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Laatu ilmenee Rekola-kodon asukkaiden jokapäiväisessä hoidossa. Henkilökunnalla on
yhteinen ajatus ja päämäärä, siitä millaista on vanhuksen hyvä hoito ja millaiseksi haluamme sen tulevaisuudessa kehittää. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kehittämistyön avulla omaisten mielipide Rekola-kodon asukkaiden saamasta hoidosta, ja oliko
muutosta tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana
Omaisten näkemyksiä Rekola-kodon laadusta kartoitettiin laatukyselyllä johon vastasi
78 omaista. Kyselylomake oli vastaava kuin vuonna 2006 toteutettu. Kyselyn tuloksia
verrattiin analyysissa toisiinsa. Omaistenilta kuului osana kehittämistehtävään. Tämä
kehittämistyö on työpaikkalähtöinen ja kuuluu osana Rekola-kodon laatutyöhön.
Omaiset olivat yleisesti tyytyväisiä vanhusten saamaan hoitoon Rekola-kodossa. Heistä
henkilökunta on työssään ystävällistä, asiallista ja he antavat riittävästi tietoa ja aikaa
omaisille. Henkilökunta suhtautuu arvostavasti vanhuksiin ja antaa heille huomiota.
Näin vanhus tuntee olonsa turvalliseksi.
Parannusta omaiset halusivat siihen, että henkilökunnalla olisi päivittäin enemmän aikaa
vanhuksille. Heidän toimintakykyään tulee tukea ja ulkoilemaan pitäisi päästä halutessa.
Vanhukselle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa. Omaisista on tärkeätä, että vanhusta hoitaa osaava ja ammatillisesti pätevä henkilökunta.
Kehittämistyön johtopäätöksenä voidaan todeta, että omaisten näkökulma hoitotyön
laadusta ja sen kehittämisestä on yhtenäinen viime vuosien vanhusten laitoshoidon ongelmakohdista puhuttaessa. Samoihin asioihin on kiinnitetty huomiota myös mediassa
ja julkisessa keskustelussa. Nykyisin ikäihmisten hoitoa ja palveluja ohjaa sosiaali- ja
terveysministeriön laatusuositus. Viime viikkoina eduskunnassa on keskusteltu vanhustenhoidon laista. Toiveena on, että laki astuisi voimaan ja samalla poistaisi keskeisimmät ongelmakohdat.

______________________________________________________________________
Avainsanat: Laatu, vanhus, ikäihminen, omainen, Rekola-koto, laitoshoito.
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______________________________________________________________________
Quality is apparent in the everyday care of residents of the Rekola Home. The personnel
have a common idea and goal regarding what good care of the elderly is like and how
we would wish to develop it in the future. The purpose of the study was to ascertain
through development work the relatives’ opinions of the treatment received by the residents of the Rekola Home and whether there had been any change in the last two years.
A quality questionnaire was distributed to relatives of residents of the Rekola Home and
78 responses were received. This questionnaire was comparable to that distributed in
2006 and the results were compared against each other. The development tasks also
included an evening occasion for relatives. This development work emanates from the
workplace and forms part of the quality work of the Rekola Home.
The relatives were by and large satisfied with the care provided by the Rekola Home.
They reported that the personnel were friendly, behaved appropriately at work and offered relatives sufficient information and time. The personnel were respectful towards
the old people and gave them attention. This way an old person feels secure.
The relatives hoped for an improvement in that the personnel might have more time for
the elderly people on a daily basis. Their functioning ability should be supported and
they should be able to go out if they wanted to. Old people should have a say in their
own care. The relatives reported that it was important that an old person be cared for by
skillful and professionally competent personnel.
The conclusion drawn from the development work is that the views of relatives on the
quality and further development of the caring work are consistent as regards the problematic issues raised in recent years about the care of the elderly. These same issues
have been addressed in the media and in public debate. Nowadays the care of the elderly is directed by the quality recommendation of the Ministry of Social Affairs and
Health. In the last few weeks Parliament has debated legislation on the care of the elderly. It is hoped that the legislation will be passed thereby removing the main problems.
