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1 Johdanto 

Iän käsite on moninainen. Aiemmin on ajateltu ihmisen olevan iäkäs, kun hänestä tulee 

eläkeläinen. Usein iäkkäitä ihmisiä saatetaan määritellä myös iän kautta, esimerkiksi yli 

65-vuotiaat tai yli 75-vuotiaat. Ikääntyneet ovat kuitenkin kirjava ryhmä, varsinkin kun 

ajatellaan terveyttä. Terveydenhoitopalvelujen käytön määrä lisääntyy usein 75–80-vuo-

tiaiden keskuudessa, koska tällöin toimintakyky alkaa usein heikentyä terveysvaivojen 

takia. (Enroth & Halonen 2018.)  

Suomessa ikäihmisten määrä on vuosi vuodelta kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan 

tulevaisuudessa. Ikäihmisten määrän lisääntyminen tulee tulevaisuudessa myös vaikut-

tamaan työntekijöiden määrään, joita tulemme tarvitsemaan vanhustyössä. Tilastokes-

kus (2020) informoi yli 70-vuotiaiden määrän lisääntyneen viimeisen kolmen vuoden ai-

kana 100 000 ihmisellä (Tilastokeskus 2020). Dufvan (2020) mukaan Sitran megatrendit 

ennustavat ihmisten eliniän tulevaisuudessa tulevan nousemaan. Nuoret tulevat ole-

maan läntisessä yhteiskunnassamme vähemmistöä syntyvyyden laskiessa. Tällä tulee 

olemaan vaikutuksia myös väestön huoltosuhteeseen sekä työmarkkinoihin. Ihmiset tu-

levat asumaan lähinnä suurissa kasvukeskuksissa ja väki muualla Suomessa tulee vä-

henemään. Väestön ikääntyminen tuo haastetta terveydenhuollolle, sillä iän mukana tu-

levat vaivat lisääntyvät, joita ovat muun muassa kaatumiset sekä muistisairaudet. Tämän 

seurauksena ennaltaehkäisevän terveydenhuollon roolin tulee korostua. (Dufva 2020: 

22–23.) Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan lisää kuntoutuksen ammattilaisia sekä 

uudenlaisia ratkaisuja kuntoutukseen. Etäkuntoutus tulee varmasti kasvamaan ja kehit-

tymään tulevaisuudessa. Sen tavoite on, että kuntoutuksessa otettaisiin asiakkaan tar-

peet paremmin huomioon, kuntoutukseen osallistumiskynnys alentuisi sekä eriarvoisuus 

lieventyisi maantieteellisistä eroista huolimatta (Keränen 2019). 

Väestön ikääntyessä tulee yhteiskunnan olla muutoskykyinen sekä varautua, että elin- 

ja asuinympäristöt olisivat esteettömiä ja liikkumiseen turvallisia sekä ne tukisivat ikäih-

misten terveyttä ja toimintakykyä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017: 13). Ennusteista, 

joihin kuuluvat väestön ikääntyminen ja ennaltaehkäisevän työn korostuminen voidaan 

päätellä, että myös fysioterapian merkitys vanhustyössä tulee lisääntymään tulevaisuu-

dessa. Tulevaisuuden ikääntyvien fysioterapiassa tulemme tarvitsemaan uusia keinoja 

niin fysioterapiaan kuin työntekijöiden löytymiseenkin. Tämän päiväiset merkit näyttävät, 
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että kilpailu työmarkkinoilla työntekijöistä tulee tulevaisuudessa kasvamaan myös fy-

sioterapiassa varsinkin vanhustyötä ajatellen.   

Fysioterapian ammattilaisten tulisi ennakoida haaste, joka tulee kasvamaan ikääntynei-

den lisääntyessä. Tulisi osata luoda uusia malleja, jolla arvioida toimintakykyä sekä in-

novoida uusia palveluita ikääntyneiden käyttöön. Tärkeää on myös, että fysioterapeut-

tien koulutuksessa edistetään ikäihmisten kuntoutusta, niin tiedollisesti, taidollisesti kuin 

asenteellisestikin. (Suhonen & Kilpinen 2003: 51.) Väestön ikääntymisen myötä tulemme 

tarvitsemaan vanhustyöhön uusia toiminta- sekä ajattelumalleja, jotka kulkevat yli eri 

sektorien, lisäksi yhteistyön merkitystä tulee korostaa niin paikallisesti Suomessa kuin 

Euroopan sisälläkin. Vanhustyöhön uusia toimintatapoja on Suomeen haettu muualta 

Euroopasta, muun muassa Ruotsista, Englannista, Hollannista ja Itävallasta. (Heinonen 

2014: 7, 14.) 

Fysioterapiaopiskelijoiden näkemyksistä vanhuksia tai vanhustyötä kohtaan on tutkittu 

kansainvälisesti. Muiden sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden näkemyksiä vanhuksia 

ja vanhustyötä kohtaan on tutkittu runsaasti Suomessa. Kalu, Abaraogu ja Norman 

(2018) ovat tehneet kirjallisuuskatsauksen vuosina 2000–2016 tehdyistä kansainväli-

sistä tutkimuksista, joissa oli tutkittu fysioterapiaopiskelijoiden asenteita vanhuksia koh-

taan. Tämän mukaan fysioterapiaopiskelijoilla oli myönteinen suhtautuminen ikäänty-

neitä kohtaan. Mutta kuitenkin halu työskennellä ikääntyneiden parissa oli varsin heikkoa 

fysioterapiaopiskelijoiden keskuudessa.  (Kalu & Abaraogu & Norman 2018: 74, 86.)  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena on selvittää, mitä tällä hetkellä Suo-

malaiset fysioterapiaopiskelijat ajattelevat vanhuksista ja vanhustyöstä. Haluavatko fy-

sioterapiaopiskelijat hakeutua vanhustyöhön valmistumisensa jälkeen. Muuttuvatko fy-

sioterapiaopiskelijoiden asenteet vanhuksia tai vanhustyötä kohtaan opiskelujen ja työ-

harjoittelun aikana. Lisäksi tavoitteena on löytää keinoja, miten vanhustyön houkuttele-

vuutta voitaisiin lisätä fysioterapiaopiskelijoiden keskuudessa sekä saada tietoon mitä 

fysioterapiaopiskelijat ajattelevat fysioterapeutilta vaadittavan vanhustyössä.  

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä esittelen vanhustyön nykytilaa, kuntoutusta 

ja fysioterapiaa vanhustyössä sekä aiempien tutkimusten tuloksia. Menetelmä tässä tut-

kimuksellisessa kehittämistyössä on kvantitatiivinen. Aineisto on kerätty sähköisen ky-

selylomakkeen avulla fysioterapiaopiskelijoilta. Kyselyn tulokset ja johtopäätökset esitel-

lään tässä työssä. Näiden pohjalta on pidetty kehittämistyöpaja Helsingin kaupungin ja 
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Metropolian Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Tämän kehittämistyöpajan tar-

koituksena oli löytää uusia keinoja työelämän ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön sekä 

keinoja, joilla lisätä vanhustyön houkuttelevuutta fysioterapiaopiskelijoiden keskuu-

dessa. Tilaisuuden tulokset raportoidaan työssä. 
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2 Ikääntyvä Suomi ja vanhustyö 

Suomi ikääntyy. Suomen ikääntymisellä ei tarkoiteta vain ikääntyneiden määrän lisään-

tymistä, vaan murrosta, jossa koko väestörakenne elää. Suuret ikäluokat jäävät eläk-

keelle ja ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan. Samaan aikaan lapsien ja työikäisten 

määrä vähenee, syntyvyyden ja kuolleisuuden laskiessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013: 13.) Rissanen ym. (2018) kirjoittaa Eurostat eli EU:n tilastotoimisto arvioi Suomen 

olevan ikääntymisessä kärkisijoilla EU:n maiden ikääntymisiä vertailtaessa (Rissanen & 

Parhiala & Hetemaa & Kekkonen & Knape & Ridanpää & Rintala & Sihvo & Suomela & 

Kannisto 2018: 8). Suomessa väestön ikääntyminen on merkittävää tulevina vuosina, 

sillä väestöennusteen mukaan vuodesta 2010 vuoteen 2030 tulee yli 75-vuotiaiden 

määrä kasvamaan 400 00:lla (Vehko & Josefsson & Lehtoaro & Sinervo 2018: 11). Tämä 

väestön ikääntyminen lisää haasteita sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuu-

dessa, kun työikäisten määrä vähenee suhteessa ikääntyneisiin (Rissanen ym. 2018: 8). 

Sosiaali- ja terveysala on merkittävä työllistäjä Suomessa. Vuonna 2014 se työllisti 17 

prosenttia työssä käyvistä suomalaisista, joista 88 prosenttia oli naisia. (Tilastoraportti 

2018.) Enemmistö sosiaali- ja terveysalanpalveluiden henkilökunnasta on hoitohenkilös-

töä. Heistä suuri osa työskentelee vanhustyössä, sillä vanhuspalvelut ovat suuri työllis-

täjä. (Vehko ym. 2018: 9, 11.) Krooninen työntekijäpula haastaa ennen kaikkea julkista 

sektoria sosiaali- ja terveysalalla. Ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen etenkin 

kotihoitoon on vaikeaa. Valtiovarainministeriö arvioi, että sosiaali- ja terveydenhuolto tu-

lee tarvitsemaan 2030-luvun puoleen väliin mennessä uusia ammattilaisia noin 200 000. 

Tulevaisuudessa tulee olemaan aina vain haastavampaa löytää ammattitaitoista henki-

lökuntaa varsinkin vanhustyöhön. (Rissanen ym. 2018: 4, 10.) Jo nyt on nähtävissä 

haasteellisuutta henkilökunnan saatavuuden suhteen vanhustyössä. Tulevaisuuden 

henkilöstö saatavuuden heikkenemisen vuoksi tulisi tähän tarttua, jotta tulevaisuudessa-

kin turvataan hyvä vanhustenhoito ja kuntoutus sekä riittävä henkilökunta tilanne, joka 

heijastuu työhyvinvointiin ja työntekijöiden pysyvyyteen.   

Koski ja Lempinen (2020) kirjoittavat, vanhuspalveluiden resurssien vaikuttavan vanhus-

työn laatuun sekä myös houkuttelevuuteen. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 

mielikuviin vanhustyön vetovoimaisuudesta vaikuttaa nykyinen vanhustyö ja sen resurs-

sit. Sosiaali- ja terveysalan valmistuvien opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet ovat 

hyvät, joka tuo haasteita riittääkö työntekijöitä vanhustyöhön. (Koski & Lempinen 2020.) 
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2.1 Vanhustyön tila 

Vanhustyössä suuntaus on enenemässä määrin tukea ikäihmisten kotona asumista. So-

siaali- ja terveysministeriö (2013) kirjoittaa palvelurakenteen muutoksesta vanhusten 

hoidossa. Palvelurakenteen muutoksilla on haluttu vaikuttaa vanhuspalveluista aiheutu-

viin kustannuksiin, ikääntyneiden elämänlaatuun sekä myös palveluiden laatuun. Tavoit-

teena on, että iäkkäiden hoito pyritään lähtökohtaisesti järjestämään kotona tai kotiolo-

suhteita vastaavassa paikassa esimerkiksi palveluasumisessa. Tavoitteena on, että 

hoito järjestetään laitoshoitona vain, kun siihen on lääketieteellisiä perusteita tai se on 

välttämätöntä esimerkiksi ikäihmisen turvallisuutta ajatellen. Palvelurakenteen muutok-

seen liittyy myös ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutustoiminnan kasvatta-

minen sekä monipuolistaminen. Ikäihmisten toimintakyvyn tukemisella sekä kuntoutuk-

sen järjestämisellä on tarkoituksena tukea ikäihmisten kotona asumista.  (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2013: 36–37.) 

Rissanen ym. (2018) mukaan viime aikoina iäkkäiden kotonaan asuvien määrä on li-

sääntynyt. Vuonna 2018 kotona asuvista iäkkäistä 75 prosenttia ei ollut minkään sään-

nöllisen palvelun tai avun piirissä. Asiakkaiden määrä on pysynyt samana kotihoidossa 

sekä ympärivuorokautisissa hoivapaikoissa. Tehostettu palveluasuminen on lisääntynyt 

varsinkin iäkkäiden muistisairaiden hoidossa. Lisäksi iäkkäitä hoidetaan perhehoidossa 

lisääntyvästi, mutta se on vielä pienimuotoista. Vanhusten palveluissa suurin osa asiak-

kaista ovat kotihoidon asiakkaita, mutta tästä huolimatta työntekijöistä suurin osa on 

työssä ympärivuorokautisissa hoivapaikoissa. (Rissanen ym. 2018: 31–32.) 

Teknologian hyödyntäminen on lisääntynyt vanhustyössä. Heinosen ja Yrjölän (2014) 

mukaan ikäihmisten aktiivisuutta voidaan vahvistaa teknologiaa hyödyntämällä, lisäksi 

teknologian avulla voidaan kasvattaa ikäihmisten osallistumista yhteiskuntaan. Teknolo-

gian uusia ratkaisuja on tärkeä kehittää väestön ikääntymisen takia ja tulisi löytää uusia 

ratkaisuja, joilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista sekä aktiivista elämää. (Heinonen 

& Yrjölä 2014: 110, 114.) Bordin (2019) tutkimuksessa koettiin teknologia lähtöisen kuor-

mituksen olevan yleistä vanhustyössä työntekijänäkökulmasta. Mutta kuitenkin koettiin, 

että teknologialla voisi olla hyvinvointia lisääviä ominaisuuksia niin työntekijöille kuin asi-

akkaillekin.  Teknologialähtöistä kuormitusta voitaisiin vähentää muun muassa riittävällä 

laadukkaalla perehdytyksellä, jota varten olisi järjestetty riittävästi aikaa. Työyhteisössä 

tulisi huomioida, että teknologiaan perehtymisen suhteen työntekijöillä saattaa olla eri-

laisia tarpeita. (Bordi 2019: 32–33.)  
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Kröger, Van Aerschot ja Puthemparambil (2018) kirjoittavat vanhusten hoivatyön olevan 

murroksessa, jossa näkyy kasvava paine suuntautuen kotihoitoon. Kotihoidoissa on 

viime vuosina ollut useimpia muutoksia verrattuna laitoshoitoon. Asiakasmäärät ovat 

nousseet, on esiintynyt jatkuvia vajauksia henkilökunnan suhteen sekä muistisairaat asi-

akkaat ovat lisääntyneet. Positiivisen muutoksen he huomasivat myös kotihoidossa ta-

pahtuneen. Kuormittavat nostot olivat hieman vähentyneet, koska apuvälineiden saami-

seen oli tullut parannusta. Työn lopettamisaikeita miettivät kotihoidossa sekä laitos-

hoidossa kaksi viides osaa työntekijästä vuonna 2015. Laitoshoidon tilaa kuvataan tässä 

tutkimuksessa yhtä heikoksi kuin kotihoidonkin. Mutta kuitenkin laitoshoito on tämän tut-

kimuksen mukaan raskaampaa kuin kotihoito. (Kröger & Van Aerschot & Puthemparam-

bil 2018: 79–81.) 

2.2 Kuntoutus ja vanhustyö 

Kunnalla tulisi olla riittävästi käytössä sosiaali- ja terveysalan monipuolista asiantunti-

juutta ikääntyneiden palveluissa, jotta turvataan ikäihmisille laadukkaat palvelut ja pys-

tytään tukemaan ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä sekä toimintakykyä. (Laki ikäänty-

neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

2012/980 §10.)  

Sosiaali- ja terveysministeriö (2013) määrittelee, kuntoutuksen toiminnaksi, jossa on 

aina suunnitelma, tavoitteet sekä se on monialaista. Se on pitkäkestoista, mutta kuiten-

kin sen kestoaika on määritelty. Tavoitteena kuntoutuksessa on, että asiakkaan toimin-

takyky kohenisi, pysyisi yllä tai mahdollisimman itsenäinen elämä eri tilanteissa mahdol-

listuisi. Se pitää sisällään erilaisia kuntoutukseen liittyviä palveluja muun muassa apuvä-

linetyötä, erilaisia terapioita, opastusta ja ohjausta sekä kodin muutostöitä.  (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2013: 64.) 

Ikäihmisten toimintakyvyn tärkeys on tiedostettu sekä se tulee tulevaisuudessa vielä ko-

rostumaan Suomen väestön ikääntyessä. Enenevästi ikäihmiset asuvat kotonaan ja saa-

vat tarpeensa mukaan palveluita sinne. Useissa strategioissa on nostettu esille ikäihmis-

ten kuntoutuksen sekä kotona asumisen tukemisen tärkeys. (Penttinen & Kehusmaa & 

Havulinna & Alastalo 2018: 1.) Valtioneuvosto (2017) kirjoittaa, että tarvitaan panostusta 

ikäihmisten kuntoutukseen, tavoitteena on ikäihmisten toimintakyvyn ja terveyden edis-

täminen (Valtionneuvosto 2017). Yhteiskunta tavoittelee ikäihmisten pitkään kotona asu-

mista (Rytkönen 2018: 166).  
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Kotihoidossa työskentelevistä kuntoutuksen työntekijöistä suurin osa on fysioterapeut-

teja. Kuitenkaan yli puolessa kotihoidon yksiköissä ei vielä työskentele fysioterapeutteja 

lainkaan. Viime vuosina kotihoidossa varsinkin fysioterapeuttien toimia on lisätty sekä 

suunnitelmissa on ollut vielä niiden suurempi lisääminen. Kuitenkaan vuonna 2018 koti-

hoidossa suunnitelmat eivät täysin toteutuneet, sillä suunnitelluista fysioterapian toimien 

lisäyksistä toteutui vain 59 prosenttia. (Penttinen ym. 2018: 1.)  

Vanhustyössä on huomattu hyöty kuntoutuksen ammattilaisten osaamisesta.  Penttisen 

ym. (2018) tutkimuksen mukaan sellaisissa kotihoidon tiimeissä, jotka työskentelevät yh-

dessä moniammatillisen tiimin kanssa, on muun muassa kuntoutussuunnitelmien teko 

systemaattisempaa. Kotihoidon yksiköissä, joissa työskentelee kuntoutuksen ammatti-

lainen tai ammattilaisia, on havaittu parempi osaaminen muun muassa kaatumisien eh-

käisemisessä sekä työtavat ovat kuntoutumista edistävämpiä. (Penttinen ym. 2018: 2–

3.) Kun kuntoutuksen ammattilaisia osataan hyödyntää, tuo se pidemmällä tähtäimellä 

vanhustyöhön säästöä. Kuntoutuksen avulla asiakkaiden kunto säilyy pidempään toimin-

takykyisenä, jolloin on hoidon tarve vähäisempää.  

Kotihoidossa kuntoutustyöntekijöiden vakanssit eivät tällä hetkellä ole riittävät, suh-

teessa asiakaslukumäärään. Kotihoidon asiakkaiden toimintakykyyn on vaikea vain kun-

toutustyöntekijöiden vaikuttaa. Tämän takia on tärkeää, pitää ikäihmisten toimintaky-

vystä huolta kaikkien ammattiryhmien kanssa yhteistyössä. Kuntoutuksen ammattilais-

ten on hyvä tiedostaa, että tärkeä asia on asiakkaiden kuntouttamisen ohella opastaa 

kotihoidon henkilökuntaa, miten he voisivat tukea ja edistää asiakkaiden toimintakykyä. 

(Penttinen ym. 2018: 4.) Moniammatillisessa yhteistyössä tarvitaan siis hyviä yhteistyö- 

ja vuorovaikutustaitoja, jotta iäkkäiden kuntoutustiedon eteenpäin vienti ja jako mahdol-

listuisivat.  

Sosiaali- ja terveysministeriö (2013) suosittelee oikea-aikaista kuntoutusta iäkkäille, jotta 

muun muassa mahdollisimman pitkään omassa kodissa asuminen voitaisiin turvata. Sen 

tulisi tukea iäkkään toimintakyvyn palautumista, ylläpitämistä sekä edistämistä ikäänty-

neiden kuntoutukseen perehtyneen ammattilaisen avulla. Erityisesti iäkkäiden kuntoutus 

tulisi turvata siirtymätilanteissa esimerkiksi sairaalasta kotiutuessa. Myös muistisairaiden 

kuntoutusta tulisi lisätä ja muistisairaiden kuntoutuksessa tulisi hyödyntää kuntoutuksen 

asiantuntijaa, joka on perehtynyt muistisairaiden kuntoutukseen. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön (2013) raportin mukaan saattaa olla, ettei iäkkään kuntoutumisen mahdollisuuk-
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sia aina tunnisteta. Tämä saattaa johtua siitä, ettei kuntoutuksen ammattilaisten tietotai-

toa hyödynnetä tai heitä ei ole lainkaan käytettävissä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013: 29–30, 33–34.) 

Borgin ja Hynninen-Joensivun (2019) havaintojen mukaan yksityisissä ikääntyneiden 

hoivapalveluissa henkilökunta koostui pääosin lähi- ja sairaanhoitajista. Hyvin vähän 

näissä toimintayksiköissä työskenteli muun muassa ikääntyneiden ihmisten kuntoutta-

miseen erikoistuneita fysioterapeutteja. Kuntouttavan henkilökunnan puutumisella sekä 

epävakaalla henkilökunta- ja esimiestilanteella oli yhteyttä ainakin osittain, miten hoi-

vayksiköiden elämänlaatua lisäävää toimintaa oli järjestetty, esimerkiksi systemaattisia 

voima- ja tasapainoryhmiä ei järjestetty. Henkilökunnan työhön sitoutumisella ja pysy-

vyydellä voidaan taata laatua ikäihmisten hoivapalveluihin. (Borg & Hynninen-Joensivu 

2019: 13, 15.) 

Keränen (2019) toteaa, että etäkuntoutus tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Etäkun-

toutus on yhtä hyvä vaihtoehto kuin perinteinen kuntoutuskin. Kuntoutusjaksoon voidaan 

yhdistää perinteistä kuntoutusta kuin etäkuntoutustakin. Etäkuntoutuksessa tulee toteut-

tajana olla aina ammattilainen. Etäkuntoutus tuo ammattilaisille uusia haasteita, esimer-

kiksi ohjaamisen ja vuorovaikutuksen tiimoilta. (Keränen 2019.) Tämä vuoden 2020 ko-

ronaepidemian aiheuttama poikkeustila on vauhdilla kehittänyt ja lisännyt kaikenlainen 

etäkuntoutustoimintaa. Työtäri (2020) kirjoittaa blogissaan, ettei kaikkia kuntoutuksia 

voida kuitenkaan korvata etäkuntoutuksella, vaan osa kuntoutujista tarvitsee läsnäoloa 

(Työtäri 2020).  

2.3 Vanhustyön vetovoimaisuus ja työtyytyväisyys 

Bordin (2019) mukaan vanhustyössä on melko yleistä henkilökunnalla suunnitelmat työ-

paikan tai alanvaihdon suhteen. Yleisempää on suunnitelmat vaihtaa työpaikkaa kuin 

kokonaan alaa. Tällaiset suunnitelmat ovat nuorilla työntekijöillä yleisempiä kuin van-

hemmilla työntekijöillä. Nykyisessä työssä työntekijät saisi pysymään kehittämällä työn 

arvostusta- ja kuormittavuutta, johtamista, vaikutusmahdollisuuksia työssä sekä työajan 

joustoja ja työvuorosuunnittelua. Lisäksi parempi palkkaus saattaisi vaikuttaa, ettei alaa 

tai työpaikkaa tulisi vaihdettua. (Bordi 2019: 23–24.)  

Vanhustyön vetovoimaisuuteen vaikuttaa moni asia. Rytkönen (2018) toteaa tutkimuk-

sessaan ikääntyneiden hoivatyön kuormittavan fyysisesti sekä psyykkisesti. Yli puolet 
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tutkimukseen osallistuneista hoitajista kokivat työnsä kuormittavana. Psyykkisesti kuor-

mittavaksi kokivat melkein puolet tutkimukseen osallistuneista hoitajista. Laitoshoidossa 

työskentely koettiin fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavampana kuin kotihoidossa. Van-

hustyössä hoitajia kuormittavat fyysisesti erilaiset nostamiset, kiertoliikkeet sekä työs-

kentely, joka tapahtuu raskaissa olosuhteissa. (Rytkönen 2018: 164–165.) Vehko ym. 

(2018) mukaan henkilökunnan kiire lisääntyy, mitä enemmän kunnassa on kotihoitoa ja 

vähemmän laitoshoitoa, koska tällöin kotihoidossa sekä laitoshoidossa asiakkaat ovat 

heikompi kuntoisia (Vehko & Josefsson & Lehtoaro & Sinervo 2018: 57).  

Rytkösen (2018) mukaan hoitajat kokivat, ettei vanhustyötä arvosteta, varsinkin päättä-

jiltä tuleva arvostus oli heikkoa. Arvostuksen puutteesta kertoi muun muassa vanhus-

työntekijöiden matala palkka. Hoitajat arvelivat, että nuoret eivät välttämättä hakeudu 

vanhustyön pariin, heikentyneen vanhustyön arvostuksen takia. (Rytkönen 2018: 166.) 

Suhonen ym. (2012) ovat tutkineet vanhustyössä työskentelevien hoitajien työtyytyväi-

syyttä. Kansainvälisesti hoitajien työtyytyväisyys on ollut heidän mukaansa vähäistä, 

mutta tässä tutkimuksessa tulos oli kohtalainen. Työtyytyväisyyttä vahvisti vuorovaiku-

tus, itsenäinen työ sekä ammatillinen asema. Työtyytyväisyyttä heikensi muun muassa 

palkkaus sekä toimintapolitiikka organisaatiossa. Kilpailtaessa työntekijöistä, on tärkeä 

kiinnittää huomiota työpaikan työtyytyväisyyttä tukeviin asioihin, sillä se voi olla valttikortti 

myös uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. Työnhoukuttelevuutta voidaan lisätä myös huo-

mioimalla esimerkiksi vanhustyön lisääntyneet osaamisvaatimukset. (Suhonen & Stolt & 

Gustafsson & Katajisto & Puro 2012: 28, 35.) Bordi (2019) ilmaisi huolensa, miksei van-

hustyön kehittämisessä hyödynnetä enemmän henkilökunnan asiantuntemusta ja koke-

musta, jonka henkilökunta on saanut käytännön työstä. Hänen tutkimuksessaan ilmeni, 

ettei useakaan tutkimukseen osallistunut vanhustyöntekijä kokenut olevan juuri osallis-

tumis- tai vaikutusmahdollisuuksia. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksilla on suuri 

merkitys myös työhyvinvointiin. (Bordi 2019: 33.)  

Vanhustyössä kuin muissakin töissä on tärkeä rooli perehdytyksellä uuden työntekijän 

saapuessa. Perehdytyksellä voidaan vaikuttaa myös työpaikan vetovoimaan. Kun pe-

rehdytys on suunniteltu hyvin, viestitään sillä, että uusi työntekijä on tervetullut työyksik-

köön (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009: 66). Näin myös uusi työntekijä voidaan saada 

sitoutettua työyhteisöön. Hyvä perehdytys on vahvuus työpaikalle, varsinkin kun työvoi-



10 

 

matilanne tiukkenee. Perehdytyksellä viestitään, että työyhteisö ja työnantaja ovat am-

mattitaitoisia sekä ottavat vastuuta. Lisäksi perehdytyksellä viestitään, että työntekijöitä 

arvostetaan. (Sairaanhoitajat n.d.) 

Työnantajan hyvä maine auttaa organisaation vetovoimaisuudessa. Maineesta on apua 

rekrytoitaessa henkilöstöä sekä se auttaa myös henkilöstön sitouttamisessa työpaik-

kaansa. Valttikortteja vetovoimaisuudessa menestymiseen tuovat työtyytyväisyys, 

osaava henkilöstö sekä henkilöstövoimavarojen tulee olla riittävät. Organisaation veto-

voimaisuudesta viestivät työtyytyväisyys henkilöstön keskuudessa sekä erinomaiset 

työntulokset. Henkilökunnan osaamisen kehittämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti 

myös henkilöstön pysyvyyteen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009: 64, 67.) 

Vetovoimaisuutta opiskelijoiden keskuudessa voidaan saada työpaikkojen ja oppilaitos-

ten yhteistyöllä. Rekrytointitilanteita voidaan ennakoida, kehittämällä yhteistyötä alan op-

pilaitosten kanssa. Kun työpaikka toimii harjoittelupaikkana, tuo se mahdollisuuden rek-

rytoida tarvittaessa uutta henkilökuntaa sekä samalla siinä kehittyy työpaikan oppimis-

käytännöt. Yhteistyö työelämän ja oppilaitosten kanssa tuo se mahdollisuuksia myös 

koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun tuodessaan siihen työelämä lähtöisyyden. 

Työharjoittelujaksojen kokemuksilla on aina suuri merkitys opiskelijan alalle hakeutumi-

seen. Vetovoimaisuuden takia työpaikolle on kannattavaa tukea opiskelijan ohjausta ja 

oppimista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009: 64, 71–72.) 

2.4 Vanhustyön vetovoimaisuus opiskelijoiden näkökulmasta 

Kirjallisuuskatsausta tehdessäni etsin aiempia tutkimuksia fysioterapiaopiskelijoiden nä-

kemyksistä vanhuksia ja vanhustyötä kohtaan. Suomalaisia tutkimuksia aiheesta en löy-

tänyt, mutta kansainvälisiä tutkimuksia löysin. Laajentamalla aiempien tutkimusten ha-

kua koko sosiaali- ja terveysalalle, löytyi useita Suomalaisia sekä kansainvälisiä tutki-

muksia opiskelijoiden näkemyksistä vanhuksia sekä vanhustyötä kohtaan. Tähän olen 

koonnut löytämiäni tutkimuksia fysioterapiaopiskelijoiden asenteista vanhuksia ja van-

hustyötä kohtaan. Lisäksi olen koonnut tähän osan Suomalaisia tutkimuksia sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijoiden näkemyksistä vanhuksista ja vanhustyöstä.  

