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1 Johdanto 

Eettinen osaaminen on olennainen osa sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoa. Hyvän toi-

mintakulttuurin edellytyksiä sosiaali- ja terveysalalla on, että työnantajan tekemät pää-

tökset ja linjaukset kulkevat käsikädessä ammattihenkilöstön eettisten periaatteiden 

kanssa. Järkevästi toteutetut valinnat, resursoinnit ja työnjaot tuottavat asiakkaalle par-

haan mahdollisen tuloksen. Ei pidä unohtaa työyhteisön hyvän työilmapiirin merkitystä, 

jolla edistetään omalta osaltaan työn tuloksellisuutta. (Etene 2011: 7.) 

Ihmisen ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat sosiaali- ja terveysalan toiminnan perusta. 

Ihmisen perusoikeudet, itsemääräämisoikeus sekä valinnanvapaus sisältyvät kaikki 

edellä mainittuihin ihmisarvoja kunnioittaviin tekijöihin. Ihmisarvojen ja perusoikeuksien 

tulee näkyä niin asiakkaan kuin heidän läheistensäkin kohtelussansa. Jokaisella on oi-

keus saada tarvitsemaansa hoitoa, joka vastaa ihmisen tarpeita, odotuksia ja tavoitteita. 

Hoidon on oltava laadullisesti hyvää, jolloin asiakas tai potilas saa inhimillistä ja yksilöl-

listä kohtelua. Kielellinen tai vakaumuksellinen tausta eivät myöskään saa vaikuttaa asi-

akkaan hoidon laatuun. (Etene 2011: 5 – 6.) 

Ohjaavana tutkimuskysymyksenä pidämme tässä kirjallisuuskatsauksessa, mitkä tekijät 

aiheuttavat eettistä kuormittavuutta ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä. Tässä opinnäy-

tetyössä tavoitteena on tarkastella työntekijöiden eettistä kuormitusta ikääntyneiden 

hoiva- ja hoitotyössä tutkimusten ja kirjallisuuden avulla sekä selvittää, mitkä tekijät ai-

heuttavat eettistä kuormitusta. Opinnäytetyön tavoitteena pidämme hoitajien työssäjak-

samisen ja työhyvinvoinnin edistämisen. Puhuttaessa ikääntyneistä, tarkoitamme opin-

näytetyössämme yli 65- vuotiaita ihmisiä. Käytämme tekstissämme myös sanaa vanhus 

kuvatessamme ikääntyneitä. Kelan tarjoama vanhuuseläke on vuonna 1965 ja sitä en-

nen syntyneille 65-vuotiaille tarkoitettu eläkelaji (Kela 2019). 

Tarkastelemme kirjallisuuskatsauksen menetelmin eettistä kuormitusta olemassa ole-

vien tutkimusten, tutkielmien ja kirjallisuuden avulla. Tällä menetelmällä tarkoituksena on 

selvittää, millaista tutkittua tietoa on saatavilla eettisestä kuormituksesta ikääntyneiden 

hoiva- ja hoitotyössä. Teoreettista viitekehystä rakennamme eettisyyden, työhyvinvoin-

nin, psykososiaalisen kuormituksen sekä työssäjaksamisen näkökulmasta. 
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Eettisiä ongelmia ja niiden syntyä pohdittaessa, voidaan asiaa havainnollistaa esimer-

kiksi niin, että monta hyvää asiaa pitäisi toteuttaa yhtä aikaa, mutta tämä ei syystä tai 

toisesta ole mahdollista. Joudutaan vertailemaan asioiden painoarvoa ja niiden yhteen-

sovittamista ja näin ollen saatetaan joutua luopumaan jostain hyvästä, jotta toinen hyvä 

toteutuisi. Eettisiä ongelmia kohdataan päivittäin sosiaali- ja terveysalan hoiva- ja hoito-

työssä. (Etene 2011: 9–11.) 

Eettisesti hyvän palvelun ja hoidon voitaneen perustua vastavuoroisuuteen ja kaikkien 

osapuolten näkemysten kunnioittamiseen. Velvollisuuksia ja oikeuksia on eettisten peri-

aatteiden mukaan kaikilla osapuolilla tasapuolisesti. Yhtenä eettisen toiminnan kriteerinä 

on hyvä pitää sitä, että sallimme itsellemme vain sellaisia tekoja, jotka voisimme hyväk-

syä jonkun muunkin tekeminä. Kohtelemme asiakkaita ja kanssaihmisiä tavalla, jonka 

hyväksyisimme omille läheisillemme. (Etene 2011: 32.) 

Eettinen kuormitus on yhteydessä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jonka kokemus lisää 

työstressiä, heikentää työkykyä ja voi äärimmillään johtaa jopa alan vaihtoon (Rosen-

ström 2020). Työpaikan ja työntekijän arvot eivät kulje käsikädessä, jolloin työntekijä voi 

joutua työskentelemään omien arvojensa vastaisesti. Eettisellä kuormittavuudella ja 

työntekijän hyvinvoinnilla voidaan katsoa olevan suora yhteys myös asiakkaiden hyvin-

vointiin. Sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, lastenhoitajat sekä lastentarhaopettajat ko-

kevat useammin kuin viikoittain toimivansa omien arvojensa vastaisesti työssään. (Työ-

terveyslaitos 2019.) Eettinen kuormitus vanhustyössä on kaksi kertaa yleisempää kuin 

muissa kunta-alan ammateissa (Työterveyslaitos 2020). 
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2 Eettisyys ja eettinen kuormitus 

Eettinen kuormitus käsitteenä on melko uusi ja valtakunnallisesti sitä on tutkittu vasta 

vuodesta 2018 Kunta10- tutkimuksen yhteydessä. Tutkimukseen osallistui 64 00 kunta-

työntekijää. (Työterveyslaitos n.d: Grönroos & Hirvonen 2012: 1.) Moraalista ahdistusta, 

jota voidaan ajatella eettisen kuormittuneisuuden lähikäsitteenä, on tutkittu enemmän 

(Grönroos & Hirvonen 2012: 6). Yksi merkittävimmistä eettisen kuormituksen aiheutta-

jista on työntekijöiden sekä työnantajan arvojen ristiriitaisuus, jota normatiivinen etiikka 

myös käsittelee. Normatiivinen etiikka koettaa pääpiirteittäin ohjata erottamaan hyvän ja 

pahan sekä väärän ja oikean. Normatiivinen etiikka pyrkii myös ohjaamaan erilaisissa 

tilanteissa toimimista sekä elämässä eteenpäin pyrkimistä ja mikä elämässä on sen ar-

voista. (Etene 2011: 13.) Normatiivisen etiikan keskeisimpänä periaatteena pidetään, 

jopa kliseeksi muodostunutta lausahdusta: Kohtele muita, niin kuin haluaisit itseäsi koh-

deltavan. Tätä periaatetta noudatettaessa, voidaan teoreettisesti päätellä tekojen oikeel-

lisuutta. Keskeinen periaate kuitenkin on esimerkki normatiivisesta etiikasta, jossa yksit-

täinen teoria vahvistaa periaatteen, jota vastaan tuomitaan kaikki teot. (Rydenfelt 2014.) 

Eettisesti kestävän vanhustenhuollon lähtökohtana on aina vanhuspalvelulain ehdoton 

noudattaminen. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat monet kolmannen sektorin toimijat, jotka 

yhteensovittavat eettiset arvot ja kustannustehokkuuden. On todettu, että suurten yksi-

tyisten hoivayritysten johto keskittyy ensisijaisesti taloudellisen voiton tavoitteluun, unoh-

taen ajoittain eettiset arvot. Hyvän hoidon ja huolenpidon vastuu on siirretty hoitajille, 

jotka kohtaavat vanhus asiakkaan arjessa kasvokkain. Vanhusten hoivan arjessa onkin 

tapahtunut vakavia laiminlyöntejä johtuen ylimmän johdon puutteesta sitoutua eettisiin 

periaatteisiin. Ammattieettiset ohjeet ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilai-

sia, joihin myös johtajien, jotka tulevat toimialan ulkopuolelta, on sitouduttava. (Juujärvi 

& Häkkinen 2019: 465–466.) 

Kun syitä kiireen aiheuttamiselle työpaikoilla mietitään, nousee esiin henkilöstömäärän 

vajavaisuus työtehtäviin nähden. Tilastokeskuksen vuonna 2013 teettämässä tutkimuk-

sessa työolojen muuttumisesta vuosina 1977 – 2013 ilmenee, että lähes puolet palkan-

saajista oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että henkilöstövaje aiheutti kiirettä työpaikoilla. 

Kiire ilmenee tiukkoina aikatauluina, työn keskeytymisenä, työpäivien venyttämisenä, 

esimiesten liiallisina lupauksina niin asiakkaille kuin johdollekin sekä raportointeihin käy-

tettävänä aikana ja mielenkiintoisten töiden miettimisenä myös vapaa-ajalla. Kiireestä 

johtuvat seuraukset ilmenevät monella osa-alueella: aikaa ei ole paneutua asioihin tai 
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hankkia lisäkoulutusta, töitä ei ehditä tehdä niin hyvin kuin haluttaisiin, sosiaalinen kans-

sakäyminen heikkenee, asiakkaiden ongelmiin on vaikeuksia paneutua, ahdistus työasi-

oista on läsnä usein myös vapaa-aikana ja työssä jaksamisessa on vaikeuksia. (Sutela 

& Lehto 2014: 72–73.) 

Ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä eettiset kysymykset ovat korostetussa asemassa, 

missä ilman näitä kysymyksiä ihmisarvo saattaisi vaarantua. Tärkeimpiä eettisiä kysy-

myksiä ovat itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, totuudenmukaisuus sekä yksi-

tyisyys. (Molander 2014: 49–51.) Työterveyslaitoksen erikoistutkija, Turun yliopiston pro-

fessori Paula Salo kertookin eettisen keskustelun sekä pohdinnan olevan hyvä asia, jota 

on aika ajoin tehtävä (Työterveyslaitos 2019). 

Eettisestä motivaatioista puhuttaessa hoitajien työtä motivoi erityisesti halu auttaa kans-

saihmisiä ja heidän koulutuksessaan korostetaankin hyvää huolenpitoa keskeisimpänä 

eettisenä arvona. Eettisen motivaation käsitteessä eettiset arvot asetetaan muiden ar-

vojen edelle ja toiminta perustuu eettisiin arvoihin hankalissakin tilanteissa. Usein muka-

vuudenhalu, taloudellisen voiton tavoittelu tai miellyttämisen halu saattavat kuitenkin 

esiintyä voimakkaampina kuin halu toimia toimintavaihtoehdon mukaan, joka koettaisiin 

oikeaksi. Eettisesti vahva motivaatio ilmeneekin arvoihin ja tilanteisiin sitoutumisena 

myös kuormittavissa sekä ristiriitaisissa tilanteissa. Jotta eettisesti pätevä ongelmanrat-

kaisu johtaa toimintaan, vaati se rinnalleen eettisen motivaation. (Juujärvi & Häkkinen 

2019: 465 – 466.) 

Työterveyslaitoksen johtaja Päivi Husman toteaa, että taloudellisten tavoitteiden asetta-

minen etusijalle vaikuttaa mahdollisuuksiin toteuttaa hyvää hoitoa, joka näkyy hoitajien 

työssä muun muassa kiireenä sekä henkilöstön riittämättömyytenä (Työterveyslaitos 

2019). Myös työntekijöiden ilmaisut huonosta omastatunnosta tilanteissa, joissa on jou-

duttu toimimaan omien näkemysten vastaisesti, katsotaan eettiseksi kuormitukseksi 

(Molander 2014: 21 – 22). 

