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Ergonomia ei ole itsestäänselvyys työelämässä. Siihen liittyy useita tekijöitä ja 

sen avulla voidaan ehkäistä sairauspoissaoloja ja lisätä työmotivaatiota. Tämän 

opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla ergonomiaa ja sen toteutumista hoito-

työssä ja miten apuvälineet vaikuttavat siihen.  

 

Opinnäytetyö on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa haetaan 

vastauksia kysymyksiin. Miten ergonomian toteutuminen koetaan hoitotyössä? 

Miten apuvälineet parantaisivat ergonomiaa hoitotyössä? Miten ergonomiaa voi-

daan kehittää? Tutkimukseen liittyvässä tiedonhaussa on käytetty sähköisiä läh-

teitä Melinda, Medic, Arto ja Cinahl hakupalveluita. Aineistot ovat ilmaiseksi saa-

tavilla.  

 

Tulokset osoittavat, että apuvälineet vähentävät selkeästi fyysistä kuormitusta ja 

parantavat ergonomiaa ja työhyvinvointia. Apuvälineiden lisäksi tarpeellisia teki-

jöitä ovat koulutus, riittävät uudet tilat, kokemus hoitotyöstä ja potilaan voimava-

rojen hyödyntäminen.  
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Ergonomics is not self-evident in working life. There are several factors involved 

and it can prevent sick leave and it increases work motivation. The purpose of 

this thesis was to describe ergonomics and its implementation in nursing and how 

aid devices affect it. 

 

This thesis is a descriptive literature review which seeks answers to the ques-

tions: How is ergonomics experienced in nursing? How different aids would in-

crease ergonomics in nursing? How can ergonomics be developed? To retrieve 

research information electronic sources from Melinda, Medic, Arto and Cinahl 

search services have been used All materials are freely accessible. 

 

The results show that aids clearly reduce physical exertion and improve ergo-

nomics and wellbeing at work. In addition to aids, the necessary things are train-

ing, adequate new facilities, experience in nursing and the utilization of the pa-

tient’s resources. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Hoitotyössä kohdataan paljon erikuntoisia ihmisiä ja tehdään lukemattomia mää-

riä erilaisia hoitotoimenpiteitä lapsista aikuisiin. Hoitotyö ei ole aina helppoa, vaan 

se vaatii fyysisiä ponnisteluja sekä erilaisia työskentelyasentoja. (Tamminen-Pe-

ter & Wicström, 2014, s. 11.) Entisajoista lähtien tekniikka on kehittynyt ja uusia 

erilaisia apuvälineitä pystytään hyödyntämään hoitotyössä (Tamminen-Peter & 

Wicström, 2014, s. 38).  Erityisesti vanhusten laitoshoidossa mahdollinen fyysi-

nen toimintakyky laskee ja on tarpeen turvautua nostoapuvälineisiin, kun osa 

vanhuksista on niin huonossa kunnossa, että he eivät pysty nousemaan omin 

jaloin eivätkä edes tuettuna siirtymään tuolista toiseen. (Vallejo Medina ym., 

2006, s. 62.) 

 

Apuvälineitä siis tarvitaan, mutta joskus niitä ei ole saatavilla, tai joissain tapauk-

sissa ei vaivauduta hakemaan, tai ei niitä osata käyttää. Siirtoapuvälineet ovat 

tärkeässä roolissa ja mahdollistavat hoitajalle ja potilaalle turvallisemman ja er-

gonomisen vaihtoehdon. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 50.)  Pitkällä 

tähtäimellä paremmalla ergonomialla saadaan aikaan parempaa työssäjaksa-

mista, ja vähemmän sairauspoissaoloja (Launis & Lehtelä, 2011, s. 36).  

 

Opinnäytetyössä tutkitaan kirjallisuuskatsauksen menetelmin, millaisia kokemuk-

sia hoitotyössä on ergonomiasta ja apuvälineistä. Opinnäytetyön tarkoituksena 

on kuvata ergonomiaa ja apuvälineitä hoitotyössä, havaita, miten ne koetaan käy-

tännössä eri tutkimuksissa ja löytää niihin liittyviä kehittämistarpeita. Opinnäyte-

työ tarjoaa teoreettista taustatietoa alan opiskelijoille tai muille kiinnostuneille.  
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2 ERGONOMIA 

 

 

Ihminen voi kokea työnsä uuvuttavana johtuen monista eri syistä. Syy voi olla 

esimerkiksi fyysisesti tai henkisesti raskas työympäristö, jonka suunnittelussa ei 

ole otettu huomioon ergonomiaa, tai sitä toteutetaan väärin. (Launis & Lehtelä 

2011, s. 17.) Hyvin toteutunut ergonomia takaa työntekijälle parhaan mahdollisen 

tuloksen aikaansaamisen ja mielekkään työympäristön, jolloin vähenevät myös 

sairauspoissaolot. (Launis & Lehtelä, 2011, s. 17–18.) Ergonomia voidaan miel-

tää ajattelutavaksi, jota sovelletaan suunnittelussa ja kehittämisessä. Suunnitte-

lulla ja kehittämisellä pyritään muokkaamaan työympäristö parhaaksi mahdol-

liseksi. (Launis & Lehtelä, 2011, s. 19.) 

 

Ergonomian tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ihmisten ja ympäristön vuo-

rovaikutusta. Vuorovaikutuksessa tuetaan ihmisen hyvinvointia niin psyykkisesti 

kuin fyysisesti. Ergonomia tulee kreikan sanoista työ ja luonnonlait, eli ergo ja 

nomos, jotka taittuvat suomenkieleen ergonomia sanaksi.  Luonnonlait kattavat 

tietoa ihmisen rakenteista, sekä toimintatavoista kykyineen. Näin saadaan pe-

rusta ergonomiselle työn suunnittelulle. Ihminen ja tekniikka toimivat luonnonla-

kien mukaan, jolloin teoriaa ja käytäntöä on tarpeellista yhdistää parhaan er-

gonomian saavuttamiseksi. (Launis & Lehtelä, 2011, s. 19.) 

 

Kansallinen Ergonomiayhdistys IEA sekä Suomen Ergonomiayhdistys ry ovat ku-

vanneet ergonomian osa-alueet, kuten fyysinen ergonomia, joka käsittelee työ-

ympäristön, laitteet sekä työmenetelmät. Kognitiivinen ergonomia puolestaan kä-

sittelee järjestelmien käytön ja tiedon esittämistapojen suunnittelua. Kolmantena 

sektorina on mukana organisaatioiden ergonomia, jonka aiheena on kehittää työ-

prosessia henkilöstön, kuin laadunkin osalta. Siihen liittyvät työaikojen, tuotan-

non, yhteistyön ja työprosessien eli koko työkokonaisuuden kehittäminen. (Lau-

nis & Lehtelä, 2011, s. 20.) 
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2.1 Työ- ja potilasturvallisuus laissa  

 

Työturvallisuuslaki käsittelee ergonomiaa ja sen soveltamista. Kenenkään ei ole 

tarpeen vahingoittaa itseään tai aiheuttaa vaaraa puutteellisen ergonomian 

vuoksi (Launis & Lehtelä, 2011, s. 386).  Työturvallisuuslain monet pykälät kerto-

vat. ergonomian ja apuvälineiden käytön tarpeesta ja käytön oikeellisuudesta.  

Pykälän 15 § mukaan Työnantajan velvollisuus on hankkia työntekijän käyttöön 

tarvittavat apuvälineet tai muut varusteet, mikäli niistä on tarkoituksen mukaista 

apua sairastumisen tai loukkaantumisen ehkäisemiseksi (Työturvallisuuslaki).  

  

Vaikkakin apuvälineet kuuluvatkin hoitoympäristöön ja niiden käyttöönotolle ovat 

lainmukaiset edellytykset, on kuitenkin otettava huomioon turvallisuus. Pelkkä 

apuväline voi olla vaarallinen mikäli, sitä ei osata käyttää tai käytetään tahallisesti 

väärin. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 51.) Pykälän 14 mukaan tärkeitä 

asioita ovat seuraavat kohdat. Työntekijälle annetaan riittävä perehdytys työpai-

kalla esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä, sekä perehdytetään myös itsessään 

työhön ja siihen liittyviin toimintoihin. (Työturvallisuuslaki.) 

  

Koulutus tai annettu perehdytys varmistavat, että työtavat ja apuvälineiden käyt-

täminen olisivat ohjeenmukaisia ja siten turvallisia. Näin vaaratilanteilta vältyttäi-

siin parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi on olemassa vielä yksi varsinainen 

pykälä 42 § henkilön nostamiseen liittyen, jossa todetaan, että nostaminen ja siir-

täminen apuvälineitä käyttäen eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle tai tervey-

delle. (Työturvallisuuslaki.) 