Kalu, Abaraogu ja Norman (2018) ovat tehneet kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen 

vuosina 2000–2016 julkaistuista tutkimuksista, joissa oli tutkittu fysioterapiaopiskelijoi-
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den asenteita iäkkäitä kohtaan. Tämän kirjallisuuskatsauksen mukaan fysioterapiaopis-

kelijoiden asenteet olivat ikääntyneitä kohtaan enemmänkin positiiviset kuin neutraalit tai 

negatiiviset. Mutta tästä huolimatta fysioterapiaopiskelijoiden kiinnostus työskennellä 

ikääntyneiden parissa oli vähäinen tai kohtalainen. Fysioterapiaopiskelijoiden tietämys 

ikääntymisestä oli heikkoa. Sukupuolella tai iällä ei ollut tämän kirjallisuuskatsauksen 

mukaan merkittävää vaikutusta kiinnostukseen työskennellä ikääntyneiden kanssa. Ma-

talammalla sosioekonomisella taustalla todettiin olevan positiivinen yhteys vanhusnäke-

myksiin, mutta tästä todettiin kuitenkin tarvittavan lisätutkimuksia. Positiivinen vaikutus 

vanhuksia kohtaan oli, jos opiskelijalla oli kontakteja vanhempiin ihmisiin, varsinkin jos 

kontakti oli syntynyt jo ennen fysioterapiaopintoja. (Kalu & Abaraogu & Norman 2018: 

74, 84–86.)  

Skotlannissa on tehty tutkimus, jossa oli tutkittu ensimmäisen ja neljännen vuoden fy-

sioterapiaopiskelijoiden asenteita sekä uskomuksia ikääntyneitä ihmisiä kohtaan. Fy-

sioterapiaopiskelijoiden asenne ikääntyneitä kohtaan oli positiivinen tai neutraali. Tutki-

muksen mukaan kontakteilla hyväkuntoisiin ikääntyneisiin oli positiivinen vaikutus opis-

kelijoiden asenteisiin ikääntyneitä kohtaan. Tutkimuksen mukaan molempien vuosien 

opiskelijat vastasivat kyselyyn hyvin samankaltaisesti. Tutkimuksessa opiskelijat kuvasi-

vat yli 70-vuotiaita ihmisiä enimmäkseen negatiivisia stereotyyppisiä piirteitä käyttäen. 

Itsensä he näkivät positiivisemmin 70-vuotiaina. (Duthie & Donaghy 2009: 245, 263.)  

Hirvonen, Rissanen, Nuutinen ja Isola (2004) ovat tutkineet lähi- ja sairaanhoitajaopis-

kelijoiden asenteita vanhuksia ja vanhustyötä kohtaan sekä asenteiden muuttumista 

opiskeluiden aikana. Tämän mukaan opiskelijoilla oli opintojen aluksi sekä lopuksi posi-

tiivinen asenne vanhuksia sekä vanhustyötä kohtaan, mutta tästä huolimatta he eivät 

valinneet koulutusohjelmaksi tai syventäviksi opinnoiksi vanhustyötä. Opiskelijoiden 

asenteet olivat opintojen lopuksi jonkin verran muuttuneet negatiivisemmiksi kuin opin-

tojen alussa olivat olleet. Asenteiden muutoksen huomattiin tapahtuvan suuresti työhar-

joittelujaksojen aikana. Hirvosen ym. (2004) mukaan tästä voidaan vetää johtopäätös, 

että tulisi kehittää opiskelijoiden ohjauskäytäntöjä työelämän kanssa yhdessä toimien. 

Hyvä käytäntö myös on, että opiskelijat saisivat ensin kokemusta hyväkuntoisista ikään-

tyneistä ja vasta myöhäisimmissä opinnoissa huonokuntoisimmista ikääntyneistä. (Hir-

vonen & Rissanen & Nuutinen & Isola 2004: 244–245.)  

Myös Koskinen (2015) kirjoittaa blogissaan, että usein opiskelijoilla on ensimmäinen työ-

harjoittelujakso vanhustyössä. Sen seurauksena opiskelijoille muodostuu vanhustyöstä 
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kuva, että vanhustyö on pääosin vain perushoitoa, jonka takia alalle hakeutuminen ei 

jatkossa houkuta. Lisäksi vanhustyön vetovoimaisuuteen myös näyttää vaikuttavan yh-

teiskunnan arvostamattomuus, koulutukseen liittyvät tekijät sekä myös tekijät, jotka liit-

tyvät käytännön vanhustyöhön muun muassa liian suuret työmäärät sekä kouluttautu-

mismahdollisuuksien heikkoudet. (Koskinen 2015.)  

Hautala (2008) on tehnyt pro gradututkielman terveydenhoito- sekä sairaanhoito-opiske-

lijoiden vanhustyö näkemyksiä. Hänen mukaansa opiskelijat arvostavat ja pitävät ikään-

tyneistä, mutta eivät ole kovin innokkaita työskentelemään ikääntyneiden parissa. Noin 

puolet vastaajista arveli työskentelevänsä vanhustyössä tulevaisuudessa. Ikääntyneiden 

parissa työskentelyä pidettiin yksitoikkoisena ja raskaan, sitä ei pidetty haasteellisena 

eikä antoisana. Yhteiskunnallista arvostusta alalla piti suurin osa vastaajista heikkona, 

yhteiskunnallisen arvostuksen puute näkyi muun muassa heikossa palkkauksessa. 

Tässä tutkielmassa ehdotetaan, yhdeksi keinoksi houkutella opiskelijoita vanhustyön pa-

riin, olisi opiskelijoiden ohjaukseen ja perehdytykseen panostaminen. Opiskelijan oh-

jauksen sekä perehdytyksen tulisi olla sellaista, että opiskelija saisi positiivisen kuvan 

harjoittelupaikasta sekä onnistumisen kokemuksia. Lisäksi Hautala ehdottaa, että opis-

kelijoiden vanhustyö näkemykseen voitaisiin ehkä vaikuttaa positiivisesti sillä, että opis-

kelijat saisivat ensin työharjoitteluista kokemusta hyväkuntoisista vanhuksista. (Hautala 

2008: 39, 47–48, 50.) 

Koskinen (2016) on tutkinut väitöskirjassaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostusta 

valita vanhustyö ura. Tutkimus tulosten mukaan opiskelijoilla oli neutraali aikomus ha-

keutua työskentelemään ikääntyneiden pariin. Kiinnostuneempia vanhustyöstä olivat 

naiset ja ne, joilla oli aikaisempaa työkokemusta tai koulutusta hoitotyöstä sekä opintoja 

vanhustyöstä. Myös positiivisella asenteella vanhuksia kohtaan oli myönteinen vaikutus 

vanhustyön kiinnostavuuteen. Koskisen mukaan koulutuksella voidaan edistää vanhus-

työn kiinnostavuutta ainakin joksikin aikaa. Tutkimuksessa interventioryhmä osallistui 

opiskeluviikolle, jossa ikäihmiset olivat ikääntymisen asiantuntijoina mukana. Tämän vii-

kon jälkeen interventioryhmällä oli positiivisempi asenne kuin toisella ryhmällä ikäänty-

neitä sekä vanhustyötä kohtaan. Tutkimuksen mukaan myös käytännönharjoittelujak-

soilla vanhustyössä voidaan joko lisätä tai vähentää vanhustyön kiinnostusta opiskelijoi-

den keskuudessa. (Koskinen 2016: 42, 46, 48, 56–59, 69.) 
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3 Fysioterapia 

Fysioterapeuttina voi toimia vain laillistettu ammattihenkilö, jonka tulee olla suorittanut 

fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Ammatti-

nimikettä ei saa käyttää eikä fysioterapian ammattilaisena saa toimia kuin sellainen hen-

kilö, joka on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon. Valvira sekä aluehallintovirastot valvo-

vat fysioterapia toimintaa Suomessa. (Mitä on fysioterapia? n.d.; Fysioterapeutin ydin-

osaaminen 2016: 12.)  

Fysioterapian ammattilaiset käyttävät menetelminään neuvontaa ja ohjausta, joilla edis-

tetään ihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Lisäksi keskeisinä menetelminä fysioterapi-

assa käytetään terapeuttista harjoittelua, apuvälinetyötä ja -palveluja sekä fysikaalista ja 

manuaalista terapiaa. Fysioterapeutti toimii työssään näyttöön perustuen. (Mitä on fy-

sioterapia? n.d.) Työ on itsenäistä. Toimiessaan fysioterapeutti huomioi eettisyyteen ja 

lainsäädäntöön liittyvät asiat, fysioterapian vaikuttavuuden sekä vaatimukset, jotka kos-

kevat taloudellisuutta sekä tehokkuutta. (Fysioterapeutin ydinosaaminen 2016: 12). 

Fysioterapian tarkoitus on tukea ja vahvistaa kaikenikäisten ihmisten liikkumista sekä 

toimintakykyä, terveyttä, työkykyä sekä hyvinvointia, huomioiden asiakkaan voimavarat. 

Fysioterapeutit toimivat usein moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä asiakkaan 

hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Julkisella sektorilla fy-

sioterapeutteja työllistävät esimerkiksi sairaalat ja terveyskeskukset. Yksityisellä sekto-

rilla fysioterapeutteja työllistävät muun muassa erilaiset laitokset ja järjestöt, jotka tarjoa-

vat fysioterapiaa, kuntoutusta sekä terveysliikuntaa. (Arokoski & Heinonen & Ylinen 

2015: 389; Mitä on fysioterapia? n.d.)   

Fysioterapiassa teknologiaa voi hyödyntää monin tavoin muun muassa tutkiessa, oh-

jauksessa sekä neuvonnassa, terapeuttisessa harjoittelussa tai fysikaalisessa terapi-

assa. (Fysioterapeutin ydinosaaminen 2016: 18.) Tulevaisuudessa teknologian ja digita-

lisuuden kehittyminen tulee muuttamaan fysioterapiaa. Lisäksi fysioterapia tulee muut-

tumaan väestön ikääntyessä, valinnan vapauden lisääntyessä sekä sosioekonomiset tu-

loerojen kasvaessa. Näiden myötä fysioterapian tulee uudistua ja kehittää uusia toimin-

tatapoja ikäihmisten kuntoutukseen, kotiin vietävään- sekä etäkuntoutukseen, terveyden 

edistämiseen sekä työhyvinvointiin. (Fysioterapeutin ydinosaaminen 2016: 22.) 
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3.1 Fysioterapiakoulutus 

Fysioterapeuttien koulutus on vuosien varrella kehittynyt monivaiheisesti tähän päivään. 

Tyni-Lenné (2003) kirjoittaa Ruotsin olevan kansainvälisesti edelläkävijä fysioterapian 

opetuksessa, jossa opetus on alkanut kehittymään 1810-luvulta alkaen. Aluksi suoma-

laiset fysioterapian edelläkävijät kävivät opissa Ruotsista. 1900-luvun alussa Helsingin 

Yliopiston Voimistelulaitos alkoi kouluttaa lääkintävoimistelijoita. Tämä antoi kelpoisuu-

den niin voimistelunopettajaksi kuin lääkintävoimistelijaksikin. Pikkuhiljaa lääkintävoimis-

telijakoulutuksen vaiheet siirtyivät kohti lääketieteellisen ja sairaanhoidollisen opetuksen 

yhteyteen. (Tyni-Lenné 2003: 12.) Koulutus keskeytettiin vuonna 1942, tällöin koulutusta 

oli kutsuttu lääkitysvoimisteluksi. Vuonna 1945 opetus käynnistyi uudestaan Invalidisää-

tiöllä. Invalidisäätiön vierelle käynnistyi vuonna 1956 valtion järjestämä lääkitysvoimiste-

lukoulutus.  Vuonna 1965 opetusta jatkoi IV Sairaanhoito-oppilaitos Helsingissä, lisäksi 

opetus laajeni myös muihin kaupunkeihin. Jyväskylän yliopistossa aloitettiin vuonna 

1980 luvulla lääkintävoimistelun maisteriopetus. Vuonna 1991 opetus siirtyi ensimmäi-

siin väliaikaisiin ammattikorkeakouluihin. (Fysioterapeutin ydinosaaminen 2016: 21–22.) 

Vuonna 1993 vaihdettiin tutkintonimike fysioterapeutin tutkinnoksi. Fysioterapeutin am-

mattinimikkeen käyttöönotto tapahtui vuonna 1994. (Liiton historia n.d.) 

Fysioterapeutin tutkinto on Suomessa alempi korkeakoulututkinto. Monissa muissa 

maissa se on maisteritasontutkinto. Suomessa tutkinto pitää sisällään 210 opintopistettä. 

(Ilves 2019: 78.) Eli suorittamiseen kuluu 3,5 vuotta. Tutkinnon voi opiskella 15 eri Am-

mattikorkeakoulussa. Fysioterapeutiksi voi opiskella suomen, ruotsin tai englannin kie-

lellä nuoriso- tai aikuiskoulutuksena. (Fysioterapeutin koulutus n.d.) EU yleisdirektiivi 

vaatii, että fysioterapeutin koulutukseen tulee sisältyä minimissään 75 opintopisteen laa-

juudelta harjoittelua, joka edistää ammattitaitoa (Fysioterapeutin ydinosaaminen 2016: 

10). Metropolian Ammattikorkeakoulussa (2020) fysioterapiaopiskelijoilla on 3,5 vuoden 

opintojen aikana 5 työharjoittelujaksoa (Metropolian Ammattikorkeakoulu 2020). 

Ilves (2019) kirjoittaa, että työelämän kokemuksilla ja työharjoitteluilla on fysiotera-

piaopiskelijan ammatti-identiteetin kasvamisessa suuri rooli. Työelämän kokemuksilla on 

vaikutusta minkälaisen ammatti-identiteetin opiskelija saa sekä myös minkälaiset työka-

lut hän sen rakentumiseen saa. (Ilves 2019: 79.) 
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Ilveksen (2019) tutkielmassa fysioterapiaopiskelijat kokivat, fysioterapeutin ammatin roo-

lin sekä työroolin erilaisissa ympäristöissä jonkin verran epäselväksi. Fysioterapiaopis-

kelijat uskoivat tarvitsevansa tulevaisuudessa teknologiataitoja sekä osaamista asiak-

kaan terapian suhteen laajasti. Lisäksi muun muassa ikääntyneiden kuntoutustaitojen 

tärkeys nousi joidenkin opiskelijoiden vastauksissa esiin. (Ilves 2019: 78, 81, 94.)  

3.2 Fysioterapia vanhustyössä 

Geriatrisen fysioterapian tavoitteena on ikääntyneen ihmisen alentuneen toimintakyvyn 

kohentuminen ja ylläpitäminen. Huomioiden harjoiteltaessa fyysisen toimintakyvyn eri 

osa-alueet muun muassa lihasvoima ja tasapaino. (Wallin 2009: 52.) Sipilän (2013) mu-

kaan gerontologisen fysioterapian tavoitteena on ikäihmisten terveyden, elämänlaadun 

sekä toimintakyvyn edistäminen. Fysioterapiassa toimintakyvyn osa-alueista keskeinen 

alue on liikkumiskyky ja siihen liittyvät tekijät. Liikkumiskyvyllä tarkoitetaan ikääntyneen 

ihmisen arjen yksinkertaisista siirtymisistä aina itsenäiseen ulkona liikkumiseen. Geron-

tologinen fysioterapia voi olla osa moniammatillista terapiaa ja työtä aina asiakkaan ti-

lanne yksilöllisesti huomioiden. Lisäksi gerontologiseen fysioterapiaan kuuluvat myös 

apuvälineiden arviointi ja ohjaus sekä kivun hallintaan liittyvä ohjaus. Gerontologisen fy-

sioterapian tärkeä osa-alue on myös ennaltaehkäisevä työ esimerkiksi ikääntyneiden lii-

kuntaneuvonta sekä ryhmien ohjaus. Gerontologisen fysioterapian asiakasalue on laaja 

ja moninainen. Osa asiakkaista on ikääntyneitä ja terveitä, kun taas osa asiakkaista on 

sairaalassa, pitkäaikaishoidossa tai kotihoidon piirissä. (Sipilä 2013:466–467.) 

Ikääntyneet hyötyvät fysioterapiasta. Suikkasen (2020) mukaan on saatu hyviä tuloksia 

fysioterapeutin ohjaamasta kotiharjoittelusta kaksi kertaa viikossa, jota ohjattu ikäänty-

neille, joilla oli hauraus-raihnausoireyhtymä. Heidän sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttö ja kustannukset vähentyivät vuoden harjoittelun aikana. Lisäksi fysioterapiaa 

kaksi kertaa viikossa saaneiden ikääntyneiden, joilla oli hauraus-raihnausoireyhtymä tai 

sen esiaste, elämänlaatu säilyi, kun taas vertaisryhmän elämänlaatu laski huomattavasti. 

(Suikkanen 2020.) Kuntoutuksessa on tärkeää, että ikääntynyt ihminen sitoutuu proses-

siin. Ikääntyneen ihmisen kuntoutukseen sitoutumista voidaan edistää, kun huomioidaan 

ikääntyneen mielipide kuntoutuksen toteutuksessa sekä myös tavoitteiden asettelussa. 

(Wallin 2009: 52.)  
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4 Tutkimuksellisen kehittämistyön tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli selvittää fysioterapiaopiskelijoiden 

asenteita ja näkemyksiä vanhuksia ja vanhustyötä kohtaan. Muuttuvatko fysiotera-

piaopiskelijoiden asenteet ja näkemykset vanhustyötä kohtaan opiskeluiden tai harjoit-

telujaksojen aikana sekä haluaako fysioterapiaopiskelijat tulevaisuudessa hakeutua töi-

hin vanhustyön pariin. Aihe on tärkeä, koska tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan li-

sää vanhustyöstä kiinnostuneita fysioterapian ammattilaisia väestön ikääntyessä. Kiin-

nostus aiheeseen perustuu kokemukseeni vanhustyössä työtä tekevänä fysioterapeut-

tina sekä minulla on jäänyt mielikuva omalta opiskeluajalta 2000-luvun alkupuolelta, ettei 

useitakaan fysioterapiaopiskelijoita kiinnostanut vanhustyö. Tämän takia halusin selvit-

tää, pitääkö tämä nykypäivänä paikkaansa. Tulosten pohjalta oli tarkoitus löytää keinoja, 

miten vanhustyön vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä fysioterapiaopiskelijoiden sekä vas-

tavalmistuneiden fysioterapeuttien keskuudessa. Lisäksi yksi tämän kehittämistyön tar-

koitus oli myös kehittää fysioterapiaopiskelija yhteistyötä Helsingin kaupungilla. Kehittä-

mistyön tutkimusongelmat olivat vanhustyön vetovoimaisuus sekä asenteet fysiotera-

piaopiskelijoiden keskuudessa.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

• Millaisia näkemyksiä vanhuksista sekä vanhustyöstä fysioterapiaopiskelijoiden 

keskuudessa on? 

• Millä tekijöillä on vaikutusta vanhustyön kiinnostavuuteen fysioterapiaopiskelijoi-

den keskuudessa? 

• Muuttuvatko fysioterapiaopiskelijoiden asenteet vanhustyötä kohtaan opiskelun 

tai työharjoittelujaksojen aikana? 

• Mitä työelämän tulisi tehdä, jotta vanhustyö kiinnostaisi fysioterapiaopiskelijoita 

enemmän? 

• Minkälaisia ominaisuuksia fysioterapiaopiskelijat ajattelevat, että tarvitaan fy-

sioterapeutilta vanhustyössä? 
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5 Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Vilkka (2007) kuvaa, että kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen tavoitteena on sel-

vittää, verrata tai vaikkapa ennustaa asioita, jotka liittyvät ihmiseen. Pyrkimyksenä on, 

että löydettäisiin yleispäteviä lainalaisuuksia kerätystä aineistosta. Asiat, joita halutaan 

mitata nousevat teoriasta. (Vilkka 2007: 26.) Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä 

on tavoitteena yleistäminen numeroiden avulla (Kananen 2011: 17; Kananen 2008: 10; 

Vilkka 2007: 26). Tämän takia tutkimukseen kerätään isompi määrä vastauksia kuin kva-

litatiivisessa tutkimuksessa (Kananen 2008: 10). Perusperiaatteena on kysyä perusjou-

kolta eli otoksen vastaajilta kysymyksiä, jotka liittyvät tutkimusongelmaan ja koskevat 

tutkittavaa ilmiötä. Tulos joka kyselystä perusjoukolta saadaan, voidaan ajatella koske-

van koko kyseistä joukkoa. Tämä edellyttää kuitenkin, että vastauksia ja havaintoyksi-

köitä on saatu riittävästi, sillä muuten tutkimuksen luotettavuus saattaa kärsiä. (Kananen 

2008: 10.) 

Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla saadaan yleistä näkemystä suhteista ja 

eroista, joita on muuttujien välillä (Vilkka 2007:13). Tutkittavia asioita kutsutaan muuttu-

jiksi ja näille on annettu arvo. Arvot ilmaistaan esimerkiksi numeroina. (Vilkka 2007: 16.) 

Ilmiön ja siihen vaikuttavien tekijöiden tuntemus on tärkeää. Ilman näiden tuntemusta ei 

kvantitatiivista tutkimusta voi tehdä. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä mitataan 

muuttujia, lasketaan muuttujien suhteiden välisiä vuorovaikutuksia sekä lasketaan teki-

jöiden määrällisiä esiintymiä. (Kananen 2011: 12, 17.) Ennen kuin aineistoa kerätään, 

muutetaan teoreettiset asiat sekä käsitteet helposti ymmärrettävälle kielelle, jotta tutkit-

tava henkilö ymmärtäisi ne varmasti. (Vilkka 2007: 14.)  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi kyselyllä, haastat-

telulla tai systemaattisella havainnoinnilla (Vilkka 2007: 27). Oli aineiston keräystapa 

mikä tahansa, koostuu menetelmä valmiista strukturoiduista tai avoimista kysymyksistä. 

Tavoitteena on selvittää tutkittavaan ilmiöön liittyviä ominaisuuksia tai esiintymistiheyk-

siä, joita yhteyksissä esiintyy. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa taustalla on positivismi 

(Kananen 2011: 18–19.) Tavoitteena on prosessin objektisuus. Tämä puolueettomuus 

mahdollistuu sillä, että tutkija sekä tutkittava ovat useimmiten etäisessä suhteessa, ei-

vätkä välttämättä edes kohtaa lainkaan. Puolueettomuuden mahdollistaa myös se, että 
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tutkijalla on vain mahdollisimman minimaalinen vaikutus tutkimuksista saatuihin vastauk-

siin sekä myös sen tuloksiin. (Vilkka 2007: 16.) 

5.2 Kyselylomakkeen laatiminen 

Tämän kehittämistyön mittariksi valitsin kyselylomakkeen. Metsämuuronen (2003) oh-

jeistaa, että mittarin luominen on prosessi. Ensin tulee olla selvänä kysymys, johon tutkija 

haluaa vastauksen. Kun kysymys on selvä, tulee olla hyvin perehtynyt teoriaan sekä 

tulee valita osuvin teoreettinen viitekehys, joka sopii omaan tutkimukseen. Tästä ede-

tään teorian ja oman ajattelun kautta alustavaan mittarin osioiden luomiseen. Mittarin 

osioita ja kysymyksiä tulisi tarkastella kriittisesti sekä tehdä mittarille testaus. Jonka jäl-

keen vielä tarkistetaan mittaria sekä osioita sekä parametrejä. Kun prosessissa etenee 

näin, saattaa siitä syntyä valmis mittari. (Metsämuuronen 2003: 76–77, 84.) Kyselylo-

makkeessa kysymyksillä on pyrkimys saada vastaus ensin tutkimuskysymyksiin ja sitä 

kautta tutkimusongelmaan (Kananen 2011: 27).  

Mittaria rakentaessa on oltava tarkkana operationalisoinnissa eli ilmiön muuntamisessa 

mitattavaksi asiaksi. Koska jos tässä ei onnistuta voi olla, että tulee mitattua vääriä asi-

oita. (Metsämuuronen 2003: 79.) Joka vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Jotta ope-

rationalisoinnissa onnistutaan, tulee tutkijan tuntea tutkittava ongelma sekä tutkimus hy-

poteesiin liittyvät teoriat, mallit sekä aiemmin tehdyt tutkimukset. Lisäksi on tärkeä tuntea 

kohderyhmä, jolle tutkimus aiotaan tehdä. (Vilkka 2007: 44.) Mittarissa mitattava ominai-

suus on nimetty muuttujaksi, joka on oleellinen käsite määrällisessä tutkimuksessa. Ha-

vaintoyksiköllä tarkoitetaan tutkimuksen kohdetta, jota on tutkimuksessa tarkoitus ana-

lysoida. Määrällisessä mittarissa havaintoyksiköistä saadut muuttujien arvot poimitaan 

havaintomatriisiksi, jonka käsittely tehdään tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. (Kana-

nen 2008: 16–19.)  

Kyselylomakkeen laadin itse, sillä en löytänyt aiempia Suomessa fysioterapiaopiskeli-

joille vanhus ja vanhustyön näkemyksistä tehtyjä tutkimuksia. Kyselylomaketta työstin 

joulukuusta 2019 huhtikuuhun 2020. Ennen kyselylomakkeen laatimista perehdyin ilmi-

öön sekä aiempiin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tehtyihin suomalaisiin sekä kan-

sainvälisiin tutkimuksiin. Lisäksi tarkastelin aiempien tutkimusten kyselylomakkeita.  Ky-

symykset pyrin laatimaan ilmiöön sekä tutkimuskysymyksiin pohjautuen. Joulukuussa 

2019 aloin ensin hahmottelemaan kysymyksiä, jotka ovat aiheen kannalta oleellisia. 



19 

 

Näistä alkoi pikkuhiljaa muodostumaan kokonaisuuksia. Kysymysten ja kyselylomak-

keen muokkaaminen kesti 2020 huhtikuuhun saakka.  Lopulliseen kyselylomakkeeseen 

laadin neljä eri osiota, 52 strukturoitua kysymystä sekä kaksi avointa kysymystä. Kana-

sen (2011) mukaan avoimilla kysymyksillä voidaan saada tietoa, mitä strukturoiduilla ky-

symyksillä ei saada, koska avoin kysymys ei sulje mitään vastausta pois. Kun taas struk-

turoiduissa kysymyksissä vaihtoehdot vastaamiseen ovat valmiiksi annetut. (Kananen 

2011: 31.) Kyselylomakkeessa strukturoidut sekä avoimet kysymykset siis täydentävät 

toisiaan, tarkoituksena oli, että saisin kokonaisvaltaisemman kuvan ilmiöstä. 

Kyselyssä mittari muodostuu useammasta pienemmästä osasta. Ajatus on, että mittarin 

yksittäinen osa ei ole oleellisin vaan tärkeämpää on eri osien muodostama kokonaisuus, 

josta mittari on syntynyt (Metsämuuronen 2003: 80.) Kyselylomakkeeseen laadin neljä 

eri osiota: näkemys vanhuksista, näkemys vanhustyöstä, näkemys vanhustyön yhteis-

kunnallisesta asemasta ja johtajuudesta sekä näkemys vanhustyön opinnoista sekä työ-

harjoittelusta. Nämä pitivät sisällään näitä osa-alueita koskevia kysymyksiä.  

Asennetta voidaan mitata Osgood- tai Likert-asteikoilla, jotka ovat järjestysasteikkoja 

(Vilkka 2007: 45). Metsämuuronen (2003) kirjoittaa, että Likert-asteikko on usein käy-

tetty, kun halutaan mitata asennetta tai motivaatiota mittarilla, jossa vastaaja arvioi nä-

kemystään väitteen sisällöstä. Myös reliabiliteettia kyselyyn voidaan saada, jos mittarin 

skaala ei ole kovin suppea. 5-portainen Likert-asteikko on perinteikäs skaala, mitatta-

essa asenteita (Metsämuuronen 2003:39, 80.) Siinä on ajatuksena, että asteikon keski-

kohdasta alkaen toisessa päässä asteikkoa on suurempi ja toisessa päässä taas pie-

nempi samanmielisyys. Tässä mittaamisessa on tavoitteena löytää eroavaisuuksia ha-

vaintoyksiköiden välille. Havaintoyksikkö voi olla esimerkiksi mielipide. (Vilkka 2007: 45.)  

 

Tämän kehittämistyön kyselylomakkeessa käytin 5-portaista Likert-asteikkoa (1= eri-

mieltä, 2= jokseenkin erimieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= samaa mieltä, 3= en 

osaa sanoa/ei kokemusta). 

 

Kyselylomakkeesta laadin ensin paperisen tulostettavan version. Sillä alkuperäinen 

suunnitelmani oli toteuttaa kysely paperisena fysioterapiaopiskelijoille toukokuussa 2020 

Metropolian Ammattikorkeakoulussa, jonkin oppitunnin päätteeksi tai aluksi. Suunnitel-

maani kuului, että olisin itse ollut paikalla kyselyä teettämässä opiskelijoille, jolla oli tar-

koitus turvata mahdollisimman suuri vastausprosentti. Mutta koronaepidemian takia jou-
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duin muuttamaan suunnitelmaani ja laatimaan kyselylomakkeen sähköiseen malliin huh-

tikuussa 2020. Sähköisen kyselylomakkeen tein e-lomake-sovelluksella. E-lomake-so-

velluksen valitsin, sillä se on Metropolian Ammattikorkeakoulun suosittelema sähköinen 

kyselylomakesovellus.  

 

Ennen kuin kyselylomake otetaan käyttöön, tulee sitä testata. Tämän jälkeen kyselylo-

makkeeseen tulee tehdä tarvittavia muutoksia, testauksessa ilmenneiden asioiden poh-

jalta (Kananen 2008: 12.) Paperista kyselylomaketta ehdin testata muutamalla henkilöllä 

maaliskuussa 2020 ennen koronaepidemian alkua. Sähköistä kyselylomaketta testasin 

myös muutamalla henkilöllä huhtikuun 2020 viimeisellä viikolla. Testauksen jälkeen tein 

pieniä muutoksia kyselylomakkeeseen. Kyselyyn vastaamiseen heiltä kului aikaa reilu 

10 minuuttia. Testaajien mielipiteensä oli, että voisin saada kyselyllä vastauksen tutki-

musongelmaani. Kysymyksiä he pitivät selkeinä ja ymmärrettävinä. Kysymysten järjes-

tykseen he ehdottivat muutoksia, joita tein ehdotusten mukaan. Muita muutoksia kysely-

lomakkeeseen he eivät ehdottaneet.  

5.3 Aineiston keruu 

Perusjoukolla tarkoitetaan tutkimuksessa joukkoa, johon tutkimus halutaan kohdistaa. 

