattelussa tuotiin esille, että perhetyön tekeminen 

vaatii hoitajalta yksilötasolta tiettyjä piirteitä persoonasta, kuten kävi ilmi myös Paap-

pasen (2013) tekemässä tutkimuksessa, jossa haastateltiin osastohoidossa olleilta lai-

huushäiriöpotilailta hoidon onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Yhdeksi tekijäksi 

potilaat olivat nostaneet hoitajan persoonallisen kyvykkyyden muodostaa intensiivisiä 

terapiasuhteita. Erityispiirteiksi nousi myös potilaiden “splittaaminen”, jolloin potilaat 

jakavat hoitohenkilökunnan hyviin ja huonoihin hoitajiin. Tämä aiheuttaa väliajoin 
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kuohuntaa työyhteisön sisällä, erityisesti silloin, kun osastolla on kiirettä ja vaihtelevia 

tilanteita.   

 

Kehitysideoiksi työssä jaksamisen edistämiseksi nousivat positiivisen palautteen saa-

minen hyvin tehdystä työstä, hyvät koulutukset ja työnantajan järjestämä yhteinen työn 

ulkopuolella tapahtuma virkistystoiminta.  Hoitajat keskustelivat myös kehitysideoista 

kysyttäessä siitä, että hoidon jatkumisen kannalta haastavaksi tekijäksi nousevat jat-

kohoitopaikkojen vähyys ja se, ettei jatkohoidossa käytetä samanlaista intensiivistä 

perhehoitotyön mallia kuin osastolla. Hoitajat kokivat, että on harmillista, että osas-

tolla tehty intensiivinen perhetyö ei jatku samalla volyymilla avohoidossa. He myös 

kokivat, että potilaiden olisi mahdollista siirtyä aiemmin jatkohoitoon, mikäli siellä 

olisi yhtenäiset hoitotyön mallit osaston kanssa.  

 

Yhdeksi tärkeäksi kehitysprosessiksi hoitajat kokivat vuonna 2016 valmistuneen osas-

ton oman laihuushäiriöpotilaan hoitomallin, jonka myös tutkijat saivat luettavaksi. 

Hoitajat kertoivat, että heidän tekemää laihuushäiriöpotilaan hoitotyönmallia on hyö-

dynnetty muissakin yksiköissä Satakunnan ulkopuolella.  Hoitajat kertoivat, että he 

edelleen kehittävät omaa työtään, sillä yksikään laihuushäiriöpotilas ei ole samanlai-

nen kuin toinen, jolloin omaa osaamista täytyy jatkuvasti kehittää. Paappanen (2013) 

tutkimusten tulosten perusteella anoreksiapotilaiden hoitotyö vaatii kehittämistä, jotta 

se vastaisi anoreksiaa sairastavien hoidon tarpeeseen. Erityistä huomiota tulisi kiinnit-

tää sairauden varhaiseen tunnistamiseen, hoitohenkilökunnan osaamiseen, hoitoa kos-

keviin erityisiin hoitotoimenpiteisiin sekä hoidon järjestelyihin.   

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan päätellä, että laihuushäiriöpotilaan hoito-

työ on moniulotteista ja vaativaa. Laihuushäiriöpotilaan hoitotyö vaatii hoitajalta mo-

nipuolista osaamista sekä aitoa kiinnostusta ja sitoutumista. Hoitotyö ei kohdistu aino-

astaan sairastuneeseen nuoreen, vaan työtä tehdään tiivisti myös hänen lähipiirinsä 

kanssa. Opinnäytetyön tuloksissa selvisi, että työyhteisön sisällä on monia tekijöitä, 

jotka edistät hoitajien työssä jaksamista. Hoitajat saavat tukea toisiltaan ja pystyvät 

käymään päivittäin läpi mieltä painavia asioita. Hoitajat työskentelevät samojen peri-

aatteiden pohjalta, jotka ovat yhdessä sovittuja. Hoitajat kokivat tärkeäksi oman työn 

kehittämisen, joka edistää omaa ja työyhteisön työssä jaksamista.  
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7.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen eettisyys on työn keskeinen asia. Tutkimusaiheen valinta nousee jo tär-

