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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata miten sairaanhoitaja voi edistää 
ikääntyneiden terveyttä ja mitä haasteita siihen liittyi. Opinnäytetyön tavoitteena 
oli kehittää ikääntyneiden parissa tehtävää hoitotyötä laadukkaammaksi ja 
asiakaslähtöisemmäksi. Opinnäytetyö oli osa kokonaisvaltaista terveyden 
edistämisen hanketta, Terve sielu terveessä ruumiissa- diakonissat terveyden 
edistämisen toimijoina. Aineistoksi valikoitui 17 (n=17) artikkelia vuosien 2003-
2011 Hoitotiede ja Tutkiva Hoitotyö- lehdistä. Aineisto  analysoitiin induktiivisella 
eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena 
tutkimuksena. 

Opinnäytetyön tuloksissa korostui kuntouttavan työotteen merkitys 
ikääntyneiden terveyden edistämisessä. Sairaanhoitaja voi edistää 
ikääntyneiden terveyttä  yksilön kokonaisvaltaisella tukemisella, toimivalla 
yhteistyöllä ja oman osaamisensa kehittämisellä. Sairaanhoitajien toteuttama 
kuntouttava työote paransi ikääntyneiden elämänlaatua sekä tuki heitä 
omatoimisuuteen. Ikääntyneiden terveyden edistämisen haasteiksi nousivat 
sairaanhoitajien ammattitaitoon, ikääntyneisiin ja yhteiskuntaan liittyvät 
haasteet. Terveyttä edistävä hoitotyö edellytti sairaanhoitajilta riittävää 
ammatillista osaamista ja oikeanlaista asennetta ikääntyneiden hoitotyöhön, 
mikä  tulosten mukaan saavutettiin usein vasta työkokemuksen ja 
täydennyskoulutuksen kautta. Yhteiskunnan asenteet ikääntyneitä kohtaan 
näkyivät liian vähäisinä resursseina hoitotyössä.

Ikääntyneiden mielenterveyden tukemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota 
kokonaisvaltaisen hoitotyön toteuttamiseksi. Kuntouttavassa työotteessa 
henkilökunnan riittävä määrä ja toimiva yhteistyö korostuivat. Yksilön ja 
yhteiskunnan asenteita tulisi kehittää niin, että ikääntyneet nähtäisiin 
tasavertaisina toimijoina muiden ikäryhmien kanssa.
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kvalitatiivinen tutkimus



ABSTRACT

Karhumaa, Tiina and Taskila, Henna. Nurses as a health promoters of the 
ageing people 63 p., 2 appendices. Language: Finnish. Oulu, Spring 2012.
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option 
in nursing. Degree: Registered Nurse.

The aim of this thesis was to describe how nurses can promote the health of the 
ageing person and what challenges health promotion has. The goal of this 
thesis was to develop nursing which is made with ageing people to a higher 
quality and towards a more customer-oriented. Point of view the thesis was a 
part of the complete health promotion project. The data consisted of 17 (n=17) 
articles which were published from 2003 to 2011 at the journals Hoitotiede and 
Tutkiva hoitotyö. The data was analyzed  by inductive content analysis. The 
thesis was made as a qualitative study.

The thesis emphasized the importance of a rehabilitating working method at the 
health  promotion  of  the  ageing  people.  A nurse  can promote  the  health  by 
supporting  individuals  completely,  well  functioning  work  community  and 
developing his/her knowledge. The rehabilitating working method performed by 
nurses  made  the  ageing  people's  quality  of  life  better  and  guided  them to 
independent initiative. To the challenges of health promotion of ageing people 
rose the problems belonging to  the  expertise  of  nurses,  ageing people  and 
society. Health promoting nursing assumes the nurses to have good working 
professional  skills  and a  good attitude to  the  nursing  of  the  ageing people. 
These were often caught up by high work experience and continuing training. 
The attitudes of the society towards ageing people were seen as low resources 
at nursing.

As a conclusion of the mental health suppor of the ageing people should be 
paid more attention to so that complete nursing could be realized. An adequate 
amount  of  staff  and  well  functioning  cooperation  are  emphasized  in  the 
rehabilitating working method. The attitudes of individual and the society should 
be developed so that the ageing people were seen as co-ordinate players 
together with other age groups.

Keywords: ageing people, health promotion, rehabilitating working method, 
qualitative study
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1 JOHDANTO 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 ikääntyneiden mää-

rän koko väestöstä odotetaan olevan 27 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 17 

prosenttia (Tilastokeskus 2009.) Kasvava ikääntyneiden joukko tuo yhteiskun-

nalle monenlaisia haasteita.  Yhä useampi ikääntynyt haluaa asua kotonaan 

mahdollisimman pitkään, jonka vuoksi kotiin saatavien palvelujen tarve kasvaa. 

Yhteiskunnalle haasteita tuo myös hoitohenkilökunnan riittämättömyys suhtees-

sa ikääntyneiden määrään. Terveyden edistäminen on yksi merkittävimmistä 

keinoista vastata kasvavaan ikääntyneiden määrään. Sen tarkoituksena on en-

nalta ehkäistä sairauksien kehittymistä ja pyrkiä tunnistamaan ja korostamaan 

ihmisien voimavaroja, jotka suojaavat terveyttä. (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkai-

nen 2007, 30.)

Yksi tärkeimmistä 2000- luvun ikääntyneiden terveyden edistämisen tavoitteista 

on terveyserojen kaventaminen, jonka avulla pyritään auttamaan huonossa so-

siaalisessa asemassa olevia ikääntyneitä ja ehkäisemään syrjäytymistä Opin-

näytetyö on osa kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen hanketta, Terve sielu 

terveessä ruumiissa -diakonissat terveyden edistämisen toimijoina. Hanke on 

käynnistetty selvittämään diakonia-asiakkaiden terveyden edistämisen tarpeita 

ja sitä, mikä rooli diakonissoilla on kokonaisvaltaisen terveyden edistäjinä seu-

rakunnissa, laitosympäristöissä ja niiden yhteistyöverkostoissa. Hanke on Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahoittama ja sen tarkoituksena on kehit-

tää eri seurakuntien ja diakonissalaitosten kanssa paikallisia toimintamalleja, 

joiden avulla edistetään lapsiperheiden, työikäisten ja ikääntyvien terveyttä. 

(Rättyä & Kotisalo 2011, 55.)

Tässä opinnäytetyössä kuvataan sitä, miten hoitaja voi olla edistämässä ikään-

tyneiden terveyttä ja mitä haasteita ikääntyneiden terveyden edistämiseen liittyi. 

Aineisto koostui Hoitotiede ja Tutkiva Hoitotyö lehtien artikkeleista vuosilta 

2003‒2011. Tässä opinnäytetyössä ikääntynyt on yli 65-vuotias ihminen, koska 

tämä on Suomessa myös yleinen eläkkeelle siirtymisikä.
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2 TERVEYDEN EDISTÄMINEN

2.1 Terveys käsitteenä

”Terveydellä tarkoitetaan täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvin-

voinnin tilaa, ei ainoastaan sairauden puuttumista ” (WHO 1946).

WHO:n terveyden määritelmän mukaan sairauden tai vamman puuttuminen ei 

ole riittävä peruste sille, että ihminen on terve.  Terveyden määrittely ei ole help-

poa sen moniulotteisuuden vuoksi. Käsitettä terveys on pohdittu useissa tie-

teenaloissa, kuten filosofiassa, sosiologissa, lääketieteessä ja terveystieteissä. 

Terveyden käsitteen pohtiminen myös eettisestä näkökulmasta on tärkeä perus-

ta työlle ja toiminnalle. (Lyyra, Pikkarainen, Tiikkainen 2007, 16; Jahren-Kristof-

fersen, Nortvedt & Skaug 2006, 41,51; Lauri & Elomaa 2007, 63.) Terveyden 

määrittelyssä on oleellista se, millaisena hoidettava ihminen ymmärtää tervey-

den ja se, millainen käsitys hoitajalla on terveydestä ja sen hoidosta (Lauri & 

Elomaa 2007, 63).

Hoitotieteellisessä terveyden määritelmässä ihmisen omaa näkemystä ja hänen 

kokemustaan terveydestään arvostetaan. Hoitotieteellisen terveyden määritel-

män mukaan terveys on henkilökohtainen voimavara tai kyky, johon kuuluu fyy-

sinen, psyykkinen, emotionaalinen, henkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Elä-

mänlaadun ja hyvinvoinnin käsitteet rinnastetaan usein terveyteen ja tällöin ter-

veys nähdään ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena. 

(Lauri & Elomaa 2007, 64.)

Fyysisellä hyvinvoinnilla tarkoitetaan hengitys-, ja verenkiertoelimistön sekä tu-

ki-, ja liikuntaelimistön toimintakykyä ja sitä voidaan havainnoida esimerkiksi 

maksimaalisella hapenottokyvyllä ja kävelynopeudella sekä isometrisellä lihas-

voimalla. Psyykkiseksi toimintakyvyksi luokitellaan kognitiivisten ja psykomoto-

risten toimintojen lisäksi psyykkinen hyvinvointi, depressio, ahdistuneisuus, 

stressi ja yksinäisyyden kokemukset. Myös erilaiset psyykkiset selviytymiskeinot 
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voidaan liittää psyykkiseen toimintakykyyn. Sosiaaliseen hyvinvointiin sisältyy 

harrastukset, vapaa-ajanviettotavat, kontaktit ystäviin ja tuttaviin sekä kyky sol-

mia uusia ihmissuhteita. Sosiaalisuus nähdään kokonaisuudessaan yksilön ja 

ympäristön välisenä vuorovaikutuksena. Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluu 

myös kyky olla vuorovaikutuksessa sekä toimia ja olla osa yhteisöä. (Lyyra, Pik-

karainen, Tiikkainen 2007, 21) Hoitotieteellisessä määritelmässä hengellisyydel-

lä tarkoitetaan merkityksen ja tarkoituksen pohtimista ja halua ymmärtää itseä 

suuremman olemassaolo. Hengellisyyteen sisältyy myös käsitys omasta suh-

teesta muihin ihmisiin, Jumalaan ja maailmankaikkeuteen. Toivo, omien mah-

dollisuuksien tunnistaminen ja luottamus tulevaisuuteen ovat keskeisiä asioita 

hengellisyydessä. (Aalto & Gothoni 2009, 12.)

Ihmisen fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen toimintakyky ovat kaik-

ki vahvasti yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi hyvä fyysinen toimintakyky ylläpi-

tää myös psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Sosiaalinen toimintakyky on 

myös yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn, sillä esimerkiksi heikentynyt liikun-

takyky saattaa hankaloittaa erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin osallistumista. 

(Lyyra, Pikkarainen, Tiikkainen 2007, 21.) Toimintakyvyn heikkeneminen voi 

ikääntyneillä olla vakavan sairauden ensimmäinen tai ainoa oire. Akuutit sairau-

det ilmenevät ikääntyneillä usein fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintaky-

vyn häiriintymisenä tai eri elinjärjestelmien toiminnallisina oireina. (Tilvis, Hervo-

nen, Jäntti, Lehtonen & Sulkava 2001, 35-36).

Useimpien tutkimusten mukaan terveyden arvo on ihmisille hyvin merkitykselli-

nen kokonaisvaltaisessa terveyden kokemisessa. Terveyden arvo kasvaa iän 

myötä ja huipussaan se on keski-ikäisillä ihmisillä. Sen merkitys vähenee hie-

man 55 ikävuoden jälkeen. Terveyden arvon merkityksellä on suora yhteys toi-

mintakykyyn. Toimintakyvyn heikentyessä myös terveyden arvon merkitys las-

kee. Toimintakykyä ylläpitämällä voidaan vaikuttaa siihen, että sekä miehillä 

että naisilla terveyden arvostus kasvaa. (Vertio 2003, 43‒46.) 