______________________________________________________________________
Keywords: quality, old person, senior citizen, relative, Rekola Home, institutional care.
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1 JOHDANTO

Ikääntyneiden määrä kasvaa maailmassa. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 Suomessa
on yli 65-vuotiaiden osuus n. 24 % väestöstä (Molander & Multanen 2002,23). Vanhusväestön jatkuva kasvu edellyttää panostusta vanhusten hyvään terveyteen ja sen ylläpitämiseen. (Noppari 2005,3.) Ikäihmisistä valtaosa elää itsenäisen elämän tarvitsematta
apua tai hoivaa. Iän myötä tulevat sairaudet ja avuntarve. Hoitolaitosta valittaessa kriteerinä on löytää mahdollisimman oikeanlainen hoitopaikka huomioiden asiakkaan hoidon tarve ja ikä. Taloudellisesti on merkittävää, missä asiakasta hoidetaan, sillä eri laitosten hoitopäiväkustannuksissa on suuria eroja. Tämä on suuri haaste kunnille, sillä
ikääntyvien määrän kasvu ja tiukka taloudellinen tilanne on haastava yhtälö.
Kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus saada hyvää ja hoitoa ja palvelua niitä tarvitessaan. Edellä mainittu tavoite on julkilausuttu sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Periaatteen
toteutumista on viime vuosina voimakkaasti kritisoitu. Julkisissa keskusteluissa ja kannanotoissa on paneuduttu kielteisiin näkökulmiin. Pitkäaikaishoidon taso laitoksissa on
erityisesti ollut omaisten huolenaihe. Omaiset ovat antaneet negatiivista palautetta varsinkin vanhusten laitoshoidosta. Laitoshoito on vaativaa, sillä hoidettavat vanhukset
ovat yhä enemmän monisairaita ja huonokuntoisia. Heidän hoitonsa edellyttää hoitajien
laaja-alaista asiantuntemusta. (Noro 2005,17.) Pitkäaikaishoidossa valtaosalla (n.90 %)
asiakkaista on jonkin tason kognition alenema ja noin puolella terveyskeskuksien ja
vanhainkotien asiakkailla on dementoiva sairaus (Lehtoranta, Luoma & Muurinen
2007,11). Tulevaisuudessa tavoitteena on, että pitkäaikaishoitoa ei enää järjestetä sairaalamaisissa olosuhteissa vaan ikäihmisten omien toiveiden mukaisesti hoivakodeissa ja
tehostetuissa palveluasumisyksikössä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008,4).
Vuonna 2001 Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto julkaisi ensimmäisen
ikäihmisten laatusuosituksen, jonka mukaan Kangasalan vanhushuollon strategia ja toimenpideohjelma 2010, ”Hyvä vanhuus 2000- luvulla” tehtiin. Uusi laatusuositus ilmestyi 2008. Tavoitteena Sosiaali- ja terveysministeriö laatusuosituksessa (2008) on edistää
ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia, kaventaa ikääntyneiden terveys- ja hyvinvointi
eroja sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Laatusuositus on tarkoitettu kun-
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tien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle arvioinnin välineeksi ja ikääntyvien
palvelujen kehittämiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008,10.) Syksyllä 2009 valmistuu Kangasalan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma
2010–2002, ” Turvallinen vanhuus Kangasalla”.
Tämä opinnäytetyö on työpaikkalähtöinen ja on osa Rekola-kodon laatutyön kehittämistä omaisnäkökulma huomioiden. Rekola-kodossa on laatutyötä tehty vuodesta 2002
lähtien. Tutkimus sisältää Rekola-kodon omaisille lähetetyn laadullisen kyselyn, jonka
tuloksia on verrattu vuoden 2006 laatukyselyyn. Vastausten perusteella on mietitty kehittämisen kohteet osastoittain osastokokouksissa ja Rekola-kodon yhteiset kehittämisen
kohteet laaturyhmässä. Keinojen avulla on tarkoitus asukkaiden hoidon laadun ja palvelun kehittämiseen omaisnäkökulma huomioiden.