keäksi eettiseksi kysymykseksi. Tutkijoiden tulee miettiä, mikä on aiheen merkitys 

yhteiskunnallisesti ja toisaalta, miten tutkimus vaikuttaa osallistujiin. Tutkijan tulee 

noudattaa työssään hyvää tutkimusetiikkaa, jonka mukaan tutkijan on pyrittävä välttä-

mään haittojen syntymistä ja minimoida riskejä. Tutkimuksessa voidaan käsitellä hy-

vin henkilökohtaisia asioita, joten tutkijoiden tulee ymmärtää, että tutkimus voi herät-

tää osallistujissa hyvin vaihtelevia tunnereaktioita. Tutkijan tulee ymmärtää ja arvos-

taa, että osallistujat ovat kaikki erilaisia ja heillä on erilaiset perhetaustat ja persoonat. 

Tutkijan tulee tuoda ilmi raportissaan mahdolliset, oletetut tai havaitut virheet, jotka 

voivat vaikuttaa tutkimuksen eettisyyteen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 

217-218.)  

 

Osallistuminen tutkimukseen tulee olla vapaaehtoista ja tutkimuksesta on mahdollista 

kieltäytyä. Osallistuminen perustuu tietoiseen suostumukseen, joten tutkittavalla tulee 

olla tarkka tieto mihin hän on osallistumassa. Lisäksi tutkittavan tulee olla tietoinen 

mahdollisista haitoista tai hyödyistä sekä tutkimuksen vastausten säilyttämisestä. 

Nämä asiat kerrotaan yleensä saatekirjeessä, joka toimitetaan tutkimukseen osallistu-

ville etukäteen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 177-178.)  

 

Työntekijöille lähetettiin ennakkoon saatekirje (Liite 1), jossa kerrottiin opinnäyte-

työmme tarkoituksesta ja ryhmähaastattelusta. Haastatteluun osallistuminen oli vapaa-

ehtoista ja haastattelun tulokset analysoitiin niin, ettei osallistujien henkilöllisyys käy 

vastauksista ilmi. Tämän turvaamiseksi tutkijat eivät kysyneet haastattelussa osallis-

tujien ammattinimikettä, sillä se olisi voinut tuloksissa paljastaa osallistujan henkilöl-

lisyyden.   

 

Työssä käsiteltiin hoitajien kokemuksia työssä jaksamisesta ja tutkijat ymmärtävät, 

että kokemusten esiin tuominen voi olla hyvin arkaluontoista ja henkilökohtaista. 

Osallistujille kerrottiin, ettei heidän ole pakko vastata kysymyksiin ja että he voivat 

poistua ryhmähaastattelutilanteesta koska tahansa syytä kertomatta. Tutkijat antoivat 

jokaiselle osallistujalle haastattelussa tilaa ja aikaa vastata kysymyksiin ja pyrkivät 

omalla olemuksellaan tekemään haastattelutilanteesta lämpimän ja avoimen. 
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Tutkimuksen uskottavuutta lisää se, että tutkijat noudattivat työssään hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä. Tutkijat ovat tuoneet tulokset ilmi rehellisesti ja yleistä huolellisuutta ja 

tarkkuutta noudattaen. Työssä on käytetty muiden tutkijoiden töitä asianmukaisella ja 

arvostavalla tavalla. Tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti. Tutkijoiden osuudet ja vastuut on jaettu tasapuolisesti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2012, 132-133.) 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen katsotaan olevan luotettava, jos tutkimuskohde ja käytetty 

materiaali ovat yhteensopivia, eikä epäolennaiset seikat ole vaikuttaneet teorianmuo-

dostukseen. Tutkija itse on vastuussa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista, koska 

tutkimuksessa arvioinnin pääkohteena ovat tutkijan työssään toteuttamat valinnat, rat-

kaisut ja teot. Tutkijan tulee pystyä perustelemaan, mistä valinta tehdään, mitä nämä 

valinnat ovat ja miten hän päätyy lopulliseen ratkaisuun. (Vilkka 2005, 158-159.) Laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kriteereitä ovat muun muassa uskotta-

vuus, siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013, 197).  