Moraalipsykologian tutkija James Rest ja hänen työparinsa (1999) ovat kehittäneen mal-

lin, jolla kuvataan kokonaisvaltaisesti eettiseen toimintaan liittyviä prosesseja. Mallin so-

pii hyvin vanhuspalveluiden kehittämisen välineeksi, jossa erityisesti eettinen toiminta 

luo perustan hoidon laadulle ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Kehitetyn mallin mukaan 

eettisesti kestävä toiminta edellyttää eettistä herkkyyttä, ongelmanratkaisukykyä, eettistä 
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motivaatioita sekä toimeenpanotaitoja kaikilla organisaation tasoilla. (Juujärvi & Häkki-

nen 2019: 465 – 466.)  

Kun tarkastellaan eettistä herkkyyttä, tarkoittaa se taitoa havaita ja tulkita erilaisia ongel-

mia sekä jännitteitä arkipäivän haastavissa tilanteissa. Kykyä asettua toisen asemaan 

sekä empatiakykyä, jota voidaan pitää eettisen herkkyyden edellytyksenä. Hyvältä joh-

tajalta löytyy kyky asettua työtekijän ja vanhusasiakkaan asemaan – kuvitella millaista 

on työskennellä kiireen keskellä tai olla muistisairas vieraassa ympäristössä, jolla on jat-

kuva huoli omaisistaan. Empatia kokemusta saattaa hankaloittaa niin sanottu välimatka 

empatia kohteeseen minkä vuoksi lähiesimiehet ja johtajat helposti vieraantuvat arjen 

eettisistä ristiriidoista. Empatia kokemuksia voisikin lisätä johtajien säännölliset vierailut 

vanhuspalveluyksiköissä, näin he saisivat kokemuksen työskentelystä yhdessä hoitajien 

kanssa. (Juujärvi & Häkkinen 2019: 465 – 466.)  

Vanhusten hoitotyön ytimenä pidetään kipujen ja kärsimysten lievittämistä sekä hyvin-

voinnin lisäämistä. Jotta työn ydin pystytään toteuttamaan, tarvitaan aikaa vanhuksen ja 

hoitajan välisille kohtaamisille. Kun huolenpito on onnistunutta tuottaa se molemminpuo-

lista iloa ja toimii samalla voimavarana hoitajan arjen työssä. Mikäli hoitaja tunnistaa eet-

tisen ongelman tulee hänen pohtia sitä eri näkökulmista ja tehdä päätökset olemassa 

olevista toimintavaihtoehdoista ja valita niistä oikea. Päätöksen saattaa joutua tekemään 

myös huonojen vaihtoehtojen välillä. Myös johtajien päätöksenteossa tulee eettisen har-

kinnan olla osana sitä. Hoitajan eettinen ongelmanratkaisu sisältää usein pohdintaa 

omasta vastuusta ja velvollisuuksista sekä erilaisten toimintavaihtoehtojen seurauksista 

koskien vanhuksen hyvinvointia ja oikeuksia. Johtajat taas joutuvat eettisessä päätök-

senteossaan puntaroimaan yksilön hyvinvoinnin ja oikeuksien sekä yhteisen edun ja 

hyödyn välillä. Ammattilaisten eettistä osaamista tuleekin kehittää jatkuvasti sosiaali- ja 

terveysalan muuttuvissa toimintaympäristöissä. Myös työyhteisöissä koetaan tarvetta 

keskusteluille eettisitä kipupisteistä ja haasteista. (Juujärvi & Häkkinen 2019: 465 – 466.) 

2.1 Eettinen stressi sekä omantunnonstressi 

Eettinen stressi käsitteenä tarkoittaa toistuvien kielteisten tuntemuksien sekä käyttäyty-

misen syntymistä tilanteissa, joissa ei kykene toimimaan omien arvojen mukaisesti (Mo-

lander 2014 :34). Eettinen stressi ilmenee työntekijöissä muun muussa syyllisyytenä, 

turhautumisena ja suuttumuksena. Nämä tunteet syntyvät, kun työntekijän sekä ulko-

puolisen, esimerkiksi työnantajan tai organisaation tavoitteet ja vaatimukset eivät kohtaa. 
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Käsitteinä eettinen stressi sekä omantunnonstressi ovat rinnakkain. (Molander 2012: 

22.) 

Omatunto on yksi meitä ohjaava tekijä. Sen avulla harkitsemme ja punnitsemme teko-

jamme sekä peilaamme aiempiin samankaltaisiin tilanteisiin, joissa olemme olleet. Oma-

tunto ilmoittaa herkästi itsestään, mikäli ihminen kokee toimineensa sitä vastaan. Tällai-

sessa tilanteessa, jossa toimitaan omatuntoa vastaan, saattaa olla vaikutuksia ihmisen 

mielenterveyteen sekä kokemukseen minäkuvasta. Käsitteenä omatunto liittyy myös 

empatiaan, joka vaikuttaa ihmisen kykyyn ymmärtää vastapuolen tunteita sekä olla vuo-

rovaikutuksessa niiden kanssa. Empaattisen tunteen välittyminen asiakkaalle esimer-

kiksi hoitotilanteessa lisää tunnetta huolenpidosta sekä hoivasta ja välittämisestä. Tutki-

musten mukaan empatiaa enemmän kokevat ihmiset kärsivät useimmin huonosta oma-

tunnosta. (Molander 2014: 25 – 27.) 

Omantunnonstressi liittyy myös eettiseen kuormittavuuteen sekä omantunnontuskiin. Mi-

käli ihminen kokee omien edellytysten sekä ympäristön vaatimusten olevan ristiriidassa, 

nämä aiheuttavat omantunnonstressiä. (Molander 2014: 33 – 35.) 

2.2 Työstressi  

Toimimista työoloissa, joissa on haittaa aiheuttavia tekijöitä työntekijän terveydelle ja hy-

vinvoinnille, puhutaan työstressistä (Ahola & Lindholm 2012: 11 – 14). Työstressistä voi-

daan puhua myös tilanteissa, joissa työntekijä kokee, ettei selviydy häneen kohdistuvista 

vaatimuksista tai työn odotuksista (Työterveyslaitos 2014). 

Työstressillä voi olla niin työhyvinvointia heikentävää kuin edistävääkin vaikutusta.  Niin 

sanottu heikentävä paine koetaan negatiiviseksi, sillä sen katsotaan olevan saavutuk-

sien ja työssä kehittymisen kannalta epäsuotuisaa. Edistävä paine taas koetaan yleisim-

min positiiviseksi, koska silloin työntekijä kokee kehittyvänsä työssään ja saavansa jotain 

aikaan. Positiivista painetta aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa aikapaine, ylimääräi-

nen vastuu, johon on saatavilla asianmukaista tukea ja koulutusta, työn moninaisuus 

sekä merkitykselliset tavoitteet. (Manka 2015: 71 – 73.) 

Työstressi ei ole yksistään työntekijän huoli. Työnantajan on osallistuttava ennaltaehkäi-

seviin toimintoihin sekä tukea työntekijää ja tunnistaa hyvissä ajoin työstressin vaikutuk-

set hyvinvointiin. (Työturvallisuuskeskus 2008.) Työntekijän tulee saada kokea sopivaa 

painetta, sillä sen katsotaan lisäävän hyvinvointia ja auttaa työnteossa. Sopivan paineen 
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alla työskentely tekee työnteosta mieluisaa ja työntekijät ovat myös sitoutuneempia työ-

hönsä. (Manka 2015: 71 – 73.) 

Yleisimpinä työstressin tuntemuksina voi esiintyä muun muassa epämääräistä tyytymät-

tömyyttä tai yleistä ilottomuuden puutetta. Haasteita saattaa esiintyä myös rentoutumi-

sen suhteen ja yliaktiivisuuttakin voi ilmetä. Huolestuneisuuden ja epävarmuuden koke-

mukset voivat myös olla työstressin ilmenemisen muotoja. (Ahola & Lindholm 2012: 11 

– 14.) Kehon tuntemuksina työstressi taas saattaa ilmetä vastustuskyvyn heikkenemi-

senä, selittämättöminä kipuina tai elimistön toimintahäiriöinä. Myös työtapaturmien ja 

sairauspoissaolojen määrät saattavat lisääntyä. (Työterveyslaitos 2013: Manka 2015: 

59.) Alla olevassa kuviossa yksi on kuvattu stressin syitä sekä vaikutuksia. 

 

 Stressin ilmenemisen tasot (Manka 2015.) 

Työstressin ilmeneminen voi näyttäytyä myös tunnetasolla, jolloin työntekijä saattaa ko-

kea hermostuneisuutta, jännittyneisyyttä tai vihaa. Mielialan vaihtelut ja masennus voivat 

olla myös työstressin eräitä oireita. Työyhteisöissä työstressi voi näkyä esimerkiksi eri-

laisina ristiriitoina sekä hermojen kiristymisenä. Tällöin ihmissuhteet voivat joutua koe-

tukselle ja työteho laskea. Myös tiedon käsittelyssä saattaa ilmetä ongelmia, jolloin työn-

tekijän muistissa, päätöksenteossa ja suunnittelussa saattaa ilmetä vaikeuksia. (Ahola 

& Lindholm 2012: 11 – 14.)  
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Mikäli työstressi jatkuu pitkään, saattaa se pahimmillaan aiheuttaa työuupumusta. 

Useimmiten työuupumuksen taustalta löytyy alun perin motivoitunut työntekijä sekä työ-

hyvinvoinnin kannalta epäedulliset työolosuhteet. Tilanteessa, jossa työntekijällä on työ-

uupumusta, on se useimmiten syntynyt tilanteessa, jossa ratkaisua ristiriitoihin ei ole löy-

tynyt työntekijän ja työyhteisön riittämättömien selvityskeinojen vuoksi. (Saulamaa 2019: 

3 – 4; Ahola, Tuisku & Rossi 2018.) 

2.3 Työuupumus 

Pitkäkestoinen stressi voi pahimmillaan johtaa työuupumukseen. Stressillä tarkoitetaan 

oireita, jotka voivat ilmetä esimerkiksi hermostuneisuutena, ahdistuksena tai nukkumis-

vaikeuksina. Stressiä on kokenut joka kymmenes työssäkäyvistä henkilöistä. Naiset ko-

kevat stressiä miehiä enemmän. (Manka 2012.) Riskitekijöinä työuupumukselle hoito-

työssä ovat suuri henkinen ja fyysinen kuormitus, jatkuvat työn tekemisen keskeytykset 

ja työtehtävien uudelleen organisonnit. Nämä lisäävät kuormittavuutta monipuolisessa ja 

haastavassa potilastyössä. (Ahola, Tuisku & Rossi 2018.) 

Työstressin tavoin työuupumus (burnout) on saanut alkunsa ympäristön ja yksilön väli-

sestä vuorovaikutuksesta. Tästä voidaan puhua eritoten silloin, kun yksilön voimavarat 

ja odotukset ovat ristiriidassa ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Yhtenäi-

syyttä näille työuupumisen käsitteille on pitkäkestoinen, voimavarat ylittävä stressi, jossa 

on kyse äärimmäisestä psykologisesta kuormittuneisuudesta ja tietynlaisten energiavir-

tojen tyhjentymisestä. (Rytkönen 2018: 26; Kinnunen & Hätinen 2015: 38 – 39.) 