    

Työturvallisuuslain monet tärkeistä pykälistä kertovat ergonomian ja apuvälinei-

den käytön tarpeellisuudesta ja käytön oikeellisuudesta.  Lainsäädäntö ei ole kui-

tenkaan määrittele esimerkiksi sitä, kuinka raskasta taakkaa tulisi olla käsin nos-

tamatta. Kaikki tilanteet ovat aina tulkittavia tilanteen mukaan. (Tamminen-Peter 

& Wicström, 2014, s. 13.) Kuormittavuuteen vaikuttaa moni muu asia painon li-

säksi, kuten asento, teko-tiheys ja nostajan fyysiset ominaisuudet. (Tamminen-

Peter & Wicström, 2014, s. 13.) Esimerkiksi kumartuminen nostamisen yhtey-

dessä aiheuttaa huonomman paineentasauksen selkärangan välilevyihin, jolloin 
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rasitus on kovempi. Tukisiteet eivät pysty tukemaan vartaloa yhtä hyvin kuma-

rassa. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 15.) 

 

 

2.2 Tapaturmat 

 

Tapaturma tarkoittaa odottamatonta tapahtumaa, josta aiheutuu tahtomatta hen-

kilövahinko (Rautava-Nurmi ym., 2012, s. 389). Vahingoista ja tapaturmista tulee 

raportoida eteenpäin. Ei sen vuoksi, että osataan paikantaa syyllinen, vaan siksi, 

että sillä pyritään ehkäisemään mahdolliset seuraavat vaaranpaikat ja tapatur-

mat. Mikäli vahingoista ei tiedettäisi, niitä ei myöskään osata estää tulevaisuu-

dessa. (Tamminen-Peter ym., 2015, s. 41.) 

 

Vuonna 2009 tapahtui lähes 4600 tapaturmaa, jotka johtivat neljän päivän sairas-

lomaan. Mukaan lukeutui esimerkiksi erilaisia nyrjähdyksiä ja venähdyksiä selän 

ja nivelten alueille. Potilaan käsivoimin siirtämiseen liittyviä tapauksia äskeisestä 

määrästä oli noin 1400, joista puolet johti yli 4 päivää kestävään sairaslomaan. 

2008 vuodelta on vertailtu tuloksia 1996 luvulle, joista liikuntaelinvaivat ovat hie-

man laskeneet vanhainkodeissa ja vuodeosastoilla. Yläselän vaivat ovat kuiten-

kin jopa hieman nousseet. Alaselkään kohdistuneet vaivat ovat sen sijaan vähen-

tyneet eniten. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 12.) 

 

Hoitotyössä kohdataan jatkuvaa jalkojen päällä työskentelyä ja samalla kumartu-

mista, raskaita nostoja ja vaikeita olosuhteita, kuten liukkaita lattioita tai ahtaita 

tiloja. Haastavat olosuhteet aiheuttavat mahdollisesti myös tapaturmia. (Tammi-

nen-Peter & Wicström, 2014, s. 11.)  
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3 HOITOTYÖN ERGONOMIA 

 

 

Hoitotyön ergonomia on haastavaa, koska ihmisen avustaminen ei ole niin yksin-

kertaista kuin esineiden. Jokainen avustettava hoitoalalla on oma persoona, jolla 

on rajoituksensa ja mahdollisia kipuja. Tiedot ja taidot ovat tarpeellisia ja mahdol-

linen ihmistuntemus auttaa toimimaan turvallisesti potilaan kanssa. Mukana tar-

vitaan niin eettistä herkkyyttä, kuin myös oman kehon hallintaa. Kokemus tuo 

varmuutta, sekä mahdollisuuden löytää parhaan mahdollisen tavan toimia. Koke-

mukseen yhdistetty uusin näyttöön perustuva tutkimustieto ohjaa hoitajaa toimi-

maan oikein, sekä löytämään potilaan omat voimavarat käyttöön. Tärkeää on eh-

käistä tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, jotka voivat pahentuessaan aiheuttaa riskejä 

terveyteen ja potilasturvallisuuteen. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 126.)  

 

Hoitotyön ergonomia ja työkäytännöt vaativat taitojen lisäksi myös yhteisymmär-

rystä potilaan itsensä kanssa. Periaatteena on hyödyntää kaikin mahdollisin ta-

voin potilaan omaa kapasiteettia ja kykyä liikkua itse. Tarpeettoman nostamisen 

välttäminen edistää ergonomiaa. Vaikkei potilas itse kykenisi auttamaan, niin hä-

net tulee tehdä tietoiseksi siitä, millä tavalla häntä turvallisesti siirretään, mikäli 

ymmärrys toimii. (Tamminen-Peter ym., 2015, s. 16.) 

 

Osa hoitajan tietämystä on tunnistaa tilanne ja millaiset voimavarat potilaalla ovat 

milloinkin. Potilaan kunto saattaa heitellä ylös ja alanpäin, jolloin siirtyminen ja 

liikkuminen eivät mene aina samalla kaavalla. Tällaisista muutoksista kunnossa 

saattaa ilmaantua tarpeettomia vaaratilanteita, jos niitä ei oteta huomioon. Tar-

peen tullen käytetään hyödyksi apuvälineitä tai muita työntekijöitä apuna. Oikeat 

tavat toimia ergonomisesti ovat paremman tuntuisia myös potilaalle, kuin hoitajil-

lekin. Hoitosuhteen ollessa uusi ja tuntematon, osaa potilas itse myös useimmi-

ten kertoa hoitajalle hyviä ja luontaisia tapoja liikkumiseen paikasta toiseen. 

(Tamminen-Peter ym., 2015, s. 16–17.) 

 

Hyvinvointiin vaikuttava tekijä ovat kokemuksen ja ergonomian osaamisen lisäksi 

työvuorot. Ne ovat osa hoitotyötä ja vaikuttavat itsestä riippumattomasti omaan 

hyvinvointiin ja ergonomiaan. Vaikka omat asenteet työtä kohtaan olisivat muuten 
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kohdallaan, ne saattavat alkaa lipsua väsymyksen tai liian pitkän työpanoksen 

seurauksena. (Hakola & Kalliomäki-Levanto, 2010, s. 9.) 

 

Hoitotyöhön liittyy vastuu ja vaativuus, joka kuormittaa jo itsessään hoitajaa. On-

kin tarpeetonta, että huonotyövuorosuunnittelu kuormittaa vielä lisää. Hoidon 

laatu, sekä oma hyvinvointi ja ergonominen ajattelu vaarantuvat. Laatu ja oma 

hyvinvointi ovat kriittisiä tekijöitä hoitotyön saralla. Työpaineen lisääntymisen 

vuoksi kasvavat myös riskit tehdä vahinkoja. (Hakola & Kalliomäki-Levanto, 

2010, s. 10.) 

 

 

 
3.1 Asumisen suunnittelu 

 

Rakennusten tilaratkaisut hoidettavien näkökulmasta ja yleisesti asumisessa ote-

taan jatkuvasti paremmin huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Erilaisia 

ympäristöjä on vanhastaan olemassa ja hoitajat avustavat niissä parhaansa mu-

kaan soveltaen. Ahtaus on tavanomainen ongelma vanhemmissa tiloissa, joissa 

yhdelle ihmiselle mitoitetut tilat saattavat vaatia avustettavan lisäksi jopa usean 

avustajan tai apuvälineitä. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 29–30.)  

 

Vaikka aikanaan tilat ovat suunniteltu esteettömäksi, ne eivät välttämättä täytä 

nykypäivän vaatimuksia. Uusia tiloja suunnitellaan yhä enemmän esteettömäm-

miksi ja paremmiksi ergonomista liikkumista varten. Pelkästään avarat tilat eivät 

välttämättä riitä, vaan on tarpeellista myös kartoittaa mahdolliset tukien sijoitta-

miset tai esimerkiksi keittiöratkaisujen helppokäyttöisyys. (Tamminen-Peter & 

Wicström, 2014, s. 30.)  

 

Valtioneuvosto asettaa asuntoon rakennuksen esteettömyys asetuksen antaen 

rakentajille tarkemmat ohjeet, jotka pyrkivät parempiin tilaratkaisuihin niin hoito-

laitoksissa, kuin tavallisessa asumisessakin. Valtioneuvoston asetus rakennuk-

sen esteettömyydestä 241/2017 käsittelee esimerkiksi ovien ja hygieniatilojen 

mittoja, tasoeroja, kynnysten korkeutta sekä muita tilaratkaisuja ja toimintoja. 
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Hoitolaitoksissa huomioidaan myös asukkaiden liikkumisen lisäksi myös hoitajien 

liikkuminen. Esimerkiksi erilaisia toimipaikkoja on syytä sijoittaa siten, että usein 

peräkkäin tarvittavia toimintoja olisi lähekkäin, jotta hoitajan ei tarvitse kulkea tur-

haan pitkiä matkoja. Esimerkiksi järkevä sijoittaminen toimistoille, kahvihuoneelle 

ja toiminnoille olisivat osaston keskellä. Kaksikerrosratkaisut ovat huonoja vaih-

toehtoja kaikin puolin, jotka aiheuttavat turhaa kiipeilemistä ja jopa raskaiden tar-

vikelaatikoiden kantamista portaissa. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 30.) 