 

Tutkimuksen uskottavuus edellyttää tutkimuksen tulosten selkeää kuvausta, jolloin lu-

kija saa käsityksen siitä, miten analyysi on tehty ja mitkä ovat olleet tutkimuksen vah-

vuudet ja rajoitukset. Tutkimuksen tulosten sisältöä kuvataan erilaisilla käsitteillä ja 

kategorioilla, jolloin analyysiprosessia pystytään tarkastelemaan. Tutkijan tulee ym-

märtää ja perehtyä tulosten sisältöön, jotta hän pystyy muodostamaan kuvaavia käsit-

teitä kategorioihin. Uskottavuudella voidaan myös kuvata, miten muodostetut käsitteet 

vastaavat muuta aineistoa. Kategorioinnin apuna on hyvä käyttää esimerkiksi taulu-

kointia, jolloin analyysin eteneminen näkyy lukijalle alkuperäisilmauksista asti. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 197-198.)   

 

Tutkimuksen siirrettävyyden arvioinnilla viitataan siihen, ovatko tutkimuksen tulokset 

mahdollista siirtää toiseen tutkimusympäristöön. Jotta tuloksia voidaan hyödyntää toi-

sessa ympäristössä, tulee tutkimuksessa kuvata tarkasti tutkittava kohde, tutkimukseen 
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osallistuvien valitseminen ja taustojen selvittäminen sekä aineistokeruu- ja analyysi-

menetelmä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.)  

 

Tutkijat valitsivat työn aiheen oman kiinnostuksen vuoksi, sillä molemmat halusivat 

lisätä tietoa laihuushäiriöpotilaan hoitotyöstä. Tutkijoilla ei ollut aiempaa kokemusta 

laihuushäiriöpotilaiden hoitotyöstä, joten työ on kirjoitettu teorialähtöisesti ilman omia 

ennakko-oletuksia. Työn kirjallisuushakuun (Liite 7) asetettiin tietyt mukaanottokri-

teerit; aineisto tuli olla tehty vuoden 2010-2019 välillä sekä aineistot olivat suomen- 

tai englanninkielisiä. Lisäksi tutkijat arvioivat kriittisesti työssä käyttämiensä lähtei-

den luotettavuutta. Opinnäytetyössä käytettyjä tutkimuksia haettiin neljästä eri tieto-

kannasta; SAMK Finna, Medic, Theseus ja Cinahl.   

 

Haastatteluun osallistui vain osa osaston hoitajista, jolloin tutkimus ei välttämättä 

kerro koko hoitohenkilökunnan ajatuksia työssä jaksamisesta. Luotettavuuteen vaikut-

taa myös se, että tutkimus ei ole suoraan siirrettävissä, sillä aihe koskee vain niiden 

hoitajien työssä jaksamista, jotka työskentelevät nuorten laihuushäiriöpotilaiden 

kanssa.  

 

Tutkijat kokivat ryhmähaastattelun tutkimusmenetelmänä lisäävän luotettavuutta, sillä 

haastateltavat myötäilivät ja täydensivät toistensa vastauksia, jolloin vastaus ei perus-

tunut vai yhden ihmisen mielipiteeseen. Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi tutkimus 

haluttiin toteuttaa haastattelulla paperisen kyselylomakkeen sijaan.  Haastattelussa 

hoitajia ei johdateltu vastauksiin, vaan he saivat vapaasti kertoa omin sanoin koke-

muksistaan. Ryhmähaastattelut nauhoitettiin ja analysoitiin mahdollisimman nopeasti 

haastatteluiden jälkeen sekä nauhoitukset poistettiin välittömästi auki kirjoittamisen 

jälkeen.  

 

Opinnäytetyössä on kuvattu tutkimuksen eteneminen vaiheittain ja johdonmukaisesti. 

Sisällönanalyysi tehtiin huolellisesti loogisessa järjestyksessä. Tutkijat käyttivät aikaa 

analyysin tekemiseen ja aineiston luokitteluun, jotta tärkeät asiat saatiin tuotua esille 

selkeästi tutkimustuloksiin. Analyysin vaiheet löytyvät työn lopusta taulukoina ja ku-

vioina, jolloin lukija saa selkeämmän kuvan vaiheiden toteutuksesta. Tutkimuksen tu-

lokset perustuvat analyysiin ja ne ovat tuotu esille rehellisesti ja alkuperäisilmauksiin 

perustuen.  
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Tutkijat tekivät yhteistyötä tilaajatahon kanssa suunnitellessaan työn tarkoitusta ja sel-

vittäessään heidän toiveitaan. Teemahaastattelun kysymykset varmistettiin tilaajalta ja 

he saivat mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä tai korjausehdotuksia. Lisäksi opin-

näytetyö lähettiin osastolle luettavaksi ennen työn lopullista palautusta. 