Jos työuupumusta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, voidaan se määritellä pitkäkes-

toiseksi masennukseksi, väsymyksiksi ja turhautumiseksi. Edellä mainitut oireet saavat 

alkunsa yleensä yksilön sitoutumisesta ja omistautumisesta työtehtäviin, jotka eivät vält-

tämättä tyydytä henkilön kunnianhimoisia suunnitelmia. 

Burnoutia kuvatessa nousee esiin fyysisen, tunneperäisen ja henkisen uupumisen tila, 

joka on seurausta pitkäaikaisesta sitoutumisesta vaativiin emotionaalisiin tilanteisiin. Yk-

silölle tilanteesta tekee vaativan suuret odotukset ja krooninen stressi, joihin liittyy avut-

tomuuden sekä toivottomuuden tunteita. Innostus työhön ja elämään katoaa. Usein uu-

puneille kehittyy kielteinen minäkäsitys ja kielteinen asennoituminen työtä ja muita ihmi-

siä kohtaan. Useimmiten burnout vaivaakin ihmisiä, jotka ovat idealistisia suuresti työ-

hönsä motivoituneita ja heillä on odotuksia siitä, että työ tuottaa jotain merkityksellistä 

heidän elämäänsä. (Rytkönen 2018: 26; Kinnunen & Hätinen 2015: 39.) 
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Rytkösen (2018) tekemässä väitöskirjassa puhutaan hoivatyön vanhusten parissa ole-

van fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. Hoitajien omat kokemukset työstään nivoutuvat 

työn fyysisyyden ja pakkotahtisuuden ympärille. Työn fyysisyys näyttäytyy hankalissa 

työasennoissa ja raskaiden esineiden tai ihmisten siirtelyissä. Hoitajat kokevat usein 

olonsa fyysisesti väsyneeksi työpäivän jälkeen ja työstä palautuminen on hankalaa. 

Myös yleinen arvostus vanhustyötä kohtaan koetaan vähäiseksi. Valta osa hoitajista ar-

vio, että kunnan virkamiehet ja poliitikot eivät arvosta heidän työtään tai arvostus on vä-

häistä. Myös niin sanotun ”suuren yleisön” arvostus heidän työtänsä kohtaan koetaan 

vähäiseksi. Myönteistä kuitenkin Rytkösen (2018) mukaan on se, että hoitajat itse arvos-

tavat omaa työtään. (Rytkönen 2018.) 

Vaikka vanhustyö on raskasta, on se samalla myös antoisaa. Hoidettavien kiitollisuus ja 

tyytyväisyys ovat osatekijöitä, joiden ansiosta hoivatyöntekijät jaksavat työssään ja työ-

tyytyväisyys lisääntyy. Ristivetoa voi kuitenkin muodostua, kun työaikaa vanhusta koh-

den ei ole rajattomasti ja työntekijät joutuvat kontrolloimaan ajankäyttöään sekä annet-

tavan palvelun määrää ja laatua, mikä voi hoivaetiikan näkökulmasta olla haastavaa. 

Lisäksi hoidettavat vanhukset ovat usein monisairaita ja heikkokuntoisia. Tämän seu-

rauksena hoivatyöntekijä saattaa kokea riittämättömyyden tunnetta, sillä sosiaalinen 

kanssakäyminen vanhuksen kanssa jää vähäiseksi. (Rytkönen 2018: 15.) 

Työuupumusta työpaikoilla pystytään ehkäisemään parhaiten työolosuhteiden arvioin-

nista ja kehittämisestä huolehtimalla. Myös epäkohtien puheeksi ottaminen on tärkeää. 

Toipuminen pysyvästi työuupumuksesta edellyttää toimia työntekijän voimavarojen vah-

vistamisessa sekä taustatekijöiden korjaamisessa. Toipumisen käynnistymiselle on 

mahdollisuudet, kun työntekijä hyväksyy tarpeen muutokselle. (Ahola, Tuisku & Rossi 

2018.) 

Tärkeää työuupumuksen hoidossa on, että uupunut työntekijä irtautuu työstään joksikin 

aikaa kokonaan. Liian pitkällä sairauslomalla voi kuitenkin olla passivoiva vaikutus ja 

vastavuoroisesti taas liian lyhyt irtiotto voi pitkittää toipumista. Työuupumuksen ensisijai-

nen auttamistaho Suomessa on työterveyshuolto ja avainasemassa työpaikalla oleva 

lähiesimies. (Aulakoski & Lundahl 2018.) 
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2.4 Psykososiaalinen kuormitus 

Psykososiaalinen kuormitus koostuu useista tekijöistä, joita ilmenee jokaisessa työpai-

kassa. Ne koostuvat muun muassa organisaation, johtamisen, työnsuunnittelun, järjes-

telyjen, ympäristön, työtehtävien- ja yhteisön ominaisuuksista. (Työsuojelu 2019.) 

Psykososiaalinen kuormitus tarkoittaa sananmukaisesti psyykkistä sekä sosiaalista 

kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät ole yksilön vaan työyhteisön aiheut-

tamaa kuormitusta. Psyykkistä kuormitusta voi aiheuttaa esimerkiksi palautteen tai ar-

vostuksen puute, työn keskeytyminen usein, suuri vastuu ihmisistä, jatkuva kiire tai epä-

selvät tavoitteet työssä. Sosiaalista kuormitusta voi aiheuttaa etenkin työyhteisöongel-

mat, heikko tiedonkulku, haastavat asiakastilanteet tai tasa-arvon puuttuminen työyhtei-

sössä. (Työturvallisuuskeskus n.d.) 

Se miten työntekijä kokee psykososiaalisen kuormittavuuden, riippuu useimmiten siitä, 

miten kuormitusta aiheuttavat tekijät ja yksilöllinen palautumiskyky on tasapainossa. 

Vaikka kuormitustekijät ja koettu kuorma olisivat yhtäläiset lähes kaikille työntekijöille, 

vaihtelee kuormittuneisuus kuitenkin yksilöiden välillä kuormituksen sieto- ja palautumis-

kyvyn mukaan. Pitkäkestoinen ylikuormittuneisuus johtaa työtehon laskuun sekä sairas-

lomiin ja pahimmassa tapauksessa jopa työkyvyttömyyteen. (Kivekäs 2018.) 

Mielenterveydelliset ongelmat voivat niin ikään olla liiallisen psykososiaalisen kuormittu-

neisuudesta aiheutuvia. Niistä aiheutuvat sairauslomajaksot ovat luonteeltaan keski-

määräistä pitkäkestoisempia. (Kela 2018.) 

Työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan ehkäistä sekä vähentää havaitsemalla 

työn voimavaroja eli myönteisiä piirteitä. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi työntehtä-

viin liittyvät voimavarat, kuten työn merkityksellisyys ja palkitsevuus sekä onnistumiset 

asiakastyössä. Yksilölliset voimavarat ovat esimerkiksi optimismi, joustavuus sekä hyvä 

itsetunto. Työjärjestelyn voimavaroiksi nähdään vaikuttamismahdollisuudet omaan työ-

hön sekä työn joustavuus. Arvostus, selkeä johtaminen sekä oikeudenmukaisuus ja vuo-

rovaikutus lisäävät työyhteisön voimavaroja. (Työturvallisuuskeskus n.d.) 

Esimiehen vastuu psykososiaalisen kuormituksen ehkäisyssä on suuri. Jotta alaisilleen 

voi olla hyvä esimies, täytyy esimiehen olla tietoinen työhyvinvointiin vaikuttavista teki-

jöistä. Tällä tavoin esimies pystyy huomioimaan alaisen alentuneen työkyvyn. Henkilös-

töhallinnon vastuualueisiin kuuluu luoda työhyvinvointimallit ja ohjeistus sekä opastaa 
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esimiehet organisaation työhyvinvoinnin käytäntöihin siihen tarvittavin välinein. (Työsuo-

jelu 2020.) 

Esimiehelle tärkeänä työvälineenä työkyvyn havainnoinnissa, pidetään varhaisen tuen 

ajatusmallia. Varhaisen tuen ajatusmallissa pyritään siihen, että työntekijällä mahdollis-

tuu hänen kokemustensa kertominen mahdollisesta rasituksesta esimiehelle mahdolli-

simman varhain. Tällöin kuormitukseen vaikuttavien syiden selvittäminen helpottuu. 

Jotta varhaisen tuen malli voidaan hyödyntää, täytyy organisaatiolla olla toimintamallit 

kuormituksen seurantaan sekä sen ehkäisyyn ja hoitoon. Yhteistyö eri toimijoiden kes-

ken on hyvä olla myös toimivaa. Esimiehen lisäksi tällaisia toimijoita ovat muun muassa 

työsuojeluhenkilöstö ja työterveyshuolto. (Mattila & Pääkkönen 2015: 12.) 

3 Työhyvinvointi ikääntyneiden hoiva- ja hoitopalveluissa 

3.1 Gerontologinen hoiva- ja hoitotyö 

Ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyö on moniulotteista, joka sisältää monisairaiden sekä on-

gelmaisten ikääntyneiden erityispiirteitä kuten lisääntyvää avun tarvetta ja heikentynyttä 

muistia. Työ on vaativaa fyysisesti, henkisesti sekä hengellisesti. (Molander 2014: 50; 

Rytkönen 2018: 24.) Tunneosaaminen korostuu ikääntyneiden työssä, jossa on osattava 

kartoittaa ihmisen jäljellä olevia voimavaroja sekä hyödyntää niitä toimintakyvyn ylläpi-

dossa. Myös kuolema, luopuminen ja sureminen on työssä läsnä jatkuvasti. Tämä voi 

vaikuttaa työntekijän tuntemuksiin omasta sekä läheisten kuoleman pelosta. (Molander 

2014: 50 – 51.) 

Puhuttaessa hoidosta on sen tavoitteena ihmisen terveyden edistäminen ja säilyttämi-

nen. Hyvä sairaanhoito ja hyvä kuoleman hoito ovat myös peruselementtejä tässä käsit-

teessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hoidon täytyy olla konkreettista hoitoa, hoi-

vaamista ja huolenpitoa. Hoivassa huolenpito korostuu ja hoito on sitä täydentävä osa. 

(Räsänen 2011: 45.) Hoitotyön voidaan katsoa olevan tilanne, johon jokainen siihen osal-

listuva tuo oman menneisyytensä. Hoitaminen hoitotyön ilmiönä on käytännöllistä hoita-

jan toimintaa, jossa huolenpidon keinoin pyritään auttamaan ihmistä kohti mahdollisim-

man hyvää elämää, toimintakykyä ja elämänlaatua (Räsänen 2011: 36 – 38). 

Tässä opinnäytetyössä yhtenä keskeisenä käsitteenä on gerontologinen hoiva- ja hoito-

työ, sen lähtökohtana on työskentely ikääntyneiden asiakkaiden parissa. 
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Gerontologisessa hoitotyössä hoitajalta edellytetään kykyä ymmärtää ikääntyneen ihmi-

sen erityisyys. Hoitajan on annettava tukea ja kannustusta hienovaraisella tavalla arjen, 

kulttuurisen osaamisen sekä aidon läsnäolon taidoillaan. Perustana hoitotyölle pidetään 

ihmisen fysiologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia perustoimintoja sekä niihin liittyviä ongel-

mia. (Räsänen 2011: 36.) 