9

2.2 Terveyden edistäminen hoitotyössä

Ottawan asiakirjan (1986) mukaan terveyden edistäminen on toimintaa, jonka 

tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia oman ja ympäristönsä ter-

veydestä huolehtimiseen. Terveyden edistäminen on myös terveyden edellytys-

ten parantamista yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. (Vertio 2003, 29.) 

Ottawan Charter-asiakirjan mukaan terveyden edistäminen voidaan määritellä 

myös prosessina, jossa ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan terveyteen-

sä liittyviin tekijöihin ja siten parantaa terveyttä. Siinä määritelmässä terveys 

nähdään arkielämän positiivisena ja laajana voimavarana. (Lyyra, Pikkarainen & 

Tiikkainen 2007, 30.) 

Terveyden edistämisen keskeisenä arvona on voimaantuminen 

(empowerment), ja sen  tarkoituksena on saada yksilö tai yhteisö käyttämään 

hyödyksi omia voimavaroja, jolloin voidaan myös hallita omia päätöksiä ja toi-

mia. Omien voimavarojen käyttö ja omatoimisuuten tukeminen näkyy kuntoutta-

vassa työotteessa. (Savola & Koskinen-Ollonqvist 2005,25.) Kuntouttavan työ-

otteen tavoitteena on edistää potilaan toimintakykyä, omatoimisuutta, itsenäistä 

selviytymistä ja parantaa elämänhallintaa. Kuntouttavassa työotteessa ikäänty-

nyt nähdään itse aktiivisena toimijana, puolesta tekemisen sijaan. Kuntouttavan 

työotteen tarkoituksena on hyödyntää potilaan ja hänen omaistensa voimavaro-

ja sekä käyttää niitä mahdollisimman paljon hyväksi potilaan kuntoutumispro-

sessissa. Omien voimavarojen käyttö lisää motivaatiota ja hoitoon sitoutumista. 

Hoitajan tulisi tukea ja ohjata potilasta tekemään mahdollisimman paljon itse, 

sillä näin saadaan potilas aktiiviseksi omassa kuntoutumisprosessissa sekä 

omien valintojen tekemisessä. (Voutilainen ym. 2002.)

Terveyden edistäminen voidaan jakaa yhteisölliseen ja yksilölliseen terveyden 

edistämiseen. Terveyden edistämistä yhteisökeskeisesti ajattelevat haluavat 

usein asettaa yhteisön edun yksilön edun edelle. Yhteisökeskeisesti ajattelevat 

ovat kiinnostuneita vaikuttamaan kunnassaan tehtävissä päätöksissä, jotka kos-

kevat terveyden edistämistä. Yhteisöllisyyden kehittämisellä yritetään hakea rat-

kaisua niihin terveyden edistämisen ongelmiin joita ei pelkästään yksilöiden 

kanssa työskentelemällä voida ratkaista. Yksilöpainotteisessa yhteiskunnassa 
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terveyden edistämisen ajattelumallin lähtökohtana on edistää sosiaalista vuoro-

vaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Pietilä ym. 2002, 52). 

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut kunnille suosituksia terveyden 

edistämisestä, joiden tarkoituksena on auttaa kuntia jäsentämään terveyden 

edistämisen toimintaa. Tavoitteena on nostaa terveyden edistämisen toiminta 

kaikissa kunnissa yhdeksi tärkeäksi painoalueeksi. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2006:19.) Kehittyneissä osissa maailmaa parannukset 

julkisessa terveydenhuollossa, ravitsemuksessa ja lääkehoidossa ovat 

näkyneet laskeneina kuolleisuuslukuina (Campion 1998).

Terveydenhuoltolakia on uudistettu vuonna 2011 vastaamaan paremmin tämän 

hetkisiin haasteisiin terveydenhuollossa. Uudistetun lain tarkoituksena on edis-

tää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalis-

ta turvallisuutta. Terveysongelmien ehkäisy sekä taustatekijöihin vaikuttaminen, 

mielenterveyden vahvistaminen, terveyserojen kaventaminen sekä voimavaro-

jen kohdentaminen terveyttä edistävällä tavalla ovat keskeisiä tavoitteita tervey-

den edistämisen toiminnassa. Tarkoituksena on myös taata palvelujen yhden-

vertainen saatavuus, laadun ja potilasturvallisuuden toteuttaminen sekä yhteis-

työn parantaminen ja vahvistaminen kuntien, terveydenhuollon toimijoiden sekä 

henkilöiden kanssa, jotka työskentelevät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

hyväksi. (Terveydenhuoltolaki 2011.) 

Pääpaino 2000- luvun terveyden edistämisen tutkimuksissa on ollut hyvinvoin-

nin, terveyden, ympäristöjen ja terveyttä määrittelevien sosiaalisten tekijöiden 

vuorovaikutuksissa. Ihmisten voimavarojen ja edellytysten vahvistaminen tie-

toisten valintojen tekemiseksi painottuu yhä enemmän terveyden edistämiseen. 

Suomessa 2000-luvulla yksi terveyden edistämisen tavoite on terveyserojen ka-

ventaminen ja sen tarkoituksena on auttaa heikoimmassa asemassa olevia ih-

misiä. Heidän tulisi hyötyä terveyden edistämistoiminnasta kaikkein eniten ja 

terveyspalveluiden tulisi tukea henkilöä hänen asemastaan riippumatta. (Savola 

& Koskinen- Ollonqvist 2005, 20.) Myös sosiaali- ja terveysministeriö on aloitta-

nut toiminta ohjelman kansallisten terveyserojen kaventamiselle. Terveyserojen 

kaventaminen vaikuttaa myönteisesti koko kansanterveyteen, ikääntyvän väes-
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tön palvelujen turvaamiseen, työllisyyden paranemiseen ja kustannusten hallin-

taan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.)

Terveyden edistämisen tukemiseksi ja edistämiseksi on laadittu Terveys 2015-

kansanterveysohjelma vuonna 2001. Sen tarkoituksena on linjata Suomen ter-

veyspolitiikkaa 15 vuoden ajan, ja siinä painotetaan ihmisten omien valintojen ja 

toimintojen merkittävyyttä omassa elämässä. Yhteistyöohjelman päämääränä 

on edistää terveyttä ja tukea Terveys 2015 on yhteistyöohjelma ja sen päämää-

ränä on terveyden edistäminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2001.)

Terveys 2015- ohjelman mukaan ihmisten eliniät ovat pidentyneet, jonka vuoksi 

olisi entistä tärkeämpää huomioida, että myös iäkkäiden sairauksia voidaan eh-

käistä, toimintakykyä ja kuntoutusta edistää sekä antaa tukea itsenäisen elä-

män edellytykseksi. Toimintakykynsä menettäneille ikääntyneille tulisi järjestää 

kattavia palveluja arjessa selviytymisen tueksi. Valtioneuvosta on asettanut Ter-

veys 2015-ohjelmassa eri-ikäryhmille erilaisia toimintasuuntia, joissa koroste-

taan ikääntyneiden itsenäisen elämän tukemista ja mahdollisuutta kehittää omia 

tietoja ja taitoja sekä toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Tavoitteena on kehittää 

asumis-, lähipalvelu- ja liikenneympäristöjä niin, että toimintakyvyn alentuessa-

kin ikääntyvillä on edellytyksiä itsenäiseen elämään. (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2001.)

2.3 Terveyden edistämisen menetelmät

Terveyden edistämistä voidaan tarkastella preventiivisen ja promotiivisen toi-

mintojen avulla. Preventiivisen eli sairauksien kehittymisen ennaltaehkäisemi-

sen lähtökohtana on riskien ja riskiryhmien tunnistaminen ja arvioiminen. (Lyyra, 

Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 31‒33; Savola, Koskinen- Ollonqvist 2005, 13) 

Promotiivinen terveyden edistämisen toiminto perustuu positiiviseen terveyskä-

sitykseen, jossa iäkkään ihmisen voimavaroja pyritään tunnistamaan ja elämän-
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laatua ja elinehtoja parantamaan sekä yksilön että yhteisöjen terveyden edistä-

miseksi. (Lyyra, Pikkarainen & Tiikainen 2007, 31‒33.)

Preventiivisen terveyden edistämisen toimintamuotona on terveyskasvatus, jos-

sa pyritään muutokseen ja se toteutuu kasvatuksen keinoin. Lisäämällä tietoa 

on mahdollisuus muutoksiin ihmisen omassa toiminnassaan. Yleensä preventii-

vinen toiminta jaetaan kolmeen eri osaan ja niitä ovat primaaripreventio, sekun-

daaripreventio sekä tertiääripreventio.  Primaariprevention keskeisin toiminta on 

sairauksien ehkäisy ja konkreettista primaariprevention toimintaa on esimerkiksi 

terveysneuvonta ja rokottaminen.( Savola & Koskinen- Ollonqvist 2005, 13‒14) 

Se tähtää sairauksien ennaltaehkäisyyn ja vähentää myös yksilön alttiutta sai-

rastua tautiin. Hyvänä esimerkkinä primaaripreventiosta voidaan pitää rokotta-

mista jo ennen, kuin influenssavirus on läsnä ja näin voidaan ehkäistä yksilön 

sairastumista. Ikääntyneiden primaariprevention tavoitteena voidaan pitää esi-

merkiksi kaatumisten, murtumien, infektioiden, tyypin 2 diabeteksen sekä sydän 

ja verisuonitautien ehkäisyä.  Ennaltaehkäisevät kotikäynnit, vanhus-, seniori-, 

kuntoutus- ja liikuntaneuvoloiden palvelut ja terveyskasvatus kuuluvat primaa-

riprvention toimintaan. Riskitekijöihin voidaan vaikuttaa monipuolisella ruokava-

liolla sekä liikunnalla. (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 31‒33.)

Sekundaariprevention tavoitteena on estää sairauden paheneminen yrittämällä 

poistaa sairauden riskitekijä (Savola & Koskinen- Ollonqvist 2005, 13‒14). Se-

kundaaripreventiolla pyritään hoitamaan sairauksia mahdollisimman hyvin ja te-

hostamaan pitkäaikaissairauksien itsehoitoa.  Ikääntyneiden itsehoitoa voidaan 

tukea esimerkiksi seuraamalla verensokeria tai verenpainetta sekä antamaan 

tukea myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen.  Sekundaaripreventiossa tärkeänä 

osana voidaan pitää asuinympäristön muutostöitä, jotka edistävät kodin turvalli-

suutta ja ehkäisevät kaatumista. Kotona selviytymistä voidaan tukea myös eri-

laisilla teknologisilla turvajärjestelmillä, jotka vahvistavat turvallisuutta ja tietoa 

siitä, että tarvittaessa apua on saatavilla nopeasti. (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkai-

nen 2007, 31‒33.)

Tertiääripreventiossa pyritään kuntouttamaan ja lisäämään toimintakykyä sekä 

vähentää sairaudesta aiheutuneita haittoja (Savola & Koskinen- Ollonqvist 

2005, 13‒14). Tertiääriprevention tavoitteena on hidastaa sairauksista aiheutu-
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via toimintakyvyn rajoituksia ja komplikaatioita.  Lähtökohtina ovat korkeatasoi-

nen perushoito sekä tarkoituksenmukainen kivunhoito. Kuntouttaminen ja jäljel-

lä olevien taitojen monipuolinen ylläpitäminen ovat tärkeässä asemassa tertiää-

ripreventiossa.  Oleellista on mahdollisimman varhainen puuttuminen toiminta-

kyvyn heikkenemiseen sekä riskitekijöiden ehkäisemiseen. (Lyyra, Pikkarainen 

& Tiikkainen 2007, 31‒33.)