7.4 Jatkotutkimus- ja kehittämisideat 

Vastaavanlaisen työn voisi toteuttaa koskemaan osaston koko henkilökuntaa, jolloin 

saisi laajemman käsityksen hoitohenkilökunnan työssä jaksamisesta ja mahdollisia ke-

hittämisideoita työssä jaksamisen parantamiseksi saattaisi tulla vielä enemmän. Opin-

näytetyön voisi kohdistaa myös esimerkiksi täysi-ikäisiä laihuushäiriöpotilaita hoita-

vaan osastoon. Tutkimusten tuloksia voisi verrata toisiinsa ja niistä voisi etsiä saman-

kaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Näin hoitajien jaksamisesta voitaisiin saada kokonais-

valtaisempi kuvaus.  

 

Teemahaastattelun kysymyksiä voisi tarkentaa esimerkiksi kysymällä hoitajilta suo-

raan ajatuksia tämän hetkisestä työssä jaksamisesta. Työssä jaksamista edistäviä ja 

heikentäviä tekijöitä voisi jakaa koskemaan työelämää ja työn ulkopuolista vapaa-ai-

kaa, jolloin hoitajien jaksamisesta voisi saada laajemman käsityksen.   

 

Potilaille ja omaisille suunnatulla kyselyllä voisi selvittää heidän toiveitaan ja ajatuk-

siaan hoitotyöstä sekä he voisivat tuoda ilmi mahdollisia kehitysideoita hoitotyöhön. 

Potilaille ja omaisille suunnatun kyselyn voisi toteuttaa yksilöllisesti siinä vaiheessa, 

kun potilas olisi kuntoutunut ja saanut etäisyyttä akuuttiin osastohoitoon.    

7.5 Oman ammatillisen kehittymisen arviointi 

Opinnäytetyön tekeminen toi tutkijoille laajasti tietoa tutkimuksen tekemisestä ja sen 

eri vaiheista. Tutkijat laativat prosessin alussa aikataulusuunnitelman, jota he sitoutui-

vat noudattamaan. Aikataulusuunnitelmassa pysyminen ei aina ollut helppoa, mutta 

pääosin tutkijat pystyivät noudattamaan suunnitelmaa, ja se toisaalta auttoi tutkijoita 

etenemään vaiheittain opinnäytetyössä. 
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Teemahaastattelun myötä tutkijat saivat kokemusta haastattelutilanteen toteuttami-

sesta ja jälkeen päin tapahtuvasta materiaalin analysoinnista. Osaaminen kehittyi laa-

jasti myös tiedonhaussa, sillä työtä tehdessä tutkijat löysivät uusia tietokantoja ja op-

pivat mukaanottokriteereitä sekä arvioimaan lähteitä kriittisesti.   

 

Haastattelun avulla tutkijat saivat konkreettista lisätietoa siitä, mitä laihuushäiriöpoti-

laan hoitotyö on ja mitä kaikkea siinä tulee ottaa huomioon ja mitä se vaatii hoitajalta.  

Haastattelu oli henkilökohtainen ja arkaluontoinen, joten työn eettisyys ja luotettavuus 

nousi isoiksi teemoiksi työssä. Tutkijat tutustuivat eettisyyteen ja luotettavuuden kir-

jallisuuteen laajasti, sillä haluttiin varmistaa, että tutkimus noudattaa hyviä eettisiä pe-

riaatteita.   