Gerontologisessa hoitotyössä pidetään tärkeänä kykyä tunnistaa ikääntymisen moni-

muotoisuus, joka edellyttää ikääntymisprosessin yksilöllisten vaikutusten tuntemista ja 

huomioimista ammattityössä. Keskeisimpänä voitaneen pitää ikääntyneen toimintakyvyn 

ja sen ulottuvuuksien käyttöä arjen eri tilanteissa. Gerontologista hoitotyötä on yleisim-

min pidetty terveydenhuollon työnä, mutta nykyään se koskee kaikkea ikääntyneiden 

hoitotyötä. Lähtökohtaisesti siinä sovelletaan teoriatietoa ikääntymisestä. Filosofia ge-

rontologiseen hoitotyöhön lähtee ikääntyneen elämänlaadun ja toimintakyvyn tukemi-

sesta. Sitä voidaan pitää siltana, joka auttaa rakentamaan ikäihmisen palvelukokonai-

suuden saumattomaksi ja asiakaslähtöiseksi. Gerontologisen hoitotyön eri menetelmillä 

halutaan tukea vanhuksen omaa elämänhallintaa ja tavoitellaan ikääntyneen ihmisen 

hyvää. (Räsänen 2011: 40 – 41.) 

Gerontologiselta hoitotyöntekijältä edellytetään toimintakyvyn ja terveyden edistämisen 

kannalta itsenäistä päätöksentekokykyä, myös akuuteissa hoitoa vaativissa tilanteissa. 

Pitkäaikaissairauksien hoito, seuranta ja kuntoutus sekä yhteistyön koordinointi ovat 

osaltaan heidän vastuu alueitaan. (Räsänen 2011: 40.) 

Vanhusten auttamistyö tapahtuu aina asiakkaan henkilökohtainen tilanne huomioiden. 

Tällöin hoitajalta vaaditaan kykyä tehdä valintoja menetelmistä, joiden avulla vanhus ko-

kee tulleensa oikein ymmärretyksi ja kohdelluksi. Ikääntyneiden hoitotyössä kokonais-

valtaisuuden sekä hyvän elämänlaadun pohja löytyy ihmisläheisyydestä ja hoitaminen 

sisältää aina eettisyyttä. (Räsänen 2011: 37.) 

Kun hoitajan toiminta on eettisesti oikein, kohtaa hän ihmisen aidosti, luoden avoimen ja 

turvallisen ilmapiirin. Näin ollen on todennäköistä, että vanhus tulee myös paremmin au-

tetuksi. Kun hoitajalla on inhimillisen hoitamisen taito, vaikuttaa se hoidettavan koke-

maan arvokkuuteen ja hyvään hoitoon. Tällä saattaa olla vaikutusta jopa kuntoutumiseen 

ja inhimilliseen kuoleman kohtaamisen tapaan. (Räsänen 2011: 37.) Hoitajan sensitiivi-

syys sekä herkkyys katsotaan olevan empaattisuuden ja eläytymisen voimavara, joka 
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mahdollistaa aistia ja havaita asioita vanhan ihmisen hyvän näkökulmasta (Räsänen 

2011: 42). 

Eettiset kysymykset ovat hoitotyössä jatkuvasti läsnä (Suomen sairaanhoitajaliitto 2011). 

Kysymykset voivat olla helpostikin ratkaistavissa, mutta osa kysymyksistä voi olla vai-

keita ratkaista, jolloin syntyy eettisiä dilemmoja. Dilemmat voivat pahimmillaan aiheuttaa 

psyykkistä oireilua, jolloin puhutaan eettisestä kuormittuneisuudesta hoitotyössä. (Huh-

tala, Puutio, Lämsä, Mauno, Kinnunen, Hyvönen & Feldt 2010: 13 – 25.) 

Eettisistä dilemmoista puhuttaessa voidaan ne jakaa kahteen ryhmään. Tyypin A dilem-

moissa yksilöltä puuttuu tietämys siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Yksilö ei siis tiedä 

mikä on oikeaa toimintatapaa. Tyypin B dilemmoissa yksilöllä on tietämys mikä olisi oi-

kea tapa toimia, mutta hän ei syystä tai toisesta toimi niin. (Grönroos & Hirvonen 2012: 

2.) 

Kun hoitajien eettistä kuormitusta halutaan lähteä selvittämään, eivät ratkaisut ole vält-

tämättä aina helppoja. Molanderin (2014) mukaan hoitajilla on hyvin yksilöllisiä tapoja 

selviytyä eettisestä kuormituksesta. Moni miettii asioita kotona tai tukeutuu työkaverin 

mielipiteeseen. Osalle anteeksi pyytäminen ja asioiden hyvittäminen potilaille seuraa-

vana päivänä on vaihtoehto selviytyä eettisestä kuormituksesta. Analysoimalla tapahtu-

mia pyritään ymmärtämään eettisesti kuormittava tapahtuma ja miettimään, toimisiko 

seuraavalla kerralla samalla tavalla. (Molander 2014: 217 – 222.) 

Hoitajien eettisen kuormituksen keventämistä ja työhyvinvointia edesauttaa myönteinen 

palaute ja arvostus. Hoitajille voimaa antaa muistelut hyvin tehdystä työstä ja tilanteista, 

joissa ovat onnistuneet. Vanhustyössä hoitotyötä tekevät ovat kertoneet, että paras pa-

laute tulee potilaalta itseltään ja toiseksi parhaana he pitävät omaisilta tulleen palautteen. 

Lähiesimiehen palaute koettiin kolmanneksi tärkeäksi. (Molander 2014: 231.) 

Omaisten roolilla vanhusten hoidossa on Räsäsen (2011) mukaan suuri merkitys. Yh-

teistyön hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä, voidaan katsoa olevan vanhuksen elä-

mänlaatua vahvistava tekijä. Yhteistyö voidaan toteuttaa perhepalavereilla tai muilla va-

paamuotoisilla tapaamisilla. Hoitajien kiire ja muiden asiakkaiden samanaikainen autta-

minen voi pakottaa vanhuksen yksilöllisen ympäristön asettamaan muottiin sekä odotta-

maan vuoroaan. Aito läsnäolo ja vanhuksen pyytämät asiat saattavat tällöin jäädä toteut-
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tamatta. (Räsänen 2011: 42.) Oma näkemyksemme omaisten roolista vanhusten hoi-

dossa on, että hoitajien kiirettä ja vastuuta olisi mahdollisuus helpottaa omaisten aktiivi-

sella osallistumisella läheistensä hoivan toteuttamiseen. Esimerkiksi ulkoilun mahdollis-

tamisessa sekä sosiaalisen toimintakyvyn ylläpidossa. 

3.2 Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen  

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittelee työhyvinvoinnin kokonaisuutena, jonka 

muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus sekä hyvinvointi. Työhyvinvoin-

tia lisääviä tekijöitä ovat muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen, työntekijöiden am-

mattitaito sekä hyvä työyhteisön ilmapiiri. Työhyvinvointi on merkittävässä asemassa pu-

huttaessa työssä jaksamisesta. Kun hyvinvointi työympäristöissä kasvaa myös työn tuot-

tavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa. Vastavuoroisesti taas sairauspoissaolojen määrä 

laskee. (STM n.d.) 

Kevan tekemässä tutkimuksessa vuonna 2018 on haastateltu yli 3000 julkisen alan pal-

kansaajaa eri sektoreilta. Monilla eri kuntasektoreilla koetaan työoloissa ja työhyvinvoin-

nissa myönteisiä ja voimavarakeskeisiä tekijöitä. Tutkimukseen osallistuneista lähes jo-

kainen työntekijä kokee työnsä tärkeänä ja merkityksellisenä. Kaikissa julkisen alan eri 

sektoreilla työyhteisöjä pidettiin jaksamista sekä innostusta tukevina voimavaroina. Su-

vaitsevaisuus ihmisten erilaisuudesta ja erilaisista näkemyksistä työyhteisöissä koettiin 

lähes yksimielisesti hyväksi. (Pekkarinen 2018: 3.) 

Työnantajan tehtäviin kuuluu työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta sekä 

työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta huolehtiminen, unohtamatta kuitenkaan, että 

työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu yhdessä työnantajalle ja työntekijälle. Työntekijän 

vastuu painottuu oman ammatillisen osaamisensa ylläpitämiseen ja jokaisella työyhtei-

sön jäsenellä on vaikutusmahdollisuudet työpaikan myönteiseen ilmapiiriin. (STM n.d.) 

Monthan (2011) nostaa esiin pro gradussaan, kuinka työ on muuttunut kuormittavam-

maksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kiireisempi työtahti, hankalat asiakassuhteet, työ-

olot sekä johtamisen ongelmat ovat lisääntyneet. Suurimmaksi ongelmaksi työntekijät 

kokevat niin avo- kuin laitoshoidossakin kiireen. (Monthan 2011: 10.) Henkisesti raskaim-

maksi työ koetaan sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöistä 

lähes joka toinen arvioi, että aikaa työn tekemiseen ei ole riittävästi. (Pekkarinen 2018: 

49 – 51.) Lisääntyneen työn kuormittavuuden, sosiaalisen tuen puute ja vähäiset mah-

dollisuudet vaikuttaa työtahtiin altistavat työstressiin. Työstressin oireita voivat olla muun 
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muassa henkinen uupumus, psykosomaattiset vaivat sekä henkisen hyvinvoinnin lasku. 

(Monthan 2011: 10.) 

Kaikki kuormittavat tehtävät hoitotyössä eivät johdu itse hoitotyöstä vaan osaksi kuormit-

tavuutta lisää myös niin sanottu ”varmuuden vuoksi” tehtävä työ. Tutkimuksen tuloksista 

on havaittavissa viitteitä heikosta työn ja toiminnan suunnittelusta. Pyrittäessä laaduk-

kaaseen toimintaan tulee sen olla tavoitteellista, hyvin suunniteltua sekä toteutettua niin, 

että henkilöstön työaika tulee hyödynnettyä tavalla, jossa eettisiä ylilyöntejä ei tapahdu. 

Räsäsen (2017) tutkimuksessa nousee esiin myös se, että erilaiset velvollisuuden ja nor-

mit voivat aiheuttaa ristiriitaisuutta. (Räsänen 2017: 128 – 130.) 

Puhuttaessa vanhustyöstä, asettaa se työhyvinvoinnille monenlaisia haasteita. Työaikoi-

hin asetetut vaatimukset sekä työhön sitoutumisen ja panostuksen suhteen ovat kovia. 

Tästä huolimatta työsuhteet vanhustyötä tekevillä ovat usein määräaikaisia. Alalla työs-

kentelevillä sairaanhoitajilla onkin muihin terveydenhuollon aloihin verrattuna halu jäädä 

aikaisemmin eläkkeelle. Henkisen rasituksen, työkyvyn ja yleisen terveyden koetaan ole-

van myös koetuksella vanhustyötä tekevillä. Hoitajien kerrotaan kokevan myös kiirettä ja 

resurssipulaa vaikkakin henkilöstön puutetta suuremmaksi riskiksi työhyvinvoinnille koe-

taan liiallinen fokusoituminen tiettyyn osaamisalaan osastoilla, joilla työskennellään. 

(Hynninen 2016: 30; Miettinen & Koivusalo 2011: 20 – 23.)  