Otantamenetelmällä tarkoitetaan tapaa, jonka keinoin havaintoyksiköiden valinta teh-

dään perusjoukosta. Otokseksi kutsutaan, kun on otettu perusjoukosta jotain otantame-

netelmää hyödyntämällä havaintoyksiköiden joukko. Otoksen tulisi kuvastaa ominai-

suuksiltaan perusjoukkoa mahdollisimman paljon. (Vilkka 2007: 51.) Otantamenetelmä 

voi olla satunainen tai ei-satunainen. Satunainen otantatapa tuo kyselyyn luotettavuutta, 

sillä siinä tutkittavien valikoituminen kyselyyn on ollut täysin sattumanvaraista. Ei-satun-

naiskyselyissä tutkittavat ovat valikoituneet tutkijan päätöksen mukaan esimerkiksi sen 

takia, että on haluttu tehdä kysely juuri tietylle kohderyhmälle tai tietty kohderyhmä on 

ollut helposti tavoitettavissa. (Metsämuuronen 2003: 31.) Tässä kehittämistyössä on 

käytetty molempia otantatapoja eli ei-satunaista sekä satunnaista otantaa. Ei-satunnai-

sen otannan perusjoukon muodostivat Metropolian Ammattikorkeakoulun fysiotera-

piaopiskelijat. Tämän otannan perusjoukon valintaan vaikutti koulun helppo sijainti. Sa-

tunnaisen otannan perusjoukon muodostivat Facebook-ryhmien fysioterapiaopiskelijat. 

Tähän otantatapaan vaikutti, että tällä tavalla oli helppo ja nopea tavoittaa suuri määrä 

fysioterapiaopiskelijoita.   

Toteutin ensin sähköisen kyselyn Metropolian Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiske-

lijoille. Kysely oli avoinna Metropolin Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoille 4.5.–
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7.6.2020 välisen ajan.  Alkuperäinen suunnitelmani oli tehdä kysely vain keskivaiheen 

sekä loppuvaiheen opiskelijoille. Mutta koska aineisto olisi tällöin jäänyt hyvin pieneksi, 

laajensin kyselyn koskemaan kaikkien lukukausien fysioterapiaopiskelijoita. Kysely oli 

nähtävissä jokaisen Metropolian Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden säh-

köisessä työtilassa. Kyselylomakkeen, tutkittavan informointilomakkeen sekä tutkittavien 

suostumuslomakkeen laittoi Metropolian Ammattikorkeakoulun opettaja sähköiseen työ-

tilaan pyynnöstäni. Kyselystä muistutettiin opiskelijoita vastaamisesta kolme kertaa säh-

köpostitse. Kyselyn muistutus meni opiskelijoille fysioterapiaopettajan välityksellä. 

Metropolian Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoilta vastauksia saatiin yhteensä 

54.  Koska aineisto olisi näin jäänyt hyvin pieneksi, päätin tehdä täydennyskyselyn, sillä 

tavoitteeni oli saada noin 100 fysioterapiaopiskelijan vastaus yhteensä. Päätin hyödyn-

tää täydennyskyselyssä sosiaalista mediaa, sillä sen kautta voidaan tavoittaa helposti ja 

nopeasti suuri määrä kohderyhmää. Toteutin sähköisen täydennyskyselyn Facebookin 

kahdella eri sivustolla, joissa on myös fysioterapiaopiskelijoita jäseninä. Ryhmien nimet 

olivat Fyssarit ja lekurit-ryhmä sekä Suomen Fysioterapeuttiopiskelijat-ryhmä. Suomen 

Fysioterapeutti opiskelijat-ryhmässä oli julkaisu hetkellä 573 jäsentä ja Fyssarit ja lekurit-

ryhmässä 8315 jäsentä. Sähköinen kysely oli Facebookissa avoinna 7.-21.6.2020 väli-

sen ajan. Muistutin siellä vastaamisesta kaksi kertaa. Kaikissa kyselyissä käytettiin sa-

maa kyselylomaketta ja aineisto kertyi samaan paikkaan kaikista kyselyistä. 

5.4 Aineiston analysointi 

Tilastollista päättelyä tehdessä, havainnollistetaan tutkimusongelmaa ajatellen tähdelli-

set jakaumaluvut, joita hyödynnetään tuloksia yleistettäessä perusjoukkoon. Tulokset 

havainnollistetaan määrällisessä tutkimuksessa suhteellisina osuuksia taulukkomuo-

dossa. Jolloin voidaan olettaa, että tämä jakauma vastaisi ilmiötä myös perusjoukossa. 

(Kananen 2008: 52.) Määrällisen aineiston analysointia varten on suunniteltu muun mu-

assa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) -ohjelmisto (Metsämuuronen 2003: 

408). SPSS-ohjelma on kehitetty käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä varten (Nummen-

maa 2009: 21). Tässä kehittämistyössä käytettiin analysoinnissa SPSS-ohjelmistoa sekä 

lisäksi hyödynnettiin Excel-taulukko-ohjelmaa. Analysointitavan valintaan vaikutti myös 

se, että SPSS-ohjelmistoa oli käytetty useissa aiemmissakin tutkimuksissa ja todettu se 

hyväksi analysointiohjelmaksi.  
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Kysely oli avoinna e-lomakkeella 4.5.–21.6.2020 välisen ajan. Kyselyyn vastauksia tuli 

yhteensä 113. Analysoinnin aloitin 22.6.2020 ja analysointia jatkoin elokuun 2020 alkuun 

asti. Aineiston analysoinnin aloitin ensin tarkastelemalla vastauksia e-lomake sovelluk-

sessa. Kaikki kyselyn vastaukset olivat asiallisia, mitään niistä ei tarvinnut poistaa. Ky-

selylomakkeen lähes kaikkiin kysymyksiin oli vastattu, vain muutama vastaaja oli jättänyt 

vastaamatta toiseen avoimeen kysymykseen. Vastausten tarkastuksen jälkeen, syötin 

kyselylomakkeen vastaukset SPSS-ohjelmistoon ja aloitin analysoinnin SPSS-ohjelmis-

tolla. Ensin analysoin vastuksia suoria jakaumia tehden. Tämän jälkeen tein ristiintaulu-

kointia taustakysymyksistä ja väittämistä sekä tarkastelin ristiintaulukoinnin tuloksien 

merkittävyyksiä χ2-testin avulla.  

Suoralla jakaumalla tarkoitetaan frekvenssijakaumaa, joka on yksiulotteinen. Sen avulla 

saadaan tietoa, kuinka paljon muuttujan ominaisuuksia aineistossa on esiintynyt. (Kana-

nen 2008: 41.) Ristiintaulukoinnissa tavoitteena on havaita kahden ei muuttujan välinen 

yhteys. Kahden muuttujan välistä riippumattomuutta, voidaan mitata χ2-testin avulla.  

(Metsämuuronen 2003:293.)  

Avoimet kysymykset analysoin laadullisen sisällönanalyysin keinoja hyödyntäen. Ensin 

tutustuin vastauksiin. Tämän jälkeen ryhmittelin ja teemoitin vastauksissa ilmenneitä asi-

oita, jonka jälkeen laskin vastauksista esiintyneistä asioista määriä ja niistä prosentteja 

hyödyntäen Excel-taulukko-ohjelmaa. Kanasen (2012) mukaan sisällönanalyysissa tar-

koituksena on löytää tekstistä pääasiat ja saada siitä aikaiseksi tiivistettyä kuvausta. Si-

sällönanalyysin avulla voidaan laskea, kuinka usein ilmiöön liittyviä käsitteitä esiintyy 

sekä niiden välisiä yhteyksiä esiintyy. (Kananen 2012: 116.)  
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6 Tulokset 

6.1 Vastaajien tausta 

Kyselyyn vastasi yhteensä 113 fysioterapiaopiskelijaa. Kyselyssä taustatiedoista kartoi-

tettiin vastaajien ikää, sukupuolta, opintovuotta sekä kokemusta vanhuksista tai vanhus-

työstä. Taulukkoon 1 on koottu vastaajien taustatiedoista ikä, sukupuoli ja opintovuosi 

sekä niiden lukumäärä sekä prosentti. 

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden taustatietoja, lukumäärä (n) sekä prosentti. 

Vastanneiden taustatietoja Lukumäärä (n) Prosentti 

Sukupuoli   

Nainen 100 88,5 % 

Mies 13 11,5 % 

Yhteensä 113 100 % 

Ikä   

20–29 vuotta 81 71,7 % 

30–39 vuotta 25 22,1 % 

40–49 vuotta 5 4,4 % 

50–59 vuotta 2 1,8 % 

Yhteensä 113 100 % 

Opiskeluvuosi   

Ensimmäisen vuoden opiskelija 20 17,7% 

Toisen vuoden opiskelija 29 25,7 % 

Kolmannen vuoden opiskelija 34 30,1 % 

Viimeisen vuoden opiskelija 30 26,5 % 

Yhteensä 113 100 % 

 

Vastaajista suurin osa (71,7 %) sijoittui 20–29-vuotiaiden ikäryhmään. Reilu viidennes 

(22,1 %) vastaajista sijoittuivat 30–39-vuotiaiden ikäryhmään.  Pieni osa (4,4 %) vastaa-

jista sijoittuivat 40–49-vuotiaiden ikäryhmään sekä muutama (1,8 %) 50–59-vuotiaiden 

ikäryhmään. Enemmistö (88,5 %) vastaajista oli naisia ja miehiä oli reilu kymmenosa 

(11,5 %). Vastaajista kolmannes (30,1 %) oli kolmannen vuoden opiskelijoita, viimeisen 

vuoden opiskelijoita oli reilu neljännes (26,5 %), toisen vuoden opiskelijoita neljännes 

(25,7 %) ja ensimmäisen vuoden opiskelijoita oli vajaa viidennes (17,7 %) vastaajista. 
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Aiempaa kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä oli vastaajista suurimmalla osalla (85 

%). Vanhus tai vanhustyö kokemusta moni vastaaja vastasi saaneensa useamman eri 

yhteyden kautta. Alla olevaan taulukkoon (taulukko 2) on koottu mistä vastaajat ovat 

vanhus tai vanhustyö kokemuksensa saaneet, kokemusten lukumäärä sekä prosentti.   

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden vanhus/vanhustyö kokemus sekä mistä vanhus/vanhustyön 

kokemuksen vastaaja on saanut lukumääränä (n) sekä prosentteina. 

Kokemus vanhus/vanhustyö sekä mistä koke-
muksen saanut 

Lukumäärä (n) Prosentti 

Kokemus vanhuksista tai vanhustyöstä 96 85 % 

Sukulainen/läheinen 61 54 % 

Opinnot 54 47,8 % 

Työharjoittelujakso 73 64,6 % 

Opintoihin liittyvä projekti 19 16,8 % 

Vapaaehtoistyö 4 3,5 % 

Työelämä 42 37,2 % 

Muualta 3 2,7 % 

 
 

Vastaajista, joilla oli vanhus tai vanhustyö kokemusta, heistä reilusti yli puolet (64,6 %) 

olivat saaneet kokemuksensa vanhuksista tai vanhustyöstä työharjoittelun myötä. Puolet 

(54 %) olivat saaneet vanhus tai vanhustyö kokemusta läheisen tai sukulaisen myötä. 

Lähes puolet (47,8 %) vanhus tai vanhustyö kokemusta omaavaa vastaajaa vastasivat 

kokemusta saaneensa opiskeluiden kautta. Reilu viidennes (16,8 %) vastasi saaneensa 

kokemusta opiskeluihin liittyneestä projektista. Pieni osa (3,5 %) vastaajista oli saanut 

vanhus/vanhustyö kokemusta vapaaehtoistyön kautta. Reilu kolmannes (37,2 %) oli ko-

kemuksen saanut työelämästä ja muutama (2,7 %) vastasi saaneensa kokemuksen 

muualta esimerkiksi aiemman ammatin myötä. 

6.2 Näkemys vanhuksista 

Kyselyssä kartoitettiin väittämillä 8–19 fysioterapiaopiskelijoiden näkemyksiä ja asen-

teita vanhuksia kohtaan 12 eri väittämällä. Väittämiin vastaaminen tapahtui viisiportai-

sella Likert-asteikolla. Tuloksiin ei ole laskettu mukaan ”en osaa sanoa/ei kokemusta” 

vastausta, sillä vastauksista haluttiin tarkastella vain kantaa ottavia vastauksia. Taulu-

kossa 3 esitellään väittämät 8–19 vanhusnäkemyksistä, vastausten kokonaismäärä (N), 

vastausten vaihteluväli, minimiarvo, maksimiarvo sekä keskiarvo. 
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Taulukko 3. Taulukossa esitelty väittämät 8-19 vanhusnäkemyksistä, vastanneiden kokonais-

määrä (N), vastausten vaihteluväli, minimiarvo, maksimiarvo sekä keskiarvo. 

Väittämät 8-19 N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

8. Vanhoilla ihmisillä on haa-

veita ja toiveita 

111 2 5 4,52 ,761 

9. Vanhukset suhtautuvat elä-

mään myönteisesti 

99 2 5 3,58 ,927 

10. Vanhukset valittavat usein 94 1 5 3,06 1,125 

11. Vanhukset pitävät huolta 

kunnostaan 

100 1 5 2,91 1,045 

12. Vanhuksilla on paljon fyysi-

siä ongelmia 

106 1 5 4,04 ,780 

13. Vanhukset haluavat kuntou-

tua 

90 2 5 3,52 1,019 

14. Vanhuksilla on kuntoutumi-

sen mahdollisuus 

96 1 5 4,11 1,025 

15. Vanhat ihmiset haluavat 

asua kotonaan mahdollisimman 

pitkään 

107 2 5 4,63 ,637 

16. Vanhukset ovat yksilöitä 113 4 5 4,97 ,161 

17. Vanhusten yksin asuminen 

kotonaan on turvallista 

92 1 5 2,93 1,036 

18. Vanhukset haluavat liikkua 97 1 5 3,98 ,890 

19. Vanhukset ovat yksinäisiä 105 2 5 4,33 ,675 

 

Vanhusnäkemys väittämien ristiintaulukointi tuloksia on esitelty taulukossa 4 ja 5 (Liite 

1) prosenteilla, vastausten lukumäärällä (n) ja kokonaismäärällä (N) sekä khiin neliötes-

tin tuloksella. Ristiintaulukointi tuloksista esitetään tekstissä prosentti sekä tulosten mer-

kitsevyys. 

Suurin osa fysioterapiaopiskelijoista vastasivat vanhuksilla olevan haaveita ja toiveita, 

vain murto-osa (5,4 %) vastaajista oli eri mieltä vanhusten haaveista ja toiveista. Pienellä 

osalla (6,1 %) naisista oli miehiin verrattuna negatiivinen näkemys vanhusten haaveisiin 

ja toiveisiin, tulos oli tilastollisesti merkitsevä (taulukko 4 liite 1). Kolme neljäs osaa (75,8 

%) fysioterapiaopiskelijavastaajista ajattelivat vanhusten suhtautuvan elämään myöntei-

sesti. Mutta kuitenkin yli puolet vastaajista (53,2 %) kokivat vanhusten valittavan usein.  
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Vastaajista suurin osa (96,2 %) kokivat vanhusten olevan yksinäisiä (Kuvio 1). Vastaajilla 

oli yksimielinen näkemys, että vanhukset ovat yksilöitä.  

Kuvio 1. Tulos prosentteina väittämästä ”Vanhukset ovat yksinäisiä”. 

Reilu puolella (54 %) vastaajista oli näkemys, etteivät vanhukset pidä huolta kunnostaan. 

Kokemus vanhuksista tai vanhustyöstä ei vaikuttanut merkitsevästi asiaan. Vastaajilla, 

joilla oli kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä oli reilu puolella (55,8 %) kielteisempi 

kuva vanhusten kunnosta huolehtimisesta, kun taas niillä, joilla ei ollut kokemusta van-

huksista tai vanhustyöstä oli kielteisempi kuva vajaa puolella (42,9 %) (taulukko 5 liite 

1). Vastaajien opiskeluvuosilla ei ollut merkitsevää vaikutusta vastaajien ajatukseen van-

husten kunnosta huolta pitämiseensä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla oli vahvin (62,5 

%) näkemys, että vanhukset pitävät huolta kunnostaan, erot vastaajien kesken olivat 

kuitenkin hyvin pienet (taulukko 5 liite 1).  
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Kuvio 2. Tulos prosentteina väittämästä ”Vanhuksilla on paljon fyysisiä ongelmia”.  

Vastaajista suurimmalla osalla (92,5 %) oli näkemys, että vanhuksilla on paljon fyysisiä 

ongelmia (kuvio 2). Fysioterapiaopiskelijavastaajista suurimmalla osalla oli myönteinen 

näkemys vanhusten kuntoutumisen sekä kuntoutus halukkuuden suhteen. Vanhusten 

halu kuntoutua nähtiin vastaajien kesken enimmäkseen (71,1 %) positiivisena (kuvio 3).   

 

Kuvio 3. Tulos prosentteina väittämästä ”Vanhukset haluavat kuntoutua”. 
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Enemmistö (87,5 %) vastaajista ajattelivat positiivisesti vanhusten kuntoutumisen mah-

dollisuuksien suhteen. Vain pieni osa (14,4 %) niistä vastaajista, joilla oli kokemusta 

vanhuksista tai vanhustyöstä oli negatiivisempi näkemys (kuvio 4 ja taulukko 5 liite 1). 

Vanhus tai vanhustyö kokemus ei kuitenkaan vaikuttanut merkitsevästi näkemykseen 

vanhusten kuntoutumisen mahdollisuuksien suhteen. Vastaajan iällä oli erittäin merkit-

sevä vaikutus fysioterapiaopiskelijoiden näkemykseen vanhusten kuntoutumisen mah-

dollisuuksien suhteen.  Vanhemmilla vastaajilla oli negatiivisempi näkemys kuin nuo-

remmilla. 40–49-vuotiasta vastaajista reilusti yli puolet (60 %) ja 50–59-vuotiasta puolet 

(50 %) olivat eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä vanhusten kuntoutumisen mahdolli-

suuksien suhteen (taulukko 4 liite 1).  

 

 

Kuvio 4. Ristiintaulukoinnin tulos prosentteina väittämästä ”Vanhuksilla on kuntoutumisen mah-

dollisuus” sekä opintovuosi ja kokemus vanhuksista tai vanhustyöstä 

 

Vastaajien kesken kielteisin näkemys vanhusten kuntoutumismahdollisuuksista oli en-

simmäisen vuoden opiskelijoilla. Kuitenkaan vastausten ero ei ollut merkitsevä eikä ko-

vin suuri eri opintovuosien vastaajien kesken. Positiivisesti vastasi kuitenkin ensimmäi-

sen vuoden opiskelijoista suurin osa (77,7 %) sekä enemmistö toisen vuoden opiskeli-

joista (85,7 %), kolmannen vuoden opiskelijoista (90 %) ja viimeisen vuoden opiskeli-

joista (92,5 %) (kuvio 4 ja taulukko 5 liite 1). Suurin osa (88,7 %) vastaajista koki van-

husten haluavan liikkua.  
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Kuvio 5. Ristiintaulukoinnin tulos prosentteina väittämästä ”Vanhusten yksin asuminen kotonaan 

on turvallista” sekä sukupuoli ja kokemus vanhustyöstä. 

 

 

Lähes kaikki (97,2 %) fysioterapiaopiskelijavastaajat ajattelivat positiivisesti vanhusten 

halusta asua yksin kotonaan mahdollisimman pitkään. Reilu puolet (53,3 %) vastaajista 

olivat epävarmoja vanhusten yksin asumisen turvallisuudesta. Kokemus vanhuksista 

tai vanhustyöstä ei merkitsevästi vaikuttanut näkemykseen miten turvalliseksi vanhus-

ten yksin asuminen koettiin. Heistä, joilla oli kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä 

lähes puolet (47,6 %) ja heistä, joilla ei ollut kokemusta vastasivat vajaa puolet (41,7 

%) kokivat vanhusten yksin asumisen turvalliseksi (kuvio 5 ja taulukko 5 liite 1). Suku-

puoli vaikutti merkitsevästi näkemykseen vanhusten yksin asumisen turvallisuuden 

suhteen. Miehillä (80 %) oli huomattavasti positiivisempi näkemys vanhusten yksin 

asumisen turvallisuudesta kuin naisilla (42,7 %) (kuvio 5 ja taulukko 4 liite 1). Vastaa-

jien opintovuodet eivät vaikuttaneet merkitsevästi vastaajien näkemykseen asian suh-

teen. Viimeisen vuoden opiskelijavastaajilla oli vahvimmin (66,7 %), ettei vanhusten yk-

sin asuminen ole turvallista (taulukko 5 liite 1).  
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6.3 Näkemys vanhustyöstä 

Kyselyn väittämillä 20–34 kartoitettiin fysioterapiaopiskelijoiden asenteita ja näkemyksiä 

vanhustyötä kohtaan yhteensä 15 eri kysymyksellä. Kysymyksiin vastattiin viisiportai-

sella Likert-asteikolla. Tuloksiin ei ole laskettu mukaan ”en osaa sanoa/ei kokemusta” 

vastauksia, sillä vastauksista haluttiin tarkastella vain kantaa ottavia vastauksia. Alla ole-

vassa taulukossa esitellään väittämät 20–34 vanhustyöstä sekä vastausten kokonais-

määrä (N), vastausten vaihteluväli, minimiarvo, maksimiarvo sekä keskiarvo.  

Taulukko 6. Väittämät 20-34 vanhustyönäkemyksistä, vastausten määrä (N), vastausten vaihte-

luväli, minimiarvo, maksimiarvo sekä keskiarvo.  

Väittämät 20-34 N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

20. Vanhustyö on monipuolista 95 1 5 3,37 1,255 

21. Vanhustyössä toistuvat rutii-

nit 

100 2 5 4,28 ,514 

22. Vanhustyössä ei tarvita eri-

koisosaamista 

100 1 5 1,98 ,995 

23. Vanhustyö on helppoa 97 1 5 2,32 1,151 

24. Vanhustyö kuormittaa hen-

kisesti 

98 1 5 4,04 ,884 

25. Vanhustyö kuormittaa fyysi-

sesti 

97 2 5 4,04 ,815 

26. Vanhustyö vaatii erikois-

osaamista 

98 1 5 3,90 1,060 

27. Fysioterapeutit arvostavat 

vanhustyötä 

79 1 5 2,47 1,269 

28. Vanhustyö on tärkeää 112 2 5 4,85 ,429 

29. Vanhustyössä voi kehittyä 106 1 5 4,61 ,763 

30. Vanhustyössä hyödynne-

tään teknologiaa 

80 1 5 3,34 1,272 

31. Vanhustyö kiinnostaa minua 93 1 5 2,83 1,457 

32. Vanhustyö on luovaa 96 1 5 2,06 1,034 

33. Vanhustyö on verkostoitu-

vaa 

43 1 5 2,72 1,260 

34. Vanhustyössä työskentele-

viä fysioterapeutteja arvoste-

taan 

81 1 5 2,70 1,308 
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Vanhustyönäkemys väittämien ristiintaulukointi tuloksia kuvattu taulukossa 7 ja 8 (Liite 

1) prosenteilla, vastausten lukumäärällä (n) ja kokonaismäärällä (N) sekä khiin neliötes-

tin tuloksilla. Ristiintaulukointi tuloksista esitetään tekstissä prosentti sekä tulosten mer-

kitsevyys.  

Vanhustyötä piti reilusti yli puolet (64,2 %) vastaajista monipuolisena. Vastaajien opinto-

vuosilla oli merkitsevä vaikutus, miten vastaajat kokivat vanhustyön monipuolisuuden. 

Eniten (92,9 %) monipuolisena vanhustyötä pitivät ensimmäisen vuoden opiskelijat. 

Reilu puolet toisen vuoden (56,5 %) opiskelijoista, kolmannen vuoden (58,1 %) ja viimei-

sen vuoden opiskelijoista (62,9 %) näkivät vanhustyön monipuolisena. (taulukko 8 liite 

1). Vaikka vanhustyötä pidettiin monipuolisena, ajateltiin siinä kuitenkin toistuvan rutiinit. 

Vastaajista lähes kaikki (99 %) vastasivat olevansa samaa mieltä tai jokseenkin samaa 

mieltä väittämään ”Vanhustyössä toistuvat rutiinit”. 

 

Kuvio 6. Ristiintaulukoinnin tulokset prosentteina väittämästä ”Vanhustyössä ei tarvita erikois-

osaamista” sekä sukupuoli, ikä ja kokemus vanhuksista/vanhustyöstä. 

Vastaajista enemmistö (84,7 %) ajatteli vanhustyössä tarvittavan erikoisosaamista. Ko-

kemuksella vanhuksista tai vanhustyöstä ei ollut merkitsevää vaikutusta näkemykseen 

tarvitaanko vanhustyössä erikoisosaamista. Vain reilu kymmenes (12,3 %) niistä, joilla 
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oli kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä ja vajaa viidennes (18,2 %) joilla ei ollut ko-

kemusta vastasivat, ettei vanhustyössä tarvita erikoisosaamista (kuvio 6 ja taulukko 8 

liite 1). Miehistä vajaa puolet (40 %) ja naisista kymmenes (10 %) vastasivat, ettei van-

hustyössä tarvita erikoisosaamista. Sukupuolten vaikutus asiaan oli melkein merkitsevä 

(kuvio 6 ja taulukko 7 liite 1). Vastaajan iällä ei ollut merkitsevää vaikutusta edellä mai-

nittuun näkemykseen. Vain vähemmistöllä (18,8 %) 20–29-vuotiaista vastaajista oli nä-

kemys, että vanhustyössä ei tarvita erikoisosaamista (kuvio 6 ja taulukko 7 liite 1).  

Kuvio 7. Ristiintaulukoinnin tulos väittämästä ”Vanhustyö on helppoa” sekä sukupuoli, opintovuosi 

ja kokemus vanhuksista/vanhustyöstä. 

Vanhustyötä ei monikaan (73,2 %) vastaajista pitänyt helppona. Helpompana vanhus-

työtä pitivät kolmannes (29 %) niistä vastaajista, joilla oli vanhuksista tai vanhustyöstä 

kokemusta. Kun taas niistä, joilla ei ollut kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä pitivät 

helppona vain vajaa kymmenes (9,1 %), vastaajan kokemuksella vanhuksista tai van-

hustyöstä ei ollut kuitenkaan merkitsevää vaikutusta (kuvio 7 ja taulukko 8 liite 1). Vas-

taajan sukupuoli vaikutti melkein merkitsevästi näkemykseen vanhustyön helppoudesta. 

Miesvastaajista useampi (60 %) piti vanhustyötä helpompana kuin naiset (22,9 %) (kuvio 

7 ja taulukko 7 liite 1). Opintovuosilla ei ollut merkitsevää vaikutusta vastaajien näkemyk-

sen vanhustyön helppouden suhteen. Lähes kaikki (93,8 %) ensimmäisen vuoden opis-

kelijat ajattelivat, ettei vanhustyö ollut helppoa. Myöskään reilu puolet toisen vuoden 

opiskelijoista (65,2 %), kolmannen vuoden opiskelijoista (63,3 %) ja viimeisen vuoden 

opiskelijoista (78,6 %) eivät pitäneet vanhustyötä helppona (kuvio 7 ja taulukko 8 liite 1).   
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Vanhustyötä pidettiin kuormittavana niin henkisesti kuin fyysisestikin. Vanhustyötä fyysi-

sesti kuormittavana pitivät suurin osa (89,6 %) ja henkisesti myös suurin osa (88,8 %) 

vastaajista. Vanhustyötä piti enemmistö (86,6 %) fysioterapiaopiskelijavastaajista tär-

keänä. Reilu enemmistö (71 %) vastaajista kokivat, ettei fysioterapeutit arvosta vanhus-

työtä (kuvio 8).  

 

Kuvio 8. Tulos prosentteina ”Fysioterapeutit arvostavat vanhustyötä” väittämästä.   

Vastaajat olivat lähes yksimielisiä (95,3 %), että vanhustyössä voi kehittyä. Reilusti yli 

puolet (60,1 %) vastaajista kokivat, että vanhustyössä hyödynnetään teknologiaa. Suurin 

osa (82,3 %) vastaajista ei pitänyt vanhustyötä luovana. Myöskään verkostoituvana ei yli 

puolet (60 %) vastaajista vanhustyötä pitänyt.  Reilusti yli puolet (61,7 %) vastaajista 

kokivat, ettei vanhustyössä työskenteleviä fysioterapeutteja arvosteta (Kuvio 9).  
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Kuvio 9. Tulos prosentteina väittämästä ”Vanhustyössä työskenteleviä fysioterapeutteja arvoste-

taan”. 

Hieman yli puolet (51,6 %) vastaajista ei kokenut vanhustyötä kiinnostavana. Kokemuk-

sella vanhuksista tai vanhustyöstä oli melkein merkitsevä vaikutus vanhustyön kiinnos-

tavuuteen. Vanhustyön kiinnostamattomuutta oli niiden vastaajien keskuudessa enem-

män (78,5 %), jolla ei ollut vanhustyön kokemusta kuin niiden, joilla oli kokemusta (46,9 

%) (kuvio 10 ja taulukko 8 liite 1). Vastaajan sukupuolella ei ollut merkitsevää vaikutusta 

vanhustyön kiinnostavuuden suhteen, vaikka naisia kiinnosti vanhustyö enemmän (52,4 

%) kuin miehiä (11,1 %) (kuvio 10 ja taulukko 7 liite 1).  
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Kuvio 10. Ristiintaulukoinnin tuloksia prosentteina väittämästä ”Vanhustyö kiinnostaa minua” 

sekä sukupuoli, opiskeluvuosi sekä vanhus/vanhustyö kokemus. 

Vastaajan iällä ei ollut merkitsevää vaikutusta kiinnostiko vanhustyö vai ei. Kuitenkin ikä-

ryhmien kesken oli havaittavissa eroavaisuuksia. Kiinnostusta vanhustyötä kohtaan oli 

eniten (80 %) 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä. Muissa ikäryhmissä vanhustyöstä olivat 

kiinnostuneita noin puolet eli 20–29-vuotiaista (47,8 %), 30–39-vuotiaista (42,2 %) ja 50–

59-vuotiaista (50 %) (taulukko 7 liite 1). Myöskään vastaajan opintovuosilla ei ollut mer-

kitsevää vaikutusta vanhustyön kiinnostavuuden suhteen. Eniten (66,7 %) vanhustyöstä 

olivat kiinnostuneita viimeisen vuoden opiskelijat, mutta jonkin verran kiinnostuneita oli 

myös muiden vuosien opiskelijoissa. Kolmannen vuoden opiskelijoista kolmannes (32,2 

%), toisen vuoden opiskelijoista vajaa puolet (43,4 %) ja ensimmäisen vuoden opiskeli-

joista reilu puolet (53,3 %) (kuvio 10 ja taulukko 8 liite 1). 