 

Työssä jaksaminen aiheena oli tutkijoiden mielestä mielenkiintoinen ja ajankohtainen, 

sillä työelämä on jatkuvassa myllerryksessä muuttuvan teknologian ansioista sekä vaa-

tii yhä enemmän osaamista hoitajilta potilaiden moninaisten ongelmien vuoksi. Tutki-

jat pohtivat opinnäytetyötä tehdessään omaa työssä jaksamistaan ja sitä, miten omalla 

toiminnallaan voi mahdollisesti tulevaisuudessa edistää omaa sekä työyhteisön työssä 

jaksamista. Tutkijat ymmärsivät, että pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys, kuten 

positiivisen palautteen antaminen hyvästä työstä ja oman kokemuksen jakaminen 

aloittelevalle työntekijälle.  
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LIITE 1 

Saatekirje   

 

Arvoisa tutkimukseen osallistuja,   

 

olemme kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita Satakunnan ammattikorkea-

koulusta. Teemme parhaillaan opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on selvittää hoito-

henkilökunnan kokemuksia työssä jaksamisesta laihuushäiriötä sairastavan potilaan 

hoidossa. Tavoitteena on haastattelun avulla tuoda ilmi mahdollisia kehitysideoita hoi-

tohenkilökunnan jaksamisen parantamiseen.   

 

Tutkimuksen menetelmänä käytetään ryhmähaastattelua. Haastatteluun osallistuminen 

on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään nimettömästi. Haastattelu nauhoitetaan, 

jonka jälkeen tulokset käydään mahdollisimman nopeasti läpi. Nauhoitusta käsitellään 

luottamuksellisesti ja se hävitetään vastausten analysoinnin jälkeen. 

   

Haastattelu toteutetaan lokakuun lopussa, lopullinen aikataulu tarkentuu myöhemmin. 

Haastattelussa käytetyt kysymykset löytyvät seuraavalta sivulta. Voitte näin etukäteen 

tutustua kysymyksiin ja miettiä valmiiksi vastauksia niihin.   

 

Toivottavasti pääsette osallistumaan ja jakamaan kokemuksianne meidän opinnäyte-

työtämme varten. Vastaamme mielellämme, mikäli teillä herää lisäkysymyksiä opin-

näytetyöhömme liittyen. Opinnäytetyömme ohjaajana toimii lehtori Sirke Ajanko.   

 

Yhteistyöstä kiittäen,   

 

Emilia Kanerva  emilia.kanerva@student.samk.fi 

 

Ina Luhtala  ina.luhtala@student.samk.fi    

 

Ohjaava opettaja    

 

Sirke Ajanko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 1 

HAASTATTELUPOHJA  

 

Mitkä ovat jaksamista edistäviä tekijöitä laihuushäiriöpotilaan hoidossa?  

 

Mitkä ovat jaksamista heikentäviä tekijöitä laihuushäiriöpotilaan hoidossa?  

 

Saatko työyhteisöltä tarvittavaa tukea työssä jaksamiseen? Jos saat, millaista?  

 

Millaiseksi koet laihuushäiriöpotilaan hoidon?  

 

Mitä tulee ottaa erityisesti huomioon laihuushäiriöpotilaan hoitotyössä?  

 

Lopuksi ajatuksia/ideoita, miten hoitohenkilökunnan jaksamista voisi edistää lai-

huushäiriöpotilaan hoitotyössä? 



 

Liite 2 

SUOSTUMUSLOMAKE  

 

Osallistun vapaaehtoisesti haastateltavaksi Emilia Kanervan ja Ina Luhtalan tutkimuk-

seen: Kokemuksia hoitajien jaksamisesta laihuushäiriöpotilaan hoitotyössä.  

 

Olen saanut tutkimuksesta tietoa etukäteen ja tiedän, että haastattelut nauhoitetaan ja 

aineistoa käytetään opinnäytetyön raportin luomisessa. Olen tietoinen tutkimuksen 

luottamuksellisuudesta ja siitä, ettei henkilöllisyyttäni pystytä tunnistamaan tutkimuk-

sessa missään vaiheessa.   

 

Tiedän voivani keskeyttää haastattelun milloin tahansa syytä ilmoittamatta.   

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen jää itselleni ja toi-

nen Emilia Kanervalle ja Ina Luhtalalle.   