 

Potilaan kotona on useimmiten vähemmän tilaa, kuin varsinaisella työpaikalla 

johtuen tilaratkaisuista tai huonekalujen määrästä tai sijoituksesta. Ympäristön 

suunnittelu ja työturvallisuus pyritään kuitenkin ottamaan mahdollisimman hyvin 

huomioon omaisten ja esimiesten kanssa, jotta työturvallisuussäädökset täytty-

vät. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 31.) 

 

Liikkumisympäristön puutteet heikentävät itsenäistä toimimista ja hankaloittavat 

avun antamista. Mikäli potilaalla ei ole käytössä apuvälineitä, on kuitenkin tar-

peen, että hän ulottuu mahdollisuuksien mukaan eri pintoihin ja tukiin. Jos käy-

tössä on tilaa vieviä apuvälineitä, kuten rollaattori, sille täytyy olla tilaa esimerkiksi 

sen kanssa kääntymiseen. Omatoiminen eläminen onnistuu parhaiten, kun täl-

laisten apuvälineiden, kuten rollaattorin kanssa mahtuu kulkemaan eri huoneissa 

ja kääntymään missä tahansa.  Mikäli avustajia tarvitaan mukana kulkemiseen, 

tilan tarve kasvaa entisestään. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 35.) 

 

Ergonomista työtä helpottavat suurten asumistilojen ja kiinteiden tukien lisäksi 

myös avustavat kalusteet esimerkiksi sänky, joka on oleellinen kaluste potilaalle. 

Tärkeä ominaisuus on sähköinen nosto, joka mahdollistaa tarvittavien hoitotoi-

mien tekemisen suoralla selkärangalla ilman kumaraa asentoa. Sähkösäädöillä 

voidaan myös muokata patjan asentoa. esimerkiksi potilas istuma-asentoon. Ny-

kyään jo neliosaisella asennonsäädöllä on mahdollisuus estää liukuminen huo-

nompiin asentoihin ja siten mahdollistuu itsenäisempi oleskelu. (Tamminen-Peter 

& Wicström, 2014, s. 31–32.) 
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Muunlaisia kalusteita ovat erilaiset tuolit ja myös suihkukalusteet, joihin kuuluu 

erilaisia säätöjä, jotka helpottavat potilaan ja hoitajan toimintaa. Matalat ja liikku-

mattomat kalusteet saattavat olla hankalia seisomaan nousun kannalta, mutta 

niitäkin voidaan sähköavusteisesti liikuttaa nousun helpottamiseksi. (Tamminen-

Peter & Wicström, 2014, s. 32.) 

 

 

3.2 Apuvälineet hoitotyössä 

  

Apuvälineiden käyttäminen helpottaa huomattavasti hoitajan työtä, mutta apuvä-

lineitä ei silti välttämättä käytetä parhaalla mahdollisella tasolla. Osin se johtuu 

osaamattomuudesta ja osin myös apuvälineiden puutteesta. Huoltamattomuus 

voi jossain laitteissa myös johtaa toimimattomuuteen ja sitä kautta vaaratilantee-

seen. Ajankohtainen huoltosuunnitelma auttaa huomioimaan huoltojen ajankoh-

dat, jolloin määräaikaishuoltoja on helppo seurata. (Tamminen-Peter & Wicström, 

2014, s. 50.)  

 

Vaikka lain mukaan on määrätty, että jokainen työntekijä koulutetaan ja perehdy-

tetään käytettäviin laitteisiin, on silti tärkeää olla selvät ohjeet myös laitteiden mu-

kana, joista mahdollinen tietämätön henkilö voi varmistaa oikean käyttötavan ja 

kohteen. Myös hyväksi havaittu keino on kokeilla asettumalla potilaan asemaan, 

miltä potilaasta tuntuu erilaisten laitteiden kanssa toimisessa. (Tamminen-Peter 

& Wicström, 2014, s. 51.)  

 

 

3.3 Hoitotyön kuormittavuuden arviointi 

 

Riskit kasvavat erityisesti vanhustyössä, jossa huolehditaan huonosti liikkuvien 

ja ymmärtävien potilaiden päivittäisestä hyvinvoinnista ja perustarpeista. Potilas-

siirtoja ja hankalia työasentoja on yhä enemmän ja se voi aiheuttaa hoitohenkilö-

kunnalle jopa aikaisempaa eläkkeelle jäämistä tuki- ja liikuntaelimistön vammojen 

vuoksi. Hoitolaitoksen on huolehdittava hoitajien hyvistä työoloista ja järjestettävä 
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omakustanteisesti esimerkiksi työterveyshuolto, jonka avulla pyritään ehkäise-

mään mahdollisia työteosta aiheutuvia haittavaikutuksia. (Tamminen-Peter ym. 

2015, s. 5).  

 

Fyysisiä riskejä esiintyy eniten raskaiden potilassiirtojen yhteydessä. Mutta myös 

huonoissa työasennoissa, joita esiintyy hoitajien arjessa jopa neljäsosa työajasta. 

Tällaisten ongelmien tunnistaminen ja niiden suuruuden kartoittaminen on tär-

keää, jotta pystyttäisiin mahdollisesti parantamaan hoitajien työoloja. Fyysisiä ris-

kejä pystytään tunnistamaan ja kartoittamaan katsomalla työpaikan resursseja ja 

tarvittavien apuvälineiden määrää, kuntoa ja työtapojen, kuten työasentoja ja liik-

keitä. (Tamminen-Peter ym. 2015, s. 12). 

 

Työorganisaation on huolehdittava asiantuntijoiden kanssa katsomalla työoloja ja 

kuuntelemalla työntekijöitä. He jotka tekevät työtä, ovat parhaita antamaan pa-

lautteen työympäristöstä. Koska eri työntekijöillä on eri näkemyksiä, on hyvä ke-

rätä palautetta mahdollisimman monilta hoitajilta. Asiantuntijat käyttävät metodei-

naan erilaisia arviomenetelmiä, esimerkiksi ”potilassiirtojen kuormittavuuden ar-

viointimenetelmä” ja ”potilassiirtojen kuormittavuuden arviointilomake”. (Tammi-

nen-Peter ym. 2015, s. 12.)  

 

Hoitajille suunnattu työterveyshuolto selvittää osaltaan työoloja ja riskikohtia. Ra-

porttien lisäksi on oletettavaa, että työterveyden edustajat saapuvat työpaikalle 

selvittämään terveellisten työolojen toteutumista. Edustaja selvittää mahdolliset 

riskikohdat ja työtapaturma-alttiit kohdat, sekä myös mahdolliset väkivaltaan liit-

tyvät riskikohdat. Myöhemmin suunniteltaessa uusia toimitiloja ja työolosuhteita, 

raportit otetaan huomioon suunnitelmissa. Työpaikan ja työterveyden yhteiset ta-

voitteet ovat tärkeässä osassa suunniteltaessa uusia ja parempia työolosuhteita. 

(Tamminen-Peter ym. 2015, s. 17).  

 

 

3.4 Siirtotaitojen koulutus 

 

Koulutus on tärkeä osa kaikissa aloissa ja töissä. Siirtotaitoja tarvitaan runsaasti 

hoitoalan töissä ja siksi myös siihen tarvitaan ergonomiaa edistävää koulutusta 
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ja ohjeistusta. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 128.) Jokainen hoitaja on 

kuitenkin erilainen, jolloin tulee ottaa huomioon koulutuksen yhteiset tavoitteet. 

Koulutus suunnitellaan työpaikkakohtaisesti, jolloin perehdytään tarvittaviin apu-

välineisiin, jotka ovat käytössä kyseisellä työpaikalla. Kuitenkin on otettava huo-

mioon, että teoriatietoa tulisi olla ennen kuin voidaan pitää käytännönläheistä 

koulutusta esimerkiksi harjoituksin. Koulutuksen jälkeen prosessi ei saisi pysäh-

tyä, vaan kertaamista tulisi olla säännöllisin väliajoin, jotta varmistetaan kaikille 

paras mahdollinen ammattitaito ja pidetään huolta uusimman tiedon käyttämi-

sestä. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 129.)   

 

Työpaikoilla on useimmiten nimitetty ergonomiavastaava tai useampi, joiden vas-

tuulla on perehtyä ergonomiaan syvällisemmin sekä auttaa ja opastaa myös 

muita työntekijöitä ergonomisessa työskentelyssä. Myös esimiesten tehtäviin 

kuuluu päivittää tietoaan ergonomiasta, jotta johtaminen ja ohjaaminen osana 

kuntouttavaa hoitotyötä paranevat. (Tamminen-Peter & Wicström, 2014, s. 129.)   