6.4 Näkemys vanhustyön yhteiskunnallisesta asemasta ja johtajuudesta 

Kyselyn väittämillä 35–46 kartoitettiin fysioterapiaopiskelijoiden asenteita ja näkemyksiä 

vanhustyötä, vanhustyön yhteiskunnallista asemaa sekä johtajuutta kohtaan yhteensä 

12 eri kysymyksellä. Kysymyksiin vastattiin viisiportaisella Likert-asteikolla. Tuloksiin ei 

ole laskettu mukaan ”en osaa sanoa/ei kokemusta” vastauksia, sillä vastauksista halut-

tiin tarkastella vain kantaa ottavia vastauksia. Seuraavassa taulukossa (taulukko 9) esi-

tellään väittämät 35–46 vanhustyön yhteiskunnallisesta asemasta ja johtajuudesta sekä 

niistä saatujen vastausten kokonaismäärä (N), vaihteluväli, minimiarvo, maksimiarvo 

sekä keskiarvo. Tuloksissa ei ole analysoitu eikä raportoitu väittämää 44 ”Vanhustyö on 
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kiireellistä”, sillä väittämä ei ole luotettava, koska väittämän voi jokainen vastaaja ym-

märtää eri lailla. Tämän vuoksi tuloksia analysoidessa päätetty, ettei väittämää 44 ana-

lysoida ja jätetty se tuloksista ja raportoinnista kokonaan pois. 

Taulukko 9. Väittämät 35-46 vanhustyön yhteiskunnallisen aseman ja johtajuudennäkemyksistä, 

vastausten kokonaismäärä (N), vastausten vaihteluväli, minimiarvo, maksimiarvo sekä keskiarvo. 

Väittämät 35-46 N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

35. Vanhustyön työntekijät ovat 

kuormittuneita 

83 1 5 4,27 ,798 

36. Vanhustyössä johtajuudella 

on merkitystä työntekijöiden hy-

vinvointiin 

105 1 5 4,63 ,639 

37. Fysioterapeutit tarvitsevat 

oman alansa esimiehen van-

hustyössä 

82 1 5 4,44 ,833 

38. Yhteiskunta arvostaa van-

hustyötä 

94 1 5 2,64 1,260 

39. Vanhustyö on vetovoimaista 103 1 5 1,57 ,651 

40. Vanhustyöllä on ikävä julki-

suuskuva 

103 1 5 4,08 1,007 

41. Vanhustyössä on huono 

palkka 

80 2 5 4,44 ,570 

42. Vanhustyö on moniammatil-

lista 

106 2 5 4,55 ,649 

43. Vanhustyötä ei arvosteta 104 1 5 3,80 1,074 

45. Vanhustyössä kuntoutus on 

tärkeää 

111 2 5 4,67 ,623 

46. Vanhustyössä johtajuudella 

on merkitystä vanhusten hyvin-

vointiin 

95 1 5 4,55 ,755 

 

Vanhustyön yhteiskunnallisen aseman sekä johtajuusnäkemyksien väittämien ristiintau-

lukointi tuloksia kuvattu taulukoissa 10 ja 11 (Liite 1) prosenteilla, vastausten lukumää-

rällä (n) ja kokonaismäärällä (N) sekä khiin neliötestin tuloksella. Ristiintaulukointi tulok-

sista esitetään tekstissä prosentti sekä tulosten merkitsevyys. 

Fysioterapiaopiskelijoista suurin osa (94 %) kokivat vanhustyön työntekijöiden olevan 

kuormittuneita. Lähes kaikki (97,2 %) vastaajat pitivät vanhustyötä moniammatillisena. 
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Kuntoutusta vanhustyössä pitivät tärkeänä lähes kaikki (97,3 %) vastaajat. Vanhus tai 

vanhustyö kokemuksella ei ollut merkitsevää vaikutusta asiaan. Niillä vastaajilla, joilla ei 

ollut vanhuksista tai vanhustyöstä kokemusta näkivät kaikki (100 %) kuntoutuksen van-

hustyössä tärkeänä. Kun taas pieni vähemmistö (3,1 %) niistä vastaajista, joilla oli koke-

musta vanhuksista tai vanhustyöstä pitivät kuntoutusta vanhustyössä vähemmän tär-

keänä (kuvio 11 ja taulukko 11 liite 1). 

 

Kuvio 11. Ristiintaulukoinnin tulos prosentteina väittämästä ”Vanhustyössä kuntoutus on tärkeää” 

sekä sukupuoli, opintovuosi sekä kokemus vanhuksista/vanhustyöstä 

Vastaajan sukupuolella oli erittäin merkitsevä vaikutus näkemykseen vanhustyön kun-

toutuksen tärkeyden suhteen. Naisvastaajat pitivät kuntoutusta vanhustyössä huomatta-

vasti (100 %) tärkeämpänä kuin miesvastaajat (77 %) (kuvio 11 ja taulukko 10 liite 1). 

Vastaajien opiskeluvuodet eivät vaikuttaneet merkitsevästi näkemykseen vanhustyön 

kuntoutuksen tärkeyden suhteen eikä suurta eroa ollut vastauksissa. Ensimmäisen vuo-

den opiskelijoista reilu puolet (63,2 %), toisen vuoden opiskelijoista kolme neljästä (75 

%), kolmannen vuoden opiskelijoista lähes kolme neljästä (70,6 %) ja viimeisen vuoden 

opiskelijoista kolme neljästä (76,7 %) pitivät vanhustyötä tärkeänä (kuvio 11 ja taulukko 

11 liite 1).  

0

20

40

60

80

100

Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa
mieltä

Samaa mieltä

P
ro

s
e

n
tt

i

Vanhustyössä kuntoutus on tärkeää

Nainen Mies

1. vuoden opiskelija 2. vuoden opiskelija

3. vuoden opiskelija Viimeisen vuoden opiskelija

Kokemus vanhuksista/vanhustyöstä Ei kokemusta vanhuksista/vanhustyöstä



38 

 

 
 
Kuvio 12. Tulos prosentteina väittämästä ”Vanhustyö on vetovoimaista”. 

Reilusti yli puolet (62,7 %) vastaajista kokivat, ettei yhteiskunta arvosta vanhustyötä. 

Myös vanhustyön vetovoimaisuus koettiin heikoksi. Vastaajat olivat lähes yksimielisiä 

(98,1 %), ettei vanhustyö ollut vetovoimaista (kuvio 12). Vastaajan opintovuosilla oli mel-

kein merkitsevä vaikutus, kuinka vetovoimaiseksi vanhustyö koettiin. Vain vähemmistö 

ensimmäisen vuoden (6,3 %) ja viimeisen vuoden (3,4 %) piti vanhustyötä vetovoimai-

sena (kuvio 13 ja taulukko 11 liite 1).  

Kuvio 13. Ristiintaulukoinnin tulos prosentteina väittämästä ”Vanhustyö on vetovoimaista” sekä 

opintovuosi ja sukupuoli. 
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Kokemuksella vanhuksista tai vanhustyöstä ei ollut merkitsevää vaikutusta eikä eroavai-

suutta vanhustyön vetovoimaisuuden suhteen. Vain pieni osa (1,1 %) niistä, joilla oli van-

huksista tai vanhustyöstä kokemusta sekä niistä, joilla ei ollut kokemusta vanhuksista tai 

vanhustyöstä (6,3 %) oli näkemys, että vanhustyö olisi vetovoimaista (kuvio 13 ja tau-

lukko 11 liite 1). Suurin osa (86,4 %) vastaajista kokivat vanhustyön julkisuuskuvan ole-

van ikävä. Lähes kaikki (98,8 %) vastaajat kokivat palkan heikoksi vanhustyössä. Myös 

vanhustyön arvostusta pitivät melkein neljä viidestä (79,8 %) heikkona (kuvio 14).  

 

Kuvio 14. Tulos prosentteina väittämästä ”Vanhustyötä ei arvosteta”. 

Vanhustyössä johtajuudella on merkitystä työntekijöiden kuin vanhustenkin hyvinvointiin 

arvioi enemmistö vastaajista. Vastaajista lähes kaikilla (98 %) oli näkemys, että vanhus-

työssä johtajuudella on merkitystä työntekijöiden hyvinvointiin. Vastaajan iällä oli merkit-

sevä vaikutus asiaan; vain vähemmistö (20 %) 40–49-vuotiasta sekä muutama (1,4 %) 

20–29-vuotiasta vastaajista vastasivat eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väittämään 

”Vanhustyössä johtajuudella on merkitystä työntekijöiden hyvinvointiin” (taulukko 10 liite 

1) Myös vastaajan sukupuolella oli melkein merkitsevä vaikutus kokemukseen vanhus-

työn johtajuuden vaikutuksesta työntekijöiden hyvinvointiin. Vastausten eroavaisuus oli 

kuitenkin pieni. Vain pieni osa (1,1 %) naisista ja (7,7 %) miehistä koki, ettei johtajuudella 

ollut vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin (taulukko 10 liite 1).  
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Kuvio 15. Ristiintaulukoinnin tulos prosentteina väittämästä ”Vanhustyössä johtajuudella on mer-

kitystä vanhusten hyvinvointiin” sekä opintovuosi ja kokemus vanhuksista/vanhustyöstä. 

Myös vanhusten hyvinvointiin kokivat suurin osa (95,8 %) vastaajista olevan johtajuu-

della merkitystä. Kokemuksella vanhuksista tai vanhustyöstä oli melkein merkitsevä vai-

kutus asiaan; niillä vastaajilla, joilla oli kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä oli vah-

vempi (97,6 %) näkemys, että vanhustyössä johtajuudella on merkitystä vanhusten hy-

vinvointiin. Kuin (83,3 %) niillä vastaajilla, joilla ei kokemusta ollut (kuvio 15 ja taulukko 

11 liite 1). Vastaajien opintovuosilla ei ollut merkitsevää vaikutusta edellä mainittuun nä-

kemykseen. Vain pienellä osalla (11,1 %) ensimmäisen vuoden sekä (7,4 %) viimeisen 

vuoden opiskelijoilla oli näkemys, ettei vanhustyössä johtajuudella olisi merkitystä van-

husten hyvinvointiin (kuvio 15 ja taulukko 11 liite 1).  

0

20

40

60

80

100

Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa
mieltä

Samaa mieltä

P
ro

s
e

n
tt

i

Vanhustyössä johtajuudella on merkitystä vanhusten 
hyvinvointiin

1. vuoden opiskelija 2. vuoden opiskelija

3. vuoden opiskelija Viimeisen vuoden opiskelija

Kokemus vanhuksista/vanhustyöstä Ei kokemusta vanhuksista/vanhustyöstä



41 

 

 

Kuvio 16. Ristiintaulukoinnin tulos prosentteina väittämästä ”Fysioterapeutit tarvitsevat oman 

alansa esimiehen vanhustyössä” sekä opintovuosi ja vanhus/vanhustyö kokemus. 

Vastaajat olivat myös lähes yksimielisiä (93,9 %), että fysioterapeutit tarvitsevat vanhus-

työssä oman alansa esimiehen. Merkitsevää vaikutusta ei ollut vastaajan kokemuksella 

vanhuksista tai vanhustyöstä asiaan; vain pieni vähemmistö (7,1 %) niistä vastaajista, 

joilla oli vanhuksista tai vanhustyöstä kokemusta, oli näkemys, ettei fysioterapeutit tar-

vitse vanhustyössä oman alansa esimiestä (kuvio 16 ja taulukko 11 liite 1). Myöskään 

vastaajien opintovuosilla ei ollut merkitsevää vaikutusta edellä mainittuun näkemykseen. 

Vain vähemmistö (6,3 %) toisen vuoden, (8,4 %) kolmannen vuoden sekä (7,1 %) vii-

meisen vuoden opiskelijavastaajista oli eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väittämään 

”Fysioterapeutit tarvitsevat oman alansa esimiehen vanhustyössä” (kuvio 16 ja taulukko 

11 liite 1). 

6.5 Näkemys vanhustyön työharjoittelusta ja opinnoista 

Kyselyn väittämillä 47–57 kartoitettiin fysioterapiaopiskelijoiden asenteita ja näkemyksiä 

vanhustyötä koskevista opinnoista ja työharjoittelusta yhteensä 11 eri kysymyksellä. Ky-

symyksiin vastattiin viisiportaisella Likert-asteikolla. Tuloksiin ei ole laskettu mukaan ”en 

osaa sanoa/ei kokemusta”, sillä vastauksista haluttiin tarkastella vain kantaa ottavia vas-

tauksia. Taulukossa 12 esitellään väittämät 47–57 vanhustyön työharjoittelu ja opin-

tonäkemyksistä sekä niistä saatujen vastausten kokonaismäärä (N), vaihteluväli, mini-

miarvo, maksimiarvo sekä keskiarvo.  
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Taulukko 12. Väittämät 47-57 vanhustyön työharjoittelu sekä opintonäkemyksistä, vastausten ko-

konaismäärä (N), vaihteluväli, minimiarvo, maksimiarvo sekä keskiarvo. 

Väittämät 47-57 N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

47. Koulutuksella voidaan herät-

tää kiinnostus vanhustyötä koh-

taan 

107 1 5 4,16 ,902 

48. Työharjoittelussa sain positii-

visen kuvan vanhustyöstä 

77 1 5 3,65 1,316 

49. Vanhustyön pitäisi saada 

enemmän painoarvoa opinnois-

sani 

86 1 5 3,05 1,438 

50. Opiskeluiden aikana innos-

tukseni vanhustyötä kohtaan on 

vähentynyt 

87 1 5 2,44 1,395 

51. Minulla ei ole riittävästi tietoa 

vanhustyöstä 

101 1 5 3,02 1,280 

52. Olen/aion tehdä opinnäyte-

työn vanhustyöhön suuntautuen 

95 1 5 1,20 ,693 

53. Työharjoittelussa sain negatii-

visen kuvan vanhustyöstä 

78 1 5 2,17 1,352 

54. Työharjoittelujakso vanhus-

työssä on tärkeä fysioterapiaopis-

kelijoille 

95 1 5 4,16 1,161 

55. Työharjoittelujakson jälkeen 

kiinnostukseni vanhustyötä koh-

taan väheni 

77 1 5 2,36 1,450 

56. Työharjoittelujakson ohjaaja 

oli innostunut vanhustyöstä 

68 1 5 3,97 1,184 

57. Työharjoittelu sai minut in-

nostumaan vanhustyöstä 

71 1 5 2,83 1,464 

 

Vanhustyön työharjoittelun sekä opintojen näkemyksien väittämien ristiintaulukointi tu-

loksia esitellään taulukossa 13 ja 14 (Liite 1). Taulukoissa 13 ja 14 (Liite1) ristiintaulu-

kointi tuloksista esitetään vastausten kokonaismäärä (N) ja lukumäärä (n) sekä tuloksen 

prosentti. Ristiintaulukointi tuloksista esitetään tekstissä prosentti sekä tulosten merkit-

sevyys. 
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Vastaajista suurin osa (90,8 %) ajatteli, että koulutuksella voidaan herättää kiinnostus 

vanhustyötä kohtaan. Merkitsevää vaikutusta ei kokemuksella vanhuksista tai vanhus-

työstä ollut asiaan; niistä, joilla oli kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä enemmistö 

(91,4 %) ja niistä, joilla ei ollut kokemusta suurin osa (85,7 %) ajatteli, että koulutuksella 

voidaan herättää kiinnostus vanhustyötä kohtaan (kuvio 17 ja taulukko 14 liite 1). Mer-

kitsevä vaikutus oli vastaajan sukupuolella väittämään ”Koulutuksella voidaan herättää 

kiinnostus vanhustyötä kohtaan”. Naisvastaajilla oli positiivisempi (94,7 %) näkemys kuin 

miesvastaajilla (58,4 %) edellä mainittuun väittämään (kuvio 17 ja taulukko13 liite 1).  

 

Kuvio 17. Ristiintaulukoinnin tulos prosentteina väittämästä ”Koulutuksella voidaan herättää kiin-

nostus vanhustyötä kohtaan” sekä opintovuosi, kokemus vanhuksista/vanhustyöstä ja sukupuoli 

Vastaajien opintovuosilla oli melkein merkitsevä vaikutus näkemykseen, että koulutuk-

sella voidaan herättää kiinnostus vanhustyötä kohtaan. Enemmistö kaikkien eri vuosi-

kurssien opiskelijoista ajatteli positiivisesti edellä mainittuun asiaan. Ensimmäisen vuo-

den opiskelijoista kaikki (100 %), toisen vuoden lähes kaikki (96,2 %), kolmannen vuoden 

enemmistö (81,2 %) ja viimeisen vuoden opiskelijoista suurin osa (90 %) (kuvio 17 ja 

taulukko 14 liite 1).  

Hieman yli puolet (52,3 %) fysioterapiaopiskelijavastaajista vastasivat, että vanhustyön 

tulisi saada enemmän painoarvoa heidän opinnoissansa. Vastaajista enemmistö (69 %) 

koki, ettei innostus vanhustyötä kohtaan ollut opintojen aikana ainakaan vähentynyt. Ko-

kemuksella vanhuksista tai vanhustyöstä ei ollut merkitsevää vaikutusta asiaan; vastaa-

jista, joilla oli kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä kolmannes (31,5 %) ja niistä, joilla 
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ei ollut kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä vajaa kolmannes (27,3 %) kokivat, että 

innostus vanhustyötä kohtaan oli opiskeluiden aikana vähentynyt (kuvio 18 ja taulukko 

14 liite 1).  

Kuvio 18. Ristiintaulukoinnin tulos prosentteina väittämästä ”Opiskeluiden aikana innostukseni 

vanhustyötä kohtaan on vähentynyt” sekä opintovuosi, sukupuoli sekä kokemus vanhuksista/van-

hustyöstä. 

Sukupuolen ja opiskeluiden aikana vanhustyön innostuksen vähenemisellä oli merkit-

sevä vaikutus. Opiskeluiden aikana oli innostus vanhustyötä kohtaan miehillä laskenut 

reilusti (66,6 %) enemmän kuin naisilla (26,9 %) (kuvio 18 ja taulukko 13 liite 1). Myös-

kään vastaajan opintovuosilla ei ollut merkitsevää vaikutusta asiaan; kolmannen vuoden 

opiskelijoilla oli eniten (41,3 %) laskenut innostus vanhustyötä kohtaan opintojen aikana. 

Kun muiden opintovuosien opiskelijoilla oli innostus laskenut noin neljännekseltä (kuvio 

18 ja taulukko 14 liite 1).  

Hieman yli puolet (50,5 %) vastaajista kokivat, ettei heillä ollut riittävästi tietoa vanhus-

työstä. Kokemuksella vanhuksista tai vanhustyöstä oli erittäin merkitsevä vaikutus asi-

aan. Ne vastaajat, joilla ei ollut kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä kokivat kaikki 

(100 %) ja heistä, joilla oli kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä kokivat vajaa puolet 

(41,9 %), ettei heillä ollut riittävästi tietoa vanhustyöstä” (kuvio 19 ja taulukko 14 liite 1). 

Vastaajan iällä oli melkein merkitsevä vaikutus asiaan; 20–29-vuotiaista puolet (49,3 %), 

30–39-vuotiaista reilu puolet (52 %) ja 40–49-vuotiaista enemmistö (80 %) kokivat, ettei 

heillä ollut riittävästi tietoa vanhustyöstä (taulukko 13 liite 1).  
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Kuvio 19. Ristiintaulukoinnin tulos väittämästä ”Minulla ei ole riittävästi tietoa vanhustyöstä” sekä 

opintovuosi ja kokemus vanhuksista/vanhustyöstä. 

Myös vastaajan opintovuosilla oli erittäin merkitsevä vaikutus kokemukseen, ettei vas-

taajalla ollut riittävästi tietoa vanhustyöstä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista kokivat 

lähes kaikki (95 %), toisen vuoden opiskelijoista reilusti yli puolet (61,5 %), kolmannen 

vuoden opiskelijoista neljäs osa (25,9 %) ja viimeisen vuoden opiskelijoista kolmas osa 

(32,2 %) vastasivat, ettei heillä ollut riittävästi tietoa vanhustyöstä (kuvio 19 ja taulukko 

14 liite 1). Opinnäytetyön tekeminen vanhustyöhön suuntautuen ei vastaajien kesken 

harvassa. Vain muutamalla (3,2 %) vastaaja suunnitteli tekevänsä opinnäytetyön van-

hustyöhön suuntautuen (kuvio 20).  
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Kuvio 20. ”Olen/aion tehdä opinnäytetyön vanhustyöhön suuntautuen” väittämän tulos. 

 
Työharjoittelujaksoilta vastaajat olivat saaneet useammin positiivisen kuin negatiivisen 

kuvan vanhustyöstä. Positiivisen kuvan heistä oli saaneet kolme neljästä (74,1 %) vas-

taajista. Vastaajista noin neljännes (26,9 %) vastasi saaneensa negatiivisen vanhus-

työstä työharjoittelujaksolta (Kuvio 21).  

 
 
Kuvio 21. ”Työharjoittelusta sain negatiivisen kuvan vanhustyöstä” väittämästä tulos. 
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Enemmistö vastaajista (85,2 %) pitivät vanhustyön työharjoittelujaksoa tärkeänä fysiote-

rapiaopiskelijoille. Vastaajien kokemuksella vanhuksista tai vanhustyöstä ei ollut merkit-

sevää vaikutusta asiaan. Ne vastaajat, joilla oli kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä 

kokivat työharjoittelujakson hieman (86,9 %) tärkeämpänä kuin ne vastaajat, joilla ei ollut 

kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä (72,8 %) (kuvio 22 ja taulukko 14 liite 1). Myös-

kään vastaajan opintovuosilla ei ollut merkitsevää vaikutusta asiaan. Tärkeimpänä työ-

harjoittelujaksoa vanhustyössä fysioterapiaopiskelijoille pitivät viimeisen vuoden (92,9 

%) ja kolmannen vuoden (90 %) opiskelijavastaajat (kuvio 22 ja taulukko 14 liite 1).  

Kuvio 22. Ristiintaulukoinnin tulos väittämästä ”Työharjoittelujakso vanhustyössä on tärkeä fy-

sioterapiaopiskelijoille sekä opintovuosi ja kokemus vanhuksista/vanhustyöstä. 

Enemmistö (82,3 %) vastaajista arvioi työharjoittelujaksonsa ohjaajan olleen innostunut 

vanhustyöstä. Reilu puolet (52,2 %) vastaajista kokivat, ettei työharjoittelujakso saanut 

heitä innostumaan vanhustyöstä. Vajaa kolmas osa (29,9 %) vastaajista, kokivat kiin-

nostuksensa vanhustyötä kohtaan vähentyneen työharjoittelujakson jälkeen. Vastaajan 

sukupuolella ei ollut merkitsevää vaikutusta asiaan; kiinnostus väheni enemmän (62,5 

%) miehillä kuin naisilla (26 %) (taulukko 13 liite 1). Myöskään vastaajan iällä ei ollut 

merkitsevää vaikutusta asiaan; kiinnostus työharjoittelujakson jälkeen vanhustyötä koh-

taan oli vähentynyt vain nuoremmissa ikäryhmissä. 20–29-vuotiaista kolmannes (32,2 

%) sekä 30–39-vuotiaista vajaa kolmannes (28,6 %) kokivat kiinnostuksen vähentyneen 

työharjoittelujakson jälkeen vanhustyötä kohtaan (taulukko 13 liite 1).    
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6.6 Fysioterapiaopiskelijoiden aikomus hakeutua vanhustyöhön 

Kysymyksessä 58 tiedusteltiin vastaajien aikomusta hakeutua vanhustyöhön valmistu-

misen jälkeen. Vastaajista suurin osa ei ollut hakeutumassa ensisijaisesti valmistumisen 

jälkeen vanhustyön pariin (kuvio 23). Vastaajista kuudes osa (11,5 %) vastasivat, ettei 

hakeudu vanhustyöhön ja kolmannes (34,5 %) vastaajista vastasivat hakeutumisen van-

hustyöhön olevan hyvin epätodennäköistä. Vain muutama (1 %) vastaajista oli varma 

hakeutumisestaan vanhustyöhön, melko varmasti aikoi hakeutua vanhustyöhön vastaa-

jista kuudesosa (10,6 %) ja ehkä vastasi neljännes (23 %). En osaa sanoa vastasi vii-

dennes (19,4 %) vastaajista. 

 
Kuvio 23. Vastaajien aikomus hakeutua vanhustyöhön valmistumisen jälkeen.  

Taulukossa 15 esitelty ristiintaulukoinnin tuloksia aikomuksesta hakeutua vanhustyön 

pariin valmistumisen jälkeen, lisäksi taulukossa on ilmoitettu khiin neliötestin tulokset 

(taulukko 15 liite 1).  

Vastaajan sukupuolella ei ollut merkitsevää vaikutusta asiaan; miehistä ei yksikään vas-

tannut hakeutuvansa tai melko varmasti hakeutuvansa vanhustyöhön. Kun taas naisista 

osa (13 %) suunnitteli hakeutuvansa tai melko varmasti hakeutuvansa vanhustyöhön 

valmistumisen jälkeen, lisäksi ehkä vastasi naisista neljännes (25 %) (kuvio 24 ja tau-

lukko 15 liite 1).  
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Kuvio 24. Ristiintaulukoinnin tulos aikomuksesta hakeutua vanhustyöhön valmistumisen jälkeen 

sekä opintovuosi ja sukupuoli. 

Aikomus hakeutua vanhustyöhön valmistumisen jälkeen näytti lisääntyvän valmistumi-

sen lähentyessä. Kuitenkaan vastaajan opintovuosilla ei ollut merkitsevää vaikutusta; 

viimeisen vuoden opiskelijoista neljännes (23,3 %), kolmannen vuoden opiskelijoista va-

jaa viidennes (14,7 %), toisen vuoden opiskelijoista muutama (3,4 %) suunnittelivat ha-

keutuvansa tai melko varmasti hakeutuvansa vanhustyöhön. Ensisijaisesti vanhustyö-

hön hakeutuminen ei ollut yhdenkään ensimmäisen vuoden opiskelijan suunnitelmissa 

(kuvio 24 ja taulukko 15 liite 1).   

Ne vastaajat, joilla oli kokemusta vanhustyöstä, aikoivat hakeutua useammin vanhus-

työn pariin valmistumisen jälkeen kuin ne, joilla ei ollut kokemusta vanhustyöstä, vaiku-

tus ei ollut kuitenkaan merkitsevä. Niistä, joilla oli kokemusta vanhuksista tai vanhus-

työstä vastasivat kyllä tai melko varmasti kuudesosa (13,5 %), kun taas niistä, joilla ei 

ollut kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä ei yksikään vastannut kyllä tai melko var-

masti kysyttäessä aikomusta hakeutua vanhustyön pariin valmistumisen jälkeen (kuvio 

25 ja taulukko 15 liite 1). Myöskään kokemuksella vanhuksista tai vanhustyöstä, jonka 

vastaaja oli saanut työharjoittelun myötä ei ollut merkitsevää vaikutusta. Ne vastaajat, 
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jotka olivat saaneet vanhuksista tai vanhustyöstä kokemusta työharjoittelun myötä, ai-

koivat useammin (15,1 %) hakeutua vanhustyöhön, kun taas niistä, joilla ei ollut työhar-

joittelusta saatua kokemusta vain muutama (5 %) (kuvio 25 ja taulukko 15 liite 1).   

Kuvio 25. Ristiintaulukoinnin tulos fysioterapiaopiskelijoiden aikomus hakeutua vanhustyöhön 

valmistumisen jälkeen sekä kokemus vanhuksista/vanhustyöstä, kokemus saatu työharjoittelusta 

sekä kokemus saatu työelämästä. 

Ne, joilla ei ollut vanhuksista tai vanhustyöstä kokemusta työelämän myötä, olivat he 

hieman vahvemmin sitä mieltä, etteivät aio hakeutua vanhustyöhön valmistumisen jäl-

keen, vaikutus ei ollut kuitenkaan merkitsevä. Niistä vastaajista, joilla ei ollut työelämästä 

vanhustyö kokemusta vastasivat reilu puolet (52,1 %) ja niistä, joilla oli kokemusta van-

hustyöstä työelämän myötä, vastasivat kolmannes (35,7 %) hyvin epätodennäköisesti 

tai ei hakeudu vanhustyöhön, kun kysytty aikomusta hakeutua vanhustyöhön valmistu-

misen jälkeen (kuvio 25 ja taulukko 15 liite 1).  
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6.7 Näkemys vanhustyön vetovoimaisuudesta ja fysioterapeutti vanhustyössä 

Kyselylomakkeessa oli kaksi avointa kysymystä. Kysymyksessä 7 kartoitettiin, millaisilla 

keinoilla fysioterapiaopiskelijat arvelevat, että vanhustyön vetovoimaisuutta voitaisiin li-

sätä. Kysymyksessä 6 kartoitettiin, millaisia ominaisuuksia fysioterapiaopiskelijat arvele-

vat fysioterapeutilta vaadittavan vanhustyössä. 

Fysioterapiaopiskelijoiden ajatuksia vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi  

Vastauksia vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi tuli monipuolisesti ja runsaasti. 

Vain 11 vastaajaa 113 vastaajasta jätti vastaamatta tai kirjoitti, ettei osaa sanoa eli vas-

taus prosentti oli 90,3 %. Analysoitu vastauksia sisällönanalysointia pieni muotoisesti 

hyödyntäen, ryhmitelty vastauksia teemoiksi, laskettu suurimpien teemojen vastausten 

lukumääriä yhteen sekä niistä laskettu prosentti. Vastauksia ryhmitellen, syntyi kuusi tee-

maa vanhustyön vetovoimaisuutta lisäämään: palkkaus ja työsuhde-edut, työnkuvan sel-

keyttäminen, vanhusten ja vanhustyön arvostus sekä vanhusten olosuhteet, vanhustyön 

markkinointi sekä tiedon lisääminen, työharjoittelut, projektit tutustumiskäynnit vanhus-

työhön sekä kontaktien lisääminen ikääntyneiden parissa ja työolosuhteet vanhustyössä 

(taulukko 16). 