Promotiivisellä terveyden edistämisellä tarkoitetaan ihmisten elinehtojen ja elä-

mänlaadun parantamiseksi luotuja mahdollisuuksia. Promootio tarkoittaa yksi-

lön, yhteisön, yhteiskunnan tasoilla erilaisia keinoja ja tapoja, jotka vahvistavat 

ikääntyneiden terveyttä. Promootion tavoitteena on tukea yksilöä ja yhteisöä 

selviytymään ja huolehtimaan omasta elämästään ja terveydestään jo ennen 

ongelmien ja sairauksien syntyä.  Sen tehtävänä on vahvistaa ja pitää yllä sel-

laisia tekijöitä, jotka suojaavat terveyttä. Terveyttä suojaavia tekijöitä on sisäisiä 

sekä ulkoisia tekijöitä.  Sisäisiin tekijöihin kuuluu terveelliset elämäntavat, posi-

tiivinen elämänasenne sekä hyvät sosiaaliset taidot. Ulkoisiin tekijöihin luokitel-

laan perustarpeiden tyydyttäminen, hyvät ja kestävät sosiaaliset verkostot, toi-

miva ja hyvä yhteiskuntapolitiikka sekä turvallinen ympäristö. Ikääntyneiden pro-

motiivisen terveyden edistämisen tavoitteena voi esimerkiksi olla ikääntyneiden 

yksinäisyyden vähentäminen sekä sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen. 

(Savola & Koskinen- Ollonqvist 2005, 13‒14; Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 

2007, 33.)
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3 IKÄÄNTYNEIDEN HOITOTYÖ JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

3.1 Ikääntyneen hoitotyö 

Ikääntyneen määritelmä on haastava, koska siitä ollaan useaa eri mieltä. Ikään-

tynyt voidaan määritellä joukoksi erilaisia ihmisiä, jotka ovat ikääntyneitä. 

Psyykkinen tai henkinen heikentyminen ei ole osa ikääntymistä. Kaiken kaik-

kiaan ikääntyminen on osa elämänkulkua. Se on ajanjakso elämästä, jossa ih-

minen on vapaa monista sosiaalisista rooleista, on kykenevä toteuttamaan it-

seään ja sosiaalista aktiivisuutta terveenä. Todellisuudessa rajalliset resurssit ja 

mahdolliset terveysongelmat voivat olla rajoittavia tekijöitä ikääntymisessä. 

(Bowling 2005, 2‒3.)  Lyyran ym. (2007) mukaan ikääntyneillä tarkoitetaan yli 

65-vuotiaita ihmisiä (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 5). Tässä opinnäyte-

työssä tarkoitamme ikääntyneillä kaikkia yli 65-vuotiaita.

Hoitotyö määritellään ihmisen auttamiseksi ja hoivaamiseksi huomioiden hänen 

sen hetkinen terveyden- ja sairaudentilansa. Hoitotyössä on tärkeää, että hoi-

dettava kokee saavansa hoitoa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ongel-

maansa. Ikääntyneiden hoitotyö sisältää ohjaamisen, opettamisen ja tukemisen, 

jotka auttavat henkilöä sopeutumaan uusiin muuttuneisiin terveys- ja sairausti-

laan sekä turvaavat hoidettavana olevan ihmisen osallistumisen hoidon toteutta-

miseen ja sen vaikuttavuuden arviointiin. (Lauri & Elomaa 2007, 68.)

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat yhdessä Stakesin kans-

sa uudistaneet ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen vuon-

na 2008. Uudistetussa laatusuosituksessa on otettu huomioon ajankohtaiset 

valtakunnalliset linjaukset, laatusuositusten arviointien tulokset, uusin tutkimus-

tieto sekä toimintaympäristön muutokset. Uudistetun ikäihmisten hoitoa ja pal-

veluja koskevan laatusuosituksen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvoin-

tia ja terveyttä, parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä vastata entistä 

iäkkäämmän väestön tarpeista. Tukemalla kuntia ja yhteistoiminta-alueita kehit-

tämään ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yh-

teistyössä eri toimijoiden kanssa saadaan turvattua entistä iäkkäämmän väes-
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tön tarpeet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.) Ikääntyneiden palvelujärjestel-

mään vaikuttaa myös meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus, jonka 

tavoitteena on turvata koko maassa laadukkaat palvelut ja niiden saatavuus 

(Valtiovarainministeriö 2007).

Ikääntyneiden hoidossa tulee ottaa huomioon myös väistämätön kuolema ja 

kuolevan potilaan hyvä hoito.  Se tuo hoitohenkilökunnalle erilaisia haasteita. 

Potilaan ja hänen omaistensa tukeminen, turhien tutkimusten ja hoitojen välttä-

minen, oireiden lievitys sekä hyvän elämänlaadun varmistaminen ovat kuolevan 

potilaan hoitotyön keskeisimpiä periaatteita. Myös potilaan asianmukainen tie-

dottaminen ja mukaan ottaminen päätöksenteko tilanteisiin ovat keskeisessä 

asemassa kuolevan potilaan hyvässä hoidossa.  (Kuuppelomäki 2000, 250.)

3.2 Ikääntyneiden terveyden edistäminen ja sen haasteet hoitotyössä

Terveyden edistäminen antaa ikääntyneille ihmisille mahdollisuuden hallita 

terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja sitä kautta parantaa terveyttään (Lyyra, 

Pikkarainen, Tiikkainen 2007,15,30). Ikääntyvien terveyden edistämisen tärkeitä 

arvoja ovat ihmisarvon ja autonomian kunnioittaminen, tarvelähtöisyys, 

voimaantuminen (empowerment), oikeudenmukaisuus, osallistuminen, 

yhteistyö, kulttuurisidonnaisuus ja kestävä kehitys (Ottawa 1986). On tärkeää, 

että ei ajatella ikääntyneiden olevan automaattisesti heikkoja, vammaisia tai 

rappeutuneita (Bowling 2005, 3). Ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä tutkittaessa on 

tärkeää muistaa, ettei vanhenemisoireista tehtäisi sairauksia. Samankaltaisen 

ilmiasun vuoksi on vaarana tulkita ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä sairauksiksi. 

Tämä voi aiheuttaa ylidiagnostiikkaa ja sitä kautta ikääntyneen ihmisen 

autonomian menetykseen, ylihoitoihin ja elämänlaadun heikkenemiseen. (Tilvis, 

Pitkälä, Stranberg, Sulkava & Viitanen 2010,20‒21).

Terveyden edistämisestä puhuttaessa tulisi ikääntyneiden kohdalla ottaa 

huomioon sairauksien ennalta ehkäisemisen lisäksi kuntoutus ja toimintakyvyn 
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ylläpitäminen. Ikääntyneiden terveyden edistämiseen vaikuttavat ympäristö, 

sosiaaliset suhteet, vapaa-aika ja harrastukset, kongitiivinen toimintakyky, 

mielen tasapaino, yksinäisyys ja yhteisyys, seksuaalisuus, ravitsemus sekä 

kaatumistapaturmat. (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 9‒11.) Terveellisillä 

elämäntavoilla voidaan ehkäistä toiminnallisia rajoitteita, jotka usein liitetään 

ikääntymiseen (Campion 1998).

Ikääntyneiden terveyden edistämisen haasteena pidetään huonoa sosiaalista 

asemaa sekä syrjäytymistä, koska niillä katsotaan olevan yhteys suurempaan 

sairastavuuteen ja aiemmin heikentyvään toimintakykyyn. Edellytyksenä olisikin 

ennakkoluulojen ja ikäsyrjinnän-asenteiden muuttaminen ja pienentäminen. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Terveyserojen kehittymistä kymmenen 

vuoden ajan tutkineet Sulander, Rahkonen, Nummela ja Uutela (2009) tulivat 

tutkimuksessaan siihen tulokseen, että huono sosio-ekonominen asema ja ma-

tala koulutustaso lisäävät sairastavuutta ikääntyneillä (Sulander, Rahkonen, 

Nummela & Uutela 2009). Yksinäisyys ja syrjäytyminen tuovat helposti muka-

naan lisääntyvät masennustilat ja mielialaoireet. Ikääntyneillä masennustilan 

taustalla on usein yhteys somaattiseen terveydentilaan tai erilaisiin menetyksiin. 

Ikääntyneillä masennustila liittyy usein esimerkiksi aivohalvauksen tai sydänin-

farktin jälkitilaan, kilpirauhasen vajaatoimintaan tai Parkinsonin tautiin. Masen-

nuksen riski on suoraan yhteydessä somaattisen sairauden vakavuuteen ja sai-

rauden aiheuttaman toimintakyvyn heikkenemiseen. Riskitekijöitä voidaan Lei-

nosen ja Koposen (2003) mielestä pitää myös yleistä tyytymättömyyttä elämän-

tilanteeseen, yksinäisyyttä ja hyödyllisen roolin menetystä. (Leinonen, Koponen 

2003, 159.) 

Terveyserojen kaventumista tutkineet Tarkiainen, Martikainen, Laaksonen ja 

Valkonen (2011) ovat tulleet siihen tulokseen, että elinajanodotteet ovat kasva-

neet kaikissa tuloluokissa, mutta vähäisintä kasvu on ollut alimmassa tuloluo-

kassa. Tuloluokkien välisen terveyserojen kasvuun on vaikuttanut merkittäväm-

min alkoholikuolleisuuden lisääntyminen alimmassa tuloluokassa. Sydän- ja ve-

risuonisairauksien kuolleisuus on myös merkittävä terveyseroja eri tuloluokkien 

välillä lisäävä tekijä. Tutkimuksen mukaan pienituloisten terveysongelmiin puut-

tumalla, erityisesti syöpätautien, alkoholiperäisten kuolemansyiden ja miehillä 
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iskeemisten sydänsairauksien, voidaan kaventaa eri ikäluokkien terveyseroja. 

(Tarkiainen, Martikainen, Laaksonen & Valkonen 2011.)

Ikääntyneiden terveyden edistämisen erityisiä haasteita ovat terveyden tausta-

tekijöiden, toimintakyvyn ja koko elämäntilanteen laaja-alainen tunnistaminen ja 

arviointi (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 31‒33). Terveyden edistämisen 

haasteena voidaan pitää ikääntyvillä myös miesten ja naisten välisiä terveysero-

ja.  Terveyserot naisten ja miesten välillä ovat aina olleet suhteellisen suuria ja 

ne ovat tunnettuja Suomessa. Naiset muun muassa elävät pitempään ja oirehti-

vat miehiä enemmän. Naiset ovat kiinnostuneimpia omasta terveydestään ja 

huolehtivat siitä enemmän kuin miehet, jonka vuoksi naisten arvellaan olevan 

enemmän sinut itsensä, sielunsa ja ruumiinsa kanssa. Näin ollen naiset tunnis-

tavat paremmin muutokset itsessään. (Vertio 2003, 42.) Naiset ja miehet koke-

vat puolison menettämisen erillä lailla.  Naisille on luontevampaa korvata puoli-

son menetys ystävillä, kun taas miehillä on suurempi riski eristäytyä. Puuttuvan 

läheisen suhteen tai puolison menetyksen korvaaminen toisella läheisellä suh-

teella on vaikeampaa mitä iäkkäämmäksi ihminen tulee. (Lyyra, Pikkarainen & 

Tiikkainen 2007, 163.)

65-vuotta täyttäneistä suomalaisista ikääntyneistä 90 prosenttia asuu omassa 

kodissaan ilman ulkopuolisia palveluita. Tutussa kodissa ja tutulla paikkakunnal-

la asuminen luo ihmiselle kokemuksen elämän jatkuvuudesta, vaikka fyysinen 

kunto ja voimavarat heikkenevät. Tutun asumisympäristön etuja ovat myös py-

syvyys, ennakoitavuus, turvallisuus ja järjestys. Tulevaisuuden yksi terveyden 

edistämisen haasteista on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään ja 

kehittää palveluiden saatavuutta, jotta mahdollisimman monet pystyisivät asu-

maan kotona. Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan, joten 

kotona asuvien joukossa on entistä enemmän heikompi kuntoisia ihmisiä ja täl-

löin palveluiden tarve kasvaa. (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 55.)



18

4. OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS ,TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sitä, miten sairaanhoitaja voi edistää 

ikääntyneen terveyttä ja mitä haasteita siihen liittyy. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli tuottaa tietoa ikääntyneiden terveyden edistämisestä ja sillä tavoin kehittää 

ikääntyneiden parissa tehtävää hoitotyötä laadukkaammaksi ja asiakaslähtöi-

semmäksi. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. 