 

Koulutuksessa tulee huomioida omaan työyhteisöön soveltuvat tavoitteet. Erilai-

sia työyhteisöjä käyttävät eri kuntoiset potilaat. Pääpiirteittäin koulutukseen sisäl-

tyy aina seuraavia asioita, kuten siirtämisen ergonomia, hoitajan vastuu, vaara-

tekijät, potilaan voimavarojen hyödyntäminen, erilaiset työtilat, apuvälineet, on-

gelmatilanteet ja kirjaaminen. (Tamminen-Peter ym., 2015, s. 29.)  
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ergonomiaa ja apuvälineitä hoitotyössä 

ja havaita, miten ne koetaan tutkimusten mukaan. Tavoitteena on löytää ja pohtia 

ergonomiaan liittyviä kehittämistarpeita ja tarjota teoreettista taustatietoa alan 

opiskelijoille tai muille kiinnostuneille.  

 

Ergonomian ja apuvälineiden tarkoitus on tehostaa sekä auttaa työntekoa. Ergo-

nominen ajattelu on jokaisen oma velvollisuus ja sen kehittämisen keinot ovat 

aina ajankohtainen aihepiiri nyt ja tulevaisuudessa. Opinnäytetyön avulla kehittä-

misen keinoja pyritään vahvistamaan ja parantamaan sairaanhoitajan työoloja.  

 

Opinnäytetyössä haetaan kirjallisuuskatsauksen keinoin vastauksia tutkimusky-

symyksiin. 

 

Miten ergonomian toteutuminen koetaan hoitotyössä?  

 

Miten apuvälineet parantaisivat ergonomiaa hoitotyössä? 

 

Miten ergonomiaa voidaan kehittää? 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen perustana on kirjallisuuskatsaus, jossa kohdistetaan 

tutkimus aiempiin tehtyihin tutkimuksiin. Kirjallisuuskatsaus on yleishyödyllinen 

tapa tehdä tutkimusta ja sen merkitys on kiistattomasti todistettu ja se perustuu 

prosessimaiseen tieteelliseen toimintaan. Kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa 

kuvaileviin ja systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin sekä laadulliseen meta-ana-

lyysiin. Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta voidaan löytää integroiva ja narra-

tiivinen katsaus. (Salminen, 2011, s. 6–7.) Tämä opinnäytetyö pohjautuu mah-

dollisimman kattavasti ergonomia aihepiiriin 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on arvioida ja kehittää aikaisempia tutki-

muksia. Tällöin esimerkiksi hoitotieteen teoreettinen ymmärrys paranee. Kirjalli-

suuskatsausten avulla muodostetaan suurempia kuvia erilaisista aihealueista ja 

etsitään tutkimuksissa esiintyviä ristiriitoja ja alan kehittämistarpeita. Kirjallisuus-

katsausten suosio on kasvussa, koska näyttöön perustuva toiminta ja sen vaati-

mukset kasvavat vuosittain. (Stolt ym., 2016, s. 7–8).  Kirjallisuuskatsaus on validi 

tapa tehdä tutkimusta ja sitä voidaan perustella esimerkiksi tarpeena kehittää jo 

olemassa olevaa teoriatietoa ja tutkimuksia (Salminen, 2011, s. 3).  

 

Huolimatta siitä, että kirjallisuuskatsauksia on monenlaisia, niihin sisältyvät kai-

kissa samanlaiset vaiheet. Niitä ovat tutkimusten hakuvaihe, arviointi sekä tulos-

ten analysointi. Kaikissa eri tyypeissä on silti hienojakoisia eroja esimerkiksi ana-

lyysimenetelmien teossa, vaikka tyyli on kirjallisuuskatsauksessa sama. (Stolt 

ym., 2016, s. 8.) 

 

Kirjallisuuskatsauksesta on erilaisia tyyppejä, joista tähän opinnäytetyöhön me-

netelmäksi on valittu kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Se on hyvin yleistyyppinen 

katsaus, ilman vaativia sääntöjä (Salminen, 2011, s. 6). Kuvaileva kirjallisuuskat-

saus on aikaisempia tutkimuksia kuvaileva. Tutkimusten tulokset arvioidaan laa-

jamittaisesti eivätkä tutkimuskysymykset ole niin tarkasti määriteltyjä kuin ne oli-

sivat muissa kirjallisuuskatsaustyypeissä, kuten systemaattisessa kirjallisuuskat-
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sauksessa. Tämä kuvaileva kirjallisuuskatsaus, eli narratiivinen kirjallisuuskat-

saus on vähiten raskas, mutta se kuitenkin pystyy antamaan laajan kuvan aihe-

piiristä. Se on myös helppolukuinen katsaus, jossa tulokset ovat selkeimmin 

esillä. (Salminen, 2011, s. 7.)  Narratiivinen kirjallisuuskatsaus pyrkii kuvailemaan 

mahdollisimman hyvin viimeaikaisia tutkimuksia (Stolt, Axelin & Suhonen, 2016, 

s. 9). 

 

Suunnittelun myötä opinnäytetyöstä on haluttu tehdä aineistopohjainen, johon 

sopii kirjallisuuskatsaus ja siitä alaryhmänä kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka tar-

joaa selkeimmän kuvan tästä kyseisestä ergonomiatutkimuksesta. Pidän er-

gonomiaa tärkeänä aiheena ja pyrin löytämään tehokkaasti kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen keinoin tietoa ja materiaalia luodakseni määrittämilleni tutkimus-

kysymyksille sopivia tuloksia, jotka olisi mahdollisimman selkeästi esitetty ja tar-

joaisivat jopa uusia näkökulmia ja kehitysehdotuksia aiheesta käytävissä keskus-

teluissa.  

 

 

5.1 Aineiston keruu  

 

Tutkimuskysymysten ja opinnäytetyön tarkoituksen määrittämisen myötä seuraa-

van vaihe on tutkimusmateriaalin kerääminen eri tietokannoista. On oleellista 

määrittää sopivat hakusanat sekä aineistonvalintakriteerit, jotta päästään riittä-

vän luotettaviin tuloksiin. Valintaprosessissa on käytettävä omaa harkintaa siinä, 

ovatko tutkimukset omaan tutkimukseen sopivia. (Stolt ym., 2016, s.24–25.)  

 

Tiedonhaun yhteydessä käytetään valintakriteerejä tutkimusten valinnassa, joita 

ovat esimerkiksi tutkimusten aikaväli, kieli, aihepiiri ja laatu. Näillä valitaan sekä 

pois suljetaan hakutuloksia eri lähteistä, joista lopuksi valinta tehdään.  (Salmi-

nen, 2011, s. 16.) 

 

Opinnäytetyöni hakuvaiheessa informaatikko on vastannut tiedonhakuun liitty-

vistä opastuksista eri tietokantojen ja hakusanojen käytöstä. Valitsin tiedonhakua 

varten suomalaiset tutkimukset ja hakulähteiksi Cinahl, Melinda, Medic sekä Arto 

tietokannat. Rajaavat kriteerit on eriteltynä seuraavasti (Taulukko 1)  
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TAULUKKO 1. Valintakriteerit 

 

Hakutuloksia on rajattu hakusanoilla ergonomia, hoitotyö ja apuvälineet suoma-

laisiin tiedonhakulähteisiin. Englanninkielisiin lähteisiin on käytetty hakusanoja 

ergonomics, aid ja nursing. Hakutuloksista on hyväksytty lähteet seuraavin pe-

rustein: hyväksytyissä tuloksissa esiintynyt samoja lähteitä, jotka on huomioitu 

käytetyissä lähteissä.  

 

TAULUKKO 2. Tulosten erittely 

Hakukone Hakutulokset. Otsikon pe-
rusteella hy-
väksytyt tut-
kimukset. 

Tiivistelmän 
perusteella 
hyväksytyt tut-
kimukset. 

Käytetyt läh-
teet.  

Melinda 21 7 2 1 

Medic 4 3 2 2 

Arto 10 3 1 1 

Cinahl 52 8 3 3 

  

SISÄÄNOTTOKRITEERIT POISSULKUKRITEERIT  

Kieli suomi, englanti Tutkimukset, joiden kieli ei ole suomi 
tai englanti 

Julkaisuvuodet 2010–2020 Julkaisuvuodet ennen vuotta 2010 

Tieteellinen tutkimus Opinnäytetyöt 

ammattikorkeakoulussa 

Sähköisesti saatavissa oleva tutkimus Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt 

Tutkimuskysymyksiin vastaavat 
tutkimukset  
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5.2 Aineiston analysointi 

 

Tutkimusaineiston analysoiminen kuuluu perusmenetelmänä aineistonkäsitte-

lyyn. Tavoitteena on löytää vastauksia tutkimus-kysymyksiin ja valmistaa niistä 

uusia tulkintoja.  Tulkinnoissa ei ole tavoitteena muuttaa jo löydettyä tietoa, vaan 

tehdä uusia tulkintoja. Aineiston analysoinnissa tarkoitus on tiivistää tarkoitus ja 

luoda siten yleistävä kokonaisuus valituista tutkimuskysymyksistä. (Kangasniemi 

ym., 2013, s. 296, 166.) 