Taulukko 16. Fysioterapiaopiskelijoiden ehdotuksia vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi. 

Taulukossa esitellään vastausten lukumäärä (n) sekä prosentti. Vastaajien kokonaismäärä (N) oli 

102 vastaajaa. 

Teemat vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi Lukumäärä (n) Prosentti 

Palkkaus ja työsuhde-edut  35 35,70% 

Työnkuvan selkeyttäminen 13 13,26 % 

Vanhusten ja vanhustyön arvostus sekä vanhusten olo-

suhteet (vanhusten kuntoutus, resurssit ja ilmapiiri van-

hustyössä) 

19 19,38 % 

Vanhustyön markkinointi sekä tiedon lisääminen 43 43,86 % 

Työharjoittelut, projektit ja tutustumiskäynnit vanhustyö-

hön sekä kontaktien lisääminen ikääntyneiden parissa 

21 21,42 % 

Työolosuhteet vanhustyössä (työskentelytilat, työajat, 

teknologia) 

12 12,24 % 
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Vastauksista eniten (43,86 %) nousi esiin vanhustyön markkinointiin ja tiedon lisäämi-

seen liittyvät asiat. Vastauksissa myös ehdotettiin, että koulutus voisi sisältää enemmän 

tietoa vanhustyöstä, fysioterapiasta vanhustyössä sekä ikääntyneiden fysioterapiasta:  

Kertomalla positiivisia puolia vanhustyöstä ja ylipäätänsä mitä työ sisältää.  

Lisäksi ehdotettiin, että työelämä olisi aktiivisemmin markkinoimassa vanhustyötä opis-

kelijoille ja tekemässä koulutuksen kanssa yhteistyötä. Ehdotettiin, että työelämä infor-

moisi, minkälaisia työmahdollisuuksia vanhustyö fysioterapeuteille tarjoaa sekä minkä-

laisia kokemuksia fysioterapeuteilla on vanhustyöstä:  

Ehkä työntekijöiden tarinoita kuulemalla. Et kuulis työntekijöitä mikä tekee 
heille työstä palkitsevaa, miksi työtään arvostaa. 

Tuomalla hyviä kokemuksia enemmän esille ja kertomalla työn hyvistä puo-
lista ja eduista.  

Brändäämällä alaa moniulotteisemmaksi kuin miten se tällä hetkellä näh-
dään. 

Työharjoitteluita, projekteja, tutustumiskäyntejä vanhustyöhön sekä lisää kontakteja 

ikääntyneiden parissa ehdottivat viidennes (21,42 %) vastaajista. Tärkeäksi koettiin, että 

koulutuksessa kannustetaan ja ohjataan opiskelijoita vanhuspuolen työharjoitteluihin ja 

projekteihin, vierailuja järjestettäisiin vanhustyön työpaikkoihin sekä opiskeluissa olisi 

kontakteja ikääntyneiden parissa:  

Jos vanhempi sukupolvi tulisi tutuksi jo opiskelujen aikana, ehkä se ei olisi 
niin ”pelottava”/”jännittävä” asia, jota moni tuntuu kaihtavan.  

Tuntuu, että aina joku muu on kertomassa mitä ikääntyneet tarvitsevat ja 
kokevat merkityksellisenä ja tämä määrittelee työntekijän tehtävät ja roolin. 
Enemmän voisi tuoda esiin tarinoita ja merkityksiä suoraan heidän omasta 
suustaan ja kokemuksistaan. 

Lisäksi ehdotettiin, että vanhuspuolen työpaikat tarjoisivat lisää työharjoittelupaikkoja 

opiskelijoille, työharjoittelut olisivat kannustavia sekä vanhustyössä fysioterapiatyöhar-

joittelun ohjaajan tulisi olla asiantunteva. Eräs vastaaja myös ehdotti, että voisiko jo pää-

sykokeissa huomioida sellaiset hakijat, jotka voisivat soveltua vanhustyöhön:  

Työharjoittelupaikat vanhustyön parissa. Osaavat ohjaajat ja vastuuta jo 
heti ensimmäisessä harjoittelussa. 
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Rohkaisemalla kokeilemaan rohkeasti ja antamalla esimerkkejä etukäteen 
ja itse käytännön työtä tehdessä. 

Vierailuilla, harjoitteluilla, käytännön kokemuksen lisäämisellä. 

Harjoittelut ja erilaiset projektit ikäihmisten parissa. Monella on varmasti 
ennakkoluuloja vanhoista ihmisistä, kokemuksella ennakkoluulot hälvene-
vät. 

Esiin tuotiin myös ikäpolvien välisen yhteistyön tärkeys, jonka voisi aloittaa jo päiväkoti- 

tai peruskouluiässä: 

Nuorten suhtautumista vanhuksiin voisi parantaa ikäpolvien välistä vuoro-
vaikutusta lisäämällä jo tarhasta tai viimeistään yläasteelta asti, jotta kyn-
nys madaltuisi.  

Vastaajista viidennes (19,38 %) toivat ilmi huolensa vanhusten ja vanhustyön heikosta 

arvostamisesta sekä vanhusten olosuhteista. Vanhustyö nähtiin joidenkin vastaajien 

keskuudessa turhauttavana.  Vanhuksille toivottiin parempia olosuhteita kaikin puolin 

sekä mahdollisuuksia saada muun muassa enemmän kuntoutusta, jonka ajateltiin tuo-

van myös vanhustyöhön vetovoimaisuutta lisää: 

Enemmän varoja tulisi suunnata vanhustenhoitoon ylipäätään. Fysiotera-
pian hyödyt pitäisi saada paremmin esille yleisessä keskustelussa. 

Riittävät resurssit, toimiva moniammatillinen tiimi, aito halu kaikilta pyrkiä 
pois tarpeettomasta vuoteessa makuuttamisesta.  

Vanhustyön vetovoimaisuutta lisäämään ehdotettiin vanhustyöhön kiireettömyyttä, riittä-

viä resursseja henkilökuntaan, toimivaa työyhteisöä ja hyvää ilmapiiriä, vanhusten sekä 

vanhustyön työntekijöiden arvostamista sekä vanhustyöhön kuntoutusmyönteisyyttä ja 

kuntoutuksen lisäämistä vanhuksille: 

Resursseja lisäämällä, jotta vanhuksia ei vain parkkeerata, vaan kuntoutet-
taisiin kaikkien mahdollisuuksien mukaan.  

Yleinen ilmapiiri vanhustyössä on usein melko ”ankea”. Usein työntekijät 
vaikuttavat väsyneiltä ja kyllästyneiltä työhönsä (huom. ei kaikki!). Hyvä il-
mapiiri, hyvät ja asialliset puitteet. Innostavat työntekijät. Uskon myös, että 
vanhusten kunnolla on myös merkitystä. 

Resurssit kuntoon, jolloin kiire ei pilaa mukavaa työtä.  
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Reilu kolmannessa (35,70 %) vastauksista tulivat esiin vanhustyön vetovoimaisuuden 

lisäämiseksi palkkauksen ja työsuhde-etujen parantaminen. Lisäksi vastauksissa ehdo-

tettiin vetovoimaisuutta kohentamaan lisäkouluttautumis- sekä etenemismahdollisuuk-

sia: 

Riittävä palkka, kehitysmahdollisuudet, lisäkoulutukset, työn arvostuksen 
lisääminen esim. mediassa. 

Parempi palkka, paremmat olot vanhuksille, kiireetön työskentely toimi-
vassa tiimissä. 

Vastaajista vajaa viidennes (13,26 %) ehdottivat fysioterapeutin työnkuvan selkeyttä-

mistä. Vanhustyössä fysioterapeutin työnkuvan koettiin olevan epäselvä sekä usein 

työnkuvan koettiin olevan samankaltainen kuin hoitajan työ. Tämän koettiin heikentävän 

vetovoimaisuutta vanhustyössä:  

Geriatriseen fysioterapiaan panostettaisiin eikä fyssaria pistettäisi hoitotyö-
hön. Panostus olisi kunnolliset kuntoutustilat ja mahdollisuus saada itse ke-
hittää toimintaa. Fysioterapia ei voi olla vain tuolijumppa kaksi kertaa vii-
kossa ja loput asiakkaiden taluttelua.  

Tekemällä selkeä rajaus hoitajien ja fysioterapeutin työnkuvan välille. Myös 
fysioterapeutin työn monipuolistaminen esimerkiksi teknologialla toisi veto-
voimaisuutta.  

Korostamalla fysioterapeutin ja hoitajan työn eroavaisuuksia, käsittele-
mällä vanhusta ihmisenä.  

Lisäksi vajaa viidennes (12,24 %) vastaajista ehdottivat vetovoimaisuutta lisäämään työ-

olosuhteiden parantamista vanhustyössä. Esiin tuotiin muun muassa, että olisi mahdol-

lisuus vaikuttaa työaikoihin, riittävä palautumisaika, parempia työskentelytiloja sekä että, 

annettaisiin mahdollisuus työskennellä myös muiden ikäryhmien parissa: 

Kehittämällä vanhustyön toimintaympäristöä, esimerkiksi palvelukotien 
mielekkyyttä. 

Työolosuhteiden olisi hyvä kohentua kokonaisvaltaisesti, eli että esimer-
kiksi palvelukeskuksissa fysioterapeutin toiminta voisi olla monipuolista 
eikä (vain) pienessä ja huonosti kalustetussa huoneessa toteutuvaa tera-
piaa. 

Lisäksi joissain vastauksissa ehdotettiin teknologian lisäämistä vanhustyöhön, tämän 

ajateltiin tuovan lisää vetovoimaisuutta varsinkin nuoria työntekijöitä ajatellen: 
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Teknologian hyödyntämisellä voitaisiin mahdollisesti herättää etenkin nuo-
rempien ammattilaisten kiinnostusta. 

Fysioterapiaopiskelijoiden näkemyksiä ominaisuuksista, joita fysioterapeutti tar-

vitsee vanhustyössä 

Kaikki 113 vastaajaa vastasivat kysymykseen, jossa kartoitettu minkälaisia ominaisuuk-

sia fysioterapiaopiskelijat ajattelevat fysioterapeutin tarvitsevan vanhustyössä. Vastaajat 

toivat esiin luonteen piirteitä, taitoja, tietoja sekä asenteita, joiden mukaan vastauksia 

ryhmitelty. Taulukossa 17 esitelty eniten esiintyneitä ominaisuuksia mitä vastaajat vas-

tasivat fysioterapeutilta vaadittavan vanhustyössä. 

Taulukko 17. Eniten esiintyneet ominaisuudet, joita fysioterapiaopiskelijat ajattelivat fysiotera-

peutin tarvitsevan vanhustyössä. Taulukossa esitetään vastausmäärä (n) sekä prosentti. Vastaa-

jien kokonaismäärä (N) oli 113 vastaajaa. 

Ominaisuudet, joita fysioterapeutilta ajateltiin 

tarvittavan vanhustyössä 

Lukumäärä (n) Prosentti 

Kärsivällisyys  73 82,49 % 

Empaattisuus  34 30,10 % 

Rauhallisuus 20 17,50 % 

Vuorovaikutustaidot  23 25,99 % 

Tiedot 42 47,46 % 

Taidot 81 91,53 % 

Asenne ja arvostus  24 27,12 % 

 

Vastauksista nousi luonteen piirteistä eniten esiin kärsivällisyys, empaattisuus ja rauhal-

lisuus, joita vastaajat ajattelivat fysioterapeutin tarvitsevan vanhustyössä. Yli neljä vii-

destä (82,49 %) vastasi kärsivällisyyttä, melkein joka kolmas (30,1 %) vastasi empaatti-

suutta ja reilu viidennes (17,5 %) vastasi rauhallisuutta: 

Empatia, kärsivällisyys, ymmärrys. Taito kohdata ihmisiä, joilla on pitkä his-
toria. 

Joustavuutta, kärsivällisyyttä, empatiakykyä, ammattitaitoa, yleistä huomi-
ointia. 
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Lisäksi luonteen piirteistä mainittiin myös esimerkiksi rohkeus, joustavuus, uhrautuvai-

suus, huumorintajuisuus, positiivisuus, suoruus, ystävällisyys, myötätuntoisuus sekä 

määrätietoisuus: 

Kärsivällisyyttä, ymmärrystä ja kiinnostusta vanhuuden tuomiin haasteisiin, 
sairauksiin ja toimintakyvyn heikkenemiseen. Empatiaa ja kunnioitusta 
vanhempaa sukupolvea kohtaan. 

Erityisesti kärsivällinen, eikä hermostu, jos toinen ei kuule tai ymmärrä. Pi-
tää myös sietää hitautta. Eikä kannata olla suuria odotuksia oman amma-
tillisen kehittymisen kannalta.  

Enemmistö (91,53 %) vastaajista vastasi, että fysioterapeutti tarvitsee taitoa vanhus-

työssä. Erilaisia taitoja tuotiin monipuolisesti esiin. Noin neljännes (25,99 %) vastaajista 

toi esiin vuorovaikutustaidot. Myös kuuntelu ja läsnäolon taito oli monessa vastauksessa: 

Hyvät keskustelu- ja kuuntelutaidot, luovuutta, motivointikykyä, innostunei-
suutta alaa kohtaan. 

Pitkäjänteisyyttä, armollisuutta, kuuntelemisen taitoa, soveltamista, yhteis-
työtaitoja, selkeyttä ja huumoria. 

Lisäksi ajateltiin vanhustyössä tarvittavan mielikuvitusta, kekseliäisyyttä, yhteistyötaitoja, 

maalaisjärkeä, taitoa työskennellä moniammatillisesti, soveltamisen taitoa, taitoa sa-

maistua toisen ihmisen tilaan, motivointitaitoa sekä taitoa kohdata ihmisiä, joilla on pitkä 

historia. Ohjaustaidoista mainittiin kehonkieli sekä kehonkielen tulkitsemisen taito ja taito 

ilmaista itseä selkeästi. Joissain vastauksissa mainittiin myös, että fysioterapeutin tarvit-

sevan fyysisiä ominaisuuksia vanhustyön raskauden takia. Lisäksi tyytymisen taito tuli 

myös joissain vastauksissa ilmi: 

Fyysiset ominaisuudet korostuvat, paljon avustamista siirtymisissä jne. 

Kärsivällisyyttä ja tietynlaista tyytymisen taitoa tilanteeseen, koska vanhus-
työssä fysioterapiassa lähdetään todella perusasioista liikkeelle ja jos itse-
ään haluaa haastaa niin se ei ole välttämättä oikea paikka.  

Kiireettömyyden tuntua, kykyä samaistua toisen tilaan, vaikka itse ei ole 
pystynyt kokemaan vastaavaa. Kuuntelutaitoa. 

Vastaajista melkein puolet (47,46 %) ajattelivat fysioterapeutin vanhustyössä tarvitsevan 

tietoa eri osa-alueilta, asioita oli mainittu monipuolisesti. Näitä olivat esimerkiksi muisti-

sairaudet, kuormitusfysiologia, sydän- ja hengityselimistön toiminnot, neurologia, tuki- ja 
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liikuntaelimistön ongelmat, apuväline- ja esteettömyystietämys, itsemääräämisoikeuden 

tiedostaminen sekä tieto ikääntymisestä sekä sen tuomista fysiologisista muutoksista. 

Lisäksi mainittiin, että fysioterapeutin tulisi tietää, kuinka soveltaa fysioterapiaa ikäänty-

neille sekä tietoa moniammatillisista verkostoista: 

Tietämystä etenkin ikääntyneiden sairauksista (kuten muistisairaudet) ja 
kuinka kohdata heitä terapeuttina. 

Ymmärrystä ja tietoa ikääntymisen vaikutuksista, halua olla ylläpitämässä 
tai parantamassa vanhuksen toimintakykyä ja elämänlaatua, tietoa apuvä-
lineistä ja esteettömyysasioista. Kuuntelua ja kunnioitusta. 

Fysioterapiaa tulee osata soveltaa hyvin reippaasti ikäihmisille.  

Reilu neljännes (27,12 %) vastaajista, ajatteli fysioterapeutin vanhustyössä tarvitsevan 

asennetta sekä arvostusta vanhuksia ja vanhustyötä kohtaan. Tärkeänä pidettiin myös 

innostusta vanhustyötä kohtaan sekä aitoa halua työskennellä vanhusten parissa: 

Ikäihmisten arvostamista ja halua toimia vanhusten kanssa. 

Empaattisuus, kuuntelukyky, hyvä asenne. Aito halu ja kiinnostus auttaa 
toimintakyvyn parantamisessa/ylläpidossa. 

Kunnioittavaa asennetta eri ikäisiä ihmisiä kohtaan ja heidän erilaisia ja 
monimuotoisia piirteitään ja kokemuksiaan ja ominaisuuksiaan kohtaan. 
Sellainen arvomaailma ylipäätään, jossa ihmisten auttaminen, empaatti-
suus ja tasa-arvo menevät individualismin, mediaseksikkyyden ja ylenpalt-
tisen elintason ja aseman tavoittelun edelle. 

6.8 Johtopäätökset 

Tässä kehittämistyössä oli viisi tutkimuskysymystä. Näihin tutkimuskysymyksiin peilaten 

olen tarkastellut kehittämistyön tuloksia tähän osioon.  

Millaisia näkemyksiä vanhuksista sekä vanhustyöstä fysioterapiaopiskelijoiden 

keskuudessa on?   

Fysioterapiaopiskelijoiden näkemys vanhuksia kohtaan oli positiivisempi kuin vanhus-

työtä kohtaan. Fysioterapiaopiskelijavastaajista enemmistö ajattelivat vanhuksilla olevan 

haaveita ja toiveita. Vanhusten ajateltiin suhtautuvan elämään myönteisesti sekä heidät 
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koettiin yksilöiksi. Mutta kuitenkin enemmistö vastaajista koki vanhusten valittavan pal-

jon, olevan yksinäisiä, heillä olevan paljon fyysisiä vaivoja sekä, etteivät vanhukset pidä 

huolta kunnostaan. Vanhuksilla ajateltiin enimmäkseen olevan kuntoutumisen mahdolli-

suus sekä halu kuntoutua. Vanhusten yksinasuminen nähtiin positiivisena, mutta yksin-

asumisen turvallisuuden suhteen oli vastauksissa epäröintiä noin puolella vastaajista.  

Vanhustyötä pidettiin enimmäkseen monipuolisena, moniammatillisena ja tärkeänä. 

Vanhustyössä koettiin kuntoutus tärkeäksi sekä enemmistö vastaajista kokivat, että van-

hustyössä hyödynnetään teknologiaa. Ajateltiin, että vanhustyössä voi kehittyä ja van-

hustyössä tarvitaan erikoisosaamista eikä vanhustyötä myöskään pidetty helppona. Kui-

tenkin ajateltiin vanhustyön olevan rutiininomaista ja kuormittavaa henkisesti sekä fyysi-

sesti, myös vanhustyön työntekijät nähtiin kuormittuneina. Vanhustyössä johtajuudella 

koettiin olevan merkitystä niin vanhusten kuin työntekijöidenkin hyvinvointiin sekä pidet-

tiin tärkeänä, että vanhustyössä fysioterapeuteilla olisi oman alansa esihenkilö. Enem-

mistö vastaajista ei pitänyt vanhustyötä luovana eikä verkostoituvana. Vanhustyön ar-

vostus koettiin kaikin puolin heikoksi. Enemmistö vastaajista kokivat, ettei vanhustyössä 

työskenteleviä fysioterapeutteja arvosteta, fysioterapeutit eivät arvosta vanhustyötä eikä 

myöskään yhteiskunta arvosta vanhustyötä. Vanhustyön vetovoimaisuus, julkisuuskuva 

sekä palkkaus koettiin myös heikoksi. 

Miesvastaajilla oli positiivisempi näkemys kuin naisvastaajilla vanhusten haaveiden ja 

toiveiden sekä vanhusten yksinasumisen turvallisuuden suhteen. Mutta miehillä oli nai-

sia vahvempi kanta, ettei vanhustyössä tarvitse erikoisosaamista, he arvioivat vanhus-

työn helpommaksi, pitivät vanhustyössä kuntoutusta vähemmän tärkeänä sekä arvioivat, 

ettei johtajuudella vanhustyössä ollut merkitystä työntekijöiden hyvinvointiin. Vanhus tai 

vanhustyötä kokemusta omaavilla oli vahvempi näkemys kuin niillä, joilla ei ollut koke-

musta, että vanhukset pitävät huolta kunnostaan, vanhustyössä tarvitaan erikoisosaa-

mista sekä vanhustyö on helppoa. Mutta vanhus ja vanhustyö kokemusta omaavilla oli 

myös negatiivisempi näkemys kuin niillä, joilla kokemusta ei ollut, muun muassa vanhus-

ten kuntoutumisen mahdollisuuksien suhteen, he eivät pitäneet vanhustyötä vetovoimai-

sena sekä he myös kokivat useammin, ettei johtajuudella ollut merkitystä vanhustyössä 

vanhusten hyvinvointiin.  

Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla oli vahvempi näkemys kuin muiden opintovuosien 

opiskelijoilla, että vanhustyö olisi monipuolista ja vetovoimaista. Lisäksi ensimmäisen 

vuoden opiskelijoilla oli positiivisin näkemys opintovuosista vanhusten kunnosta huolta 
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pitämisen suhteen, mutta kuitenkin heillä oli myös negatiivisin näkemys vanhusten kun-

toutumisen mahdollisuuksien suhteen. He arvioivat myös useammin, ettei vanhustyössä 

johtajuudella ollut merkitystä vanhusten hyvinvointiin. Helpoimmaksi vanhustyön arvioi-

vat toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat. Viimeisen vuoden opiskelijoilla oli kielteisin 

näkemys vanhusten yksin asumisen turvallisuuden suhteen sekä he myös pitivät tär-

keimpänä kuntoutusta vanhustyössä, ero ei kuitenkaan ollut opintovuosien kesken kovin 

suuri. Nuorimmilla vastaajilla oli ikäryhmien vahvin kanta, ettei vanhustyössä tarvitse eri-

koisosaamista.  

Millä tekijöillä on vaikutusta vanhustyön kiinnostavuuteen fysioterapian opiskeli-

joiden keskuudessa?  

Vajaa puolet vastaajista piti vanhustyötä kiinnostavana.  Vanhus tai vanhustyöstä koke-

musta omaavat olivat kiinnostuneempia vanhustyöstä, kuin ne, joilla ei ollut kokemusta. 

Naiset olivat miehiä kiinnostuneempia. Viimeisen vuoden opiskelijat sekä 40-49-vuotiaat 

olivat eniten kiinnostuneita vanhustyöstä. Eli näistä voidaan vetää johtopäätös, että ko-

kemuksella vanhuksista tai vanhustyöstä, sukupuolella, opintovuosilla sekä iällä voisi 

olla vaikutusta vanhustyön kiinnostavuuteen. Mutta kuitenkin johtopäätökseen tulee suh-

tautua kriittisesti, sillä joka ryhmässä eli sukupuoli, ikä, opintovuosi sekä kokemus van-

hus tai vanhustyöstä vastaajien kesken oli eri määrä vastaajia, joka on saattanut vaikut-

taa tulokseen. 

Muuttuvatko fysioterapiaopiskelijoiden asenteet vanhustyötä kohtaan opiskelun 

tai työharjoittelujaksojen aikana?  

Tulosten mukaan fysioterapiaopiskelijavastaajista enemmistö ajattelivat, että koulutuk-

sella voidaan herättää kiinnostus vanhustyötä kohtaan. Enemmistöllä fysioterapiaopis-

kelijavastaajista ei innostus vanhustyötä kohtaan ollut ainakaan laskenut opintojen ai-

kana. Mutta kiinnostus vanhustyötä kohtaan oli laskenut joka kolmannella fysiotera-

piaopiskelijavastaajalla työharjoittelujakson aikana vaikkakin työharjoittelujaksoilta he 

olivat enimmäkseen saaneet positiivisen kuvan vanhustyöstä. Joka neljännelle vastaa-

jalle oli syntynyt negatiivinen kuvan vanhustyöstä työharjoittelujakson aikana. Yli puolella 

vastaajista oli kokemus, ettei työharjoittelujakso saanut heitä innostumaan vanhustyöstä. 

Vain muutama vastaaja oli varma, että aikoo hakeutua vanhustyön pariin valmistumisen 

jälkeen. Lisäksi kolmas osa vastaajista myös harkitsi vanhustyöhön hakeutumista. 
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Enemmistö vastaajista ei ollut kuitenkaan hakeutumassa vanhustyöhön valmistumisen 

jälkeen. 

Naisten näkemys oli miehiä positiivisempi, että koulutuksella voidaan herättää kiinnostus 

vanhustyötä kohtaan. Miesvastaajat kokivat naisia useammin, että heillä oli innostus 

vanhustyötä kohtaan laskenut opintojen sekä työharjoittelujakson aikana. Miehet eivät 

myöskään olleet ensisijaisesti hakeutumassa vanhustyön pariin valmistumisen jälkeen. 

Kolmannen vuoden opiskelijoilla oli innostus vanhustyötä kohtaan laskenut eniten eri 

opintovuosista. Kiinnostus vanhustyötä kohtaan oli eniten vähentynyt työharjoittelujak-

son aikana nuoremmissa ikäluokissa eli 20-29- ja 30-39-vuotiaiden keskuudessa. Koke-

muksella vanhuksista tai vanhustyöstä oli positiivinen vaikutus aikomukseen hakeutua 

vanhustyön pariin valmistumisen jälkeen. Työharjoittelujakso, jolla fysioterapiaopiskelija 

oli vanhus tai vanhustyökokemusta saanut, näytti vaikuttavan positiivisesti aikomukseen 

hakeutua vanhustyöhön valmistumisen jälkeen. Tuloksiin on saattanut vaikuttaa, että 

vastaajat ovat saattaneet opiskella useissa eri ammattikorkeakouluissa. Jokaisessa am-

mattikorkeakoulussa saattaa olla erilainen painotus vanhustyönopintojen sekä -työhar-

joittelun suhteen.  

Mitä työelämän tulisi tehdä, jotta vanhustyö kiinnostaisi enemmän fysiotera-

piaopiskelijoita?  

Tuloksista nousi asioita, joilla työelämä voisi kehittää vanhustyön kiinnostavuutta fysiote-

rapiaopiskelijoiden keskuudessa. Tulosten mukaan vanhustyön arvostus koettiin kaikin 

puolin heikoksi. Työelämä voisi lisätä vanhustyön kiinnostavuutta kehittämällä vanhus-

ten ja vanhustyön arvostukseen liittyviä asioita. Kiinnostusta vanhustyöhön työelämä 

voisi saada myös esimerkiksi palkkausta ja työsuhde-etuja tarkistamalla, tarjoamalla 

työssä kouluttautumis- ja etenemismahdollisuuksia sekä parantamalla työympäristöjen 

viihtyvyyttä. Kyselyyn vastanneet kokivat, että työelämä voisi lisätä vanhustyön kiinnos-

tavuutta varmistamalla vanhustyöhön riittävät resurssit sekä kuntoutusmyönteisen ilma-

piirin. Myös joustavilla työajoilla ja selkeämmällä fysioterapeutin työnkuva koettiin pys-

tyttävän vaikuttamaan positiivisesti vanhustyön kiinnostavuuteen. Työelämä voisi aktiivi-

semmin markkinoida vanhustyötä tiivistämällä yhteistyötä koulutuksen kanssa opiskeli-

joiden vanhustyötiedon lisäämiseksi. Myös työharjoittelupaikkojen tarjoaminen vanhus-

työstä on tärkeää, jotta opiskelijat saisivat kokemuksia vanhuksista ja vanhustyöstä. Ky-

selyssä opiskelijat ehdottivat myös vanhustyön kiinnostavuuden lisäämiseksi, että työ-
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elämä voisi tarjota projekteja sekä tutustumiskäynti mahdollisuuksia vanhustyöhön liit-

tyen sekä panostaa laadukkaaseen opiskelijaohjaukseen työharjoittelujaksoilla. Näky-

vyyttä vanhustyöhön liittyen työelämä voisi saada myös tarjoamalla opiskelijoille opin-

näytetyöaiheita vanhuksiin ja vanhustyöhön liittyen.  

Minkälaisia ominaisuuksia fysioterapeuttiopiskelijat ajattelevat, että tarvitaan fy-

sioterapeutilta vanhustyössä?  

Fysioterapiaopiskelijat ajattelivat, että fysioterapeutin vanhustyössä tarvitsevan luonteen 

piirteistä eniten muun muassa kärsivällisyyttä, empaattisuutta, rauhallisuutta sekä hyviä 

vuorovaikutustaitoja. Koettiin, että vanhustyössä työskennellessä tulisi olla kekseliäs ja 

kyky soveltaa fysioterapiaa vanhuksille. Myös vanhusten ja vanhustyön arvostus sekä 

aito halu ja innostus työskennellä vanhusten parissa koettiin tärkeäksi. Ajateltiin, että 

fysioterapeutilla vanhustyössä tulisi olla monipuolisesti tietoa ikääntymisestä, sen tuo-

mista fysiologisista muutoksista sekä ikääntymiseen liittyvistä sairauksista esimerkiksi 

muisti- ja neurologisista sairauksista sekä tuki- ja liikuntaelin vaivoista. Apuvälinetunte-

mus sekä moniammatillinen työtapa koettiin myös tärkeäksi.   
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7 Kehittämistyöpaja vanhustyön vetovoimaisuuden kehittämiseksi 

Metropolian Ammattikorkeakoulun (2012) mukaan yhteiskehittelyn idea on, että halutaan 

tehdä muutos yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että yhdessä luodut 

ideat ja ratkaisut olisivat aiempaa parempia sekä nopeammin käytössä. Yhteiskehitte-

lyssä kaikki osapuolet hyötyvät. (Metropolian Ammattikorkeakoulu 2012: 4, 7.)  

Tuulaniemen (2011) mukaan palvelumuotoilun pääasiallisena ajatuksena on osallistaa 

molempia osapuolia palvelua kehitettäessä. Yhteiskehittämällä saadaan kaikki osapuo-

let sitoutettua kehittämiseen. Tavoitteena, että kaikki näkökannat, jotka liittyvät palve-

luun, tulisi kehittämisessä huomioitua kaikilta kanteilta tarkasteltuna. (Tuulaniemi 2011.) 