Tutkimuskysymykset

 

1.  Miten sairaanhoitaja voi edistää ikääntyneiden terveyttä?

2.  Mitä haasteita ikääntyneiden terveyden edistämiseen liittyy?
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN

5.1 Laadullinen lähestymistapa

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadulli-

sen tutkimuksen tavoitteena on tutkimuskohteina olevien ilmiöiden ymmärtämi-

nen tutkimukseen osallistuvien ihmisten näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuk-

sessa ilmiön laatuun tulisi kiinnittää huomiota, ei määrään.  Laadullisessa tutki-

muksessa tutkimusta ohjaa mitä, miksi ja miten kysymykset. (Kylmä & Juvakka 

2007, 26.) Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaista joukkoja erilaisia 

tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä. Sitä on vaikea määritellä, koska sillä ei ole teo-

riaa eikä täysin omia metodeja. (Metsämuuronen, 2008, 9). Laadullisen tutki-

muksen peruskulmakivistä on havaintojen teoriapitoisuus. Sillä tarkoitetaan sitä, 

millainen käsitys yksilöllä on kyseisestä ilmiöstä, millaisia merkityksiä ilmiölle 

annetaan tai millaisia välineitä tutkimuksessa tullaan käyttämään. Nämä vaikut-

tavat tutkimustuloksiin. Tutkimuksessa tutkija siis päättää tutkimusasetelmasta 

oman ymmärryksen varassa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 20.)

5.2 Aineiston keruu

Ikääntyneiden terveyden edistämistä koskevat analysoitavat tutkimukset ja ar-

tikkelit kerättiin Hoitotiede ja Tutkiva Hoitotyö lehdistä vuosilta 2003‒2011. Lä-

hestyimme analysoitavaa aineistoa hakusanoilla ikääntynyt, ikääntyneiden ter-

veyden edistäminen ja ikääntyneiden hoitotyö. Lehdet olivat julkisia ja kaikkien 

saatavilla, joten erityisiä lupia aineiston käyttämiseen ei opinnäytetyössä tarvit-

tu. Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmiä käytetään joko yksit-

täin tai eri menetelmiä käyttäen.  Menetelmiä valitessa tulee miettiä mitä tietoa 

tutkimukseen haetaan ja miten sitä voitaisiin kerätä parhaiten. Laadullisessa tut-

kimuksessa aineistonkeruu vaiheessa lähestytään tutkittavaa ilmiötä mahdolli-
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simman avoimesti ja alkuvaiheessa teemojen on oltava laajoja. (Kylmä & Juvak-

ka 2007, 64‒65.) 

Analysoitavia artikkeleita löytyi Hoitotiede lehdistä 12 kappaletta (LIITE 1) ja 

Tutkiva hoitotiede- lehdistä 5 kappaletta (LIITE 2), joista taulukko työn liitteenä. 

Hoitotiede lehti välittää tietoa hoitotieteestä ja sen tutkimustuloksista sekä julkai-

see hoitamiseen ja sen perusteisiin, alan koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä 

tieteellisiä artikkeleita sekä hoitotieteen alueeseen liittyviä katsauksia. Tutkiva 

Hoitotyö- lehti välittää tietoa tutkimuksista, joita voidaan hyödyntää hoitotyössä 

ja koulutuksissa sekä niiden kehittämisessä. Lehden keskeisenä tavoitteena on 

näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen. Analysoitaviksi artikkeleiksi valikoi-

tui ikääntyneiden terveyden edistämiseen liittyvät julkaisut ja artikkelit, jotka vas-

tasivat tutkimuskysymyksiin. Aineiston luotettavuuden kannalta valittiin mahdol-

lisimman tuoreet julkaisut.  Aineiston keruu tehtiin käymällä läpi kaikki Hoitotie-

de ja Tutkiva hoitotyö- lehdet uusimmista julkaisuista vuoteen  2003 asti. Leh-

distä valittiin kaikki ne artikkelit, joissa käsiteltiin ikääntyneitä, ikääntyneiden hoi-

totyötä, terveyden edistämistä ja ikääntyneiden terveyden edistämistä ja/tai sen 

haasteita. 

5.3 Analysointimenetelmät

Tässä opinnäytetyössä aineisto analysoitiin käyttämällä induktiivista eli aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan tiivistetty 

ja yleistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.  Sisällönanalyysi on menettelytapa, 

jolla voidaan analysoida kerättyä aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti. 

(Tuomi & Sarajärvi 2008, 103‒104.) Aluksi aineisto (n=17) luettiin läpi ja allevii-

vattiin tutkimuskysymyksiin vastaavat ilmaisut. Ilmaisuista tehtiin pelkistettyjä il-

maisuja, joista etsittiin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Pelkistämistä oh-

jaa tutkimustehtävä, jonka mukaan aineistoa pelkistetään tutkimustehtävälle 

olennaiset ilmaistu. Pelkistämisessä aukikirjoitetusta aineistosta etsitään tutki-

mustehtävän kysymyksillä ilmaisuja. Alleviivatut ilmaisut listataan peräkkäin eri 
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konseptille ja niistä etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. (Tuomi& Sa-

rajärvi 2009, 109.) Samankaltaiset ilmaisut yhdistettiin ja niistä syntyivät alaluo-

kat. Syntyneistä alaluokista etsittiin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia ja 

niistä muodostui yläluokat. Pääluokka yhdistää yläluokkien ydinasiat.

Sisällönanalyysin avulla voidaan kuvata analyysin kohteena olevaa tekstiä ja 

järjestellä ja kuvata tutkimusaineistoa. Sisältöä kuvaavat luokat muodostuvat 

laadullisessa sisällönanalyysissä suoraan aineistosta. Keskeisintä induktiivises-

sa sisällönanalyysissä on tunnistaa väittämiä, jotka ilmaisevat jotain tutkittavas-

ta ilmiöstä sekä luokitella tekstin sanat ja niistä koostuvat ilmaisut, teoreettisen 

merkityksen perusteella. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustehtävä ja tutki-

muskysymys tarkentuvat usein vielä aineiston keruun ja analyysin aikana. Myös 

tämän opinnäytetyön aikana tutkimuskysymyksiä tarkennettiin työn eri vaiheis-

sa. Tämän vuoksi on tärkeää ensisijaisesti hakea vastausta tutkimus kysymyk-

seen ja tutkimustehtäviin eikä analysoida kaikkea tietoa. (Kylmä & Juvakka 

2007, 112‒113.)

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vai-

heessa eli analyysivaiheessa aineisto puretaan osiin ja sisällöllisesti samankal-

taiset osat yhdistetään.  Toiseen vaiheen eli tulkinta vaiheen tarkoituksena on 

tiivistää aineisto kokonaisuudeksi joka vastaa tutkimuksen tarkoitukseen ja tutki-

mustehtäviin. (Kylmä & Juvakka 2007, 113.) Sisällönanalyysin tarkoituksena on 

tiivistää aineistosta kerätty tieto niin, että tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata na-

pakasti ja yleistävästi. Toinen tarkoitus on saada selkeästi esille tutkittavien il-

miöiden väliset suhteet. Sisällönanalyysissa on olennaista erottaa tutkimusai-

neiston samanlaisuudet ja erilaisuudet. Luokkien, jotka kuvaavat aineistoa tulee 

olla toisensa poissulkevia ja yksiselitteisiä. (Janhonen & Nikkonen 2001, 23.) 
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6 TULOKSET

6.1 Sairaanhoitaja ikääntyneiden terveyden edistäjänä

Aineistosta nousi vahvasti esiin kuntouttavan työotteen merkitys ikääntyneiden 

terveyden edistämisen toimintana. Hoitaja voi yksilön kokonaisvaltaisella tuke-

misella, yhteistyön kehittämisellä ja ammatillisella osaamisella vaikuttaa omalta 

osaltaan ikääntyneen terveyden edistämiseen. Kuntouttavan työotteen tärkeim-

pänä toimintana voidaan pitää sitä, ettei tehdä potilaan puolesta asioita, joita 

potilas voisi itsekin tehdä.  Potilasta tulisi ohjata ja motivoida ja pyrkiä siihen, 

että hän itse tekee niin paljon, kuin pystyy ja mihin hänellä on voimavaroja. Hoi-

tajan tulisi toteuttaa kuntouttavaa työotetta päivittäisissä hoitotyön toiminnoissa. 

Kuntouttavassa työotteessa on tärkeää myös moniammatillisen tiimin yhteistyö 

ja hoitajien riittävä ammatillinen osaaminen.

6.1.1 Yksilön tukeminen

Yksilön tukeminen koostui kolmesta alaluokasta. Näitä olivat fyysisen toiminta-

kyvyn tukeminen, yksilöllisyyden tukeminen ja potilaan voimavarojen vahvista-

minen. Fyysisen toimintakyvyn tukemisessa korostui kuntoutuksen tehokkuus, 

oikea-aikaisuus sekä potilaan jäljellä olevan toimintakyvyn huomioiminen. Kun-

toutuksen mahdollisimman nopean aloittamisen kuvattiin ehkäisevän potilaan 

toimintakyvyn laskua sekä parantavan elämänlaatua. Fyysisen toimintakyvyn 

tukeminen oli tärkeää aloittaa mahdollisimman varhain, kun tarve oli katsottu 

tarpeelliseksi. Omaisten osallistuminen fyysisen toimintakyvyn tukemiseen oli 

sitä parempaa, mitä enemmän he saivat ohjausta ja tukea hoitajilta.

Yksilöllisyyden tukeminen sisälsi potilaan opastamista puolesta tekemisen si-

jaan, mukaan ottamista hoitoon ja potilaan yksilöllisyyden kunnioittamista. Ai-

neistossa korostettiin hoitajan osuutta potilaan tukijana ja omatoimisuuden oh-
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jaajana. Potilaiden annettiin suoriutua itsenäisesti toiminnoista voimavarojensa 

mukaan, jotka olivat edistämässä ikääntyneen terveyttä. Ikääntyneen kuulemi-

nen ilmeni heidän itsemääräämisoikeutensa kunnioittamisena sekä huomioon 

ottamisena toimintoja suunniteltaessa. Aineiston mukaan potilaan ja heidän 

omaiset pystyivät osallistumaan päätöksentekoon olemalla läsnä hoito- ja pal-

velusuunnitelmia tehtäessä.

Sairaanhoitajan mukaan iäkkäät potilaat voivat edistää omaa kun-

toutumistaan tunnistamalla oman aktiivisuuden vaatimuksen, toimi-

malla aktiivisesti ja työskentelemällä kuntoutumisen tavoitteen saa-

vuttamiseksi (Haapaniemi & Routasalo 2009, 38.)

Yksilön kokonaisvaltaiseen tukemiseen liittyi vahvasti myös potilaan omien voi-

mavarojen vahvistaminen. Vahvistamalla potilaan voimavaroja nähtiin terveyttä 

edistävä vaikutus ikääntyneen jaksamiseen ja itsestä huolehtimiseen. Hoitajan 

antama kannustus ja tuki auttoivat potilasta kuntoutumisessa.  Aineistosta nousi 

useaan kertaan esille potilaan kuulemisen ja keskustelemisen tärkeys. Kuule-

malla ja keskustelemalla potilaan kanssa  saatiin hänet tuntemaan itsensä ar-

vokkaaksi ja tarpeelliseksi hänen omassa kuntoutumisprosessissaan. Aineiston 

mukaan potilaan kuunteleminen ja huomioiminen oli hoidossa lähes yhtä tär-

keää kuin potilaan fyysisen toimintakyvyn tukeminen.