 

Tutkittavavasta aineistosta suoritetaan sisällönanalyysi, jossa aineistoja on ver-

tailtu keskenään ja sopimaan tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessa käytetään 

päälähteitä, joiden ympärille tutkimus luodaan rungoksi muuta kirjallisuutta käyt-

täen sekä myös kritisoidaan tutkimustuloksia (Kangasniemi ym., 2013, s. 296–

297.) 

 

Tutkimusartikkelit on valittu aineistolähtöisesti, jossa tutkitaan tutkimuskysymyk-

siin liittyviä merkityksellisiä asioita (Kangasniemi ym., 2013, s. 297). Opinnäyte-

työni tutkimus koostuu yhteensä seitsemästä tutkimuksesta, joista on yhteenveto 

valituista lähteistä. Tarkoitus, vuosi, menetelmät ja tulokset on eritelty tarkemmin. 

(Liite 1) Vieraskieliset tutkimukset on suomennettu.  

 

Tutkimusaineistoa on analysoitu sen sisältämän tiedon perusteella mahdollisuuk-

sien mukaan tutkimuskysymyksiin vastaten ja tulokset on kuvioitu deduktiiviseen 

analysointitapaan analyysirungoksi tätä tutkimusta varten. Sisällön analyysi voi-

daan tehdä kahdella tavalla, induktiivisesti tai deduktiivisesti. Induktiivisessa ana-

lyysissä katsotaan tutkimuksia jo niissä esiintyvien viitekehysten perusteella, kun 

taas deduktiivisessa sisällönanalyysissä tutkittavan tiedon perustella luodaan 

analyysirunko (Kyngäs ym., 2011, s. 139). Tekemäni analyysirungon perusteella 

olen etsinyt aihepiiriin liittyviä asioita.  
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6 TULOKSET 

 

 

Tämä opinnäytetyö tutkii kirjallisuuskatsauksen menetelmin, millaisia kokemuk-

sia hoitotyössä on ergonomiasta ja apuvälineistä. Tutkimuksessa on tiedonhaun 

ja analysoinnin jälkeen muodostettu tuloksia, jotka muodostuvat muutamasta 

pääkohdasta. Tulosten pääkohdat ovat hoitajien kokemukset, apuvälineet, kou-

lutus ja kehittäminen. Nämä kohdat muodostavat ergonomian toteutumisen, josta 

on omat kokemuksensa jokaisella hoitajalla.  

 

 

6.1 Kokemus 

 

Laineen (2019, s. 37) tutkimus päättelee vanhustenhuollon työntekijöiden olevan 

vähiten tyytyväisiä työhönsä verrattuna erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun 

työntekijöihin, ja heikko työhyvinvointi saattaa olla yhteydessä lisätä sairauspois-

saoloja. Yhtenä tekijänä työhyvinvoinnin parantamiseen on fyysisen ergonomian 

parantaminen. Ergonomian toteutumiseen vaikuttavien tekijöiden hallitseminen 

ja kehittäminen parantaa työhyvinvointia. (Laine, 2019, s. 40.) Lisäksi se vähen-

tää fyysisten kuormitusten aiheuttamia ongelmia, kuten tuki- ja liikuntaelinsai-

rauksia erityisesti vanhustenhuollossa, jossa potilaiden huono kunto erityisesti on 

näkyvillä ja liikkumisen avuksi tarvitaan erilaisia apuvälineitä (Fagerström, 2013, 

s. 153). 

 

Ergonominen toteutuminen on erilaista eri ammattinimikkeiden kesken, mutta silti 

kuormittuminen on hyvin yleistä ja suurin osa tuntee tapahtuman niin hoitotyössä 

erityisesti vanhustyössä (Tuominen, 2010, s. 57). Tuomisen tekemässä tutkimuk-

sessa asiaan liittyvissä tuloksissa mainitaan kuormittavimmaksi tekijäksi siirrot ja 

nostot. Tällaisia tilanteita esiintyy esimerkiksi potilaan siirtyessä sängystä pyörä-

tuoliin ja takaisin (Tuominen, 2010, s. 58). Kuormittavimmat siirtotilanteet ovat 

juuri vuoteen ja pyörätuolin yhteydessä, sekä suihkutilanteissa suihkutuolissa- tai 

laverilla tapahtuvissa hoitotoimissa (Fagerström, 2013, s. 94). 

 



20 
 

 

Täysin liikuntakyvyttömät ja suurikokoiset asukkaat lisäävät kuormittavia tekijöitä. 

(Tuominen, 2010, s. 58). Apuvälineiden käyttäminen vähentää hoitajien tuki- ja 

liikuntaelinvammojen syntyä, mutta siitä huolimatta apuvälineiden käyttö on tar-

peettoman vähäistä. Usein syyksi nähdään apuvälineiden liian vähäinen saata-

vuus, ettei niitä ole tarpeeksi työpaikan käyttöön tai suuressa kiireessä ei ole ai-

kaa etsiä, vaan asiat tehdään nopeammin fyysisesti. (Fagerström & Tamminen-

Peter, 2010, s. 119.)  

 

Apuvälineet voidaan nähdä hankalina vaikkakin kätevinä laitteina. Nostolaitteet 

helpottavat huomattavasti työtä, mutta ne silti koetaan hankaliksi käyttää tai vä-

häisen ajan puitteissa liian hitaaksi. Laitteiden käyttö ei kuitenkaan ole hidasta 

Mekaanisen liinanostimen käyttämiseen ei mene paljon aikaa, vaikka mukaan 

laskettaisiin liinan kiinnitys. Liinanostimen käyttäminen kuitenkin säästää oleelli-

sesti fyysisiä riskejä, niin hoitajalla, kuin potilaalla. (Luz & De Oliveira Echter-

nacht., 2012, s. 1930.) Myös kunnollinen osaaminen puuttuu useimmilta hoitajilta 

(Tuominen, 2010, s. 60). 

 

 Vaikka hoitaja pystyisi tekemään nostoja omilla lihaksillaan, käytännössä oma 

kapasiteetti ylittyy ja esimerkiksi käsin nostamisessa käytetään apuna selkää. 

(Tullar ym., 2010, s. 217) Alaselän kivuista johtuen suuri syy sille on, miksi sai-

raanhoitajat haluavat vaihtaa ammattia. Muita syitä vammojen aiheutumiselle voi-

vat olla kaatumiset, liukastumiset, potilaiden väkivaltaiset toimet hoitajia kohtaan 

ja erilaiset hoivatalouden ylläpitotoimet. (Tullar ym., 2010, s. 200) 

 

Apuvälineiden käyttö on suositeltavaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa, esimer-

kiksi talutusvyön käyttö edistää sekä potilaan hyvinvointia, että hoitajan käytettä-

essä talutusvyötä sen sijaan, että pidetään kiinni kainaloista. Apuvälineet eivät 

kuitenkaan välttämättä ole helposti saatavilla tai osa hoitajista ja sijaisista ei tiedä, 

missä ne sijaitsevat. (Tuominen, 2010, s. 68.)  

 

Yksin työskentely hoitoalalla ja varsinkin vanhustenhoidossa työskentely on ta-

vanomaista kokeneemmilla hoitajilla. Osa hoitajista jopa vierastaa kaksin teke-

mistä, vaikka se kiistattomasti parantaa ergonomiaa kaikissa hoitotoimissa käy-
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tettäessä apuvälineitä tai ilman. Mahdollisuuksien mukaan kahta henkilöä on eri-

tyisesti suosittava, jos henkilökunnan osalta resurssit antavat myöten. (Tuomi-

nen, 2010, s. 69.) 

 

Siirtotilanteiden lisäksi kuormittavat myös hankalat työasennot (Fagerström & 

Tamminen-Peter, 2010, s. 121). Tällaisia tilanteita esiintyy kyyristymisessä, esi-

merkiksi pyörätuolin jalkalautojen irrottamisessa ja kiinnittämisessä, jota ei osata 

tai pystytä tekemään mahdollisimman optimoidusti ergonomian toteutumiseksi.  

(Fagerström, 2013, s. 34)   

 

 

6.2 Apuvälineet 

 

Ihmisen ruumiinpaino on tarpeettoman raskas nostettavaksi, vaikka ymmärrystä 

ja taitoa olisi (Tompa ym., 2010, s. 200). Hoitotyön kuormituksen avuksi on suun-

niteltu erilaisia apuvälineitä. Niiden systemaattinen käyttäminen keventää omaa 

taakkaa erityisesti selän osalta (Fagerström & Tamminen-Peter, 2010, s. 121).  