Hynninen (2016) nostaa esiin myös eri työyhteisöjen hierarkkisuuden ja sen vaikutuksen 

työhyvinvontiin. Mitä korkeampi asema sitä parempi hyvinvointi. Lähihoitajat ja sairaala- 

apulaiset kokevatkin työhyvinvointinsa selvästi heikommaksi. Hoivatyössä työhyvinvoin-

tia ylläpitävinä tekijöinä katsotaankin olevan yhteisöllisyyden ja vastavuoroisuuden, jotka 

näkyvät me-henkisyytenä, työtaakan ja tiedon jakamisena, tiimityönä, ilmapiirinä, yh-

teenkuuluvuutena, kommunikaationa sekä vertaisuuden kokemuksena. (Hynninen 2016: 

31.) 

Vanhustyö koetaan yleisesti tunnetäyteiseksi ja työn palkitsevuutta kerrotaan lisäävän 

hyvät työkaverit, mukavat ja tyytyväiset vanhukset sekä heiltä saatu kiitos. Pakkotahti-

suus ja riittämättömyyden tunne vaivaa hoitajia ja resurssit eivät kohtaa käytännön tar-

vetta. Hoitajien niin sanottu tunnetaakka kasvaa häpeäntunteesta, suututtavista asioista, 

syyllisyydestä, aliarvostuksen tunteesta, vastuusta, mahdottomista odotuksista sekä 

oman elämän haasteista. (Hynninen 2016: 30.) 
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Eettinen työyhteisö lisää positiivista työn imun kokemista. Eettinen kulttuuri voi myös li-

sätä johtajien sitoutumista organisaatioonsa, jolla taas on selvä yhteys työtavoitteisiin 

organisaation menestyksen näkökulmasta. Resurssipulasta ja tehostamispaineista huo-

limatta eettisten arvojen vaaliminen kannattaa. Luomalla työyhteisöihin vastuullinen ar-

vopohja, parannetaan työntekijöiden hyvinvointia. (Huhtala 2013: 226.) 

Hynnisen (2016) pro gradu – tutkielmassa puhutaan myös siitä, kuinka vanhustyössä 

kuormittaviksi koetaan tilanteet, joissa osaamisvaatimukset koetaan omaa osaamista 

suuremmiksi. Tämän on todettu lisäävän henkistä kuormitusta. Myös pätkätöiden ja lai-

toshoidossa olevien asiakkaiden huonokuntoisuus ja moniongelmaisuus aiheuttavat fyy-

sistä kuormitusta nostojen ja siirtojen muodossa. (Hynninen 2016: 33.) 

Oman työn vaikutus- sekä joustamismahdollisuudet heijastavat työoloihin, kuormittavuu-

teen sekä viihtyvyyteen. Myös työ ja vapaa-ajan yhdistämisen hankaluus muun muassa 

vuorotyön vuoksi on työhyvinvoinnin näkökulmasta kuormittava tekijä, joihin aiempien 

tutkimusten perusteella vaikuttaisi matalasti koulutetuilla olevan vähiten mahdollisuuk-

sia. (Kauppinen, Mattila-Holappa, Perkiö-Mäkelä, Saalo, Toikkanen, Tuomivaara, Uuk-

sulainen, Viluksela & Virtanen 2012: 203 – 204.) 

Hynnisen (2016) pro gradu- tutkielmassa vanhustyötä tekevien kokemusmaailmaa ku-

vaaviksi pääteemoiksi työhyvinvoinnin osalta nousee työyhteisöön, vuorovaikutukseen, 

johtamiseen sekä omaan elämään liittyvien tekijöiden vaikutus työhyvinvointiin. Näihin 

tunteisiin vaikuttavat muun muassa työn organisointi, erilaiset konfliktit sekä onnistumi-

sen kokemukset. Tunteiden näyttämisen ja niihin suhtautumisen välillä on kuitenkin 

eroja. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus korostuvat kaikilla toimijatasoilla vaikkakin 

niiden toteuttaminen koetaan haasteelliseksi ja puutteelliseksi. Johtamisen näkökul-

masta esimiehen roolin merkitys korostuu työhyvinvointia tukevana elementtinä. (Hynni-

nen 2016: 2.) 

Jotta laadun kehittäminen ja toiminnan ohjaaminen mahdollistuu, tarvitaan johtamisessa 

tietoutta perustyön toteutumisesta ja sen vaikuttavuudesta. Eri organisaatioissa saattaa 

olla suoranaista epätietoutta siitä mitä työntekijät todellinen arki on. Tähän saattavat vai-

kuttaa erilaisiin organisaatiorakenteisiin ja kulttuuriin sisältyvät tekijät. Työntekijöiden to-

dellisista arjen tekemisistä ei aina olla organisaatioiden sisällä tietoisia, johon voi olla 

syinä organisaatiorakenteeseen ja kulttuuriin sisältyvät tekijät sekä johtamisen heikko 
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ymmärrys arkitodellisuuden vaatimuksista. Todellisen arjen ja strategioiden irrallisuus 

voivat olla niin ikään vaikuttavina tekijöinä. (Räsänen 2017: 129.) 

Ikääntyvien hoidon- ja palveluiden laatua tarkasteltaessa kohdentuu painopiste yksiköi-

den johdon tehtäviin. Johtamistavalla – ja tyylillä on suora yhteys hoidon ja palveluiden 

laatuun. Esimiehen roolilla on myös merkittävä vaikutus työyhteisön ilmapiiriin, henkilös-

tön hyvinvointiin sekä työssä viihtymiseen. Tärkeimpiä tehtäviä yksiköiden johdolla on 

luoda rehellisen ja avoimen kommunikaation ilmapiiri. (Monthan 2011: 8.) Työhyvinvoin-

nista ja työssäjaksamisesta vastuu kuuluu yhdessä työntekijälle ja työnantajalle. Yh-

dessä toimimalla ja kehittämällä, työnantaja ja työntekijä saavat aikaan hyvinvoivan työ-

yhteisön, jossa henkilöstö on motivoitunutta ja vastuuntuntoista. (Työterveyslaitos n.d.) 

Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaita hoito- ja hoiva palveluita. Vanhusten parissa 

tehtävässä hoivatyössä on hoitajien toiminta merkityksellisessä asemassa asiakkaan ko-

kemalle elämänlaadulle (Räsänen 2017: 116).  

Hynnisen (2016) tutkielmasta nousee vahvasti esiin tunneälyn merkitys johtamisessa ja 

sen vaikutukset työhyvinvointiin. Tunneäly johtamisessa onkin noussut pinnalle myös 

hoitotyön johtamisen näkökulmasta. On todettu, että sillä on vaikutusta työtyytyväisyy-

teen, hyvinvointiin, voimaantumiseen sekä työssä pysymiseen. Kun johtaminen tapahtuu 

tunneälykkäästi auttaa se uudistumisessa sekä luo muutoksille avoimempaa ilmapiiriä. 

(Hynninen 2016: 32; Vesterinen 2013: 32 – 36.) Johtamiselta hoitotyössä vaaditaan esi-

mieheltä ihmisten johtamistaitoja (Hynninen 2016: 32). 

Eräiden tutkimusten mukaan on voitu osoittaa, että tunneäly on sairaanhoitajien johta-

juutta tukeva tekijä. On katsottu, että se edistää hyvän työympäristön syntyä, hyvinvoin-

tia ja työelämän laatua tunneperäisen ymmärryksen kautta. Tunneälykkäillä johtajilla on 

kyky johtaa sairaanhoitajia mielialaa kohentavalla tavalla sekä taito tulkita tilanteita tar-

joten enemmän sosiaalista tukea. (Hynninen 2016: 32.) Vaikka tutkimukset osoittavat, 

että tunneälyllä on merkittävä positiivinen vaikutus nimenomaan sairaanhoitajia koske-

vassa johtamisessa, toteamme omaan pohdintaamme perustuen, että myös muut hoito-

työtä tekevät hyötyisivät saman suuntaisesta johtamistyylistä. 

Henkilöstön työtyytyväisyyttä voidaan edistää myös joidenkin tutkimusten mukaan osal-

listuvalla ja jaetulla johtajuudella. Tätä johtajuustyyliä kutsutaan transformatiiviseksi joh-

tamistyyliksi. Sen lähtökohtana on keskittyä enemmän ihmiseen, kuin suoritukseen. 

(Laukkanen 2010: 11.) Työympäristöä kehittävä, voimaannuttava sekä tukea antava 
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henkilöstöön sitoutuva johtamistyyli edistää työhyvinvointia. Myös esimiehen kyky muo-

kata omaa johtamistyyliään muuttuvissa tilanteissa vaikuttaa työhyvinvoinnin syntyyn 

myönteisesti. (Särkelä 2015: 11 – 13.) 

Hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin tulee Monthanin 

(2011) mukaan kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota nykypäivän hoitotyössä ilme-

nevien moninaisten haasteiden vuoksi. Johtamisella ja esimiestyöllä voidaan vaikuttaa 

siihen, millainen työympäristö on ja millaiset ovat resurssit. (Monthan 2011: 10 – 11.) 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyn tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla eettistä kuormi-

tusta aiheuttavia tekijöitä ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kirjallisuuskatsauksesta saadun tutkitun tiedon pohjalta 

edistää ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä työskentelevien hoitajien työssäjaksamista 

sekä työhyvinvointia. 

Kirjallisuuskatsauksen ohjaava tutkimuskysymys on, mitkä tekijät aiheuttavat eettistä 

kuormittavuutta ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä. 
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5 Tutkimusmenetelmä 

5.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

Valitsimme kirjallisuuskatsauksen muodoksi narratiivisen kuvailevan kirjallisuuskatsauk-

sen. Tämä kirjallisuuskatsaus on tyypiltään yleisimmin käytetty. Tässä kirjallisuuskat-

sauksessa käytetyt aineistot ovat laajoja ja sitä luonnehditaan useimmiten yleiskat-

saukseksi, joka ei noudata tarkkoja ja tiukkoja sääntöjä. (Salminen 2011: 6.) Kuvailevalla 

kirjallisuuskatsauksella pyritään kuvailemaan ja kokoamaan yhteen aikaisempia tutki-

muksia tiettyyn aiheeseen liittyen (Stolt, Axelin & Suhonen 2016: 67). Tämän opinnäyte-

työmme tarkoituksena on kuvailun, selittämisen ja kootun tiedon avulla saamaan vas-

tauksia tutkimuskysymykseemme ja tuottamaan tietoutta sosiaali- ja terveysalan toimi-

joille. 

Lähtökohta narratiiviselle kirjallisuuskatsaukselle on, että hankittu tutkimusaineisto ei ole 

käynyt läpi erityisen systemaattista seulaa. On kuitenkin täysin mahdollista saada aikaan 

johtopäätöksiä, joiden luonne on kuitenkin kirjallisuuskatsausten mukainen synteesi. Pu-

huttaessa kuvailevasta narratiivisesta tutkimustekniikasta auttaa se ajantasaistamaan 

tutkimustietoa tarjoamatta kuitenkaan varsinaista analyyttistä tulosta. Narratiivista kat-

sausta onkin käytetty paljon muun muassa opetuksen aloilla. Sen avulla voidaan mah-

dollistaa sellaisen ajankohtaisen tiedon tuottaminen, johon ei muun tieteellisen kirjalli-

suuden avulla aina pystytä. (Salminen 2011: 13.) 

Edellä mainitut Stolt, Akselin & Suhonen (2016: 23) ovat määritelleet kirjallisuuskatsauk-

selle viisi eri vaihetta, joita kuvaamme kuviossa 1. 
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 Kirjallisuuskatsauksen viisi vaihetta (Stolt, Akselin & Suhonen   
2016). 