6.1.2 Yhteistyön kehittäminen

Aineistossa kuvattiin yhteistyöllä omaisten, hoitajien ja moniammatillisen tiimin 

välillä olevan vahvasti myönteinen vaikutus ikääntyneen terveyden edistämi-

seen. Yhteistyön merkitys nousi aineistosta useaan kertaan ja myös sen toteut-

tamisessa nähtiin kehitettävää. Kuulemalla ikääntyneitä ja heidän omaisiaan 

sekä ottamalla heidät mukaan hoitoon, saatiin kattava kuva ikääntyneen tar-

peista ja kuntoutuksen tavoitteista.  Eri ammattiryhmien asiantuntijuus teki hoi-

dosta laadukkaampaa.
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Aineistossa kuvattiin hoitajien välisen yhteistyön merkitystä ikääntyneiden ter-

veyden edistämisessä. Hoitajien yhteisillä työskentelytavoilla, yhteistyöhön si-

toutumisella sekä työyhteisön yhteisellä päämäärällä voitiin toteuttaa terveyttä 

edistävää hoitotyötä. Hyvällä hoitajien välisellä yhteistyöllä voitiin edistää ikään-

tyneen motivoitumista ja sitoutumista kuntoutukseen.  Aineiston mukaan mo-

niammatilisella yhteistyöllä saatiin hoidosta korkeatasoista. Ammattiryhmien vä-

linen tiivis yhteistyö ja yhteisesti asetetut tavoitteet tukivat terveyttä edistävää 

hoitotyötä. Kuntoutumista edistävät tavoitteet tulisi suunnitella yhteistyössä eri 

ammattiryhmien kanssa, jotta ikääntyneiden kokonaisvaltaisten tarpeiden huo-

mioiminen toteutuisi. Ammattiryhmien väliseen yhteystyössä tärkeää oli myös 

toimiva tiedonkulku asianomaisten välillä ja yhteneväinen työtapa.

Aineiston mukaan yhteistyö omaisten kanssa vaikutti myönteisesti potilaan elä-

mänlaatuun. Omaisten mukaan ottamista hoitoon ja päätöksentekoon pidettiin 

tärkeänä ja kuntoutusta edistävänä toimintana. Hoitajien tulisi tukea omaisia riit-

tävästi ja välittää heille tietoa, jolloin he voisivat toimia myös potilaan kuntoutu-

misen edistämisen hyväksi. Hoitajilla oli suuri merkitys myös omaisten lohdutta-

jina ja kuuntelijoina. Omaisten konkreettinen ohjaaminen auttoi heitä osallistu-

maan potilaan fyysisen toimintakyvyn tukemiseen myös kotioloissa. Vankka yh-

teistyö omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä antoi omaisille varmuutta toteut-

taa kuntoutusta edistävää toimintaa.

6.1.3 Hoitajien osaamisen kehittäminen

Hoitajien osaamisen kehittämiseen sisältyi neljä alaluokkaa, joita olivat hoitajien 

asenne, vastuullisen hoitotyön toteuttaminen, ammattitaidon kehittäminen sekä 

selkeä ja toimiva ohjaus.  Aineiston mukaan hoitajilta vaaditaan laaja-alaista 

osaamista toteuttaessaan ikääntyneiden terveyttä edistävää hoitotyötä. Asian-

tuntijuutta kuvattiin osaamisena, jonka hoitaja saavuttaa vasta täydennyskoulu-

tuksen ja työkokemuksen kautta..

Lähes kaikissa aineistoissa kuvattiin selkeän ja toimivan ohjauksen merkitystä 

ikääntyneiden terveyden edistämisessä. Onnistuneen ohjauksen kuvattiin pa-
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rantavan ikääntyneen elämänlaatua ja sitoutumista kuntoutukseen. Aineiston 

mukaan ikääntyneitä tulisi ohjata tasaisesti koko hoitojakson aikana, ettei vii-

meisenä sairaalassaolo päivänä tulisi kaikkea tietoa. Tasaisesti tulleen tiedon 

pystyy paremmin sisäistämään ja oppimaan, kun on mahdollisuus keskittyä yh-

teen asiaan kerrallaan. Myös ymmärrettävän kielen ja rauhallisen ohjaustilan-

teen kuvattiin parantavan ohjauksen sisäistämistä, joka vaikutti hoitoon motivoi-

tumiseen.  Aineiston mukaan potilaan terveysvalintoihin pystyttiin vaikuttamaan 

onnistuneella ohjauksella ja näin ollen edistämään ikääntyneen terveyttä.

Onnistuneella ohjauksella voidaan lisätä iäkkään ihmisen elämän-

laatua ja torjua hoitojakson jälkeen uhkaava fyysisten, psyykkisten 

ja sosiaalisten ongelmien kasaantuminen. (Hyttinen & Kanerva 

2011, 18).

Vastuulliseen hoitotyön toteuttamiseen kuului taustatietojen selvittäminen, joh-

donmukainen työtapa ja suunnittelu, ennalta ehkäiseminen, jatkohoidosta huo-

lehtiminen sekä hoidon jatkuva arviointi.  Aineistossa kuvattiin potilaan koko-

naisvaltaisen vastuunoton merkityksellisyyttä kuntoutumisprosessissa. Koko-

naisvaltaista vastuunottoa kuvattiin lähtötilanteen arviointina, tavoitteiden aset-

tamisena sekä vuorovaikutuksena ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa. 

Huolellinen hoitotyön suunnittelu ja toteutus olivat aineiston mukaan keskeinen 

osa ikääntyneiden terveyttä edistävää hoitotyötä ja se tulisi kuulua vahvasti hoi-

tajien ammatilliseen osaamiseen. 

Hoitotyö iäkkään potilaan kuntoutumisprosessissa vaatii aineiston mukaan hoi-

tajien oman työn jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Kehittämällä omaa ammatti-

taitoa ja osaamista saadaan uusinta tietoa hoitotyön eri menetelmistä, jotka voi-

vat olla edistämässä ikääntyneen terveyttä. Näin ollen hoidosta saadaan laa-

dukkaampaa ja ajankohtaisempaa.

Hoitajien asenteilla oli aineiston mukaan suuri merkitys ikääntyneiden terveyttä 

edistävään toimintaan. Hoitajan kannustava ja toivoa ylläpitävä asenne auttoi 

potilaan kuntoutumista. Innostunut ilmapiiri ja hoitajien yhteinen päämäärä aut-



26

toivat ylläpitämään kuntouttavaa työotetta työyhteisössä ja työyhteisön myöntei-

nen ilmapiiri motivoi myös potilasta hoitoon
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KUVIO 1. Sairaanhoitaja ikääntyneen terveyden edistäjänä.
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6.2 Ikääntyneiden terveyden edistämiseen liittyvät haasteet

Ikääntyneiden terveyden edistämisen keskeisimmiksi haasteiksi nousivat aineis-

tosta hoitajien ammattitaitoon, Ikääntyneisiin ja yhteiskuntaan liittyvät haasteet. 

Nämä kolme yläluokkaa muodostivat pääluokan yksilöön ja yhteiskuntaan liitty-

vät epäkohdat. Ammattitaidon puutteellisuus ja vähäinen koulutus, ikääntynei-

den omat asenteet ja yhteiskunnan resurssit olivat keskeisinä haasteina ikään-

tyneiden terveyden edistämiselle. 

6.2.1 Hoitajien ammattitaitoon liittyvät haasteet

Hoitajien ammattitaitoon liittyviä haasteita ikääntyneiden terveyden edistämises-

sä kuvattiin hoitajien riittämättömällä osaamisella  ja asenteella, ohjaukseen liit-

tyvillä epäkohdilla sekä yhteistyöhön liittyvillä haasteilla. Hoitajien puutteellinen 

tieto ja liian vähäinen omaisten ja potilaiden tukeminen olivat aineiston mukaan 

keskeisimmät hoitajien ammattitaitoon liittyviä haasteita. Aineistossa kuvattiin 

hoitajilla olevan osaamista ja tietoa, mutta aikaa ja asennetta puuttui.  Liian kii-

reinen työaika ja hoitajien torjuva asenne aiheutti omaisten ja potilaiden liian vä-

häisen huomioimisen. 

Hoitajat käyttivät luovia ratkaisuja kuntoutumista edistävässä hoito-

työssä, mutta aikaa kuntoutujan ja hänen läheistensä ohjaamiseen 

oli liian vähän (Mäntynen, Vehviläinen- Julkunen & Sivenius 2009, 

29).

Useammasta aineistosta nousi esiin myös hoitajien antaman ohjauksen puut-

teellisuus. Hoitajilla ei ollut tietoa tai taitoa riittävän ohjauksen ja ennalta ehkäi-

sevien ohjeiden antamiseen. Esimerkiksi kaatumisten ja uusien murtumien eh-

käisemisessä kuvattiin aineistossa olevan puutteita. Puutteita oli kaatumisriskiä 

lisäävien lääkkeiden saneerauksessa, liikunta- ja ravitsemusneuvonnassa, 

näöntarkastuksessa ja ympäristön riskitekijöiden läpikäymisessä. Myös siivous- 

ja ruokapalvelussa oli aineiston mukaan suuria puutteita.  Aineiston mukaan ter-
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veyden edistämisen haasteena oli omaisten ja potilaiden tunteiden ja pelkojen 

käsittely, johon omaiset ja potilaat kokivat saavansa liian vähän ohjausta. 

Aineiston mukaan suuri haaste terveyden edistämiselle oli yhteistyön toimimat-

tomuus. Yhteistyön onnistumisella potilaiden, omaisten ja hoitajien välillä on 

erittäin suuri merkitys hyvälle hoidolle. Jos yhteistyössä oli ongelmia tai tietokat-

koksia, niin potilaan hoito ei ollut yhtenäistä.   Haasteita aiheutti tavoitteiden laa-

timinen yhdessä omaisten kanssa. Haasteena oli aineiston mukaan myös hoita-

jien ja omaisten epäyhtenäiset toimintatavat potilaan auttamisessa. Hoitajien to-

teuttaessa kuntouttavaa työotetta, omaiset saattoivat tehdä potilaiden puolesta 

asioita, joita potilas olisi itsekin pystynyt tekemään. Tämä johtui yleensä siitä, 

ettei omaisilla ollut riittävää tietoa siitä, miten ikääntyneen terveyttä voitaisiin 

edistää. Hoitajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota omaisten ohjaukseen, jot-

ta he voisivat toimia yhteisymmärryksessä yhteisten tavoitteiden saavuttamisek-

si.

6.2.2 Ikääntyneisiin liittyvät haasteet

Ikääntyneisiin liittyviä terveyden edistämisen haasteina oli ikääntyneiden omia 

asenteita ja toimintakykyä horjuttavat tekijät. Aineiston mukaan ikääntyneet voi-

vat omalla asenteellaan vaikuttaa terveyden edistämiseen. Haasteeksi nousivat 

ikääntyneen omat tunteet ja asenteet. Asenteita horjuttavia tekijöitä oli katke-

ruus yhteiskuntaa, omia lapsia ja koko elämää kohtaan ja se oli esteenä hoitoon 

sitoutumiselle. Hoitoon sitoutuminen oli merkittävä tekijä ikääntyneen terveyttä 

edistävässä toiminnassa. Hoitajien tulisi motivoida ja saada potilasta tuntemaan 

itsensä arvokkaaksi omassa kuntoutumisprosessissaan. Hoitoon sitoutuminen 

on yksi merkittävimmistä tekijöistä onnistuneen kuntoutuksen kannalta. Tervey-

den edistämisen haasteeksi nousivat myös pelon ja häpeän tunteet, jotka ilme-

nivät avun pyytämisen vaikeutena ja pelkona toisten autettavaksi jäämisestä. 

Avun pyytämisen vaikeus oli heikentämässä ikääntyneen selviytymistä kotona 

ja näin huonontamassa elämänlaatua.