Yleisimpiä avuvälineitä ovat rollaattori, pyörätuoli ja nostolaite ja huomattavasti 

vähemmän käytettyjä laitteita ovat erilaiset talutus- ja nostovyöt, kääntymislaudat 

ja liukulaudat. (Tuominen, 2010, s. 69.)  

 

Apuvälinetyypit ovat erilaisia ja jokainen potilas tarvitsee erilaista apua tai apuvä-

linettä (Fagerström, 2013, s. 139). On huomioitavaa, että saman tyypin apuväli-

neillä, kuten liina- ja kattonostimilla on molemmissa puolensa. Kattonostin koe-

taan useimmiten kevyemmäksi ja helpommaksi säilyttää, mutta sen liikkuma-

pinta-ala on rajallinen ja esimerkiksi potilaan kaatumistilanteissa liinanostin on 

parempi vaihtoehto. (Fagerström & Tamminen-Peter, 2010, s. 125.)  

 

Oleellista on apuvälineiden yhteen sointuvuus. Esimerkiksi henkilönostimen pa-

rina sähkösäätöinen sänky, joka helpottaa paremmissa työasennoissa nostinlii-

nojen päälle laittamisen potilaille ja pienemmän nostoalueen, kun molemmat ovat 

liikkuvia komponentteja. (Fagerström & Tamminen-Peter, 2010, s. 126.) Ennen 

laitteiden hankkimista yksittäistä potilasta varten on hyvä suunnitella etukäteen 
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tilojen käytännöllisyys sekä potilaan omakohtainen tarve (Luz & De Oliveira Ech-

ternacht., 2012, s. 1931). 

 

 

6.3 Koulutus 

 

Hoitajien koulutuksen lisääminen on oleellista, vaikka apuvälineitä olisi riittävästi 

ja tilat ovat sopivia ergonomiseen työskentelyyn (Fagerström, 2013, s. 133). 

Asenteet, osaamattomuus ja tottuminen yksintyöskentelyyn saattavat lisätä er-

gonomista välinpitämättömyyttä (Tuominen, 2010, s. 69). Asennemuutokset ta-

pahtuvat helpommin, jos tietoa opitaan ja levitetään, joskin tiedon pitää olla tie-

teellisesti todistettua (Fagerström, 2013, s. 133–134). 

 

Koulutuksella ei mitä ilmeisimmin yksinään ole kuitenkaan vaikutusta tuki- ja lii-

kuntaelin vammojen syntymiseen. Vaaditaan myös muiden resurssien toteutu-

mista, kuten riittävä määrä apuvälineitä sekä henkilökuntaa. Myös omakohtai-

sesta liikkumisesta ja liikuntaharjoittelusta on hyötyä tukielinsairauksien ehkäise-

misen edistämisessä, mihin myös olisi hyvä saada opetusta. (Tullar ym., 2010, s. 

211, 214, 216.) 

 

Vaikka koulutuksesta olisi hyötyä, opetettavissa tyyleissä on myös epäselvyyk-

siä. Varsinaista yhtä linjaa ei ole, vaan on eri näkemyksiä siitä millainen tekniikka 

on paras missäkin tilanteessa. Koulutus on osaltaan myös puutteellista tai liian 

lyhyttä, jolloin riskejä ei tunnisteta tarpeeksi. (Tuominen, 2010, s. 32) 

 

Osastolle nimettävästä ergonomiavastaavasta tai useista voi olla apua. Tämä 

henkilö saa pidempää koulutusta ja myös valtuuksia suunnitella työtä ja opastaa 

muuta hoitohenkilökuntaa (Fagerström, 2013, s. 154–155). Tämä edistää parem-

pia tiedonkulkua, kuin esimerkiksi osastonhoitaja, jonka toiminta ei ole niin sys-

temaattista ja suhtautuminen hoitohenkilökunnalla on vastahakoista, jota tulisi 

enemmän motivoida. Ergonomiavastaava suunnittelussaan ottaa myös riskit 

huomioon, jotka liittyvät ergonomiaan ja apuvälineisiin (Fagerström, 2013, s. 131, 

137).  
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6.4 Kehittäminen ja riskien hallinta 

 

Ergonominen työskentely on suositeltavaa parannettaessa fyysistä kuormitusta 

ja työolosuhteita hoitoalalla (Laine, 2019, s. 40). Kuormitus vähenee riskien hal-

linnalla, apuvälineiden riittävällä käytöllä ja tarvittavalla osaamisella (Fagerström, 

2013, s. 129). Riskien hallinta ja arviointi auttaa näkemään fyysistä kuormitusta 

aiheuttavat tekijät, sekä myös tilanteet, joissa tarvitaan apuvälineitä. Tähän liitty-

vät kaikki työvaiheet, kuten työasennot, liikkeet, äänenvoimakkuudet ja jopa va-

laistus. (Tuominen, 2010, s. 26.) 

 

Osaamista voidaan hankkia esimerkiksi koulutuksella (Fagerström, 2013, s. 129). 

Kehittäminen luo nyt ja tulevaisuuteen pitkäaikaisia vaikutuksia työorganisaation 

kustannuksiin, työturvallisuuteen ja työergonomiaan (Tompa ym., 2010). Osaa-

misen jatkuvalla lisäämisellä ja vastaavilla hoitajilla on merkitystä ergonomian oh-

jaamisessa, mutta se vaatii organisointia ja siksi johtaminen oikeaan suuntaan 

on tärkeää (Tuominen, 2010, 104). 

 

Hoitajien omaehtoinen liikunta on suositeltavaa. Kestävyys- ja voimaharjoittelu 

parantavat pitkällä aikavälillä omaa terveyttä sekä vähentävät väsymystä ja kroo-

nisiin tauteihin sairastumisen riskiä. Lisäksi voimaharjoittelu ehkäisee tuki- ja lii-

kuntaelinvammojen syntyä. Esimerkiksi selkäkipu vähenee selvästi lihasten ja ni-

velten liikkumisen myötä. (Tullar ym., 2010, s. 217) 

 

Johtaminen omassa työorganisaatiossa voi heikentää ergonomian toteutumista 

(Laine, 2019, s. 39). Esimerkiksi apuvälineiden hankkimiseen, tilojen muuttami-

seen ja korjauksiin ei anneta riittäviä lupia tai määrärahat ovat puutteelliset (Fa-

gerström, 2013, s. 129).  

 

Kehitystä tapahtuu uuden rakennussuunnittelun myötä, mutta vanhemmassa 

suunnittelussa siirtoapuvälineiden kanssa on liian ahdasta toimia – etenkin jos 

työskennellään parityöskentelynä, jolloin ylimääräiset ihmiset ja tavarat ovat 

tiellä. Tulevaisuudessa olisi aiheellista osastoittain olla varastoja, joissa pidetään 

kaikkia apuvälineitä, jotta kaikki ihmiset tietävät paikan ja laitteet eivät tuki käytä-

viä tai potilashuoneita. (Tuominen, 2010, s. 69.) 
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Henkilökunnan sairauspoissaolot vaikuttavat negatiivisesti myös tehtävään tulok-

seen (Laine 2019. 40). Kehittäminen on tärkeää pitkällä tähtäimellä myös kustan-

nustehokkuuden kannalta, vaikka lyhyellä tähtäimellä voidaan kustannussääs-

töjä pyrkiä tekemään välttämällä hankintoja. Sairauspoissaolojen kustannukset 

voivat olla välillisesti isompia kuin välittömät poissaolokustannukset. (Tompa ym., 

2010, s. 232.) 
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7 POHDINTA 

 

 

Ergonomia on laaja käsite ja siihen liittyvät esimerkiksi asenteet, työympäristö, 

osaaminen ja jopa työvuorosuunnittelu, joka vaikuttaa palautumiseen ja ergono-

misen työskentelyn motivaatioon.  Tässä opinnäytetyössä kuvaan potilassiirtoihin 

liittyviä kokemuksia hoitoalalla ja työympäristöön liittyviä seikkoja, esimerkiksi re-

sursseja ja apuvälineitä. Opinnäytetyönä on kirjallisuuskatsaus, joka tarkastelee 

viimeaikoina tehtyjä tutkimuksia ja niihin liittyviä kehittämisen kohteita. Tuloksissa 

pyrin vastaamaan mahdollisimman hyvin esitettyihin tutkimuskysymyksiin.   

 

Tulevaisuus tuo meille muuttuneen maailman, jossa hoitotyö ja ikääntyneiden pa-

rissa työskentely muuttuu erilaiseksi tekniikkaa hyödyntäväksi työksi. Parhain ti-

lanne on pysyä mukana kehityksessä ja käyttää ja oppia tämän hetken parhaita 

ja uusia avustavia systeemejä. Asumisen suunnittelu on yhä parempaa, ja uudet 

palveluasunnot ja hoito-osastot tarjoavat entistä parempia resursseja.  