Kehittämistyöpaja pidetty yhteistyössä Metropolian Ammattikorkeakoulun sekä Helsin-

gin kaupungin fysioterapian kanssa. Kehittämistyöpajassa pyritty hyödyntämään yhteis-

kehittelyn ja palvelumuotoilun keinoja. Tilaisuuden tavoitteena oli löytää uusia ajatuksia 

ja ideoita vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi fysioterapiaopiskelijoiden keskuu-

dessa sekä vahvistaa työelämän sekä koulutuksen välistä yhteistyötä. Tuulaniemi (2011) 

mukaan tavoitteena yhteiskehittämisessä on, että kaikkien osapuolten näkemykset ote-

taan kehittämisessä huomioon (Tuulaniemi 2011). Kehittämistyöpajassa pyritty otta-

maan kaikkien osapuolten ääni ja näkemys huomioon. Myös loppukäyttäjän eli fysiote-

rapiaopiskelijoiden näkemys otettiin työpajassa huomioon perehtymällä ennen ideointia 

kehittämistyön kyselyn tuloksiin ja kehittämisehdotuksiin, joita fysioterapiaopiskelijoilta 

oli noussut kyselyssä vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi.  

Kehittämistyöpajatilaisuuden valmistelu 

Kehittämistyöpajaan kutsuttiin Helsingin kaupungin fysioterapeutteja, jotka työskentele-

vät pääasiassa vanhustyössä sekä Metropolian fysioterapiaopettajia. Kutsun mukana in-

formoitiin kehittämistyöpajan tavoitteesta sekä tutkimuksellisesta kehittämistyöstä. Ke-

hittämistyöpajaa varten varattiin aikaa 1 ½ tuntia. Tilaisuus pidettiin etänä vallinneen ko-

ronaepidemian takia. 

Toteutus  

Kehittämistyöpaja pidettiin 29.10.2020 etänä Teams- sekä Answergarden-sovellusta 

hyödyntäen. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 21 henkilöä. Osallistuneista yksi oli Metro-

polian Ammattikorkeakoulun edustaja sekä 20 Helsingin kaupungin edustajaa. Tilaisuus 
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kesti 1 ½ tuntia. Tilaisuus aloitettiin esittelemällä tämän tutkimuksellisen kehittämistyön 

tuloksia fysioterapiaopiskelijoiden vanhus ja vanhustyö näkemyksistä sekä fysiotera-

piaopiskelijoiden ajatuksista vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Ideointia ja 

keskustelua lähdettiin herättelemään Answergarden-sovellusta hyödyntäen neljän eri ky-

symyksen kautta:  

• Mitä ajatuksia heräsi tuloksista, joita esittelin?  

• Kuvittele, että eletään vuotta 2030. Vanhustyön vetovoimaisuus on lisääntynyt. 

Mitä on tapahtunut?  

• Ideoita vanhustyön markkinoinnin ja tiedon lisäämiseksi?  

• Miten lisätä opiskelijoiden innostusta tekemään vanhustyöhön suuntautuvia opin-

näytetöitä? 

Tulokset 

Kysymysten myötä nousi ideoita sekä keskusteltu vanhustyön vetovoimaisuuden ja ar-

vostuksen lisäämiseksi sekä työelämän ja koulutuksen yhteistyön vahvistamiseksi. Van-

hustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi syntyi paljolti samansuuntaista ideointia, kuin 

fysioterapiaopiskelijoiltakin oli saatu kehittämistyön kyselystä.  

Ensimmäisenä kysymyksenä esitettiin: Mitä ajatuksia heräsi tuloksista, joita esittelin? 

Vastauksista ilmeni, että tulokset olivat osallistujien mielestä paljolti samansuuntaiset 

kuin he olivat etukäteen ajatelleetkin (kuvio 26). Useampi osallistuja ehdotti, että van-

hustyö tulisi tehdä tutummaksi opiskelijoille kaikin puolin esimerkiksi vanhustyö työhar-

joittelujen ja tiedon lisäämisen keinoin. Esiin nousi myös, että uusi fysioterapiakoulutuk-

sen opintosuunnitelma olisi oikeansuuntainen vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämistä 

ajatellen.  
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Kuvio 26. Kehittämistyöpajan ajatuksia, joita osallistujille heräsi kehittämistyön tulosten pohjalta. 

Toisena kysymyksen esitettiin: Kuvittele, että eletään vuotta 2030. Vanhustyön vetovoi-

maisuus on lisääntynyt. Mitä on tapahtunut? Osallistujilta syntyi runsaasti ideointia. Ko-

ettiin, että vanhustyö on tulevaisuuden työpaikka väestön ikääntymisen vuoksi, jolla voisi 

olla vaikutusta vanhustyön vetovoimaisuutta ajatellen. Vanhustyön vetovoimaisuutta li-

sääviä keinoja koettiin olevan myös muun muassa vanhustyön brändäys, myönteiset 

vanhus sekä vanhustyökokemukset koulutuksessa ja työharjoittelussa, vanhustyön sekä 

vanhusten arvostuksen lisääminen, vanhustyöympäristön parantaminen sekä palkkauk-

sen tarkistus (Kuvio 27). 
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Kuvio 27. Kehittämistyöpajan ideointia vanhustyön vetovoimaisuuden lisäämiseksi. 

Kolmantena kysymyksenä esitettiin: Ideoita vanhustyön markkinoinnin ja tiedon lisäämi-

seen? (kuvio 28). Eniten ehdotettuna asiana nousi, että työelämän on tärkeä tarjota työ-

harjoittelupaikkoja vanhustyöstä opiskelijoille, jotta opiskelijat saisivat kokemusta van-

huksista ja vanhustyöstä.  Myös projekteja vanhustyöstä ehdotettiin. Esiin nousi tavoite, 

että työharjoittelujaksojen tarjoaminen työelämän puolelta tulisi olla suunnitelmallista. 

Toisena ideana nousi koulutuksen ja työelämän yhteistyön vahvistaminen, jonka tavoit-

teena olisi vanhustyön tiedon lisääminen opiskelijoille. Työelämä voisi osallistua koulu-

tukseen opiskelijoiden vanhustyötietoisuuden lisäämiseksi. Esimerkkinä ideoitu vanhus-

työssä työskentelevän fysioterapeutin vierailusta tai etäkontaktista koulutukseen, jossa 

hän informoisi opiskelijoita fysioterapeutin työnkuvasta vanhustyössä, vanhustyön posi-

tiivisista kokemuksista sekä monialaisesta työnkuvasta ja sen merkityksestä. Ideoidessa 

tuli ilmi, että opiskelijat voisivat hyötyä myös muidenkin alojen kuin vanhustyön fysiote-

rapeuttien tietoiskuista. Koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön tuo sujuvuutta, kun/jos 

molemmilla tahoilla on nimetty/nimettyjä yhteistyöhenkilöitä.  

Kolmantena ideana nousi vanhustyön markkinointi ja brändäys sekä sosiaalisen median 

hyödyntäminen. Ideoidessa heräsi keskusteltua, että vanhustyön brändäys tulisi olla ko-

konaisvaltaista, eikä vain fysioterapiaa koskevaa. Vanhustyön markkinointi koettiin tär-

keäksi kohdentaa jokaiselle ryhmälle erikseen esimerkiksi vanhuksille erilaista markki-

nointia kuin opiskelijoille.   
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Kuvio 28. Kehittämistyöpajan ideointia vanhustyön ja tiedon lisäämiseksi opiskelijoiden keskuu-

dessa.  

Neljäntenä kysymyksenä esitettiin miten lisätä vanhustyöhön suuntautuneiden opinnäy-

tetöiden määrää fysioterapiaopiskelijoiden keskuudessa. Ideoita syntyi muutamia. Työ-

elämä voisi tarjota ideoita opiskelijoille esimerkiksi koulutuksen ja työelämän välisessä 

yhteistyöpalaverissa. Opiskelijoiden tekemistä opinnäytetöistä vanhustyöhön suuntau-

tuen hyötyisi myös työelämä, jos/kun aiheet olisivat työelämälähtöisiä tai yhteistyössä 

työelämän kanssa suunniteltuja. 

Kehittämistyöpajan tulosten yhteenvetoa  

• Säännöllinen yhteistyö työelämän ja koulutuksen välillä tärkeää.  

• Työelämässä sekä koulutuksessa olisi hyvä olla nimetty/nimettyjä yhteyshenki-

löitä yhteydenpidon varmistamiseksi, jotka molempien tahojen tiedossa. 

• Fysioterapiaopiskelijoiden tietoisuutta vanhustyöstä tulisi lisätä, esimerkiksi kou-

lutuksen ja työelämän yhteistyötä vahvistamalla. Ideoitu uutta yhteistyötapaa, 

jossa vanhustyössä työskentelevä fysioterapeutti/fysioterapeutit pitävät opiskeli-

joille tietoiskun fysioterapeutin työnkuvasta vanhustyössä, vanhustyön positii-

vista puolista sekä monialaisen yhteistyön merkityksestä. 
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• Työelämä voisi tarjota opinnäyteaiheita opiskelijoille vanhustyöhön suuntau-

tuen. Opinnäytetöistä voisi hyötyä myös työelämä, kun ideat olisivat työelämä-

lähtöisiä tai tehty yhteistyössä työelämän kanssa. 

• Vanhustyön positiiviselle markkinoinnille ja brändäykselle koettiin tarvetta.  

• Työelämän on tärkeä tarjota työharjoittelupaikkoja opiskelijoille vanhustyöstä, 

jotta opiskelijat saisivat kokemuksia vanhuksista ja vanhustyöstä. 
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8 Pohdinta 

8.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen yksi hyvin tärkeä osa on tarkastella tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuk-

sen ja mittarin luotettavuutta voidaan verrata toisiinsa, niiden luotettavuus on verrannol-

linen. Mittarissa arvioidaan reliabiliteettia sekä validiteettia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan, 

onko mittaus toistettavissa. Validiteetilla tarkoitetaan, että arvioidaan, tutkitaanko tutki-

muksessa juuri sitä asiaa, kuin oli suunniteltu tutkittavan. Validiteettia voidaan tarkastella 

ulkoisesti sekä sisäisesti. Ulkoisella validiteetilla tarkastellaan, onko tutkimus yleistettä-

vissä. Sisäisellä validiteetilla arvioidaan luotettavuutta tutkimuksen omalta kannalta, esi-

merkiksi arvioimalla, ettei mittari ole liian lyhyt. Reliabiliteettia voidaan lisätä, kun mittarin 

vastausskaalassa on riittävästi vaihtoehtoja. (Metsämuuronen 2003: 35, 48, 86–87.)  

Kehittämistyön reliabiliteettia arvioitaessa vaikuttaa, tähän se, että juuri samaa kyselyä 

samoille fysioterapiaopiskelijoille ei voida tehdä uudestaan, heidän tavoittamisensa vai-

keuden takia. Kaikki kyselyyn osallistuneet vastasivat nimettömänä. Lisäksi osa kyselyyn 

vastanneista Metropolian opiskelijoista sekä Facebook-kyselyyn vastanneista opiskeli-

joista ovat valmistuneet vuonna 2020. Myöskään kyselyn toistettavuus ei ollut mahdol-

lista allekirjoittaneen opintoaikataulujen takia. Reliabiliteettia pyrin saamaan tekemällä 

mittarista riittävän pitkän sekä valitsemalla siihen 5-portaisen vastausskaalan, jotta arvi-

oihin saataisiin riittävästi vaihtelua. Luotettavuutta pyrin mittariin myös saada sillä, että 

laadin mittariin muutaman käänteisen kysymyksen. Metsämuurosen (2003) mukaan 

käännetyillä osioilla saadaan tarkempi tieto tutkittavan omien vastauksien yhtäpitävyy-

destä eli myös mittarin luotettavuudesta (Metsämuuronen 2003: 77).  

Kehittämistyön ulkoista validiteettia arvioitaessa tulokset eivät ole yleistettävissä 

otoskoon pienuuden takia. Vastausten vähäisyyteen Metropolian Ammattikorkeakou-

lussa on saattanut vaikuttaa kyselyn ajankohta. Kysely Metropolian Ammattikorkeakou-

lussa tehtiin, juuri ennen opiskelijoiden kesälomaa sekä kyselyn aikana Suomessa val-

litsivat poikkeusajat koronaepidemian takia. Koulut olivat kiinni ja opiskelu oli tämän takia 

siirtynyt täysin etäopetukseksi. Tämä poikkeusaika on saattanut vaikuttaa opiskelijoiden 

vähäiseen mielenkiintoon vastata kyselyyn. Vilkka (2007) suositteleekin valitsemaan 

ajoituksen kyselylle hyvin, koska sillä saattaa olla vaikutusta vastausprosenttiin (Vilkka 

2007: 28). Alkuperäisen suunnitelman mukaan, jos kysely olisi tehty Metropolian Am-
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mattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden koululla paperisena jonkin tunnin päät-

teeksi tai aluksi, olisi saattanut vastausprosentti olla suurempi. Facebook-kyselyn vas-

tausprosenttiin on myös saattanut vaikuttaa, että kysely tehtiin kesällä, opiskelijoiden 

loma-aikana. Tutkitusti sähköisissä kyselyissä on vastaamisessa kato suurta (Kananen 

2008: 77). 

Tutkimuksellista kehittämistyötä tehdessä on tärkeää noudattaa hyviä tieteellisiä käytän-

töjä. On kunnioitettava aiempien tutkijoiden töitä ja olla avoin, rehellinen sekä kaikin puo-

lin huolellinen. Tutkimusta tehdessä tulee noudattaa lainsäädäntöä sekä EU:n tieto-

suoja-asetuksia. (Arene ry n.d: 8–9, 11.) Koko kehittämistyön prosessin ajan noudatin 

hyviä tieteellisiä käytäntöjä, lain säädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetuksia. Lisäksi nou-

datin Metropolian GDPR- sekä tietosuojaohjeistuksia. Kehittämistyön raporttia kirjoitta-

essa olen noudattanut viittaustekniikoita hyvän tieteellisen käytännön mukaan, lisäksi 

olen pyrkinyt huolellisuuteen ja rehellisyyteen kaikin puolin. Tutkimusluvat on haettu Met-

ropolian Ammattikorkeakoululta sekä Helsingin kaupungilta asianmukaisesti.    

Kyselyä toteuttaessa, tulee siihen osallistuminen olla aina vapaaehtoista. Lisäksi tutkit-

tavien tulee saada riittävästi informaatiota tutkimuksesta sekä siihen osallistumisesta. 

Kyselyyn osallistuja voi ilmoittaa suostumuksensa kirjallisesti tai suullisesti tai hänen 

käyttäytymisestänsä voidaan päätellä, että hän on ilmaissut suostumuksensa osallistua 

kyselyyn. (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat ihmistieteiden eettiset periaat-

teet n.d: 2.) 

Sosiaalisessa mediassa kerättäessä tutkimusaineistoa esimerkiksi kyselyn avulla, tulee 

tutkittavan saada tutkimuksesta riittävästi tietoa, tutkimukseen osallistumisen tulee olla 

vapaaehtoista sekä suostumus tutkimukseen osallistumisesta tulee hänelle selväksi. 

Suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen voi olla kirjallinen, suullinen tai tutkittava 

voi osoittaa myöntymisensä tutkimukseen osallistumiseen esimerkiksi täyttämällä kyse-

lylomakkeen. Siksi on tärkeää, että kyselyyn aineistoa kerättäessä saataisiin lukija kiin-

nostumaan lukemaan tutkimuksen tiedote (Kosonen & Laaksonen & Terkamo-Moisio & 

Rydelfelt 2018; Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat ihmistieteiden eettiset peri-

aatteet n.d: 2.) 

Kyselyyn vastanneille fysioterapiaopiskelijoille niin Metropolian Ammattikorkeakoulussa 

kuin Facebookin-ryhmissäkin oli vapaaehtoista ja luottamuksellista. Metropolian Ammat-
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tikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoita informoitiin, että täyttämällä sähköisestä työti-

lasta löytyvän kyselylomakelinkin, he ovat tietoisia osallistumisesta kehittämistyöhön. 

Samassa sähköisessä työtilassa kuin kyselylomakkeen linkki oli, löytyi myös tutkittavien 

informointilomake sekä saatekirje, joista kyselyyn osallistujat saivat informaatiota tutki-

muksellisesta kehittämistyöstä sekä kehittämistyön tekijän yhteistiedot. Facebook-kyse-

lyssä saatekirjeessä informoitiin kehittämistyöstä ja siihen osallistumisen vapaaehtoisuu-

desta. Lisäksi kyselyyn osallistuvia ohjeistettiin lukemaan myös informointilomake sekä 

kehittämistyön tekijän yhteystiedot, jotka olivat liitteenä Facebook-kyselyssä nähtävissä. 

Facebookissa kyselyyn osallistuvia informoitiin, että vastaamalla kyselyyn he tiedostavat 

osallistuvansa tutkimukselliseen kehittämistyöhön. 

Kyselylomakkeessa ei henkilötietoja kysytty, eikä tämän takia henkilötietorekisteriä ky-

selystä syntynyt. Metropolian Ammattikorkeakoulu vastasi fysioterapiaopiskelijoiden 

henkilötietorekisteristä siellä tehdyssä kyselyssä. Kyselyyn osallistujat vastasivat nimet-

töminä, eikä kyselylomakkeessa kysytty tietoja, joiden perusteella yksittäinen vastaaja 

olisi ollut tunnistettavissa. Kyselyyn osallistuneiden yksittäinen tunnistaminen on myös 

mahdotonta, sillä siihen on saattanut vastata missä tahansa Suomen Ammattikorkea-

koulussa opiskeleva fysioterapiaopiskelija. Kyselynaineistoa on koko prosessin ajan säi-

lytetty ja käsitelty luottamuksellisesti sekä huolellisesti.  Kyselynaineiston hävitin, kun se 

oli analysoitu ja raportoitu. Ristiintaulukointitulokset eivät ole täysin luotettavat, sillä esi-

merkiksi naisia ja miehiä vastasivat kyselyyn eri määrä, myös eri ikäisten vastaamismää-

rissä oli huomattavia eroja. Tuloksiin on saattanut myös vaikuttaa, että vastaajat ovat 

opiskelleet eri ammattikorkeakouluissa. Jokaisessa Ammattikorkeakouluissa saattaa 

olla erilaisia painotuksia vanhustyön opetuksessa, työharjoittelujaksoilla sekä yhteis-

työssä työelämän kanssa. 

Kehittämistyöpajaan osallistuminen oli kaikille osallistujille vapaaehtoista ja luottamuk-

sellisesta. Osallistujia informoitiin etukäteen tilaisuudesta sekä sen tarkoituksesta. Ke-

hittämistyöpajakutsun mukana lähetettiin tutkittavien informointilomake sekä saatekirje. 

Henkilötietoja ei kehittämistyöpajassa kerätty. Kehittämistyöpajan aikaansaannokset ra-

portoitiin ryhmätasolla, jolloin yksittäiset tilaisuuteen osallistuneet henkilöt eivät ole tun-

nistettavissa. Kehittämistyötyöpajan aineisto hävitettiin, kun opinnäytetyö valmistui. 
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8.2 Tutkimuksen arviointi 

Tämän kehittämistyön tulokset olisivat saattaneet olla erilaiset, jos tämä sama tutkimus 

olisi toteutettu vain yhdessä Ammattikorkeakoulussa eikä Suomessa olisi vallinnut ko-

rona epidemian aiheuttamaa poikkeustilaa. Nyt kyselyn vastaajat ovat opiskelleet eri am-

mattikorkeakouluissa mahdollisesti ympäri Suomea. Jokaisessa Ammattikorkeakou-

lussa saattaa olla hieman erilainen opetus vanhustyön suhteen sekä myös erilaiset työ-

harjoittelukäytännöt.  Myös kehittämistyöpajan anti olisi saattanut olla runsaampi ja an-

toisampi, jos tilaisuuden olisi voinut pitää lähitilaisuutena sekä aikaa tilaisuudessa olisi 

ollut enemmän. 

Tästä tutkimuksellisesta kehittämistyöstä saatu tulos oli samansuuntainen kuin useista 

aiemmistakin tutkimuksista ja kyselyistä on saatu. Fysioterapiaopiskelijoilla oli enimmäk-

seen positiivinen näkemys vanhuksia kohtaan, mutta vähäinen aikomus hakeutua van-

hustyöhön valmistumisen jälkeen. Myös Kalun ym. (2018) tekemän kirjallisuuskatsauk-

sen mukaan fysioterapiaopiskelijoiden asenne vanhuksia kohtaan oli positiivinen, mutta 

halu työskennellä vanhusten parissa oli heikkoa (Kalu & Abaraugu & Norman 2018: 86).  

Vaikkakin fysioterapiaopiskelijoiden näkemys vanhuksia kohtaan oli enimmäkseen posi-

tiivinen, nähtiin vanhusten usein valittavan sekä vanhuksilla olevan paljon fyysisiä ongel-

mia. Myös Hautalan (2008) kyselyssä enemmistö sairaan- ja terveydenhoito-opiskeli-

joista vastasivat vanhuksilla olevan paljon fyysisiä ongelmia (Hautala 2008: 27). Vanhus-

työtä fysioterapiaopiskelijat pitivät rutiininomaisena sekä raskaana niin henkisesti kuin 

fyysisestikin, myös vanhustyössä työskentelevät työntekijät nähtiin kuormittuneina. Sa-

mankaltaisia tuloksia oli Hautala (2008) kyselyssään saanut, myös sairaan- ja tervey-

denhoito-opiskelijat pitivät vanhustyötä raskaana ja yksitoikkoisena (Hautala 2008: 47). 

Myös Hirvosen ym. (2004) kyselyssä sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat kokivat van-

hustyön rutiininomaiseksi (Hirvonen & Nuutinen & Rissanen & Isola 2004: 243). Olisi 

mielenkiintoista nähdä muuttuuko tämä näkemys tulevina vuosina, kun vanhuspalvelu-

lain muutos työntekijämitoituksesta vanhustyössä lisää välitöntä hoitotyötä tekevien hen-

kilöiden määrää ympärivuorokautisissa paikoissa. Henkilöstömitoitus tulee nousemaan 

siirtymäajan jälkeen minimissään 0,7 työntekijää per asiakas (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2020). Osa vastaajista toi esiin, että kokee vanhustyössä fysioterapeutin työnkuvan 

olevan vastaavanlainen kuin hoitajan. Mielenkiintoista on myös seurata, muuttuuko tämä 

näkemys fysioterapeutin työnkuvasta vanhustyössä, kun hoitajien määrää lisätään ym-
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pärivuorokautisissa vanhustenhoivapaikoissa lain muutoksen myötä. Vanhustyössä fy-

sioterapeutin työnkuva on varsin monialainen, voisiko tämä fysioterapiaopiskelijoiden 

mielikuva fysioterapeutin epäselvästä työnkuvasta vanhustyössä johtua myös siitä. Kir-

kastuisiko fysioterapiaopiskelijoiden kokemus työnkuvasta, jos tietoisuus monialaista yh-

teistyöstä ja sen merkityksestä lisääntyisi.  

Vanhustyötä pidettiin tärkeänä sekä fysioterapiaopiskelijat ajattelivat, että vanhustyössä 

voisi kehittyä, lisäksi enemmistö fysioterapiaopiskelijoista ajattelivat myös vanhustyössä 

tarvittavan erikoisosaamista. Tämä on hyvä asia, sillä osaamisvaatimukset vanhus-

työssä saattavat lisätä työnhoukuttelevuutta (Suhonen & Stolt & Gustafsson & Katajisto 

& Puro 2012: 35). Myös Hautalan (2008) kyselyssä enemmistö sairaanhoitaja- ja tervey-

denhoitajaopiskelijoista kokivat vanhustyössä tarvittavan erikoisosaamista (Hautala 

2008: 43).  

Fysioterapiaopiskelijat kokivat, vanhustyön arvostuksen kaikin puolin heikoksi. He koki-

vat, että fysioterapeutin työ vanhustyössä ei ole kovin arvostettua eikä myöskään fysiote-

rapeutit arvosta vanhustyötä. Tämä arvostuksen puutteen kokemus kaikin puolin van-

hustyössä on huolestuttava ilmiö, joka varmasti heikentää vanhustyön vetovoimaisuutta 

opiskelijoiden keskuudessa. Harva haluaa hakeutua sellaiseen työhön, josta kokee, ettei 

saa arvostusta yhteiskunnalta eikä myöskään kollegoilta. Myös Hautalan (2008) sekä 

Hirvosen ym. (2004) kyselyissä enemmistö opiskelijoista kokivat, ettei yhteiskunta ar-

vosta vanhustyötä (Hautala 2008: 39; Hirvonen & Nuutinen & Rissanen & Isola 2004: 

244) ja arvostuksen puute näkyi esimerkiksi palkkauksessa (Hautala 2008: 47). Koski-

nen (2015) kirjoittaa blogissaan, kuinka eri hoitotyön osa-alueita arvostetaan eri lailla ja 

samalla media vahvistaa tätä näkemystä. Esimerkiksi hoitotyö, jota teknologia avittaa, 

muun muassa tehohoito, nähdään yhteiskunnassa hyvinkin arvostettuna verrattuna van-

hustenhoitoon. Tehohoidossa ajatellaan tarvittavan myös erikoisosaamista, joka lisää 

sen arvostusta. (Koskinen 2015.) Voisiko vanhustyön fysioterapiaan saada lisää veto-

voimaa, jos teknologian käyttöä lisättäisiin vanhustyössä? Teknologian lisäämistä veto-

voimaisuuden vahvistamiseksi ehdottivat myös jotkut fysioterapiaopiskelijat vastauksis-

saan. Nyt koronaepidemian aikana onkin teknologian hyödyntäminen esimerkiksi etä-

kuntoutuksena paljon lisääntynyt. On mielenkiintoista seurata, lisääkö teknologian li-

sääntyminen tulevaisuudessa vetovoimaa vanhustyössä. 
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Vanhustyössä johtajuudella koettiin olevan merkitystä niin työntekijöiden kuin vanhus-

tenkin hyvinvointiin. Myös tutkimusten mukaan työolojen kehittämisellä sekä johtajuu-

della, jolla pyritään lisäämään hoitajien osaamista ja työhyvinvointia, on todettu keinoiksi 

millä voidaan lisätä vanhustyön vetovoimaisuutta (Koskinen 2015). Fysioterapiaopiske-

lijoista suurin osa koki fysioterapeuttien tarvitsevan vanhustyössä oman alansa esimie-

hen. Avoimissa vastauksissa tuli esiin, että fysioterapeutin työnkuvan vanhustyössä osa 

fysioterapiaopiskelijoista kokivat epäselvänä. Voisiko epäselvän työnkuvan takia fysiote-

rapiaopiskelijat kokea tarvitsevansa vanhustyössä oman alansa esimiehen. Fysiotera-

peuttien kehittymisestä ammatillisesti on tärkeä tukea varsinkin, jos työyksikössä on ha-

jautettu johtamisen malli (Fysioterapian johtaminen n.d). 

Fysioterapiaopiskelijat ajattelivat, että koulutuksella voidaan herättää kiinnostus vanhus-

työtä kohtaan. Samanlaisen tuloksen sai myös Hautala (2008) kyselyssään, suurin osa 

sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoista koki, että koulutuksen avulla voisi herät-

tää kiinnostusta vanhustyötä kohtaan (Hautala 2008: 43). Noin puolet vastaajista kokivat, 

ettei heillä ollut riittävästi tietoa vanhustyöstä. Vastausten mukaan näytti, että tietoisuus 

vanhustyöstä kasvoi opintovuosien myötä. Niillä vastaajilla, joilla oli kokemusta vanhuk-

sista tai vanhustyöstä oli useimmin riittävästi tietoa vanhustyöstä kuin heillä, joilla ei ollut 

kokemusta. Fysioterapiaopiskelijat ehdottivatkin vastauksissaan, että vanhustyöhön 

voisi saada lisää vetovoimaa, jos opiskelijoilla olisi enemmän tietoa ja kokemusta van-

huksista sekä vanhustyöstä. Myös Koskinen (2015) toteaa blogissaan, että useissa tut-

kimuksissa hoitajaopiskelijat ovat kokeneet, että heidän taitonsa ja tietonsa ovat puut-

teelliset vanhustyön suhteen (Koskinen 2015). Kalun ym. (2018) kirjallisuuskatsauksen 

mukaan fysioterapiaopiskelijoiden tietämys ikääntymisestä oli heikkoa (Kalu & Abaraogu 

& Norman 2018: 86). Lisäämällä opiskelijoiden tietoja ja taitoja vanhustyöstä, voi tämän 

seurauksena vanhustyön kiinnostavuus opiskelijoiden keskuudessa lisääntyä (Hirvonen 

ym. 2004: 245). Jäin pohtimaan, pitäisikö työelämän olla aktiivisemmin koulutuksessa 

mukana sekä kehittää uusia tapoja markkinoida vanhustyötä opiskelijoille. Tässä tutki-

muksellisessa kehittämistyössä toteutetun kyselyn ja kehittämistyöpajan seurauksena 

on tarkoitus kokeilla ja kehittää uutta koulutuksen sekä työelämän yhteistyötapaa, jossa 

vanhustyössä työskentelevä fysioterapeutti informoi opiskelijoita työnkuvasta sekä van-

hustyön positiivisista puolista.  

Tämän kehittämistyön kyselyn muutamissa vastauksissa ehdotettiin vanhustyölle brän-

däystä, vanhustyön brändäys nousi myös kehittämistyöpajan ideoinnissa esiin. Brän-
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däys on liikemaailmasta tuttua, mutta soveltuuko brändäys vanhustyöhön. Työ- ja elin-

keinoministeriön (2016) mukaan brändi tarkoittaa positiivista mainetta, joka on kehittynyt 

jonkin tavaramerkin mielikuvaksi. Brändillä on identiteetti, jolla tarkoitetaan sellaisia miel-

leyhtymiä, joita pyritään vahvistamaan. Brändäyksen mielleyhtymiä voivat olla tuottajalta 

lupaukset tuotteesta asiakkaalle tai lupaukset palvelusta asiakkaalle esimerkiksi erin-

omainen palvelutaso tai innovatiivisuus. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016: 13.) Joissain 

vanhustenhoitoyksiköissä onkin kehitetty brändäystä, palvelulupauksia sekä innovatiivi-

suutta hyvällä menestyksellä.  