Aineistossa kuvattiin toimintakykyä heikentävillä tekijöillä olevan vaikutusta 

ikääntyneiden terveyttä edistävään toimintaan. Ikääntyneiden masennus ja yksi-
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näisyys olivat yhteydessä toimintakyvyn heikkenemiseen sekä kotona selviyty-

miseen. Masennus ja yksinäisyys toivat haasteita myös ammattihenkilökunnal-

le. Masennuksen varhainen tunnistaminen ja oikeiden auttamismenetelmien 

käyttäminen vaativat hoitohenkilökunnalta laajaa osaamista ja ammattitaitoa, 

jota ei aineiston mukaan ollut riittävästi.  Masennus ja syrjäytyneisyys ovat yhä 

yleisempiä ikääntyneillä ja niiden tunnistaminen on erittäin tärkeää ja ajankoh-

taista. Aineistossa kuvattiin vanhuuden tuomien rajoitusten, kuten kuulon heik-

kenemisen ja ulkonäössä tapahtuvien muutosten vähentävän sosiaalista kans-

sakäymistä. Vanhuuden tuomat rajoitukset vähensivät ikääntyneen omaa arvos-

tusta itseään kohtaan ja näin myös elämänlaatu huononi. Vähäinen sosiaalinen 

kanssakäyminen nähtiin uhkana syrjäytymiselle, joka on nykypäivän suurimpia 

terveyttä uhkaavia tekijöitä.

6.2.3 Yhteiskuntaan liittyvät haasteet

Yhteiskuntaan liittyvät haasteet muodostivat kolme alaluokkaa, joita olivat re-

surssien vähäisyys, yhteiskunnan asenteet ikääntyneitä kohtaan ja ympäristön 

tuomat haasteet terveyttä edistävään toimintaan. Yhteiskunnan asenteet ikään-

tyneitä kohtaan olivat aineiston mukaan yhtenä esteenä terveyttä edistävälle toi-

minnalle. Vanhuksia arvostettiin vähän ja heitä pidettiin tarpeettomina. Yhteis-

kunta panosti työikäisiin ja kasvaviin nuoriin, koska he tulevat toimimaan nyky- 

yhteiskunnan hyväksi. Ikääntyneet nähtiin usein kalliina ja tarpeettomina yhteis-

kunnalle.  Yhteiskunnan torjuvat asenteet ikääntyneitä kohtaan vaikuttivat sii-

hen, että vanhusten hoitoon ei ollut riittävästi resursseja eikä ikääntyneitä kos-

keviin ongelmiin ollut riittävästi kiinnostusta hakea ratkaisuja.

Aineistossa resurssien vähäisyyttä kuvattiin hoitajien riittämättömällä määrällä. 

Hoitajien kiireen vuoksi ohjaukselle ja kuntoutusta edistävälle työotteelle ei ollut 

riittävästi aikaa. Aineistosta nousi vahvasti esille myös lääkärien rajalliset mah-

dollisuudet osallistua potilaan kuntoutukseen, ohjauksen antoon sekä kotikäyn-

teihin.  Tämä koettiin haasteena ikääntyneen terveyden edistämiselle. 
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Aineistosta kuvattiin terveyden edistämisen haasteiksi myös ympäristön muka-

na tulleita haasteita. Keskeisimmiksi haasteiksi nousivat palveluiden riittämättö-

myys ja pitkät välimatkat. Maaseudulla palvelut olivat kaukana ja julkista liiken-

nettä oli supistettu, mikä toi vaikeuksia itsenäisestä elämästä suoriutumiseen. 

Pienien kuntien terveyskeskusten ja muiden palveluiden siirtyminen isompiin 

kuntiin, vaikeutti terveyspalveluiden käyttöä ja itsenäisen elämän toteumista 

ikääntyneillä. Aineiston mukaan ympäristöön liittyvillä peloilla, esimerkiksi kyn-

nyksillä ja liukkaudella oli myös merkitystä ikääntyneen hyvinvointiin.

Vanhojen tilojen epäkäytännöllisyys kuten pitkät käytävät, pienet 

huoneet ja kaukana olevat wc tilat vaikeuttivat hoitajien kuntoutu-

mista edistävää toimintaa vaikeuttaen mm. asukkaiden apuvälinei-

den käytön tukemista (Vähäkangas, Noro 2009, 102).
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten vertailu

Opinnäytetyön tulosten myötä vahvistui teoriatiedoista muodostunut käsitys 

ikääntyneiden terveyden edistämisestä. Aineistossa korostuneet yksilön tukemi-

nen, yhteistyön kehittäminen ja hoitajien ammatillinen osaaminen nousivat esiin 

myös aiemmissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. Terveyden edistämisestä 

puhuttaessa tulisi Ikääntyneiden kohdalla ottaa huomioon sairauksien ennalta 

ehkäisyn lisäksi kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Ikääntyneiden tervey-

den edistämiseen vaikuttavat myös ympäristö, sosiaaliset suhteet, yksinäisyys 

ja yhteisyys sekä ravitsemus ja kaatumistapaturmat. (Lyyra, Pikkarainen & Tiik-

kainen 2007, 9‒11.)

Opinnäytetyön tuloksista noussut hoitajien ammatillisuuden kehittäminen, joka 

sisälsi hoitajien asenteet ja ammattitaidon kehittämisen tulivat esille myös Chec-

kowayn ja Minklerin tekemässä tutkimuksessa Ten principles for geriatric health 

promotion (1998). He korostivat tutkimuksessaan teoreettisen pohjan tärkeyttä 

ikääntyneiden terveyden edistämisen perustana. Tutkimuksessa kuvattiin riittä-

vän teoriatiedon puuttumisen olevan esteenä laadukkaalle hoitotyölle. (Checko-

way & Minkler 1998).

Opinnäytetyön tuloksista terveyden edistämisen haasteiksi nousivat ikääntymi-

sen mukana tulevat rajoitukset ja toimintakyvyn muutokset. Esimerkiksi kuulon 

heikkeneminen ja ulkonäössä tapahtuvat muutokset olivat riskinä ikääntyneiden 

arvostukselle itseään kohtaa. Ne vähensivät sosiaalista kanssakäymistä ja oli-

vat näin ollen riskinä syrjäytymiselle ja yksinäisyydelle. Ikääntymisen mukanaan 

tuomat rajoitukset heikensivät ikääntyneiden arvostusta itseään kohtaan. Myös 

Maire Vuotin tutkimus Pohjoissuomalaisten suurten ikäluokkien tulevaisuuden-

kuvat ikääntymisestään, hyvinvoinnistaan ja sosiaali- ja terveyspalveluistaan 

(2011) tukee näitä tuloksia. Ikääntymiseen tai vanhaan ikään liitettiin usein uhka 

itsemääräämisoikeuden menetyksestä, ihmisarvon menetyksestä tai hylätyksi 
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jäämisen kokemuksesta. Toimintakykyisen ja itsenäisen toimimisen kokemisen 

odotukset ovat lähes kaikille ikääntyneille merkityksellisiä. (Vuoti 2011, 90,93).

Tuloksista ei noussut haasteeksi ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyviä haas-

teita, vaikka se on kasvava ongelma ikääntyneillä ihmisillä. Tarkiaisen, Martikai-

sen, Laaksosen ja Valkosen (2011) tekemän tutkimuksen mukaan alkoholikuol-

leisuus on lisääntynyt merkittävämmin alimmassa tuloluokassa ja on näin vai-

kuttanut tuloluokkien välisen terveyserojen kasvuun. Tutkimuksen mukaan pie-

nituloisten terveysongelmiin puuttumalla voidaan kaventaa eri ikäluokkien väli-

siä terveyseroja. (Tarkiainen, Martikainen, Laaksonen & Valkonen 2011.) 

7.2 Opinnäytetyön luotettavuus

Opinnäytetyö toteutettiin mahdollisimman luotettavasti ja eettisesti noudattaen 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereitä. Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuuden kriteereiden avulla selvitetään kuinka totuudenmukaista tietoa tutki-

muksella on kyetty tuottamaan ja kuinka hyvin tutkittava ilmiö on tavoitettu. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 127;Janhonen & Nikkonen 2001, 36.) Näihin kriteerei-

hin kuuluu uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys (Kylmä & 

Juvakka 2007, 127). Lisäksi yksi luotettavuuden haaste on se, miten tutkija on-

nistuu pelkistämään aineistonsa sellaisiksi että se kuvaa tutkittavaa ilmiötä 

mahdollisimman luotettavasti (Janhonen & Nikkonen 2001, 36). Opinnäytetyön 

luotettavuuden haasteena oli pelkistää aineisto sellaiseksi, että mitään oleellista 

ei jäänyt pois ja kaikki oleellinen tuli huomioiduksi. Tutkimustoiminnan, tieteelli-

sen tiedon ja sen hyödyntämisen kannalta on erityisen tärkeää ja välttämätöntä 

arvioida tutkimuksen luotettavuutta (Kylmä & Juvakka 2007, 127).

Opinnäytetyön aikana keskusteltiin tutkimuksen kulusta ja näin ollen vahvistet-

tiin opinnäytetyön uskottavuutta. Työskentelemällä mahdollisimman tiiviisti ja te-

hokkaasti parannettiin työn uskottavuutta, mutta heikentävänä tekijänä tässä 

opinnäytetyössä oli lyhyt aika tutkittavan ilmiön kanssa.  Uskottavuudesta pu-

huttaessa tarkoitetaan tutkimuksen ja tutkimustulosten uskottavuutta. Opinnäy-
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tetyön tutkimustulosten on siis vastattava tutkimuksen kohteena olevien henki-

löiden käsityksiä tutkimuskohteesta. Tutkimuksen uskottavuutta voidaan vahvis-

taa monella eri tavalla.  Keskustelemalla tutkimuksen eri vaiheista ja tuloksista 

toisten samaa aihetta tutkivien ihmisten kanssa sekä olemalla tekemisissä riittä-

vän pitkän ajan tukittavan ilmiön kanssa voi näkökulman ymmärtää paremmin. 

Tutkimuksen uskottavuutta voidaan vahvistaa myös pitämällä tutkimuspäiväkir-

jaa, jossa kuvataan kokemuksia ja pohditaan valintoja ja näin ollen helpotetaan 

toiminnan tiedostamista. (Kylmä & Juvakka 2007, 128).

Vahvistettavuuden toteutumiseksi kaikki työn vaiheet ja menetelmät ovat rapor-

toitu työhön ja ovat kaikkien näkyvillä opinnäytetyössä. Vahvistettavuus liittyy 

koko tutkimuksen kulkuun ja se edellyttää tutkimusprosessin kirjaamista niin, 

että toinen tutkija voi seurata tutkimuksen etenemistä (Kylmä & Juvakka 2007, 

129; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Opinnäytetyön eri vaiheissa pyrittiin tiedos-

tamaan tutkijoiden omat asenteet ja niiden vaikutukset, jotta ne eivät vaikuttaisi 

tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin.  Refleksiivisyydellä tarkoitetaan tutkimuksen 

tekijän lähtökohtia ja omia asenteita tutkittavaa ilmiötä kohtaan. Puolueetto-

muus tutkimusta tehdessä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen tekijän 

on siis oltava puolueeton ja tietoinen omista näkökulmista ja arvioitava tutkimuk-

sen edetessä niiden vaikuttavuutta tutkimusprosessiin. (Kylmä & Juvakka 2007, 

129; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Opinnäytetyössä käytetty aineisto on julkista 

ja kaikkien saatavilla, joten sitä voidaan käyttää myös muihin tutkimuksiin. Tutki-

musten tulosten käyttämistä muissa vastaavissa tilanteissa kutsutaan siirrettä-

vyydeksi. Siirrettävyyden onnistumiseksi tutkimuksen tekijän on annettava riittä-

västi kuvailevaa tietoa tutkimuksen osallistujista ja ympäristöstä. (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 129).
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7.3 Opinnäytetyön eettisyys

Opinnäytetyön luotettavuuden kannalta on tärkeää toimia eettisesti ja pohtia 

omia valintojaan koko opinnäytetyö prosessin aikana. Opinnäytetyön aikana 

mietittiin ja keskusteltiin valinnoista ja päätöksistä eettisyyden näkökulmasta. 