 

Resurssit vaativat rahaa, mutta oikealla organisoinnilla ja ergonomian toteutumi-

sella voidaan parantaa tehtävää tulosta osastoilla, jolloin myös rahaa voidaan 

suunnata enemmän kehittämiseen.  

 

Asenteet ja kiire eivät ole selityksiä vähentää omaa työturvallisuutta ja hyvinvoin-

tia. Tutkimustulokset tuovat esimerkiksi juuri näitä epäkohtia esille. Oman työn 

kehittämiseen tulisi pyrkiä jokaisella ja jokainen löytää varmasti kehityskohteita 

omasta toiminnastaan. Vaikka oma työ olisikin parhaalla tasolla, pitää muistaa 

huomioida myös potilaan omat voimavarat ja hyödyntää myös niitä parhaalla 

mahdollisella tavalla.  

 

Tämän opinnäytetyön aikana olen perehtynyt moniin ergonomisiin ratkaisuin ja 

myös epäkohtiin, kuten työyhteisöjen resursseihin, riskikohtiin, apuvälineisiin, ja 

työtapoihin. Aihepiiriin liittyy paljon asioita, mutta olen pyrkinyt rajaamaan aihetta. 

Aiheen rajaaminen ja myös työn lopullinen nimeäminen on ollut haastavaa ja olen 

katsonut parhaaksi jotkin asiat jättää pois, jotta tutkimuksesta ei tulisi hajanainen. 
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Aiheen rajaamiseen liittyen tutkimuskysymysten muotoiluun on ollut tärkeä osa, 

koska niiden mukaan olen pyrkinyt rakentamaan tutkimuksen ja raportoinnin.  

 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Kirjallisuuskatsausta varten haettua ja tutkimukseen hyväksyttyä materiaalia oli 

melko niukasti, mikä osaltaan kertoo myös jatkotutkimusten tarpeesta, vaikka 

olemassa olevat tutkimustulokset ovat aika samanlaisia. Kehittämiskohteita on, 

joita on syytä parantaa hoitohenkilökunnan pysymiseksi alalla. Työergonomian 

toteutuminen vaikuttaa paljon erityisesti uusiin työntekijöihin, jotka eivät jaksa fyy-

sistä rasitusta.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa käy ilmi, että apuvälineillä on selkeä merkitys fyy-

sisen kuormituksen keventämisessä, mutta apuvälineiden käyttö vaatii osaa-

mista, resursseja ja sopivia tiloja. On myös oleellista mitoittaa potilaan tarve apu-

välineille ja hyödyntää potilaiden omat voimavarat. Hoitajien Ammattitaidon ke-

hittäminen koulutuksin edistää asennemuutoksia ja myös motivaatiota tehdä 

asiat ergonomisemmin ja työturvallisemmin.  

 

Omakohtainen kokemus hoitoalan saralta on tulosten vertailussa hyvin saman-

lainen. Erityisesti kokeneet hoitajat ovat tottuneita yksintyöskentelyyn ja apuväli-

neiden käyttö nähdään hankalana tai ajanpuutteen vuoksi sitä ei haluta suorittaa, 

vaikka loppujen lopuksi, ergonomian toteuttaminen apuvälinein ei veisi enempää 

aikaa.  

 

Apuvälineiden käyttäminen vaatii tietynlaista organisointia hoitotyötä tehdessä. 

Esimerkiksi jos tiedostetaan jonkin apuvälineen tarve tietylle ajankohdalle, se voi-

daan tuoda paikalle sitä hetkeä varten, jolloin sille ei tule yhtäkkistä etsimisen 

tarvetta, kun hoitotyö on juuri kesken. Näkisin kokemuksen lisäksi ergonomiakou-

lutukselle tarpeen, joka edistää tätä ajattelutapaa varautua nostotilanteisiin. Kun 

ergonominen osaaminen on parempaa, myös halukkuus toimia sillä tavalla para-

nee ja sitä myöten ergonomian toteutumista ajatellaan ja järjestetään varautu-

malla hieman aiemmin, kuin yhtäkkisessä tilanteessa.  
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KUVIO 1. Ergonomian koostumus hoitotyössä 

 

 

7.2 Jatkokehittäminen 

 
Ergonomia on mielestäni tärkeä tutkimuksen kohde ja sitä on tutkittu mitä ilmei-

simmin vähän viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Tutkimus on siis ajankohtai-

nen jatkuvasti. Ergonomia hoitotyössä on vaativaa sisäistää käytännössä ja sen 

hallitsemiseksi täytyy löytää ja uudistaa jo tehtyjä tutkimustuloksia.   

 

Ergonomiaa ja apuvälineitä tulisi tutkia enemmän etenkin vanhustyön näkökul-

masta, jossa erityisesti kulminoituvat tuki- ja liikuntaelimille raskaat työt. Siellä 

potilaat ovat usein liikuntakyvyttömiä tai jopa ylipainoisia, ja sen vuoksi ergono-

mia ja apuvälineet ovat avainasemassa, jotta pystytään ehkäisemään hoitajien 

mahdollisia sairauspoissaoloja ja alanvaihtoa.  

 

Jatkotutkimusehdotuksena olisi aiheellista kartoittaa, miten ergonomia toteutuu 

tänä päivänä ja ovatko alalla tapahtuneet muutokset hoitaja- ja potilasraken-

teessa tuoneet uusia haasteita ergonomian toteutumiseen. Onko uudenlaista 

tekniikkaa käytettävissä ergonomian avuksi hoitotyössä?  
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Koska opinnäytetyössä on pyritty mahdollisimman uusiin tutkimustuloksiin, siitä 

hyötyvät myös alan opiskelijat, jotka hakevat tietoa ja haluavat perehtyä er-

gonomiaan ja apuvälineisiin hoitotyössä. 

 

 

7.3 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta voidaan tarkastella kirjallisuuskat-

sauksen menetelmien perusteella. Kirjallisuuskatsauksessa tutkimuskysymysten 

asettamisen myötä käyttöön valikoidaan sopivat hakuvaihtoehdot sekä hakupal-

velut. Opinnäytetyössä on kuvattu mitä selkeimmin hakemisen tulokset ja kirjalli-

suuskatsauksen eri vaiheet, jotta mahdollinen hakeminen voitaisiin suorittaa uu-

delleen. (Kangasniemi ym., 2013, s. 297–298.) 

 

Tulosten muotoilu ja selkeys ovat tärkeä osa luotettavaa tutkimusten katsel-

musta, jotta esimerkiksi mahdollista tulosten sepitystä ei esiintyisi aiheuttaen eet-

tisen ongelman. Sisäänottokriteerien mukaan tutkimukset ovat valikoitu huolelli-

sesti ja teoreettisella pohjatiedolla on perusteltu ja valikoitu niihin liittyviä tuloksia. 

Jotka on myös lähdeviitattu asianmukaisesti, kunnioittaen muiden tutkijoiden nä-

kemyksiä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, s. 6, 8–9.)  

 

Opinnäytetyössä on ensin kuvattu teoriaosuus, jotta tutkitusta tiedosta olisi pa-

rempi käsitys myöhemmin. Tämän pohjalta muotoituivat lopulliseen muotoonsa 

tutkimuskysymykset. Opinnäytetyöhön liittyviä uusia tutkimuksia on ollut vähän. 

Se on vaikeuttanut tutkimuksen suorittamista, koska aiemmat tutkimukset ovat 

ajallisesti liian vanhoja tai eivät suoranaisesti liity aiheeseen. Tiedonhaku on kui-

tenkin rajattu viimeiselle kymmenelle vuodelle.  

 

Opinnäytetyössä olen perustellut tutkimusmenetelmää. Sen jälkeen toteutin vali-

tun tutkimusprosessin eri vaiheet ja olen pyrkinyt kuvaamaan ne johdonmukai-

sesti tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden takaamiseksi.  
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Opinnäytetyössä kuvataan ergonomiaa juuri sairaanhoitajan näkökulmasta, 

mutta tiedonhaku on suoritettu puolueettomasti ja tutkimukseen on kerätty tasa-

puolisesti lähteet tutkimuskysymysten ja sisäänottokriteerien mukaan. Tutki-

musta varten ei ollut tarpeellista hakea tutkimuslupaa, koska tutkimukset ovat jul-

kisia ja vapaasti käytettävissä käytetyissä tietokannoissa.  

 

 

7.4 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyö on oppimisprosessi, joka myös valmistelee työelämään tai mahdol-

liseen jatko-opiskeluun. Opinnäytetyön prosessissa opitaan paljon aiheesta, eli 

tässä tapauksessa ergonomiasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Koen teoreettinen 

tiedon lisääminen ergonomiasta hoitoalalla olevan hyödyllistä sairaanhoitajan 

työssä, jossa käsitellään huonosti liikkuvia potilaita. Tunnistan huomattavasti te-

hokkaammin erilaisia riskikohtia ja mahdollisuuksia toimia ergonomisemmin ja se 

vaikuttaa suuresti myös omaan työssä jaksamiseeni ja oman työpanokseni kehit-

tämiseen.  