Edellä mainittu kuvio 1. ohjasi tämän opinnäytetyömme työstämistä vaiheittain. Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa teoreettinen viitekehys valittiin vastaamaan tutkimusongelmaa. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen kirjallisuus tai muu lähdemateriaali ei ole yli 10 vuotta van-

haa. 

5.2 Aineistonkeruu ja valintakriteerit 

Aineistoa valittaessa muodostimme kriteeristön, jonka avulla aineisto valittiin. Tämä hel-

potti työskentelyämme ja rajasi laajaa aineistoa. Tämä kriteeristö on kuvattu alla ole-

vassa taulukossa (taulukko 1.) 

Taulukko 1. Aineiston valintaan vaikuttavat kriteerit 

Hyväksyntä kriteerit Hylkäyskriteerit 

Vuonna 2010 tai sen jälkeen julkaistut tutki-
mukset 

2010 vuotta aiemmin julkaistut tutkimukset 

Suomen- ja englanninkieliset tutkimukset Muun kuin suomen – tai englanninkieliset tutki-
mukset 

Tutkimus liittyy työhyvinvointiin tai eettiseen 
kuormitukseen hoiva- ja hoitoalalla 

Tutkimus ei liity työhyvinvointiin tai eettiseen 
kuormitukseen hoiva – ja hoitoalalla 

Maksuttomana saatava tutkimus Maksulliset tutkimukset 

1. Tutkimusongelman 
määrittäminen

2.Aineiston valinta

3.Tutkimusten arviointi4. Aineiston analysointi

5. Raportointi
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Tieteellisestä tietokannasta löytyvä tutkimus Ei-tieteellisestä tietokannasta löytyvä tutkimus 

Tutkimusympäristö ikääntyneiden hoiva- ja 
hoitopalvelussa tai vanhustyötä käsittävä muu 
tutkimus 

Tutkimusympäristönä paikka, jossa ei ole ikään-
tyneiden hoivaa- ja hoitoa  

 

Lähdimme etsimään eri tietikannoista tutkimuskysymykseemme vastaavia tutkimuksia 

yllä esiin tuomaamme kriteeristöä hyödyntäen. Kuten aikaisemmin totesimme, aihee-

seen löytyi aineistoa varsin laajasti. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui suomen- ja eng-

lanninkielisiä tutkimuksia, joita kävimme yhdessä läpi ja valikoimme niistä parhaiten tut-

kimuskysymykseemme vastaavia tutkimuksia. 

Olemme koonneet valikoidut tutkimukset alla olevaan taulukkoon (taulukko 2.) Tuomme 

esiin myös käyttämämme tietokannat, hakusanat ja osumat. 

Taulukko 2. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitu tutkimusaineisto 

Tietokanta Hakusana(t) Osumat Hyväksytty Nimike 

Google Eettinen kuor-
mitus, hoi-
danko oikein 

572 1 Hoidanko oikein 

Molander, Gustav 2011 

Google 
Scholar 

Työhyvinvointi-
tutkimus hoi-
toalalla  

260 1 Hoidon laatu ja hoitohenki-
lökunnan työhyvinvointi te-
hostetun palveluasumisen 
yksiköissä 

Monthan, Mervi 2011 

Finna Työhyvinvointi 
vanhustyössä 

2645 1 Tunteet, johtaminen ja työ-
hyvinvointi – Työntekijöi-
den, esimiesten ja ylimmän 
johdon kokemuksia van-
hustyössä. 

Hynninen, Outi 2016 

ScienceDi-
rect 

Gerontological 
nursing and 
care AND Eth-
ics AND well-
being at work 
AND ethical 
burden 

249 1 Ethical frameworks for 
complex medical decision 
making in older patients: A 
narrative review 

Lidewij van Bruchem-
Visser, Rozemarijn, Van 
Dijk, Gert, De Beaufort, 
Inez & Mattace-Raso, Fran-
cesco 2020 
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Finna Työhyvinvointi 
hoitotyössä 

110 1 Hoitajien työajan merkitys 
asiakkaiden elämänlaa-
dulle vanhusten ympärivuo-
rokautisessa hoidossa 

Räsänen, Riitta 2017 

Finna Eettinen kuor-
mittuneisuus, 
etiikka 

5 1 Hoitohenkilöstön eettinen 
kuormittuneisuus ja sen yh-
teys työuupumukseen: 
Työn merkityksellisyys yh-
teyttä muuntavana tekijänä 

Simelius, Susanne & Turu-
nen, Reeta 2020 

PubMed Ethical burden, 
elderly care 

39 1 Perceptions of conscience, 
stress of conscience and 
burnout among nursing 
staff in residential elder 
care 

Juthberg, Christina, Eriks-
son, Sture, Nordberg, 
Astrid & Sundin, Karin 2010 

PubMed 

 

Ethical burden, 
elderly care 

39 1 Ethical issues experienced 
by healthcare workers in 
nursing homes: Literature 
review 

Preshaw, Dedorah HL, Bra-
zil, Kevin, McLaughlin, 
Dorry & Frolic, Andrea 
2016. 

Medic Eettinen kuor-
mitus, geronto-
loginen hoiva 
ja hoitotyö 

43 1 Vanhuspalveluiden henki-
löstö ja työn tuloksellisuus 
rakennemuutoksessa 

Vehko, Tuulikki, Josefsson, 
Kim, Lehtoaro, Salla & Si-
nervo, Timo 2018 

MetCat Finna Hoivatyö 329 1 Hoivatyö muutoksessa: 
suomalainen vanhustyö 
pohjoismaisessa vertai-
lussa. 

Kröger, Teppo, Van 
Aerschot, Linaa & 
Puthenparambil, Jiby 
Mathew 

 

Olemme koonneet valikoidut tutkimukset yllä olevaan taulukkoon (taulukko 2.) Tuomme 

esiin myös käyttämämme tietokannat, hakusanat ja osumat. 
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5.3 Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneet tutkimukset sekä tutkielmat 

Kirjallisuuskatsaukseemme valikoitui yhteensä kymmenen (10) tutkimusta, joista kolme 

oli englanninkielisiä. Kaikissa tutkimuksissa käsitellään eettistä kuormitusta tai eettiseen 

kuormitusta aiheuttavia tekijöitä. Kaikki tutkimukset sekä tutkielmat on toteutettu viimei-

sen 10 vuoden aikana. Tutkimukset toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. 

Gustav Molanderin vuosina 2009 – 2011 toteuttama tutkimushanke käsittelee vanhus-

työssä työskentelevien hoitajien eettistä kuormitusta silloin, kun resurssit sekä asiakas-

määrät eivät kohtaa. Tutkimushanke toteutettiin osallistuvalla havainnoinnilla sekä yk-

silö- ja ryhmähaastatteluina. Tuloksia hyödyntämällä syntyi eettisen kuormituksen itsear-

viointimenetelmä työntekijöiden käyttöön. (Molander 2011.) 

Mervi Monthanin pro gradu tutkielmassa vuonna 2011 tarkasteltiin työhyvinvoinnin sekä 

hoidon laatua kolmessa tehostetun palveluasumisen yksikössä. Tarkastelussa tutkittiin 

myös työhyvinvoinnin välillä olevaa yhteyttä. Tutkimukseen osallistui niin tehostetun pal-

veluasumisen asiakkaita, kuin työntekijöitäkin. Työntekijät osallistuivat täyttämällä työ-

hyvinvointikyselyn. Asiakkaat haastateltiin käyttäen strukturoitua haastattelulomaketta. 

Ennen haastattelua asiakkaat suorittivat MMSE-testin, jossa haastatteluun osallistumi-

sen poissulkukriteerinä oli pisteet 15/30. Tutkimusmuotona oli kysely-/haastattelututki-

mus. (Monthan 2011.) 

Vuonna 2016 Hynninen tarkasteli pro gradututkielmassaan kokemuksia johtamisesta, 

työhyvinvoinnista sekä tunteista työelämässä vanhustyössä. Vertailua käytiin vanhus-

työn parissa työskentelevien eri tason toimijoiden, kuten työntekijöiden, esimiesten ja 

ylimmän johdon välillä. Tutkielma toteutettiin kahdessa vaiheessa, jossa ensimmäinen 

vaihe oli ryhmähaastattelu. Toinen vaihe toteutettiin teemahaastatteluina, jossa hyödyn-

nettiin ensimmäisessä vaiheessa esiin nousseita tekijöitä: dialogisuutta, johtamista ja 

pelisääntöjä. (Hynninen 2016.) 

Eettistä kuormitusta sekä keinoja näissä tilanteissa toimimiseen tutkittiin Alankomaissa 

vuonna 2020. Tutkimuksen näkökulmana oli väestön ikääntyminen sekä eettisen pää-

töksen teon lisääntyminen työntekijöiden keskuudessa. Tavoitteena tutkimuksella oli eet-

tisen raamin rakentaminen, jota voitaisiin hyödyntää jouduttaessa eettisesti kuormittaviin 

tilanteisiin. (Lidewij van Bruchem-Visser, Van Djik, Beaufort & Mattace-Raso 2020.) 
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Räsänen tutki vuonna 2017 hoitajien työajan ja ikääntyneiden elämänlaadun välistä vai-

kutusta. Tutkimus oli ensimmäinen laatuaan ja näkökulmana ikääntyneiden hyvä elä-

mänlaatu palveluasumisessa. Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa hoitajien työnkuvaan 

liittyviä työtehtäviä sekä parantaa ajankäyttöä välittömän hoitotyön osalta. Eettistä kuor-

mitusta todettiin lisäävän välillisten hoito- ja hoivatehtävien lisääntyminen, muun muassa 

kodinhoidolliset tehtävät, jotka veivät aikaa pois asiakkaalta. (Räsänen 2017.) 

Simelius ja Turunen tarkastelivat pro gradu- tutkimuksessaan vuonna 2020 eettistä kuor-

mitusta ja sen yhteyttä työuupumukseen. Yksi tarkastelun kohde oli omantunnon stressin 

voimakkuus eettisesti haastavissa tilanteissa. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella. 

Hyväksyttyjä vastauksia tuli 735 kappaletta. Tutkimusympäristönä oli potilastyötä tekevät 

hoitajat. (Simelius & Turunen 2020.) 

Ruotsissa vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin vanhustyön hoitajien näke-

myksiä muun muassa omastatunnosta, omantunnonstressistä sekä työssä uupumi-

sesta. Tutkimus perustui vuonna 2003 tehtyyn kyselyyn, jonka tulokset kannustivat tut-

kimaan tarkemmin aihetta uudelleen vuonna 2010. (Juthberg, Eriksson, Norberg & Sun-

din 2010.) 

Vuonna 2015 toteutettu monikansallinen kirjallisuuskatsaus tutki kokemuksia eettisestä 

kuormituksesta hoitajien kokemana hoivakodeissa. Kirjallisuuskatsaus käsitteli Kana-

dassa sekä Englannissa tehtyjä tutkimuksia. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli sel-

vittää hoitajien sekä hoiva-avustajien kokeman eettisen kuormituksen aiheuttavia teki-

jöitä. (Preshaw, Brazil, McLaughlin & Frolic 2016.) 