Eettisten kysymysten epäonnistuessa koko tutkimuksen luotettavuus kärsii (Kyl-

mä & Juvakka 2007, 137; Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 12). Opinnäy-

tetyötä aloitettaessa pohdittiin aihetta myös eettisyyden kannalta. Onko oikein 

tutkia ikääntyneiden terveyden edistämistä ja siihen liittyviä haasteita. Aineisto 

koostui aikaisemmin julkaisuista lehdistä ja kaikkien saatavilla olevista lehdistä, 

joten erityisiä lupia aineiston käyttämiseen ei tarvittu. Eettisyyden kannalta pyrit-

tiin valitsemaan mahdollisimman korkeatasoinen ja laadukas aineisto. Aineis-

toksi valikoitui Hoitotiede ja Tutkiva Hoitotyö lehdet, jotka ovat tunnettuja ja ar-

vostettuja lehtiä sairaanhoitajien keskuudessa. 

Eettisten ratkaisujen pohtimisen tavoitteena on ihmisten kunnioittaminen, tasa-

arvoinen vuorovaikutus ja oikeudenmukaisuuden korostaminen. Eettisyyteen 

kuuluu myös kriittisyys vallitsevia käytäntöjä ja saatavilla olevaa tietoa kohtaan. 

Kriittisyys auttaa rakentamaan hyviä ammattikäytäntöjä ja niiden jatkuvaa ar-

viointia. Erityisen paljon eettisiä näkökulmia painotetaan Diakissa sen arvopoh-

jan ja koulutusohjelmien luonteen vuoksi.  Opinnäytetyö prosessissa eettisyys 

on tapa, jolla opinnäytetyön kanssa tekemisissä olevat henkilöt suhtautuvat työ-

hönsä, ongelmiin ja niihin henkilöihin, joiden kanssa ja joiden elämäntilanteesta 

tutkimusta tai kehittämistä tehdään. Aiheen valinta, tiedon hankinta, prosessista 

ja tuloksista puhuminen ja soveltaminen ovat tärkeitä vaiheita, joissa eettisyys 

näkyy. (Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 11‒12.)

Tutkimuksen tulosten luotettavuuden ja uskottavuuden kannalta tutkimus tulee 

suorittaa hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Opinnäytetyö to-

teutettiin eettisten ja hyvän tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. Tu-

lokset pyrittiin kertomaan tavalla, joilla ne tulkittiin, mitään vääristelemättä.  Tut-

kimuksen tekijän tulee olla rehellinen, noudattaa yleistä huolellisuutta ja tark-

kuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tulosten 

arvioinnissa. Tutkimusta tehdessä on käytettävä tieteellisen tutkimuksen mukai-
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sia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä 

olla avoin tutkimustuloksia julkaistaessa. Hyvän tieteellisen käytännön mukaista 

on myös kunnioittaa muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia sekä antaa heidän 

saavutuksilleen kuuluvaa arvoa. Tieteellisen tutkimuksen tulee olla hyvin suun-

niteltu, toteutettu ja raportoitu sekä tarvittavat vastuut ja velvollisuudet ovat 

määritelty kaikille osapuolille sopivalla tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukun-

ta 2011.)

7.4 Opinnäytetyön johtopäätökset

1. Ikääntyneiden mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota, jotta voitaisiin kehittää kokonaisvaltaista terveyttä edis-

tävää hoitotyötä

2. Henkilökunnan riittävä määrä ja toimiva yhteistyö ovat edellytyksiä kuntout-

tavan työotteen toteutumiselle

3. Yksilön ja yhteiskunnan asenteita tulisi kehittää niin, että ikääntyneet nähtäi-

siin tasavertaisina toimijoina yhteiskunnassa.

Hoitotiede ja Tutkiva Hoitotyö- lehdissä kirjoitetaan paljon siitä, miten hoitaja voi 

tukea ikääntyneen fyysistä toimintakykyä, mutta vähän ikääntyneiden masen-

nuksesta ja ikääntyneitä uhkaavasta syrjäytymisestä sekä niiden ennalta ehkäi-

systä. Ikääntyneiden masennus, syrjäytyneisyys ja mielenterveydelliset ongel-

mat ovat kasvamassa, joten vähäinen kirjoitus artikkeleissa ihmetytti.

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan päätellä, että kuntouttavalla työot-

teella on suuri merkitys tulevaisuuden näkymälle. Kuntouttavan työotteen edel-



38

lytyksenä on onnistunut yhteistyö potilaiden, hoitajien ja omaisten välillä. Kasva-

va ikääntyneiden joukko ja hoitajapula tuovat yhteiskunnalle suuria haasteita. 

Kuntouttavan työotteen avulla ikääntyneet voivat asua kotona itsenäisesti yhä 

pidempään ja tämä helpottaisi yhteiskunnan tuomia haasteita ikääntyneiden ter-

veyden edistämisessä. Kuntouttavan työotteen esteeksi nousi hoitajien kiire ja 

asenne. 

Yhteiskunnan asenteet ja riittämätön panostus ikääntyneiden terveyttä edistä-

vään toimintaan näkyivät riittämättöminä resursseina vanhusten hoidossa. 

Ikääntyneet kokivat että heitä ei nähty yhteiskunnassa tasavertaisina toimijoina 

eikä arvokkaina yksilöinä, jolloin myös ikääntyneiden terveyden edistämiseen 

panostaminen jäi vähemmälle. 

7.5. Jatkotutkimushaasteet

Opinnäytetyön tuloksissa korostui kuntouttavan työotteen merkitys ikääntynei-

den terveyden edistämisessä. Tulosten mukaan sairaanhoitaja voi edistää 

ikääntyneiden terveyttä yksilön tukemisella, yhteistyön ja hoitajien osaamisen 

kehittämisellä. Tuloksissa korostui myös ikääntyneen omatoimisuuden tukemi-

nen ja omien voimavarojen vahvistaminen. Näiden tulosten myötä nousi haaste 

jatkotutkimukselle aiheesta, kuinka paljon ikääntyneet tietävät itse terveyden 

edistämisestä ja sen merkityksestä ja miten he voisivat hyödyntää sitä omassa 

elämässään.
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LIITE 1

HOITOTIEDE LEHDET

Tekijä Vuosi Artikkeli Otos Tarkoitus Keskeisimmät 
tulokset

Pietikäi-
nen Sari, 
Heinonen 
Maarit, 
Karppi 
Pertti & 
Huusko M 
Tiina

4/
2003

Lonkkamurtu-
mapotilaiden 
leikkauksen 
jälkeinen hoito 
ja kuntoutus 
geriatrisella 
osastolla

65-vuotiaat 
ennen murtu-
maa kotona 
asuvat ikään-
tyneet. Poti-
laat olivat hoi-
dossa kah-
dessa eri 
osastossa, 
geriatrian 
osastolla ja 
terveyskek-
suksen sai-
raaloissa.

Tarkoituksena 
oli kuvat lonk-
kamurtumapo-
tilaiden leik-
kauksen jäl-
keistä hoitoa ja 
kuntoutusta 
geriatrisella 
osastolla.

Toiminnassa 
korostui laaja-
alainen potilaan 
tilan arviointi 
sekä eri am-
mattiryhmien 
välinen tiivis yh-
teistyö. Kuntou-
tus eteni joh-
donmukaisesti 
välitavoitteiden 
kautta kotiutu-
miseen.

Backman 
Kaisa.

3/
2005

Ikääntyneiden 
itsestä huolen-
pitoa vahvista-
vat, horjuttavat 
ja murtavat te-
kijät.

Tiedonantaji-
na oli n=10 
77-92-vuo-
tiasta.

Tarkoituksena 
on muodostaa 
teoreettinen 
malli vanhuu-
den itsestä 
huolesta pitoa 
vahvistavista, 
horjuttavista ja 
murtavista te-
kijöistä. 

Erilaiset men-
neisyyden ja 
nykyisyyden ko-
kemusten sisäl-
löt ovat van-
huuden itsestä 
huolestapitoa 
vahvistavia, 
horjuttavia ja 
murtavia tekijöi-
tä.

Nuutinen 
Hanna-
Leena & 
Raatikai-
nen Ritva

3
/2005

Omaisten osal-
listuminen hoi-
toon ja osallis-
tumiseen saa-
tu tuki vanhus-
ten pitkäaikai-
sessa laitos-
hoidossa

Omaisille 
n=611 tehty 
postikysely. 
Vastauspro-
sentti 58%.

Tarkoituksena 
on kuvata pit-
käaikaishoi-
dossa olevien 
potilaiden ja 
asukkaiden 
omaisten ar-
viointia siitä, 
miten he osal-
listuvat asuk-
kaiden ja poti-
laiden päivittäi-
seen hoitoon.

Tulosten mu-
kaan omaisilla 
oli enemmän 
halua, kuin tie-
toa , taitoa ja 
aikaa osallistua 
potilaan hoi-
toon. Hoitajien 
tuki ja omaisten 
voimavarat vai-
kuttivat myön-
teisesti omais-
ten osallistu-
mista potilaan 
hoitoon.
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Tekijä Vuosi Artikkeli Otos Tarkoitus Keskeisimmät 
tulokset

Routasalo 
Pirkko, 
Savikko 
Niina, Til-
vis Reijo & 
Pitkälä 
Kaisu.

3/
2005

Ikääntyneet 
suomalaiset 
maaseudulla ja 
kaupungissa.

Strukturoitu 
postikysely 
lähetettiin 
5722:lle, 75-
vuotta täyttä-
neille kotona 
asuville 
ikääntyneille

Tutkimuksen 
tavoitteena oli 
saada tietoa 
siitä, miten 
maaseudulla ja 
kaupungissa 
kotona tai pal-
velutalossa 
asuvat ikäänty-
neet henkilöt 
eroavat toisis-
taan erilaisten 
toiminnanva-
jausten ja avun 
tarvetta aiheut-
tavien riskiteki-
jöiden suh-
teen.

Tulosten mu-
kaan maaseu-
dulla asuvat oli-
vat vähemmän 
koulutettuja ja 
heillä oli hei-
kompi taloudel-
linen tilanne. 
Maaseudulla 
koettiin yksinäi-
syyttä enem-
män. Toiminta-
kyky oli maa-
seudulla asuvil-
la hieman hei-
kompi.

Juvani 
Satu, Isola 
Arja, Kyn-
gäs Helvi

1/
2006

Pohjoissuoma-
laisten ikäänty-
neiden koke-
muksia hyvin-
vointia tuke-
vasta symboli-
sesta ympäris-
töstään.

Haastateltiin 
n=39 Oulun 
ja Lapin 
alueella asu-
vaa ikäänty-
nyttä.

Tarkoituksena 
on kuvata ko-
tona asuvien 
Pohjois-suo-
malaisten 
ikääntyneiden 
hyvinvointia tu-
kevaa symbo-
lista ympäris-
töä.

Symbolisen ym-
päristön ideaali-
sia ominaisuuk-
sia tarkasteltiin 
kokemuksena 
hyvästä vanhe-
nemisesta, fyy-
siseen ympäris-
töön sidoksissa 
olevien tunte-
musten, arvos-
tusten ja pelko-
jen sekä hen-
gellisyyden ko-
kemusten avul-
la. Historialli-
suus näyttäytyy 
tuloksissa ikä-
luokille yhteisen 
historian sekä 
elämänhistorian 
merkityksenä 
ympäristön ko-
kemisessa.

Haapanie-
mi Hanne-
le, Routa-
salo Pirk-
ko, Arve 
Seija

4/
2006

Sairaanhoitajat 
ja perushoita-
jat iäkkään ai-
voverenkierto-
häiriöpotilaan 
kuntoutumisen 

Aineisto ke-
rättiin  n=16 
sairaan- ja 
perushoitajilta 
.