 

Tiedonhakumenetelmäni ja viivaprosessini ovat kehittyneet ja olen oppinut arvi-

oimaan ja kritisoimaan tietoa paremmin. Lisäksi tiedonhakuun liittyen olen kehit-

tynyt tiedonkäsittelyssä, jossa sopivaa tietoa pitää oppia kokoamaan mahdolli-

simman selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta työssä ei esiintyisi irrallisia kohtia. Pidän 

tärkeänä mahdollisen lukijan kannalta, että hän pystyy tulkitsemaan opinnäyte-

työtä vaikka aiempaa käsitystä ei olisikaan.  

 

Tutkimusmateriaalin vähäisyys on aiheuttanut omat haasteensa, koska uusia tut-

kimuksia on toteutettu niin vähän. Opinnäytetyö on kuitenkin opettanut pitkäjän-

teisyyttä ja haastavien olosuhteisen myötä myös motivaatiota päästä eteenpäin.  

 

Ergonomiset valinnat hoitotyössä ovat edessä päivittäin ja ne ratkaisut, joita teen 

takaavat omaa jaksamista hoitotyössä. Pyrin ehkäisemään mahdollista sairastu-

mista ja työn kautta saan siihen valmiuksia. Opinnäytetyön prosessi antaa val-

miuksia ergonomisempaan työskentelyyn, kuin myös parantaa hoitotyöhön liitty-

vää tiedonhakua ja kriittistä ajattelua.  
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Koen, että olen luonut ergonomiseen työskentelyyn ajattelun aiheita ja näkökul-

mia itselleni ja myös muille lukijoille. Mikäli alkaisin tekemään uutta tutkimusta 

esimerkiksi työelämässä, olisi minun helpompi ymmärtää tuloksia, koska teoreet-

tista tietoa on enemmän hallussa. Teoreettisen osaamisen myötä ergonominen 

kiinnostus ja kehittyminen kulkevat mukana koko työuran. 

 

 

7.5 Alkuperäinen tutkimus 

 

Alkuperäisenä ajatuksenani oli tutkia hoitotyön ergonomian toteutumista ja apu-

välineiden käyttöä laadullisin menetelmin yhteistyössä oululaisen hoivakodin 

kanssa. Aihepiiriä ei ole tutkittu kovinkaan runsaasti ja kokemukseni ja näkemyk-

seni mukaan ergonomian toteutumisesta helposti laistetaan, tai ollaan hieman 

välinpitämättömiä. Jokainen potilas toimii enemmän tai vähemmän omalla taval-

laan, mutta hoitajan omaa työterveyttä ei ole mielestäni syytä vaarantaa omalla 

toiminnallaan. Koen siksi tärkeänä tarkastella tätä aihepiiriä.  

 

Kevät 2020 kuitenkin oli haastava vallitsevan korona-epidemian vuoksi. Yhteis-

työn sopimisen ja tutkimuslupien saamisen jälkeen käytännön tutkimisen ja pai-

kanpäälle saapumisen sopiminen oli poikkeuksellisen haastavaa. Hoitajien kuor-

mitus vuonna 2020 oli erityisen suurta vallitsevan pelon sekä myös yleisen varo-

vaisuuden ja supistuneen työvoiman takia. Lopulta katsoin parhaaksi lopettaa 

haastatteluhanke. Vallitsevien olosuhteiden lisäksi en myöskään halunnut kuor-

mittaa hoitajia ylimääräisellä työllä ja oli myös mahdollisuus, että olisin ollut vas-

tuussa koronaviruksen viemisestä palvelukotiin. Koska yhteistyön järjestäminen 

siinä muodossa ja siinä ajassa ei onnistunut. Tutkin ergonomiaa ja apuvälineitä 

kirjallisuuden pohjalta.  
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1. Taulukossa on kuvattu opinnäytetyössä käytetyt tutkimukset.  

 

Tutkimus Tutkimuksen tarkoitus Tutki-
musmenetelmä 

Tulokset 

Asukkaan ergonomi-
sen avustamisen ke-
hittãminen hoitotyössã 
- monitasoinen kont-
rolloitu interventiotut-
kimus vanhustenhuol-
lossa. 
Fagerström, V. 
(2013). 
 

Tutkimuksessa selvitettiin 
ergonomisen avustamisin-
tervention vaikutusta johta-
mis- ja 
työkäytäntöihin, fyysiseen 
kuormitukseen, hoitajien 
avustustaitoon ja liikunta-
elinvaivoihin. 

Monitasoinen ja -
menetelmäinen 
kontrolloitu interven-
tiotutkimus. 

Koulutus parantaa 
avustustaitoja,  
Ergonominen avus-
tamisinterventio vä-
hentää hoitajien 
kuormitusta ja tuke-
vaivoja. 

Työergonomian oh-
jauksen vaikutuksia 
vanhainkodin hoito-
henkilökunnan työta-
poihin ja koettuun 
kuormitukseen. 
Tuominen, P. (2010). 

Kuvataan Koukkuniemen 
vanhainkodissa toteutetun 
ergonomiaprojektin proses-
sia ja projektin vaikutuksia 
hoitohenkilökunnan 
työergonomiaan.  

Laadullinen ja 
määrällinen tutki-
musmenetelmä.  

Kuormittavimmat ti-
lanteet ovat potilaan 
siirtymisen avusta-
minen.  
 

Potilasnostimien ergo-
nomia ja käytettävyys 
vanhustyössä. 
Fagerström, V., 
Tamminen-Peter, L. 
(2010). 

Testattu katto-, liina- ja sei-
somanojanostimia erilai-
sissa potilassiirtotehtävissä. 

Videoitu käytettä-
vyystestit, jotka arvi-
oitu ja analysoitu ra-
portiksi.  

Potilasnostimien 
käyttö vähentää siir-
totilanteiden fyysistä 
kuormitusta.  
Kuormittavia työ-
asentoja voidaan 
vähentää er-
gonomiaopetuksella. 
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A Systematic Review 
of Workplace Ergo-
nomic Interventions 
with Economic Anal-
yses.  
Tompa E., Dolinschi 
R., de Oliveira C., 
Amick BC III & Irvin E 
(2010). 
 
 

Ergonomisten toimenpitei-
den systemaattisesta tar-
kastelusta. 

Kvalitatiivista 
synteesi / Tulosten 
synteesi.  

Vahva näyttö er-
gonomisten toimen-
piteiden taloudellis-
ten etujen tukemi-
sesta.  
 

Occupational Safety 
and Health Interven-
tions to Reduce Mus-
culoskeletal Symp-
toms in the Health 
Care Sector. 
Tullar J., Brewer S., 
Amick BC III., Irvin E., 
Mahood Q., Pompeii 
LA., Wang A., Van 
Eerd D., Gimeno D & 
Evanoff B. (2010). 
 
 

Tutkittu  onko työterveys- ja 
työturvallisuustoimenpiteillä 
terveydenhuoltolaitoksissa 
vaikutusta tuki- ja liikunta-
elinten terveydentilaan? 

Systemaattisessa 
kirjallisuuskatsaus. 

Parhain ergonomi-
nen tulos saavute-
taan, kun työhön si-
sältyy suunnitelma, 
koulutus apuväli-
neet. 

Definition of design 
criteria of  mechan-
ical transfer: an inter-
action bet-ween engi-
neering and health ar-
eas. 
Luz, T, R & De 
Oliveira Echternacht, 
E, H. 
(2012). 

Tarkoituksena analysoida 
apuvälineiden vähäisen 
käytön syitä. 

Käytännön Työana-
lyysi hoitajille 3 ajan-
kohtana Belo Hori-
zongen kaupun-
gissa.  

Apuvälineen viemä 
aika.  
Huono potilaan tu-
enta.  
Apuvälineet sopi-
mattomuus paikalle. 
Potilaan liikkuminen 
siirron aikana.  

Työhyvinvoinnin yh-
teys sairauspoissa-
oloihin. 
Tapaustutkimus sosi-
aali- ja terveysalan or-
ganisaatiossa. 
Laine M-K Susanna 
(2019). 

Tarkoitus kuvailla sosiaali- 
ja terveysalan organisaa-
tion 
työntekijöiden työhyvinvoin-
tia, sairauspoissaoloja ja 
näiden välistä yhteyttä. 

Sosiaali- ja terveys-
alan organisaation 
henkilöstön 
työhyvinvointikysely-
jen tuloksia ja sai-
rauspoissaolotietoja 
vuosilta 2015 ja 
2017. 

Työntekijöiden pa-
rempana kokema 
työhyvinvointi yhtey-
dessä 
vähäisempiin sai-
rauspoissaoloihin. 

 