Vain pieni vähemmistöä ajatteli tekevänsä opinnäytetyön suuntautuen vanhustyöhön. 

Olisi mielenkiintoista nähdä, tekisivätkö opiskelijat enemmän vanhustyöhön suuntautu-

via opinnäytetöitä, jos opinnäytetyöaiheita vanhustyöstä heille tarjottaisiin ja heillä olisi 

enemmän tietoa vanhustyöstä. Tätä asiaa pohdittu myös kehittämistyöpajassa. Opin-

näytetöistä vanhustyöhön suuntautuen voisi hyötyä myös työelämä, lisäksi ne voisivat 

tuoda vanhustyölle näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyn tuloksissa positii-

vista oli, että fysioterapiaopiskelijoista enemmistö kokivat, ettei innostus vanhustyötä 

kohtaan opintojen aikana ollut juuri vähentynyt. Miehillä oli naisia enemmän innostus 

vanhustyötä kohtaan laskenut sekä miehistä ei yksikään ollut ensisijaisesti hakeutu-

massa vanhustyöhön valmistumisen jälkeen. Usein hoitotyö onkin paljolti naisvaltainen. 

Haaste on, miten saisimme myös miehet innostumaan vanhustyöstä vai riittääkö työnte-

kijöitä riittävästi naisista.  

Työharjoittelujakso vanhustyössä koettiin tärkeäksi fysioterapiaopiskelijoille. Mutta kui-

tenkin kolmas osalla vastaajista innostus vanhustyötä kohtaan oli vähentynyt työharjoit-

telujakson seurauksena. Työharjoittelujakson ohjaajien koettiin olleen innostuneita van-

hustyöstä. Tämä on tärkeää, sillä työharjoittelun ohjaajalla on varmasti suuri rooli, millai-

sen kuvan opiskelija vanhustyöstä saa.  Opiskelijan oppimiseen työharjoittelujaksolla 

vaikuttavat ohjaajan persoonallisuus, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä onko oh-

jaaja halukas opiskelijaa ohjaamaan (Hirvonen ym. 2004: 244).  

Työharjoittelusta fysioterapiaopiskelijat oli useammin saaneet vanhustyöstä positiivisen  

kuin negatiivisen kuvan. Myös Koskisen (2015) mukaan työharjoittelukokemuksilla oli 

merkitystä siihen, haluaako opiskelija jatkossa hakeutua vanhustyöhön. Lisäksi työhar-

joittelun ajankohdalla on merkitystä opiskelijan mielikuvaan vanhuksista sekä haluun ha-

keutua vanhustyöhön. Esimerkiksi ensimmäiseltä harjoittelujaksolta mieleen saattaa 

opiskelijalle jäädä, että vanhustyö on vain perushoitoa. (Koskinen 2015.) Myös Hirvonen 
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ym. (2004) ja Hautala (2008) kirjoittavat, että opiskelijoiden tulisi ensin saada kokemusta 

terveistä ikääntyneistä ja opiskeluiden myöhäisemmässä vaiheessa sairaista ikäänty-

neistä (Hirvonen ym. 2004: 245; Hautala 2008: 50). Työharjoittelujaksot ovat tärkeässä 

roolissa, kun luodaan näkemystä vanhustyöstä. Lisäksi on tärkeää, että työharjoittelu-

jaksojen ohjausprosessia kehitetään työelämän kanssa yhteistyössä (Hirvonen ym. 

2004: 244). Hautala (2008) kirjoittaa keinoksi houkutella vanhustyöhön työntekijöitä on, 

että investoidaan työharjoittelujaksoilla opiskelijoiden ohjaukseen. Laadukkaalla ohjauk-

sella ja perehdytyksellä voidaan lisätä opiskelijoiden onnistumisen kokemuksia, jonka 

myötä saadaan heidät jatkossa palaamaan vanhustyöhön. (Hautala 2008: 48.) Tämän 

kehittämistyön työpajassa keskusteltu myös fysioterapiaopiskelijoiden työharjoittelun 

tärkeydestä vanhustyössä.  

Jäin pohtimaan voisiko opiskelijoiden työharjoittelujaksojen kehittämisessä hyödyntää 

palvelumuotoilun keinoja ja löytää uusia ratkaisuja, miten opiskelijat saataisiin innostu-

maan vanhustyöstä työharjoittelujakson seurauksena. Tuulaniemi (2011) mukaan palve-

lumuotoilulla tarkoitetaan osaamista, jossa hyödynnetään muotoilussa käytettyjä tapoja 

palvelun kehittämisessä. Nämä tavat on yhdistetty menetelmiin, jotka ovat olleet perin-

teisesti käytössä, kun palveluita on kehitetty. Palvelumuotoilu on toimintaa, jossa liite-

tään yhteen asiakkaiden toiveita ja tarpeita sekä organisaation liiketoiminnallisia tavoit-

teita. (Tuulaniemi 2011.) Voisiko ajatella, että opiskelija työharjoittelujaksolla olisi osa 

palvelutapahtumaa. Työharjoittelukokemuksesta opiskelija muodostaa aina oman mieli-

piteensä henkilökohtaisesti uudestaan. Tämä työharjoittelukokemus tulee varmasti vai-

kuttamaan tulevaisuuden valintoihin muun muassa työpaikan haun suhteen. Tuulanie-

men (2011) mukaan palvelussahan on aina tavoitteena, että asiakkaalle syntyisi mah-

dollisimman positiivinen kuva palvelusta. Positiiviseen kuvaan pääsemiseksi voidaan 

hyödyntää palvelumuotoilun keinoja, eli pyritään hiomaan asiakaskokemus positiiviseksi 

miettimällä asiakaskokemuksen kriittisiä asioita esimerkiksi vuorovaikutusta, työtapoja 

sekä minimoimalla tekijöitä, jotka ovat palvelulle häiriöksi. (Tuulaniemi 2011.)  

Opiskelijan ohjaukseen tulisi työntekijälle varata riittävästi aikaa, ohjauskäytäntöjä tulisi 

kehittää sekä työpaikkojen kannustaa työntekijöitä opiskelijoiden ohjaukseen (Hautala 

2008: 48). Ohjauskäytäntöjen kehittämiseen tarvitaan varmasti yhteistyötä työpaikkojen 

sekä koulutuksen kanssa. Voisiko kehittämiseen ottaa mukaan myös opiskelijoitakin. 

Opiskelijoilta, jotka ovat olleet työharjoittelujaksoilla saisi arvokasta tietoa, missä on on-

nistuttu ja mitä työharjoittelujakson ohjauksessa sekä käytännöissä tulisi kehittää. Hyvä 
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tapa onkin, ainakin joillain työpaikoilla, että opiskelijoilta kerätään palautetta työharjoitte-

lujaksojen jälkeen. Kuitenkin tärkeää on, jos palautetta kerätään, sitä myös hyödynnet-

täisiin kehittämiseen. 

Hyvä asia mielestäni oli, että toteuttamani kyselyn perusteella vanhustyöstä oli kiinnos-

tuneita noin puolet fysioterapiaopiskelijavastaajista. Kiinnostuneempia olivat ne, joilla oli 

kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä. Myös Koskinen (2016) on tutkimuksessaan 

tehnyt saman suuntaisen havainnon. Hän totesi tutkimuksessaan, että sairaanhoitajien 

innostukseen valita vanhustyö voitiin vaikuttaa positiivisesti, kun iäkkäät henkilöt osallis-

tuvat opiskelijoiden koulutukseen (Koskinen 2016: 69). Myös Kalu ym. (2018) totesivat 

tutkimuksessaan, että kontakteilla ikääntyneisiin oli myönteinen vaikutus opiskelijoiden 

vanhus asenteisiin (Kalu & Abaraogu & Norman 2018: 86).  Vaikka fysioterapiaopiskeli-

joista noin puolet olivat kiinnostuneita vanhustyöstä, vain harva suunnitteli ensisijaisesti 

hakeutuvansa vanhustyön pariin valmistumisen jälkeen. Tämä tutkimustulos on saman 

suuntainen kuin kansainvälisestikin on saatu tutkimuksista. Sillä Kalu ym. (2018) totea-

vat kirjallisuuskatsauksessaan, että fysioterapiaopiskelijoiden kiinnostus työskennellä 

vanhusten parissa on alhaista (Kalu & Abaraogu & Norman 2018: 85). Ne, joilla oli ko-

kemusta vanhuksista tai vanhustyöstä suunnittelivat useammin hakeutumista vanhus-

työhön valmistumisen jälkeen. Aikomus hakeutua vanhustyöhön näytti myös lisääntyvän 

opintojen edetessä. Tuloksista nousi myös esiin, että myös uskomus vanhusten kuntou-

tumisen suhteen lisääntyi opintojen edetessä. Tämä on positiivinen yhteistulos. Voisiko 

tämä johtua siitä, että opintojen edetessä tietoisuus vanhuksista ja vanhustyöstä lisään-

tyvät, joka tulos näkyi myös tuloksista.  

Vaikka vanhustyön vetovoimaisuudessa on puutteita, on tärkeää, että henkilöt, jotka ha-

keutuvat ja palkataan vanhustyöhön, olisivat motivoituneita työskentelemään vanhusten 

parissa. Koska kaikki eivät vanhustyöhönkään sovellu. Alalle vaihtuvuutta saattaa tuoda, 

jos/kun vanhustyöhön palkataan töihin, kuka vain töihin saadaan. Uskoisin, että henkilö, 

joka ei koe vanhustyötä omakseen, ei tule vanhustyössä pitkäaikaisesti pysymään, eikä 

myöskään anna työhönsä välttämättä parasta panostaan. On siis tärkeää, että opiskelijat 

pääsisivät vanhustyötä kokeilemaan esimerkiksi työharjoittelujaksolle. Koska ilman ko-

keilua, he eivät välttämättä tiedä onko vanhustyö heidän paikkansa. 
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8.3 Kehittämisideat ja jatkotutkimusaiheet 

Vanhustyön vetovoimaisuuden puute sekä väestön ikääntyminen ovat maailman laajui-

sia haasteita, joiden ympärille voisi kehittää paljon mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. 

Vetovoimaisuus ja arvostus kulkevat usein käsikädessä. Vanhustyön vetovoimaisuuden 

kehittämisen kannalta voisi olla hyvä tutkia myös valmiiden jo työssä olevien fysiotera-

peuttien näkemyksiä vanhus- ja vanhustyötä kohtaan. Miten he kokevat arvotuksen. Pi-

tääkö tämä enemmistön fysioterapiaopiskelijoiden näkemys, ettei fysioterapeutit arvosta 

vanhustyötä paikkaansa. Millaisia muutoksia tulisi tehdä työpaikka ja yhteiskuntatasolla 

työssä olevien näkökulmasta, jotta arvostuksen määrä lisääntyisi. Lisäksi voisi olla myös 

mielenkiintoista selvittää, minkä tekijöiden vaikutuksesta vanhustyössä olevat fysiotera-

peutit viihtyvät ja pysyvät työssään sekä miten he itse kokevat työnkuvan vanhustyössä. 

Jatkossa joidenkin vuosien päästä olisi mielenkiintoista selvittää fysioterapiaopiskelijoi-

den vanhustyön vetovoimaisuutta uudestaan, jotta nähtäisiin, onko uudella vanhuspal-

velulain hoitaja mitoitusmuutoksella vaikutusta, kuinka fysioterapiaopiskelijat vanhus-

työn kokevat. Onko työnkuva opiskelijoiden näkökulmasta selkiytynyt. Onko kuormitus 

vanhustyössä vähentynyt. Onko vanhustyön arvostus kaikin puolin kääntynyt positiivi-

seen suuntaan. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää onko fysioterapiaopiskelijoiden 

vanhustyön tietoisuuteen saatu positiivista vaikutusta, jos esimerkiksi yhteistyötä koulu-

tuksen ja työelämän kanssa on tiivistetty. 

Tulevaisuudessa vanhustyön vetovoimaisuutta ja opiskelijayhteistyötä voisi kehittää li-

sää yhteistyönä työelämän, koulutuksen, opiskelijoiden sekä myös ikääntyneiden 

kanssa. Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan uusia tapoja työskennellä sekä kehittää 

vanhustyötä, jotta työntekijät jatkossakin riittävät ja työn houkuttelevuus sekä vetovoi-

maisuus saadaan lisääntymään. Koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön tuo sujuvuutta, 

kun näissä olisi nimetyt yhteistyöhenkilöt. Yhteistyön olisi hyvä olla yhdessä suunniteltua 

sekä ennakoitua. Hyvästä yhteistyöstä hyötyvät niin koulutus kuin työelämäkin. 

Vanhustyön markkinointi ja tiedotus ovat vuosi vuodelta saaneet enemmän näkyvyyttä 

muun muassa sosiaalisessa mediassa, joka on ainakin nuoremman väestön kohtaamis-

paikka. Voisiko vanhustyön markkinoinnin ja brändäyksen kehittämisessä tehdä yhteys-

työtä markkinoinnin ja viestinnän alanopiskelijoiden sekä -työntekijöiden kanssa? Erialo-

jen hyödyntäminen voisi rikastuttaa ja tuoda uusia näkökulmia esille myös vanhustyön 

vetovoimaisuuden sekä näkyvyyden kehittämiseen. 
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https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10250/7937/Tutkimuksia103.pdf?sequence=2
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Liite 1. Taulukot ristiintaulukoinnin tuloksista 

Alla olevissa tauloissa on esitelty kehittämistyön ristiintaulukoinnin tuloksia. Ristiintaulu-

kointi tuloksia on kuvattu prosenteilla, vastausten lukumäärällä (n), vastausten kokonais-

lukumäärällä (N) sekä khiin neliötestin tuloksella. Tuloksiin ei ole mukaan laskettu ”en 

osaa sanoa/ei kokemusta” vastauksia. Ristiintaulukoiduista tuloksissa esitetään teks-

tissä tulosten merkitsevyys ja enimmäkseen tuloksista esitetään vain tilastollisesti mer-

kittävät tulokset eli p<0.05, mutta tuloksissa myös mukana ei merkittäviä tuloksia. 

Taulukot 4 ja 5 vanhusnäkemyksien tuloksista 

Taulukossa 4 on esitelty vanhusnäkemys väittämien ja sukupuolen sekä iän ristiintaulu-

koinnin tuloksista.  

Taulukko 4. Vanhusnäkemys väittämien sekä sukupuolen ja iän ristiintaulukointi tuloksia. Tulok-

sista esitelty vastausten kokonaismäärä (N), vastausmäärä (n), prosentti sekä khiin neliötestin 

tulos. Likert-asteikko (1= eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5=sa-

maa mieltä). 

Väittämä ”Vanhuksilla on haaveita ja toiveita” 

Likert- 

asteikko 

Nainen Mies 

1 n=0, N=99 n=0, N=12 

0 % 0 % 

2 n=6, N=99 n=0, N=12 

6,1 % 0 % 

4 n=26, N=99 n=9, N=12 

26,3 % 75 % 

5 n=67, N=99 n=3, N=12 

67,6 % 25 % 

 χ2 (2=df) = 11,881; p < 0.003 
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Väittämä ”Vanhusten yksin asuminen kotonaan on turvallista” 

Likert- 

asteikko 

Nainen Mies 

1 n=1, N=82 n=0, N=10 

1,2 % 0 % 

2 n=46, N=82 n=2, N=10 

56,1 % 20 % 

4 n=35, N=82 n=7, N=10 

42,7 % 70 % 

5 n=0, N=82 n=1, N=10 

0 % 10 % 

 χ2 (3=df) = 12,005; p < 0.007 

 

 Väittämä ”Vanhuksilla on kuntoutumisen mahdollisuus” 

Likert- 

asteikko 

20-29 vuotias 30-39 vuotias 40-49 vuotias 50-59 vuotias 

1 n=0, N=67 n=2, N=22 n=0, N=5 n=1, N=2 

0 % 9,1 % 0 % 50 % 

2 n=5, N=67 n=1, N=22 n=3, N=5 n=0, N=2 

7,5 % 4,5 % 60 % 0 % 

4 n=35, N=67 n=9, N=22 n=2, N=5 n=0, N=2 

52,2 % 40,9 % 40 % 0 % 

5 n=27, N=67 n=10, N=22 n=0, N=5 n=1, N=2 

40,3 % 45,5 % 0 % 50 % 

 χ2 (9=df) = 37,288; p < 0.001 

 

 

Seuraavan sivun taulukossa 5 on esitelty vanhus näkemys väittäminen ja opintovuosien 

sekä vanhus tai vanhustyö kokemuksen ristiintaulukoinnin tuloksista.  
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Taulukko 5. Vanhus näkemyksiä ja vanhus/vanhustyö kokemuksen sekä opintovuosien ristiintau-

lukointi tuloksia. Tuloksista esitelty vastausten kokonaismäärä (N), vastausmäärä (n), prosentti 

sekä khiin neliötestin tulos.  Likert-asteikko (1= eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 4= jokseenkin 

samaa mieltä, 5=samaa mieltä). 

Väittämä ”Vanhukset pitävät huolta kunnostaan” 

Likert- 

asteikko 

 

Koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=2, N=86 n=0, N=14 n=0, N=16 n=0, N=24 n=2, N=32 n=0, N=28 

2,3 % 0 % 0 % 0 % 6,3 % 0 % 

2 n=46, N=86 n=6, N=14 n=6, N=16 n=14, N=24 n=17, N=32 n=15, N=28 

53,5 % 42,9 % 37,5 % 58,3 % 53,1 % 53,6 % 

4 n=37, N=86 n=8, N=14 n=10, N=16 n=9, N=24 n=13, N=32 n=13, N=28 

43 % 57,1 % 62,5 % 37,5 % 40,6 % 46,4 % 

5 n=1, N=86 n=0, N=14 n=0, N=16 n=1, N=24 n=0, N=32 n=0, N=28 

1,2 % 0 % 0 % 4,2 % 0 % 0 % 

 χ2 (3=df) = 1,283; p < 

0.733 

χ2 (9=df) = 9,808; p < 0.366 

 

Väittämä ”Vanhusten yksin asuminen kotonaan on turvallista” 

Likert- 

asteikko 

Koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=1, N=80 n=0, N=12 n=0, N=16 n=0, N=24 n=0, N=28 n=1, N=24 

1,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4,2 % 

2 n=41, N=80 n=7, N=12 n=9, N=16 n=12, N=24 n=12, N=28  n=15,N=24 

51,1 % 58,3 % 56,3 % 50 % 42,9 % 62,5 % 

4 n=37, N=80 n=5, N=12 n=7, N=16 n=11, N=24 n=16, N=28 n=8, N=24 

46,3 % 41,7 % 43,7 % 45,8 % 57,1 % 33,3 % 

5 n=1, N=80 n=0, N=12 n=0, N=16 n=1, N=24 n=0, N=28 n=0, N=24 

1,3 % 0 % 0 % 4,2 % 0 % 0 % 

 χ2 (3=df) = 0,448; p < 

0.930 

χ2 (9=df) = 8,316; p < 0.503 
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Väittämä ”Vanhuksilla on kuntoutumisen mahdollisuus” 

Likert- 

asteikko 

Koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=3, N=83 n=0, N=13 n=1, N=18 n=1, N=21 n=1, N=30 n=0, N=27 

3,6 % 0 % 5,6 % 4,8 % 3,3 % 0 % 

2 n=9, N=83 n=0, N=13 n=3, N=18 n=2, N=21 n=2, N=30 n=2, N=27 

10,8 % 0 % 16,7 % 9,5 % 6,7 % 7,5 % 

4 n=38, N=83 n=8, N=13 n=8, N=18 n=12, N=21 n=14, N=30 n=12, N=27 

45,8 % 61,5 % 44,4 % 57,1 % 46,7 % 44,4 % 

5 n=33, N=83 n=5, N=13 n=6, N=18 n=6, N=21 n=13, N=30 n=13, N=27 

39,8 % 38,5 % 33,3 % 28,6 % 43,3 % 48,1 % 

 χ2 (3=df) = 2,467; p < 

0.481 

χ2 (9=df) = 4,660; p < 0.863 

 

 

Taulukot 7 ja 8 Vanhustyö näkemyksistä 

Taulukossa 7 on esitelty vanhustyö näkemyksien väittämien ja sukupuolen sekä iän ris-

tiintaulukoinnin tuloksista.  
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Taulukko 7. Vanhustyö väittämiä sekä sukupuolen ja iän ristiintaulukoinnin tuloksia. Tuloksista 

esitelty vastausten kokonaismäärä (N), vastausmäärä (n), prosentti sekä khiin neliötestin tulos. 

Likert-asteikko (1= eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= samaa 

mieltä). 

Väittämä ”Vanhustyössä ei tarvita erikoisosaamista” 

Likert- 

asteikko 

Nainen Mies 20-29  

vuotias 

30-39  

vuotias 

40-49  

vuotias 

50-59  

vuotias 

1 n=30, N=90 n=1, N=10 n=20, N=69 n=7, N=24 n=3, N=5 n=1, N=2 

33,3 % 10 % 29 % 29,2 % 60 % 50 % 

2 n=51, N=90 n=5, N=10 n=36, N=69 n=17, N=24 n=2, N=5  n=1, N=2 

56,7 % 50 % 52,2 % 70,8 % 40 % 50 % 

4 n=7, N=90 n=3, N=10 n=10, N=69 n=0, N=24 n=0, N=5 n=0, N=2 

7,8 % 30 % 14,5 % 0 % 0 % 0 % 

5 n=2, N=90 n=1, N=10 n=3, N=69 n=0, N=24 n=0, N=5 n=0, N=2 

2,2 % 10 % 4,3 % 0 % 0 % 0 % 

 χ2 (3=df) = 7,911; p <0.048 χ2 (9=df) = 8,911; p < 0.446 

 

Väittämä ”Vanhustyö on helppoa” 

Likert- 

asteikko 

Nainen Mies 

1 n=23, N=87 n=0, N=10 

26,4 % 0 % 

2 n=44, N=87 n=4, N=10 

50,7 % 40 % 

4 n=19, N=87 n=5, N=10 

21,8 % 50 % 

5 n=1, N=87 n=1, N=10 

1,1 % 10 % 

 χ2 (3=df) = 9,129; p <0.028 
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Väittämä ”Vanhustyö kiinnostaa minua” 

Likert- 

asteikko 

Nainen Mies 20-29 

vuotias 

30-39 

vuotias 

40-49 

vuotias 

50-59 

vuotias 

1 n=19, N=84 n=5, N=9 n=20, N=67  n=3, N=19  n=0, N=5 n=1, N=2 

22,6 % 55,6 %  29,8 % 15,7 % 0 % 50 % 

2 n=21, N=84 n=3, N=9 n=15, N=67 n=8, N=19 n=1, N=5 n=0, N=2 

25 % 33,3 % 22,4 % 42,1 % 20 % 0 % 

4 n=33, N=84  n=1, N=9 n=26, N=67 n=4, N=19 n=4, N=5 n=0, N=2 

39,3 % 11,1 % 38,8 % 21,1 % 80 % 0 % 

5 n=11, N=84 n=0, N=9 n=6, N=67 n=4, N=19 n=0, N=5 n=1, N=2 

13,1 % 0 % 9 % 21,1 % 0 %  50 % 

 χ2 (3=df) = 6,580; p <0.087 χ2 (9=df) = 15,292; p < 0.083 

 

 

Taulukossa 8 on esitelty vanhustyönäkemyksien väittäminen ja opintovuosien sekä van-

hus tai vanhustyö kokemuksen ristiintaulukoinnin tuloksista.  

 

 

Taulukko 8. Vanhustyö väittämiä sekä vanhus/vanhustyö kokemuksen ja opintovuosien ristiintau-

lukoinnin tuloksia. Tuloksista esitelty vastausten kokonaismäärä (N), vastausmäärä (n), prosentti 

sekä khiin neliötestin tulos. Likert-asteikko (1= eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 4= jokseenkin 

samaa mieltä, 5= samaa mieltä).  

 

Väittämä ”Vanhustyö on monipuolista” 

Likert- 

asteikko 

 

1.vuoden 

opiskelija 

2. vuoden 

opiskelija 

3. vuoden 

opiskelija 

Viimeisen vuo-

den opiskelija 

1 n=0, N=14 n=3, N=23 n=3, N=31 n=1, N=27 

0 % 13,1 % 9,6 % 3,8 % 

2 n=1, N=14 n=7, N=23 n=10, N=31 n=9, N=27 

7,1 % 30,4 % 32,3 % 33,3 % 

4 n=12, N=14 n=13, N=23 n=12, N=31 n=9, N=27 

85,8 % 56,5 % 38,7 % 33,3 % 

5 n=1, N=14 n=0, N=23 n=6, N=31 n=8, N=27 

7,1 % 0 % 19,4 % 29,6 % 

 χ2 (9=df) = 19,432; p < 0.022 
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Väittämä ”Vanhustyössä ei tarvita erikoisosaamista” 

Likert- 

asteikko 

Kokemus vanhuksista/ 

vanhustyöstä 

Ei kokemusta vanhuksista/vanhustyöstä 

1 n=29, N=89 n=2, N=11 

32,6 % 18,2 % 

2 n=49, N=89 n=7, N=11 

55,1 % 63,6 % 

4 n=9, N=89 n=1, N=11 

10,1 % 9,1 % 

5 n=2, N=89 n=1, N=11 

2,2 % 9,1 % 

 χ2 (3=df) = 2,322; p < 0.508 

 

Väittämä ”Vanhustyö on helppoa” 

Likert- 

asteikko 

Kokemusta 

vanhuk-

sista/van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=20, N=86 n=3, N=11  n=5, N=16 n=8, N=23  n=4, N=30 n=6, N=28 

23,3 % 27,3 % 31,3 % 34,8 % 13,3 % 21,4 % 

2 n=41, N=86 n=7, N=11 n=10, N=16 n=7, N=23 n=15, N=30 n=16, N=28  

47,7 % 63,6 % 62,5 % 30,4 % 50 % 57,2 % 

4 n=23, N=86 n=1, N=11 n=1, N=16 n=8, N=23 n=9, N=30 n=6, N=28 

26,7 % 9,1 % 6,2 % 34,8 % 30 % 21,4 % 

5 n=2, N=86 n=0, N=11 n=0, N=16 n=0, N=23 n=2, N=30 n=0, N=28 

2,3 % 0 % 0 % 0 % 6,7 % 0 % 

 χ2 (3=df) = 2,053; p < 0.562 χ2 (9=df) = 13,639; p < 0.125 
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Väittämä ”Vanhustyö kiinnostaa minua” 

Likert- 

asteikko 

Kokemusta 

vanhuk-

sista/van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=16, N=79 n=8, N=14 n=3, N=15 n=7, N=23 n=9, N=28 n=5, N=27 

20,3 % 57,1 % 20 % 30,4 % 32,1 % 18,5 % 

2 n=21, N=79 n=3, N=14 n=4, N=15 n=6, N=23  n=10, N=28 n=4, N=27 

26,6 % 21,4 % 26,7 % 26,1 % 35,7 % 14,8 % 

4 n=32, N=79 n=2, N=14 n=6, N=15 n=9, N=23 n=5, N=28 n=14, N=27 

40,5 % 14,3 % 40 % 39,1 % 17,9 % 51,9 % 

5 n=10, N=79 n=1, N=14 n=2, N=15 n=1, N=23 n=4, N=28 n=4, N=27 

12,7 % 7,1 % 13,3 % 4,3 % 14,3 % 14,8 % 

 χ2 (3=df) = 8,936; p < 0.030 χ2 (9=df) = 9,672; p < 0.378 

 

Taulukot 10 ja 11 vanhustyön yhteiskunnallisen aseman ja johtajuuden näkemyk-

sistä 

Taulukossa 10 on esitelty vanhustyön yhteiskunnallisen aseman sekä johtajuuden nä-

kemyksien väittämien ja sukupuolen sekä iän ristiintaulukoinnin tuloksista.  
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Taulukko 10. Vanhustyön yhteiskunnallisen aseman ja johtajuuden väittämiä sekä sukupuolen ja 

iän ristiintaulukoinnin tuloksia. Tuloksista esitelty vastausten kokonaismäärä (N), vastausmäärä 

(n), prosentti sekä khiin neliötestin tulos.  Likert-asteikko (1= eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 

4= jokseenkin samaa mieltä, 5= samaa mieltä).  

Väittämä 45 ”Vanhustyössä on kuntoutus tärkeää” 

Likert- 

asteikko 

Nainen Mies 

1 n=0, N=98 n=0, N=13 

0 % 0 % 

2 n=0, N=98 n=3, N=13 

0 % 23 % 

4 n=23, N=98 n=5, N=13 

23,5 % 38,5 % 

5 n=75, N=98 n=5, N=13 

76,5 % 38,5 % 

 χ2 (2=df) = 25,946; p < 0.000 

 

Väittämä ”Vanhustyössä johtajuudella on merkitystä työntekijöiden hyvinvointiin” 

Likert- 

asteikko 

Nainen Mies 20-29 

vuotias 

30-39 

vuotias 

40-49 

vuotias 

50-59 

vuotias 

1 n=1, N=92 n=0, N=13 n=0, N=74 n=0, N=24 n=1, N=5 n=0, N=2 

1,1 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 

2 n=0, N=92 n=1, N=13 n=1, N=74 n=0, N=24 n=0, N=5 n=0, N=2 

0 % 7,7 % 1,4 % 0 % 0 % 0 % 

4 n=27, N=92 n=5, N=13 n=23, N=74 n=8, N=24 n=1, N=5 n=0, N=2 

29,3 % 38,5 % 31,1 % 33,3 % 20 % 0 % 

5 n=64, N=92 n=7, N=13 n=50, N=74 n=16, N=24 n=3, N=5 n=2, N=2 

69,6 % 53,8 % 67,5 % 66,7 % 60 % 100 % 

 χ2 (3=df) = 7,945; p < 0.047 χ2 (9=df) = 21,638; p < 0.010 

 

Taulukossa 11 on esitelty vanhustyön yhteiskunnallisen aseman ja johtajuuden näke-

myksien väittäminen ja opintovuosien sekä vanhus tai vanhustyö kokemuksen ristiintau-

lukoinnin tuloksia.  
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Taulukko 11. Vanhustyön johtajuuden ja yhteiskunnallisenaseman väittämiä sekä vanhus/van-

hustyö kokemuksen ja opintovuosien ristiintaulukoinnin tuloksia. Tuloksista esitelty vastausten 

kokonaismäärä (N), vastausmäärä (n), prosentti sekä khiin neliötestin tulos.  Likert-asteikko (1= 

eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5=samaa mieltä).  