 

___________________________________________            

Aika ja paikka                                                                                     

 

___________________________________________  

Allekirjoitus    

 

___________________________________________  

Nimen selvennys  

 

___________________________                ___________________________ 

 

Emilia Kanerva                                                    Ina Luhtala  
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Kaavio 1. Työssä jaksamista edistävät tekijät. 
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Kaavio 2. Työssä jaksamista heikentävät tekijät. 
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Kaavio 3. Erityispiirteet hoidossa. 
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Kaavio 4. Kehittämisideoita henkilökunnan jaksamisen parantamiseksi. 
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Tietokanta Hakusanat Tulokset Hyväksytyt 

Samk Finna Tarkennettu haku: 

(Kaikki osumat: 

Syömishäiriö 

AND Kaikki osu-

mat: hoit*) 

Aikaväli: 2010-

2019 

46 4 

Medic Anoreksia*And 

hoit* 

Aikaväli: 2010-

2019 

25 3 

Theseus Koko Theseus: 

Syömishäiriö 

AND hoitaja AND 

jaksaminen 

Aikaväli: 2010-

2019 

39 1 

Cinahl Anorexia nervosa 

 

Advanced search: 

Anorexia nervosa 

AND Adolescence 

AND inpatient 

treatment AND 

healt professionals 

11 129 
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Tekijä(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen 

tarkoitus 

Kohderyhmä Käytetyt mit-

tarit/aineiston 

keruu 

Keskeiset tu-

lokset 

Ahola & Ha-

kanen, 2010, 

Suomi 

Tarkastella 

työuupumuk-

selle altistavia 

tekijöitä 

Terveyden-

huollon am-

mattilaiset 

Seurantatutki-

mus 

On olemassa 

keinoja, jolla 

voi ehkäistä, 

tunnistaa tai 

hoitaa työ-

uupumusta. 

Suositellaan 

työntekijöitä 

osallistavia 

hankkeita, 

sillä hankkeet 

paneutuvat pa-

remmin työ-

uupumuksen 

taustalla ole-

viin epäkoh-

tiin kyseisessä 

työyhteisössä. 

Reas, Gullik-

sen, Levallius, 

Isomaa, 2017 

Selvittää sai-

raanhoitajien 

ennakkoasen-

teita syömis-

häiriöitä sai-

rastavia poti-

laita kohtaan. 

Terveyden-

huollon am-

mattilaiset ja 

syömishäiriötä 

sairastavat po-

tilaat. 

Artikkeli Terveyden-

huollon am-

mattilaisilla on 

negatiivisia 

ajatuksia ja 

asenteita syö-

mishäiriöpoti-

laista, mikä 

vaikuttaa ne-



 

gatiivisella ta-

valla hoidon 

etenemiseen. 

Stigma eli lei-

mautuminen 

lisää syömis-

häiriöpotilailla 

masentunei-

suutta, ahdis-

tusta, vähentää 

itsetuntoa ja 

kykyä pyytää 

apua. 

Paappanen, 

2013, Suomi 

Tarkoituksena 

selvittää ano-

reksiaa sairas-

taneiden koke-

muksia psyki-

atrisen osasto-

hoidon aikana. 

Psykiatrisessa 

sairaalahoi-

dossa olleet 

anoreksiapoti-

laat. 

Teemahaastat-

telu, yksilö-

haastattelu 

Hoitajien 

osaamatto-

muus vaikut-

taa suuresti 

anoreksia poti-

laiden hoitoon. 

Anoreksiapo-

tilaat laitetaan 

hoitoon vasta 

silloin, kun ti-

lanne saattaa 

olla jo hengen-

vaarallinen ja 

hoidon käyn-

nistyminen 

viivästyy. 

Smithuis, 

Kool-

Goudzwaard, 

de Man-van 

Tutkimuk-

sessa selvitet-

tiin syömis-

Syömis-

häiriöpotilaat 

Artikkeli Itsetuhoinen 

käytös on 

yleistä poti-

lailla, joilla on 



 

Ginkel, van 

Os-Meden-

dorp, Berends, 

Dingemans, 

Claes, van El-

burg & van 

Meijel, 2018 

häiriöpotilai-

den kokemuk-

sia itsensä va-

hingoittami-

sesta.  

anoreksia tai 

muu syömis-

häiriö. Am-

mattilaisten 

tulisi auto-

maattisesti ar-

vioida syömis-

häiriöpotilai-

den itsetu-

hoista käyttäy-

tymistä.  
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