Vehko, Joseffson, Lehtoaro & Sinervo selvittivät Työsuojelurahaston sekä Terveyden ja 

hyvinvointilaitoksen kanssa yhteistyössä ikääntyneiden hoivan -ja hoidon rakennemuu-

toksien vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin sekä hoidon laatuun. Rakennemuutok-

sella raportissa tarkoitetaan laitoshoidosta luopumista ja siirtymistä kodinomaiseen pal-

veluasumiseen. Tutkimus toteutettiin yhdistämällä henkilöstökysely sekä vanhuspalve-

lulain seurantatiedot. Henkilöstökyselyllä oli kartoitettu työn kuormittavuutta, työyhteisön 

toimivuutta, rasitusoireita, johtamista sekä hoidon laatua. Tarkoituksena oli selvittää työ-

yhteisöjen kuormittuneisuutta, hyvinvointia sekä toimivuutta. 
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NORDCARE2-tutkimushanke toteutettiin vuonna 2015 uusintatutkimuksena vuoden 

2005 tutkimuksesta, Teppo Krögerin, Lina Van Aerschotin sekä Jiby Mathew Puthenpa-

rambilin toimesta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa. Tutkimus toteutettiin 

Suomessa JHL:n Tehyn sekä Superin vanhustyötä tekevien jäsenkunnassa satunnais-

otoksena. Otantaan valikoitui niin yksityisellä kuin julkisella puolella työskenteleviä. Tut-

kimushankkeesta oli poissuljettu sairaanhoitajat työnkuvan erilaisuuden vuoksi eri mai-

den välillä. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli selvittää vanhustyön kipukohdat sekä 

millaista kehitystä kymmenessä vuodessa oli tapahtunut. Tavoitteena oli myös vertailla 

Pohjoismaiden välistä eroa vanhustyössä. 

5.4 Aineiston analyysi 

Analyysi menetelmäksi valitsimme tähän kirjallisuuskatsaukseen teemoittelun, jossa tee-

moja luodaan sekä ryhmitellään teoriaan pohjaten. (Kamk n.d; KvaliMOTV n.d.)  Tee-

maksi voidaan kutsua aihetta, joka toistuu aineistossa jossakin muodossa. (Koppa 

2016.) Tässä työssä teemat (kuvio 2.) muodostettiin taulukoinnin avulla, jossa havain-

noidaan eettiseen kuormituksen aiheuttavia piirteitä. Teemoista tehtiin sekä ylä- ja ala-

käsitteet. 
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Aineiston analysoiminen aloitettiin lukemalla valikoituja tutkimuksia läpi. Luettuamme 

kaikki tutkimukset aloimme etsimään ja vertaamaan tutkimuksissa esiin nousseita tär-

keitä huomioita tutkimuskysymykseemme liittyen. 
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6 Tulokset 

6.1  Eettinen kuormitus 

Eettinen kuormitus koetaan ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä työhyvinvointia alenta-

vaksi tekijäksi. Eettiseen kuormitukseen vaikuttavat useat asiat niin organisaatio-, työyh-

teisö- kuin yksilötasolla. Eettinen kuormitus on myös vahvasti läsnä hoiva- ja hoitotyössä. 

Vanhustyön profiili jo itsessään aiheuttaa eettistä kuormitusta (Molander 2011). 

Useissa tutkimuksissa nousi esiin omatuntostressi sekä sen vaikutus työssä jaksami-

seen ja jopa suoranaisesti asiakastyöhön. Tutkimuksissa nousi esiin myös ristiriitaiset 

vaatimukset sekä tilanteet, jotka koettiin resurssipulan, kiireen ja kustannustehokkuuden 

aiheuttamaksi. Lisäksi työyhteisön eettisten periaatteiden sekä ohjeiden ristiriitaisuus 

sekä aiheeseen kouluttamisen puutteellisuus aiheuttavat myös eettistä kuormitusta. (Si-

melius & Turunen 2020; Preshaw, Brazil, McLaughlin & Frolic 2016; Molander 2011.) 

Huonoa omaatuntoa yritetään myös lievittää selittämällä esimiehelle kiireessä jääneitä 

tekemättömiä tehtäviä (Molander 2011). 

Myös hoitolinjausten tekeminen kuoleman lähestyessä sekä kuolevan ikääntyneen hoito 

aiheuttaa omatuntostressiä sekä eettistä kuormitusta. Etiikan teoriat hyve-, hyöty-, ja 

seurausetiikka ohjaavat ajatuksia. Näissä tilanteissa joudutaan tekemään syvällistä poh-

dintaa, mikä on oikein ja inhimillistä. Myös antibioottien sekä kipulääkkeiden käyttö elä-

män viimeisessä vaiheessa aiheutti tutkimuksen mukaan runsasta pohdintaa työnteki-

jöillä ja näkemyserojen ilmentyessä, eettistä kuormaa. Molanderin tutkimustuloksien mu-

kaan, ikääntyneemmät hoitajat olisivat myönteisempiä elämää ylläpitävään hoitoon, joka 

saattaisi johtua lyhyemmästä aikaetäisyydestä omaan kuolemaan. (Molander 2011.) 

Omaisyhteistyö sekä omaisten vaihtuvuus ja heidän luoma paine tuottavat eettistä kuor-

mitusta (Hynninen 2016). Omaisten vaatimusten ristiriitaisuus lääkäreiden, sairaanhoi-

tajien sekä lähihoitajien näkökulmien kanssa aiheuttaa toimimista vastoin omaatuntoa. 

Lääkäreistä jopa 71 % ja sairaanhoitajista 68 % kokee joutuvansa toimimaan vastoin 

omaatuntoaan omaisten vaatimusten vuoksi. Kuitenkin kolmannes hoitajista kokee kuo-

levalle aloitettavan nesteytyksen omaisten pyynnöstä olevan hyväksyttävä asia, mikäli 

kuoleva ei siitä erityisesti kärsi. (Molander 2011.) 
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Vehko ym. tuovat esiin tutkimuksessaan ylikuormittumisen oireilun, joka näkyy työyhtei-

sössä sitoutumattomuutena, halukkuutena vaihtaa työpaikkaa, rasitusoireina sekä sai-

rauslomina (Vehko ym. 2018). Räsänen toteaa tutkimuksessaan henkilökunnan määrän 

olevan toissijainen asia, mikäli henkilökunta on työhönsä sitoutunutta, koulutettua ja py-

syvää (Räsänen 2017). 

Myös vahvat persoonat ja ristiriidat työntekijöiden näkemyksissä työyhteisön sisällä saat-

tavat aiheuttaa eettistä kuormitusta sekä omantunnon stressiä (Molander 2011). Lisäksi 

ammatilliset näkemyserot sekä arvostuksen puute sosiaali- ja terveysalojen välillä kuor-

mittaa työyhteisöä (Räsänen 2017). 

6.2 Työuupumus 

Työssä uupuminen on todennäköisempää niissä kunnissa, joissa palvelurakenne tukee 

ikääntyneiden kotona asumista. Henkilöstöresurssit sekä työn vaativuus eivät kohtaa, 

mikä vaikuttaa työssäjaksamiseen sekä työuupumiseen. Myös eettisen kuormittuneisuu-

den kokeminen aiheuttaa työssä uupumista. (Vehko ym. 2018; Simelius & Turunen 

2020.) Muihin pohjoismaihin verrattuna, Suomessa on henkilöstömitoitus matalin (Krö-

ger, Van Aerschot & Puthenparambil 2018: 80). Mitä suurempana eettinen kuormitus ja 

taakka koetaan, sitä todennäköisimmin työntekijät siirtyivät muualle töihin. Noin 40 % 

lähi- ja perushoitajista onkin vakavasti harkinnut alan vaihtoa (Molander 2011; Kröger, 

Van Aerschot & Puthenparambil 2018: 81). 

Työssä uupumista lisäsi myös asiakkaiden hoidollisuus sekä hoivan- ja hoidon laatu. 

Työntekijöiden uupuminen vaikuttaa työnlaatuun ja heikko työnlaatu taas vaikuttaa muun 

muassa omantunnon kautta työssä jaksamiseen sekä uupumiseen. Myös omien arvojen 

ja omaatuntoa vastaan toimiminen koettiin lisäävän työssä uupumista. Etenkin, kun työn-

tekijällä on huoli asiakkaalle aiheutuvista riskeistä heikon työnlaadun vuoksi. (Monthan 

2011; Molander 2011; Kröger, Van Aerschot & Puthenparambil 2018: 80.) 

6.3 Johtaminen 

Yhdeksi keskeisimmäksi eettistä kuormitusta aiheuttavaksi pääteemaksi tutkimuksissa 

nousi johtaminen. Eettistä kuormitusta aiheuttavia alateemoja johtamisessa oli tunnejoh-

taminen sekä tiedonkulku ja tiedottaminen. Tiedon jalkauttamisessa sekä asioiden 

eteenpäin viemisessä on eroja esimiesten kesken. Työntekijät kokivat myös omat vai-
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kuttamismahdollisuudet johtamisen keinoihin vaikeana. (Hynninen 2016.) Vaikuttamis-

mahdollisuudet ovat heikentyneet entisestään vuosikymmenen aikana (Kröger, Van Aer-

schot & Puthenparambil 2018: 67). 

 

Myös vaikuttaminen oman työn sekä tiimin kehittämiseen koettiin hankalana. Johtami-

nen sekä kehittäminen koettiin epäoikeudenmukaisena ja tämän koettiin tapahtuvan 

suurimmaksi osin ylhäältä alaspäin. (Vehko ym. 2018.) 

Tunnejohtamisen merkityksen ymmärtäminen sekä tietoisuus tunteiden vaikuttamisesta 

työhön esimiestasolla, lisäisi työhyvinvointia sekä myös työyhteisön hyvinvointia. Tähän 

Hynninen pohtii tuloksissaan henkilöstöalan ammattilaisten hyödyntämistä. Tunnejohta-

misessa korostuukin eri persoonien tunnistaminen sekä johtamisen eri keinojen ja tapo-

jen hyödyntäminen. Tässä on huomioitava työntekijöiden voimavarojen hyödyntäminen 

oikein sekä työyhteisön kokemus oikeudenmukaisuudesta sekä tasapuolisuudesta. 

(Hynninen 2016.) 

6.4 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen käsite, johon vaikuttavat useat eri tekijät (STM n.d.). 

Työhyvinvointia tutkittaessa, useissa tutkimuksissa nousi esiin työhyvinvoinnin sekä 

henkilöstöresurssien yhteys.  Resurssien ollessa riittävät, koetaan työnlaatu paremmaksi 

sekä vähemmän kuormittavaksi, joka lisää työhyvinvointia ja työn nautinnollisuutta. 

(Monthan 2011.) Myös välillisen sekä välittömän työn erottelu sekä osaamisen oikein 

kohdistaminen lisäsi tutkimusten mukaan työhyvinvointia. Myös työnkierron sekä koulut-

tautumisen tärkeys tunnistettiin (Hynninen 2016). Välilliseksi työksi katsotaan muun mu-

assa astia- ja vaatehuolto sekä tilaukset ja tavaroiden paikalleen laitto (Räsänen 2017). 

Työmäärä koetaan myös liian suureksi, johon vaikuttavat edellä mainitut välilliset työteh-

tävät. 