 

Väittämä ”Vanhustyö on vetovoimaista” 

Likert- 

as-

teikko 

 

Kokemusta 

vanhuk-

sista/ 

vanhus-

työstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=41, N=87 n=8, N=16 n=6, N=16 n=13, N=26 n=22, N=32 n=8, N=29 

47,1 % 50 % 37,5 % 50 % 68,8 % 27,6 % 

2 n=45, N=87 n=7, N=16 n=9, N=16 n=13, N=26 n=10, N=32 n=20, N=29 

51,8 % 43,7 % 56,2 % 50 % 31,2 % 69 % 

4 n=0, N=87 n=1, N=16 n=1, N=16 n=0, N=26 n=0, N=32 n=0, N=29 

0 % 6,3 % 6,3 % 0 %  0 % 0 % 

5 n=1, N=87 n=0, N=63 n=0, N=16  n=0, N=26 n=0, N=32 n=1, N=29 

1,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3,4 % 

 χ2 (3=df) = 5,815; p < 0.121 χ2 (9=df) = 18,228; p < 0.033 

 

Väittämä ”Vanhustyössä kuntoutus on tärkeää” 

Likert- 

as-

teikko 

Kokemusta 

vanhuk-

sista/ van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=0, N=96 n=0, N=15 n=0, N=19  n=0, N=28 n=0, N=34 n=0, N=30 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2 n=3, N=96 n=0, N=15 n=0, N=19 n=1, N=28 n=2, N=34 n=0, N=30 

3,1 % 0 % 0 % 3,6 % 5,9 % 0 % 

4 n=22, N=96 n=6, N=15 n=7, N=19 n=6, N=28 n=8, N=34 n=7, N=30 

22,9 % 40 % 36,8 % 21,4 % 23,5 % 23,3 % 

5 n=71, N=96 n=9, N=15 n=12, N=19 n=21, N=28 n=24, N=34 n=23, N=30 

74 % 60 % 63,2 % 75 % 70,6 % 76,7 % 

 χ2 (2=df) = 2,320; p < 0.313 χ2 (6=df) = 4,273; p < 0.640 
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Väittämä ”Vanhustyössä johtajuudella on merkitystä vanhusten hyvinvointiin” 

Likert- 

as-

teikko 

Kokemus 

vanhuk-

sista/van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=1, N=83 n=0, N=12 n=0, N=18 n=0, N=22 n=0, N=28 n=1, N=27 

1,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3,7 % 

2 n=1, N=83 n=2, N=12 n=2, N=18 n=0, N=22 n=0, N=28 n=1, N=27  

1,2 % 16,7 % 11,1 % 0 % 0 % 3,7 % 

4 n=28, N=83 n=2, N=12 n=5, N=18 n=7, N=22  n=13, N=28 n=5, N=27  

33,7 % 16,7 % 27,8 % 31,8 % 46,4 % 18,5 % 

5 n=53, N=83 n=8, N=12 n=11, N=18 n=15, N=22 n=15, N=28 n=20, N=27 

63,9 % 66,6 % 61,1 % 68,2 % 53,6 % 74,1 % 

 χ2 (3=df) = 9,062; p < 0.028 χ2 (9=df) = 12,208; p < 0.202 

 

Väittämä ”Fysioterapeutit tarvitsevat oman alansa esimiehen vanhustyössä” 

Likert- 

as-

teikko 

Kokemus 

vanhuk-

sista/van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=1, N=70 n=0, N=12 n=0, N=14 n=0, N=16 n=1, N=24 n=0, N=28 

1,4 % 0 % 0 % 0 % 4,2 % 0 % 

2 n=4, N=70 n=0, N=12 n=0, N=14 n=1, N=16  n=1, N=24 n=2, N=28 

5,7 % 0 % 0 % 6,3 % 4,2 % 7,1 % 

4 n=26, N=70 n=4, N=12 n=6, N=14 n=8, N=16 n=10, N=24  n=6, N=28 

37,1 % 33,3 % 42,9 % 50 % 41,6 % 21,5 % 

5 n=39, N=70 n=8, N=12 n=8, N=14 n=7, N=16 n=12, N=24 n=20, N=28 

55,8 % 66,7 % 57,1 % 43,7 % 50 % 71,4 % 

 χ2 (3=df) = 1,112; p <0.774 χ2 (9=df) = 8,057; p < 0.528 

 

Taulukot 13 ja 14 vanhustyön työharjoittelun sekä opintojen näkemyksistä 

Taulukossa 13 on esitelty vanhustyön työharjoittelun sekä opintojen näkemyksien väit-

tämien ja sukupuolen sekä iän ristiintaulukoinnin tuloksia.  
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Taulukko 13. Vanhustyön työharjoittelun ja opintojen väittämiä sekä sukupuolen ja iän ristiintau-

lukoinnin tuloksia. Tuloksista esitelty vastausten kokonaismäärä (N), vastausmäärä (n), prosentti 

sekä khiin neliötestin tulos.  Likert-asteikko (1= eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 4 = jokseenkin 

samaa mieltä, 5=samaa mieltä).  

Väittämä ”Koulutuksella voidaan herättää kiinnostus vanhustyötä kohtaan” 

Likert- 

as-

teikko 

Nainen Mies 

1 n=1, N=95 n=1, N=12 

1,1 % 8,3 % 

2 n=4, N=95 n=4, N=12 

4,2 % 33,3 % 

4 n=53, N=95 n=5, N=12 

55,8 % 41,7 % 

5 n=37, N=95 n=2, N=12 

38,9 % 16,7 % 

 χ2 (3=df) = 16,951; p < 0.001 

 

Väittämä ”Opiskeluiden aikana innostukseni vanhustyötä kohtaan on vähentynyt” 

Likert- 

as-

teikko 

Nainen Mies 

1 n=26, N=78 n=0, N=9 

33,3 % 0 % 

2 n=31, N=78 n=3, N=9 

39,8 % 33,3 % 

4 n=14, N=78 n=3, N=9 

17,9 % 33,3 % 

5 n=7, N=78 n=3, N=9 

9 % 33,3 % 

 χ2 (3=df) = 8,228; p < 0.042 
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Väittämä ”Minulla ei ole riittävästi tietoa vanhustyöstä” 

Likert- 

as-

teikko 

20-29 

vuotias 

30-39  

vuotias 

40-49  

vuotias 

50-59  

vuotias 

1 n=6, N=69 n=3, N=25 n=0, N=5 n=1, N=2 

8,7 % 12 % 0 % 50 % 

2 n=29, N=69 n=9, N=25 n=1, N=5 n=1, N=2 

42 % 36 % 20 % 50 % 

4 n=30, N=69 n=6, N=25 n=4, N=5 n=0, N=2 

43,5 % 24 % 80 % 0 % 

5 n=4, N=69 n=7, N=25 n=0, N=5 n=0, N=2 

5,8 % 28 % 0 % 0 % 

 χ2 (9=df) = 18,456; p < 0.030 

 

Väittämä ”Työharjoittelujakson jälkeen kiinnostukseni vanhustyötä kohtaan väheni” 

Likert- 

as-

teikko 

Nainen Mies 20-29  

vuotias 

30-39  

vuotias 

40-49  

vuotias 

50-59  

vuotias 

1 n=27, N=69 n=1, N=8 n=22, N=59  n=4, N=14 n=1, N=2 n=1, N=2 

39,2 % 12,5 %  37, 3 % 28,6 % 50 % 50 % 

2 n=24, N=69 n=2, N=8 n=18, N=59 n=6, N=14 n=1, N=2 n=1, N=2 

34,8 % 25 % 30,5 % 42,8 % 50 % 50 % 

4 n=11, N=69 n=2, N=8 n=9, N=59 n=4, N=14 n=0, N=2 n=0, N=2 

15,9 % 25 % 15,3 % 28,6 % 0 % 0 % 

5 n=7, N=69 n=3, N=8 n=10, N=59 n=0, N=14 n=0, N=2 n=0, N=2 

10,1 % 37,5 % 16,9 % 0 % 0 %  0 % 

 χ2 (3=df) = 6,080; p < 0.108 χ2 (9=df) = 6,244; p < 0.715 

 

 

Taulukossa 14 on esitelty vanhustyö työharjoittelun ja opintojen näkemyksien väittämi-

nen ja opintovuosien sekä vanhus tai vanhustyö kokemuksen ristiintaulukoinnin tuloksia.  
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Taulukko 14. Vanhustyön työharjoittelun ja opintojen väittämiä sekä vanhus/vanhustyö koke-

muksen ja opintovuosien ristiintaulukoinnin tuloksia. Tuloksista esitelty vastausten kokonais-

määrä (N), vastausmäärä (n), prosentti sekä khiin neliötestin tulos.  Likert-asteikko (1= eri 

mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5=samaa mieltä). 

 

Väittämä ”Koulutuksella voidaan herättää kiinnostus vanhustyötä kohtaan” 

Likert- 

asteikko 

 

Kokemusta 

vanhuk-

sista/ van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=2, N=93 n=0, N=14 n=0, N=19 n=0, N=26 n=2, N=32 n=0, N=30 

2,2 % 0 % 0 % 0 % 6,3 % 0 % 

2 n=6, N=93 n=2, N=14  n=0, N=19 n=1, N=26 n=4, N=32 n=3, N=30 

6,4 % 14,3 % 0 % 3,8 % 12,5 % 10 % 

4 n=50, N=93 n=8, N=14 n=13, N=19 n=21, N=26 n=13, N=32 n=11, N=30 

53,8 % 57,1 % 68,4 % 80,8 % 40,6 % 36,7 % 

5 n=35, N=93 n=4, N=14 n=6, N=19  n=4, N=26 n=13, N=32 n=16, N=30 

37,6 % 28,6 % 31,6 % 15,4 % 40,6 % 53,3 % 

 χ2 (3=df) = 1,600; p < 0.659 χ2 (9=df) = 20,574; p < 0.015 

 

Väittämä ”Opiskeluiden aikana innostukseni vanhustyötä kohtaan on vähentynyt” 

Likert- 

asteikko 

Kokemusta 

vanhuk-

sista/van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huk-

sista/van-

hustyöstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=21, N=76 n=5, N=11 n=6, N=14 n=4, N=19 n=6, N=29 n=10, N=25 

27,7 % 45,4 % 42,8 % 21,1 % 20,8 % 40 % 

2 n=31, N=76 n=3, N=11 n=4, N=14 n=10, N=19 n=11, N=19 n=9, N=25 

40,8 % 27,3 % 28,6 % 52,5 % 37,9 % 36 % 

4 n=15, N=76 n=2, N=11 n=2, N=14 n=4, N=19  n=7, N=19 n=4, N=25 

19,7 % 18,2 % 14,3 % 21,1 % 24,1 % 16 % 

5 n=9, N=76 n=1, N=11 n=2, N=14 n=1, N=19 n=5, N=19 n=2, N=25 

11,8 % 9,1 % 14,3 % 5,3 % 17,2 % 8 % 

 χ2 (3=df) = 1,546; p < 0.672 χ2 (9=df) = 6,849; p < 0.653 
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Väittämä ”Minulla ei ole riittävästi tietoa vanhustyöstä” 

Likert- 

asteikko 

Kokemusta 

vanhuk-

sista/van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=10, N=86 n=0, N=15 n=1, N=20 n=1, N=26 n=4, N=27 n=4, N=28 

11,6 % 0 % 5 % 3,8 % 14,8 % 14,3 % 

2 n=40, N=86 n=0, N=15 n=0, N=20 n=9, N=26 n=16, N=27 n=15, N=28  

46,5 % 0 % 0 % 34,7 % 59,3 % 53,5 % 

4 n=30, N=86 n=10, N=15 n=14, N=20 n=14, N=26 n=4, N=27 n=8, N=28 

34,9 % 66,7 % 70 % 53,8 % 14,8 % 28,6 % 

5 

 

n=6, N=86 n=5, N=15 n=5, N=20 n=2, N=26 n=3, N=27 n=1, N=28 

7 % 33,3 % 25 % 7,7 % 11,1 % 3,6 % 

 χ2 (3=df) = 20,125; p < 0.000 χ2 (9=df) = 31,073; p < 0.000 

 

Väittämä ”Työharjoittelujakso vanhustyössä on tärkeä fysioterapiaopiskelijoille” 

Likert- 

asteikko 

Kokemusta 

vanhuk-

sista/van-

hustyöstä 

Ei koke-

musta van-

huksista/ 

vanhus-

työstä 

1. 

vuoden 

opiskelija 

2. 

vuoden 

opiskelija 

3. 

vuoden 

opiskelija 

Viimeisen 

vuoden 

opiskelija 

1 n=4, N=84 n=1, N=11 n=1, N=16 n=2, N=21 n=2, N=30 n=0, N=28 

4,8 % 9,1 % 6,3 % 9,5 % 6,7 % 0 % 

2 n=7, N=84 n=2, N=11 n=1, N=16 n=5, N=21  n=1, N=30 n=2, N=28 

8,3 % 18,2 % 6,3 % 23,8 % 3,3 % 7,1 % 

4 n=29, N=84 n=4, N=11 n=8, N=16 n=5, N=21 n=9, N=30 n=11, N=28 

34,5 % 36,4 % 50 % 23,8 % 30 % 39,3 % 

5 n=44, N=84 n=4, N=11 n=6, N=16 n=9, N=21 n=18, N=30 n=15, N=28 

52,4 % 36,4 % 37,4 % 42,9 % 60 % 53,6 % 

 χ2 (3=df) = 1,845; p < 0.605 χ2 (9=df) = 11,947; p < 0.216 
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Taulukko 15 fysioterapiaopiskelijoiden aikomuksista vanhustyöhön valmistumi-

sen jälkeen 

Taulukossa 15 on esitelty ristiintaulukoinnin tuloksia fysioterapiaopiskelijoiden aikomuk-

sista hakeutua vanhustyöhön valmistumisen jälkeen. Taulukossa on esitelty sukupuoli, 

opintovuosi, kokemus vanhuksista/vanhustyöstä, työharjoittelusta peräisin olevan van-

hus/vanhustyö kokemus ja työelämästä peräisin olevan vanhus/vanhustyö kokemus 

sekä tulosten prosentti, vastausten lukumäärä sekä vastausten kokonaismäärä. 

Taulukko 15. Hakeutuminen vanhustyöhön valmistumisen jälkeen kysymyksen sekä taustatieto-

jen (sukupuoli, opintovuosi, kokemus vanhuksista/vanhustyöstä, kokemus vanhuksista/vanhus-

työstä työharjoittelun tai työelämän myötä) ristiintaulukoinnin tuloksia. Tuloksista esitelty vastaus-

ten kokonaismäärä (N), vastausmäärä (n), prosentti sekä khiin neliötestin tulos. 

Vastaajan    

taustatieto 

Aikomus hakeutua vanhustyöhön valmistumisen jälkeen 

Sukupuoli Kyllä Melko 

varmasti 

Ehkä En 

osaa 

sanoa 

Hyvin epäto-

dennäköisesti 

En hakeudu 

vanhustyöhön 

Nainen (N=100) 1 % 12 % 25 % 20 % 32 % 10 % 

n=1 n=12 n=25 n=20 n=32 n=10 

Mies (N=13) 0 % 0 % 7,7 % 15,4 % 53,8 % 23,1 % 

n=0 n=0 n=1 n=2 n=7 n=3 

 χ2 (5=df) = 6,615; p < 0.251 

Opiskeluvuosi Kyllä Melko 

varmasti 

Ehkä En 

osaa 

sanoa 

Hyvin epäto-

dennäköisesti 

En hakeudu 

vanhustyöhön 

1.vuoden opiske-

lija (N=20) 

0 % 0 % 35 % 20 % 35 % 10 % 

n=0 n=0 n=7 n=4 n=7 n=2 

2. vuoden opiske-

lija (N=29) 

0 % 3,4 % 3,4 % 31,2 % 41,3 % 20,7 % 

n=0 n=1 n=1 n=9 n=12 n=6 

3. vuoden opiske-

lija (N=34) 

0 % 14,7 % 23,5 % 17,7 % 35,3 % 8,8 % 

n=0 n=5 n=8 n=6 n=12 n=3 

Viimeisen vuoden 

opiskelija (N=30) 

3,3 % 20 % 33,3 % 10 % 26,7 % 6,7 % 

n=1 n=6 n=10 n=3 n=8 n=2 

 χ2 (15=df) = 24,144; p < 0.063 
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Kokemus  

vanhuksista/ 

vanhustyöstä 

Kyllä Melko 

varmasti 

Ehkä En 

osaa 

sanoa 

Hyvin epäto-

dennäköisesti 

En hakeudu 

vanhustyöhön 

Kokemusta van-

huksista/ vanhus-

työstä (N=96) 

1 % 12,5 % 24 % 20,8 % 31,3 % 10,4 % 

n=1 n=12 n=23 n=20 n=30 n=10 

Ei kokemusta 

vanhuksista/ van-

hustyöstä (N=17) 

0 % 0 % 17,6 % 11,9 % 52,9 % 17,6 % 

n=0 n=0 n=3 n=2 n=9 n=3 

 χ2 (5=df) = 5,787; p < 0.327 

Kokemus  

työharjoittelusta 

Kyllä Melko 

varmasti 

Ehkä En 

osaa 

sanoa 

Hyvin epäto-

dennäköisesti 

En hakeudu 

vanhustyöhön 

Työharjoittelusta 

saatu kokemus 

vanhuksista tai 

vanhustyöstä 

(N=73) 

0 % 15,1 % 26 % 16,5 % 30,1 % 12,3% 

n=1 n=11 n=19 n=12 n=22 n=9 

Ei työharjoitte-

lusta saatua ko-

kemusta vanhuk-

sista tai vanhus-

työstä (N=40) 

2,5 % 2,5 % 17,5 % 25 % 42,5 % 10 % 

n=1 n=1 n=7 n=10 n=17  n=4 

 χ2 (5=df) = 8,725; p < 0.121 

Kokemus  

työelämästä 

Kyllä Melko 

varmasti 

Ehkä En 

osaa 

sanoa 

Hyvin epäto-

dennäköisesti 

En hakeudu 

vanhustyöhön 

Työelämästä 

saatu vanhus tai 

vanhustyö koke-

mus (N=42) 

2,4 % 11,9 % 26,2 % 23,8 % 28,6 % 7,1 % 

n=1 n=5 n=11 n=10 n=12 n=3 

Ei työelämästä 

saatua vanhus tai 

vanhustyö koke-

musta (N=71) 

0 % 9,9 % 21,1% 16,9 % 38 % 14,1 % 

n=0 n=7 n=15 n=12 n=72 n=10 

 χ2 (5=df) = 4,525; p < 0.477 
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Liite 2. Kyselylomake 

Kysely fysioterapiaopiskelijoille vanhustyöhön liittyvistä näkemyksistä 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa fysioterapiaopiskelijoiden näkemyksiä van-

hustyötä kohtaan. Kyselylomakkeen täyttämällä osoitat suostumuksesi tutkimukseen 

osallistumisesta. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 10-15 minuuttia. Vastaathan 

jokaiseen kysymykseen. Kiitos! 

Taustakysymykset 

1. Ikä. Valitse ikäsi       

   
--Valitse tästä--

 
 

2. Sukupuoli. Valitse sukupuolesi                     

    
--Valitse tästä--

 
 

3. Minkä vuoden fysioterapiaopiskelija olet? Valitse oikea vaihtoehto, kauanko olet 
opiskellut 

    
--Valitse tästä--

 
 

4. Onko sinulla kokemusta vanhuksista tai vanhustyöstä? Valitse kyllä tai 

ei  
--Valitse tästä--

 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, vastaa myös seuraavaan kysymykseen. 
Muuten voit siirtyä kysymykseen 6. 

  
5. Mistä olet kokemuksesi saanut? Voit valita useamman vaihtoehdon.   

 

Sukulainen/läheinen 

Opinnoista 

Työharjoittelujaksolta 

Opintoihin liittyvä projekti 

Vapaaehtoistyöstä 

Työelämästä 

Muualta, Mistä? 
 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että sinulla on kokemusta vanhuksista tai vanhus-

työstä muualta, niin kerro mistä   
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Avoimet kysymykset 

 

6. Kuvaile minkälaisia ominaisuuksia ajattelet fysioterapeutilta vaadittavan van-
hustyössä? 

  
 
 

7. Millaisilla keinoilla vanhustyön vetovoimaisuutta voitaisiin sinun mielestäsi li-
sätä? 

  
 

 
Näkemykseni vanhuksista 

Valitse alla oleviin väittämiin mielipidettäsi vastaava vaihtoehto. Vastausvaihtoehdot 
ovat: eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa/ei kokemusta, jokseenkin samaa 
mieltä, samaa mieltä. 

   
Näkemykseni vanhuksista 
 

 eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

en osaa sa-
noa/ei ko-
kemusta 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

samaa 
mieltä 

 

8. Vanhoilla ihmisillä on 
haaveita ja toiveita      

 

9. Vanhukset suhtautu-
vat elämään myöntei-
sesti 

     
 

10. Vanhukset valittavat 
usein      

 

11. Vanhukset pitävät 
huolta kunnostaan      

 

12. Vanhuksilla on paljon 
fyysisiä ongelmia      

 

13. Vanhukset haluavat 
kuntoutua      

 

14. Vanhuksilla on kun-
toutumisen mahdolli-
suus 
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 eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

en osaa sa-
noa/ei ko-
kemusta 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

samaa 
mieltä 

 

15. Vanhat ihmiset halua-
vat asua kotonaan 
mahdollisimman pit-
kään 

     
 

16. Vanhukset ovat yksi-
löitä      

 

17. Vanhusten yksin asu-
minen kotonaan on 
turvallista 

     
 

18. Vanhukset haluavat 
liikkua      

 

19. Vanhukset ovat yksi-
näisiä      

 

 

Näkemykseni vanhustyöstä 

 

Valitse alla oleviin väittämiin mielipidettäsi vastaava vaihtoehto. Vastausvaihtoehdot 
ovat: eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa/ei kokemusta, jokseenkin samaa 
mieltä, samaa mieltä. 
   
Näkemykseni vanhustyöstä 

 eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

en osaa sa-
noa/ei koke-

musta 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

samaa 
mieltä 

 

20. Vanhustyö on moni-
puolista      

 

21. Vanhustyössä toistu-
vat rutiinit      

 

22. Vanhustyössä ei tar-
vita erikoisosaa-
mista 

     
 

23. Vanhustyö on help-
poa      

 

24. Vanhustyö kuormit-
taa henkisesti      

 

25. Vanhustyö kuormit-
taa fyysisesti      

 

26. Vanhustyö vaatii eri-
koisosaamista      

 

27. Fysioterapeutit ar-
vostavat vanhus-
työtä 

     
 

28. Vanhustyö on tär-
keää      
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 eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

en osaa sa-
noa/ei koke-

musta 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

samaa 
mieltä 

 

29. Vanhustyössä voi 
kehittyä      

 

30. Vanhustyössä hyö-
dynnetään teknolo-
giaa 

     
 

31. Vanhustyö kiinnos-
taa minua      

 

32. Vanhustyö ei ole luo-
vaa      

 

33. Vanhustyö on ver-
kostoituvaa      

 

34. Vanhustyössä työs-
kenteleviä fysiotera-
peutteja arvostetaan  

     
 

 

 

Näkemykseni vanhustyöstä, vanhustyön yhteiskunnallisesta asemasta 

sekä johtajuudesta 

Valitse alla oleviin väittämiin mielipidettäsi vastaava vaihtoehto. Vastausvaihtoehdot 
ovat: eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa/ei kokemusta, jokseenkin samaa 
mieltä, samaa mieltä. 

  
Näkemykseni vanhustyöstä, vanhustyön yhteiskunnallisesta asemasta sekä joh-
tajuudesta 

 

 eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

en osaa sa-
noa/ei ko-
kemusta 

jokseen-
kin samaa 

mieltä 

samaa 
mieltä 

 

35. Vanhustyön työnteki-
jät ovat kuormittuneita      

 

36. Vanhustyössä johta-
juudella on merkitystä 
työntekijöiden hyvin-
vointiin 

     
 

37. Fysioterapeutit tarvit-
sevat oman alansa 
esimiehen vanhus-
työssä 

     
 

38. Yhteiskunta arvostaa 
vanhustyötä      

 

39. Vanhustyö on vetovoi-
maista      
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 eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

en osaa sa-
noa/ei ko-
kemusta 

jokseen-
kin samaa 

mieltä 

samaa 
mieltä 

 

40. Vanhustyöllä on ikävä 
julkisuuskuva      

 

41. Vanhustyössä on 
huono palkka      

 

42. Vanhustyö on mo-
niammatillista      

 

43. Vanhustyötä ei arvos-
teta      

 

44. Vanhustyö on kiireel-
listä      

 

45. Vanhustyössä kuntou-
tus on tärkeää      

 

46. Vanhustyössä johta-
juudella on merkitystä 
vanhusten hyvinvoin-
tiin  

     
 

 

Näkemykseni vanhustyötä koskevista opinnoista sekä työharjoittelusta 

 

Valitse alla oleviin väittämiin mielipidettäsi vastaava vaihtoehto. Vastausvaihtoehdot 
ovat: eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa/ei kokemusta, jokseenkin samaa 
mieltä, samaa mieltä. 
  
Näkemykseni vanhustyötä koskevista opinnoista sekä työharjoittelusta 
 

 eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

en osaa 
sanoa/ei 

kokemusta 

jokseen-
kin samaa 

mieltä 

samaa 
mieltä 

 

47. Koulutuksella voidaan 
herättää kiinnostus 
vanhustyötä kohtaan 

     
 

48. Työharjoittelussa sain 
positiivisen kuvan van-
hustyöstä 

     
 

49. Vanhustyön pitäisi 
saada enemmän paino-
arvoa opinnoissani 

     
 

50. Opiskeluiden aikana in-
nostukseni vanhus-
työtä kohtaan on vä-
hentynyt 

     
 

51. Minulla ei ole riittävästi 
tietoa vanhustyöstä      

 

52. Olen/aion tehdä opin-
näytetyön vanhustyö-
hön suuntautuen 
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 eri 
mieltä 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

en osaa 
sanoa/ei 

kokemusta 

jokseen-
kin samaa 

mieltä 

samaa 
mieltä 

 

53. Työharjoittelussa sain 
negatiivisen kuvan van-
hustyöstä 

     
 

54. Työharjoittelujakso 
vanhustyössä on tärkeä 
fysioterapiaopiskeli-
joille 

     
 

55. Työharjoittelun jälkeen 
kiinnostukseni vanhus-
työtä kohtaan väheni 

     
 

56. Työharjoittelujakson 
ohjaaja oli innostunut 
vanhustyöstä 

     
 

57.  Työharjoittelu sai mi-
nut innostumaan van-
hustyöstä 
  

     
 

 

Hakeutuminen vanhustyöhön valmistumisen jälkeen 

 

58. Aiotko hakeutua vanhustyöhön valmistumisesi jälkeen? Valitse mielipidettäsi 
vastaava vaihtoehto.  
 

--Valitse tästä--
 

 

 

Kiitos vastauksestasi!  

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3. Kutsu kehittämistyöpajaan 

 

Hyvä Metropolian Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopettaja tai Helsingin kaupungin fysiotera-

peutti, 

 

Olen YAMK Vanhustyö-tutkinnon opiskelija Metropolian Ammattikorkeakoulusta. Teen opintoihini 

liittyvää tutkimuksellista kehittämistyötä, jossa tarkastelen vanhustyön vetovoimaisuutta fysiote-

rapiaopiskelijoiden keskuudessa. Opinnäytetyössäni on tarkoitus kartoittaa fysioterapiaopiskeli-

joiden näkemyksiä vanhustyötä kohtaan, halukkuutta hakeutua vanhustyön pariin valmistumisen 

jälkeen sekä sitä, muuttuvatko fysioterapiaopiskelijoiden asenteet ja näkemykset vanhustyötä 

kohtaan opiskeluiden ja työharjoittelujaksojen aikana. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten van-

hustyön vetovoimaisuutta fysioterapiaopiskelijoiden parissa voitaisiin kehittää. Fysioterapiaopis-

kelijoille olen tehnyt kvantitatiivisen kyselylomakekyselyn touko-kesäkuussa 2020 edellä maini-

tusta aiheesta. 

 

Tutkimustuloksia on tarkoitus hyödyntää vanhustyön vetovoimaisuuden kehittämisessä sekä Hel-

singin kaupungin ja Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijayhteistyön vahvistamisessa. Tu-

levaisuudessa vanhustyöhön kaivataan lisää työntekijöitä, ja siksi vetovoimaisuuden kehittämi-

nen on yhteiskunnallisesti ajankohtainen aihe.  

 

Järjestän yhteiskehittelytilaisuuden, johon olet tervetullut osallistumaan. Tilaisuus pidetään 

29.10.2020 klo 8:15-9:45 etänä Teams-sovelluksella. Tarkoitukseni on esitellä tuloksia, joita olen 

saanut fysioterapiaopiskelijoille tehdystä kyselystä, jossa tiedusteltiin fysioterapiaopiskelijoiden 

vanhustyön näkemyksiä. Tulosten pohjalta on tarkoitus yhteiskehittelyn keinoin pohtia keinoja, 

jolla lisätä vanhustyön kiinnostavuutta fysioterapiaopiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden kes-

kuudessa sekä kehittää yhteistyötä Ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä. 

 

Osallistuminen tilaisuuteen on vapaaehtoista. Yhteiskehittelytilaisuuteen osallistutaan nimettö-

minä, henkilötietoja tilaisuudessa ei kysytä. Tutkimusaineisto tuhotaan, kun tulokset on analysoitu 

ja tulokset julkaistaan. Tutkimustulokset julkaistaan niin, ettei tutkittavien henkilöllisyys paljastu. 

Opinnäytetyöni on tarkoitus valmistua joulukuussa 2020, jonka jälkeen se julkaistaan Theasuk-

sesta.  

 

 

Yhteistyöstä kiitollisena, 

Jonna Hyvärinen  

YAMK Vanhustyö-opiskelija 

Metropolian Ammattikorkeakoulu 