Tutkimuksen 
tarkoituksena 
on tunnistaa 
aivoverenkier-
tohäiriöpoti-
laan kuntoutu-

Tulokseksi nou-
si kuntoutumis-
ta edistäviä hoi-
totyön menetel-
miä ja viisi eri-
laista hoitota-
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Tekijä Vuosi Artikkeli Otos Tarkoitus Keskeisimmät 
tulokset

edistäjänä. mista edistäviä 
hoitotyön me-
netelmiä ja ku-
vata sairaan- 
ja perushoita-
jan toimintaa 
potilaan kun-
toutumisessa.

paa: koordinoi-
ja, tiedon anta-
ja, kanssakulki-
ja, kannustaja 
ja auttaja.

Isola Arja, 
Backman 
Kaisa, 
Saarnio 
Reetta, 
Kääriäinen 
Maria, 
Kyngäs 
Helvi

2/
2007

Iäkkäiden ko-
kemuksia saa-
mastaan poti-
lasohjauksesta 
erikoissairaan-
hoidossa

Haastateltiin 
n= 203 eri-
koissairaan-
hoidossa ol-
lutta vähin-
tään 65-vuo-
tiasta henki-
löä.

Tarkoituksena 
on kuvailla iäk-
käiden potilai-
den kokemuk-
sia saamas-
taan potilasoh-
jauksesta eri-
koissairaanhoi-
dossa.

Vähiten hyötyä 
ohjauksesta 
koettiin läheis-
tensä tiedon 
saantiin, poti-
laan omaa hoi-
toa ja kuntou-
tusta koske-
vaan päätök-
sentekoon sekä 
hoitoon osallis-
tumiseen ja si-
toutumiseen. 
Eniten hyötyä 
oli  myöntei-
seen asennoi-
tumiseen ja tie-
don määrän 
kasvuun.

Routasalo 
Pirkko, 
Mäkinen 
Birgitta, 
Pitkälä 
Kaisu.

5/
2007

Luopuminen 
ikääntyneiden 
henkilöiden 
ryhmäkeskus-
teluissa

Tutkimusai-
neisto koos-
tuu 180 päi-
väkirjasta, jot-
ka ryhmänve-
täjät ovat kir-
joittaneet 
ikääntyneiden 
yksinäisten 
ryhmätapaa-
misten jäl-
keen.

Tutkimuksen 
tavoitteena oli 
hakea vas-
tausta siihen, 
mistä asioista 
ikääntyneet 
ovat kokeneet 
ja kokevat luo-
pumisen ja mi-
ten erilaisista 
asioista luopu-
minen ilme-
nee. 

Ryhmien pu-
heissa tuli esille 
monenlaisia 
ikääntyvien luo-
pumisen aihei-
ta. Osa hyväk-
syttiin ja osaan 
suhtauduttiin 
pelon ,katke-
ruuden ja surun 
tuntein. Mitä 
enemmän tie-
detään ja ym-
märretään 
ikääntyneiden 
kokemuksia 
luopumisessa, 
sitä paremmin 
voidaan ennalta 
ehkäistä yksi-
näisyyden ja 
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masennuksen 
kokemuksia 
sekä tukea 
ikääntyvien luo-
pumisiin sopeu-
tumista.

Mäntynen 
Raija, 
Vehviläi-
nen-Julku-
nen Katri, 
Sivenius 
Juhani.

1/
2009

Kuntoutumista 
edistävä hoito-
työ näkyväksi- 
terveydenhuol-
lon ammatti-
henkilöiden 
näkemyksiä ai-
vohalvauspoti-
laiden alkuvai-
heen jälkeises-
tä kuntoutuk-
sessa.

Yhdestä kun-
toutuskeskuk-
sesta ja kah-
desta ter-
veyskeskuk-
sesta haasta-
teltiin yhteen-
sä  n= 43 am-
mattihenkilöä.

Tutkimuksen 
tarkoituksena 
on tuottaa tie-
toa kuntoutu-
mista edistä-
västä hoito-
työstä sairaan-
hoitajan toi-
minnan näkö-
kulmasta aivo-
halvauspotilai-
den alkuvai-
heen (3-4kuu-
kautta sairasa-
tumisesta) mo-
niammatillises-
sa kuntoutuk-
sessa erilaisis-
sa toimintaym-
päristöissä.

Tulokset osoitti-
vat, että tervey-
denhuollon am-
mattihenkilöt pi-
tivät sairaanhoi-
tajan roolia ai-
vohalvauspoti-
laiden kuntoutu-
misprosessin 
tukijana merki-
tyksellisenä.

Haapanie-
mi Hanne-
le, Routa-
salo Pirk-
ko.

1/
2009

Iäkkään poti-
laan ja hänen 
omaisensa toi-
minta potilaan 
kuntoutumisen 
edistämisessä 
sairaanhoita-
jan näkökul-
masta

Aineisto ke-
rättiin sai-
raanhoitajilta 
( N=40) tee-
mahaastatte-
lulla.

Tutkimuksen 
tarkoituksena 
on kuvata sitä, 
miten sairaan-
hoitajan näkö-
kulmasta poti-
las itse ja hä-
nen omaisen-
sa voivat edis-
tää iäkkään 
potilaan kun-
toutumista.

Sairaanhoita-
jien mukaan iä-
käs potilas ja 
hänen omai-
sensa pystyivät 
monin tavoin 
aktiivisesti ja 
oma-aloitteises-
ti edistämään 
potilaan kuntou-
tumista.

Vähäkan-
gas Piia, 
Noro Anja

2/
2009

Osastonhoita-
jana pitkäaikai-
sessa laitos-
hoidossa- ku-
vaus lähijohta-
misen sisällös-
tä kuntoutu-
mista edistävil-
lä osastoilla

Osastonhoi-
tajille n=14

Tarkoituksena 
on tuottaa tie-
toa kuntoutu-
mista edistä-
vän hoitotyön 
johtamisesta 
pitkäaikaises-
sa laitoshoi-
dossa lähijoh-
tajien kokema-

kuntoutumista 
edistävän osas-
ton tunnuspiir-
teinä toimiva 
työyhteisö, toi-
mintaympäristö 
ja kuntoutumis-
ta edistävä hoi-
totyö.
Osaston johta-
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na. misen sisältö 
muodostui 
mahdollisuuk-
sien näkemi-
sestä, itsetunte-
misesta, integri-
teetistä, avoi-
mesta kommu-
nikaatiosta, op-
pimisen tukemi-
sesta, arvostuk-
sesta sekä toi-
minnan suunnit-
telusta ja tulos-
ten seurannas-
ta.

Kuusela 
Marja. 
Hupli Mai-
ja, Jo-
hansson 
Kirsi, Elo-
ranta 
Sini& Pirk-
ko Routa-
salo

2/
2010

Moniammatilli-
nen osaami-
nen iäkkään 
kotihoidon 
asiakkaan fyy-
sisen toiminta-
kyvyn tukemi-
sessa.

Aineisto ke-
rättiin n=25 
länsisuoma-
laisen kotihoi-
don ammatti-
henkilöltä.

Tarkoituksena 
on kuvata mo-
niammatillista 
osaamista ja 
sen toteutu-
mista iäkkään 
kotihoidon 
asiakkaan fyy-
sisen toimnta-
kyvyn tukemi-
sessa.

Moniammatilli-
nen osaaminen 
koostui yhteis-
työosaamisesta 
ja tieto-taidosta 
fyysisen toimin-
takyvyn tukemi-
sessa. Yhteis-
työosaamises-
sa ilmeni puut-
teita. Toiminta-
periaatteina ko-
tihoidossa oli 
kuntouttava 
edistävä toimin-
ta. 
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LIITE 2

TUTKIVA HOITOTYÖ- LEHDET

Tekijä Vuosi Artikkelin 
nimi

Otos Tarkoitus Keskeisimmät 
tulokset

Routasalo, 
Pirkko; 
Arve, Sei-
ja; Aarnio, 
Martia; 
Saarinen, 
Tuula

1/
2003 
vol.1

Sairaanhoi-
tajien ja pe-
rushoitajien 
hoitotyö iäk-
kään poti-
laan kuntou-
tumisen 
edistämises-
sä

10 sairaan-
hoitajaa ja 
8 perushoi-
tajaa. 

Tarkoituksena 
oli kehittää sai-
raanhoitajien ja 
perushoitajien 
toteuttamaa hoi-
totyötä iäkkään 
potilaan kuntou-
tutmisprosessis-
sa perustason 
erikoissairaan-
hoidon osastolla

Sairaan- ja pe-
rushoitajien toi-
minta muuttui 
potilaan tervey-
den ja toiminta-
kykylähtöisyy-
den arvioinnis-
sa, hoitotyön ta-
voitteellisuudes-
sa ja moniam-
matillisessa yh-
teistyössä sekä 
hoitajien pää-
töksen teossa, 
kuntoutttamista 
edistävässä 
työotteessa ja 
sitoutumisessa 
potilaan kuntou-
tumisen edistä-
miseen

Laapotti- 
Salo, 
Anne; 
Routasalo, 
Pirkko

1/
2004 
vol.2 

Iäkkään po-
tilaan tieto 
omasta sai-
raudestaan, 
hoidostaan 
ja kotiutu-
missuunni-
telmastaan

17 vähin-
tään 70-
vuotiasta 
sairaalapo-
tilasta

Tarkoituksena 
selvittää mitä iä-
käs potilas tie-
tää omasta sai-
raudestaan, hoi-
dostaa ja kotiu-
tussuunnitel-
mastaan

Tulosten mu-
kaan potilailla 
oli tietoa sairau-
destaan ja lääk-
keiden tarkoi-
tuksestaan, 
mutta lääkkei-
den haittavaiku-
tusta ja hoito-
jaksoilla teh-
dyistä lääkityk-
sen muutoksis-
ta ei ollut tietoa.

Klemola, 
Annukka; 
Nikkonen, 
Merja; Pie-

3/
2005

Elämä hoito-
kodissa-
Haastattelu- 
tutkimus 

14, 76.96 
vuotiasta 
henkilöä 
Keski- ja 

Tarkoituksena 
oli selvittää hoi-
topaikkaa koto-
na odottavien 

Vanhusten toi-
veet liittyivät 
asuinympäris-
töön, sosiaali-
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tilä, Anna-
Maija; 
Hautala-
Jylhä, Pir-
jo-Liisa

vanhusten 
toiveista

Pohjois 
Pohjan-
maalta, 
joilla ei ol-
lut demen-
toivaa sai-
rausta. 

vanhusten toi-
veita elämäs-
tään uudessa 
asuinpaikassa

siin suhteisiin, 
ajankuluun, te-
kemiseen ja it-
semääräämisoi-
keuteen. 

Pietilä, An-
na-Maija; 
Varjoranta, 
Pirjo; Mat-
veinen, 
Mari

3/
2009 

Perustervey-
denhuollon 
henkilöstön 
näkemyksiä 
terveyden 
edistämises-
tä - arvope-
rustasta toi-
minnan ke-
hittämiseen

23 erään 
sosiaali- ja 
terveys-
keskuksen 
avohoidon 
terveyden-
huollon 
ammatti-
laista

Tarkoituksena 
kuvailla perus-
terveydenhuol-
lon henkilöstön 
näkemyksiä ter-
veyden edistä-
misen arvope-
rustasta, päivit-
täisestä toimin-
nasta, terveyttä 
edistävää toi-
mintaa edellyt-
tävästä osaami-
sesta ja työn 
kehittämisestä.

Arvoperustassa 
korostui yksilöl-
lisen tarpeiden 
kokonaisvaltai-
nen huomioimi-
nen, voimavaro-
jen vahvistami-
nen ja asiak-
kaan itsemää-
räämis ja tie-
donsaantioi-
keus.

Hyttinen, 
Hanna; 
Kanerva, 
Anne-Ma-
ria

2/
2011

Iäkkään 
lonkkamur-
tumapoti-
laan ohjaus–
systemoitu 
kirjallisuus-
katsaus

9 valittua 
artikkelia

Tarkoituksena 
on kuvata iäk-
kään lonkka-
murtumapoti-
laan ohjausta ja 
sen tavoitteiden 
toteutumista

Sitoutumisessa 
oli puutteita ja 
kaatumien ja 
murtumien oh-
jaus ei ollut sys-
temaattista. 
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