 

Tämän lisäksi asiakkaiden hoidollisuus on merkittävässä roolissa. Asiakkaiden toiminta-

kyvyn ollessa hyvä ja näin ollen hoidollisuuden ollessa pienempi, työssä hyvinvointi ko-

ettiin paremmaksi. Tutkimuksissa tuli ilmi fyysisen työnkuormittavuuden sekä työhyvin-

voinnin yhteys. Fyysisesti kuormittuneimmat työntekijät tuottavat huonolaatuisempaa 

hoivaa sekä kokevat laadultaan heikompaa työhyvinvointia sekä motivaatiota. (Monthan 

2011.) Esimiehet ovat tietoisia resurssipuutoksista sekä pyrkivät huolehtimaan työnteki-

jöiden jaksamisesta muun muassa muistuttamalla taukojen tärkeydestä. Tauot kuitenkin 

koetaan kuormittavana tilanteena, jolloin jotain jää tekemättä. (Hynninen 2016.) 
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Hynninen (2016) tuo tutkimuksen tuloksissa esiin myös konflikteihin puuttumisen työyh-

teisössä sekä asian esille ottamisen haasteet. Dialogisuus ilmapiiriongelmissa sekä kon-

flikti tilanteissa koettiin vajavaiseksi. Esimiesten rooli koetaan merkittävänä näissä tilan-

teissa, ja heidän koettiinkin vaihtelevasti olevan mukana purkamassa konflikti tilanteita. 

(Hynninen 2016.) Myös esimiesten palautteen antamisen vaikutus oli merkittävä, joka 

koettiin tärkeänä osana työhyvinvointia. Esimiesten antama tuki, saatavilla olo sekä hei-

dän ollessa helposti lähestyttäviä, koettiin merkittäväksi tekijäksi työhyvinvoinnin näkö-

kulmasta. (Monthan 2011.) 
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7 Johtopäätökset 

7.1 Yhteenveto 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat eettistä kuor-

mitusta ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli edis-

tää työhyvinvointia sekä jaksamista ja vähentää eettistä kuormitusta aiheuttavia tilan-

teita. 

Tuloksista päätellen eettistä kuormitusta aikaansaavat useat eri tekijät, ja opinnäytetyön 

teemat nivoutuvatkin lujasti yhteen. Tuloksista nousi kehittämistarpeiksi eettisten peri-

aatteiden tietoon saattaminen sekä työyhteisön sitouttaminen näihin. Eettisissä tilan-

teissa toimimiseen olisi myös hyvä kouluttaa työntekijöitä, jolloin tilanteen tullessa eteen, 

olisi päätöksen teko kevyempää eikä eettisesti niin kuormittavaa. 

Myös työyhteisöön luotavat pelisäännöt sekä dialogisuuden hyödyntäminen niin arjessa 

kuin konflikti tilanteissa lisäisi työssäjaksamista. Työhyvinvoinnin lisäämiseksi ikäänty-

neiden hoiva- ja hoitotyössä, olisi tutkimusten mukaan hyvä keskittyä keskeisiin työhy-

vinvoinnin tekijöihin. Ohjaavana mallina vanhuspalveluiden yksiköissä voisi toimia työ-

hyvinvoinnin portaat (liite 1.), jossa johtajuus kulkee portaiden vierellä tukien terveyttä, 

turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, arvostusta sekä osaamista. (Työturvallisuuskeskus n.d.) 

Myös esimiesten saavutettavuutta sekä johtamisen avoimuutta olisi syytä lisätä, jotta 

työyhteisössä oikeudenmukaisuuden sekä tasavertaisuuden kokemus lisääntyisi. Li-

säksi tiedon jalkauttamista ja tiedottamista olisi lisättävä, jotta vaikuttamismahdollisuudet 

omaan työhön tulisi helpommaksi. 

Tunnejohtamisen merkitys esimiestyössä on suuri. Työntekijä on nähtävä kokonaisval-

taisena ihmisenä, jolloin hänen elämässään on muitakin rooleja kuin työntekijä. On myös 

ymmärrettävä henkilökohtaisen elämän käännekohtien sekä vastoinkäymisten vaikutus 

esimerkiksi työhyvinvointiin tai työkykyyn. Tutkimuksissa nousi esiin johtajien koulutus-

tarve tunnejohtamisen taitoihin, jossa tarvitaan muun muassa psykologista sekä ihmis-

lähtöistä johtamista. 

Yksi keskeisimmistä eettistä kuormitusta aiheuttavista tekijöistä oli resurssipula, kiire 

sekä työn moninaisuus. Työntekijät kokevat välillisen työn kuormittavan työtä kohtuutto-

masti. Työntekijöiden työajan käyttö välilisiin työtehtäviin, joihin sisältyy kodinhoidon 
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omaisia tehtäviä, etenkin pyykki- ja astiahuolto sekä siivous olisi hyvä järjestää muulla 

tavoin, jolloin hoitajien työaika kohdentuisi suoraan hoito-, ja asiakastyöhön. Tämä ta-

kaisi asiakaslähtöisempää sekä parempaa elämänlaatua hoiva- ja hoitoyksiköissä. 

Tämä taas tukisi työhyvinvointia, kun työntekijä kokee tekevänsä työnsä laadukkaam-

min, jolloin ei synny esimerkiksi omantunnonstressiä. (Räsänen 2017.) 

7.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu noudattaen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vaati-

muksia sekä samalla noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Opinnäytetyön tiedonha-

kumenetelmät sekä tutkimus-, ja arviointimenetelmät ovat olleet tieteellisesti sekä eetti-

sesti oikein. Viittaamalla muiden tutkijoiden töihin, olemme tehneet sen asianmukaisella 

tavalla sekä olemme raportoineet niiden tuloksia ymmärrettävällä tavalla. 

Eettistä kuormittavuutta on tutkittu varsin paljon, mutta koemme että vanhustyössä työs-

kentelevien hoitajien eettistä kuormittavuutta ja siihen vaikuttavia seikkoja on hyvä tutkia 

lisää. Kirjallisuuskatsaukseemme ei tarvinnut tutkimuslupaa, sillä emme tuo tässä kirjal-

lisuuskatsauksessa esille kenenkään henkilöllisyyttä tai muita tunnistetietoja. Käyttä-

mässämme kymmenessä (10) tutkimuksessa tulee esille hyvin samakaltaista tutkimus-

tietoa eettiseen kuormittavuuteen liittyvistä seikoista, vanhusten parissa työskentelevien 

hoitajien kokemana. Kaikki tämän opinnäytetyön tulokset perustuvat aiemmin tehtyihin 

tutkimuksiin. 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoidut tutkimukset ovat peräisin luotettavista tietokannoista 

ja mukana oli myös kolme englanninkielistä tutkimusta. Pääosin tutkimuksemme olivat 

suomalaisia ja valikoituivat mukaan sisäänottokriteerit huomioiden. Tutkimuksia oli run-

saasti, mutta valikoimme parhaiten tutkimuskysymykseemme vastaavat tutkimukset 

analysoitaviksi. Englanninkielisten tutkimusten kohdalla valintakriteereihin vaikutti tutki-

muksen helppo suomennettavuus sekä sen ymmärtäminen. 

Tutkimukset luettiin yhdessä läpi ja tarvittaessa toistettiin lukukertoja useampaan ker-

taan. Toimme yhdessä esille tutkimuksista esiin nousseita teemoja, joita aloimme ana-

lysoimaan pitäen mielessä tutkimuskysymyksemme, koko prosessin ajan. 
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7.3 Jatkotutkimusaiheet 

Kirjallisuuskatsauksessamme käytetyn tutkimusaineiston tulosten perusteella eettisen 

kuormituksen jatkotutkimusten tarpeellisuus on ilmeinen. Kuten aikaisemmin tulikin 

esille, eettistä kuormitusta on tutkittu laajasti, mutta varsinaista gerontologista hoiva- ja 

hoitotyötä tekevien eettistä kuormitusta varsin vähän. 

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella voimme nostaa esiin muutamia selkeästi tut-

kimuksista esiin nousseita seikkoja. Eettistä kuormitusta tarkastellessamme, voimme to-

deta eettisen kuormituksen aiheuttajissa esimies- ja johtamistyön ongelmat. Esimiesten 

ja organisaatioiden johdon eettistä kuormitusta olisi tärkeää mielestämme selvittää, jol-

loin saataisiin vastauksia esimiestyön ja johdon eettisen kuormituksen vaikutuksista hei-

dän alaisuudessaan toimivien työtekijöiden eettisen kuormituksen kokemuksiin. 

Toisena jatkotutkimusaiheena pohdimme muiden terveys- ja sosiaalialan ammattiryh-

mien eettistä kuormitusta ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä. Räsänen (2017) ja Molan-

der (2011) ovatkin tuoneet esiin eri ammattiryhmien väliset ristiriidat esimerkiksi näke-

myksissä vaikeissa päätöksentekotilanteissa. Jännitteitä on havaittu muun muassa eri 

ammattiryhmien välisissä keskusteluissa. Professionaalisen hoidon arvostus koetaan 

sosiaalipalveluiden hoivaa korkeampana. 

Tarve edellä mainituille jatkotutkimuksille on mielestämme tärkeä, sillä eettisen kuormi-

tuksen vaikutukset näkyvät ennen kaikkea hoivan- ja hoidon laadussa. Ammattitaitoisten 

ja motivoituneiden työntekijöiden tarve on gerontologisessa hoiva- ja hoitotyössä kiista-

ton, sillä ikääntyneiden määrä Suomessa kasvaa, jolloin myös hoivan- ja hoidon tarve 

lisääntyy. 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksista ilmenee johtamisen merkitys sekä vaikutus asiakastyy-

tyväisyyteen, työssä jaksamiseen sekä työhyvinvointiin. Tätä olisikin hyvä selvittää tar-

kemmin, millaista on hyvä johtajuus sekä mitkä tekijät tukevat hyvää johtamista. 

Geronomin laaja-alaisen gerontologisen osaamisen hyödyntäminen entistä paremmin 

tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä vanhustyössä voisi tuoda helpotusta eetti-

seen kuormitukseen. Geronomin työtä ohjaa pitkälti eettinen toiminta, itsemääräämisoi-

keuden kunnioittaminen sekä ihmislähtöisyys. Ikääntyneiden palveluja kehitettäessä, oli-

sikin tärkeää ensisijaisesti huomioida asiakas- sekä ihmislähtöisyys, ei talous tai organi-

saatio näkökulma. Geronomin ymmärrys ihmisestä kokonaisvaltaisena yksilönä, jolla on 



35 

 

 

monia eri ulottuvuuksien tarpeita ja rooleja elämässä, tukisi muun muassa johtamista 

sekä työntekijän psyykkistä, sosiaalista, fyysistä ja henkistä toimintakykyä. 

Suomessa vanhustyö on kriisissä. Vanhustyö ei juurikaan houkuta uusia ihmisiä alalle 

muun muassa huonon palkkauksen sekä maineen ja heikon arvostuksen vuoksi. Kuiten-

kin vanhusten määrä on lisääntymässä tulevaisuudessa merkittävästi. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita, että vanhukset olisivat terveempiä, vaikka elinajan odotus onkin kasvanut. 

Tämä lisää painetta uusien työntekijöiden houkuttelulle alalla, etenkin eläköitymisen 

vuoksi poistuu suuri määrä hoitajia. Geronomin ymmärrys ikääntyneiden laaja-alaisista 

tarpeista sekä palveluiden kehittämisestä juuri ikääntyneiden tarpeiden mukaan on juuri 

sitä mitä nyt on osattava arvostaa sekä huomioida, jotta ikääntyminen on turvallista, ih-

misarvoista sekä merkityksellistä jokaiselle Suomessa ikääntyvälle. Meillä jokaisella on 

oikeus geronomiin, joka mahdollistaa oman näköisen, merkityksellisen ja arvokkaan ar-

jen, aina elämänkaaren neljänteen ikään saakka. 
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