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA TEHTÄVÄ

Laitoshoidon tavoitteena on tukea ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista huomioiden heidän toimintakykynsä (Noppari 2005,3).
Hoitolaitoksissa vastuussa laadusta ei ole yksi työntekijä tai osasto, vaan se on koko
organisaation laajuinen asia ja koskee kaikkia (Kujala 2003,56).
Laatu on osa Rekola-kodon asukkaiden jokapäiväistä hoitoa. Hoidossa huomioidaan
asukaslähtöisyys ja toteutetaan Rekola-kodon toimintaperiaatteita, jotka kunnioittavat
vanhuksen yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta, sekä tukee jäljellä olevia voimavaroja. Henkilökunnalla on jo olemassa yhteinen ajatus ja päämäärä, siitä millaista on hyvä
hoito nyt ja millaiseksi haluamme sen tulevaisuudessa kehittää. Rekola-kodossa on ollut
käytössä omahoitajajärjestelmä yli kymmenen vuotta. Tulevaisuudessa on hoitotyön
haasteena paneutua omahoitajuuden kehittämiseen ja yksilövastuiseen hoitotyöhön, joka
Rekola-kodon osastojen laatutyö vuonna 2009.
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa omaisten mielipide Rekola-kodon hoidosta.
Kehittämistyön avulla tulevaisuudessa Rekola-kodossa tehdään laadukkaampaa hoitotyötä. Omaisten mielipide on tärkeä, sillä he ovat useasti ainoita kontakteja laitoksen
ulkopuolelle. Omaisilta saadaan tietoa vanhuksesta ja hänen elämänkerrastaan. (Mustajoki 2000,8.) Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä viime vuosina on puhuttu paljon vanhusten hoidosta ja pitkäaikaishoidon laadusta laitoksissa.
Kehittämistyön tehtävänä oli selvittää:
1. Miten Rekola-kodon omaiset kokevat oman vanhuksensa hoidon?
2. Millaista kehitystä on tapahtunut vuodesta 2006 vuoteen 2008?
3. Miten Rekola-kodon laatua tulevaisuudessa kehitetään?
Kehittämistyön toteutus sisälsi omaisille lähetetyn laatukyselyn. He vastasivat kyselyyn
marraskuussa 2008. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen laatukysely, joka oli tehty
aiemmin vuonna 2006. Osastoittain kyselyn vastauksista poimittiin kaksi tai kolme kehittämisen kohdetta, joita käsiteltiin osastokokouksissa. Laaturyhmä pohti Rekola-koton
yhteiset kehittämisen kohteet. Kehittämistyöhön kuului omaistenilta, joka järjestettiin
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14.5.2009 kahden osaston omaisille. Omaistenillassa omaisella kerrottiin laatukyselyn
tulokset ja heille oli mahdollisuus antaa palautetta suullisesti omaistensa hoidosta.
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

3.1 Rekola-koto
Rekola-koto on Kangasalan kunnan vanhainkoti, joka on perustettu vuonna 1890. Rekola-koto on kunnan omistama, sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinnassa oleva laitos.
Rekola-kodon toimintaa ja sen henkilökunnan oikeuksia ja velvollisuuksia säätelee
Kangasalan kunnan hallintosääntö sekä kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus.
Laitoshoidonjohtaja, joka on Rekola-kodon johtaja vastaa Rekola-kodon toiminnasta,
taloushallinnosta ja hankinnoista yhdessä hyvinvointipalvelujen talousjohtajan kanssa.
Osastonhoitajat vastaavat henkilöstöhallinnosta ja hoitotyön toteutuksesta ja sen kehittämisestä toimenkuviensa mukaan. Vanhushuollon sosiaalityöntekijä päättää asukkaan
ottamisesta Rekola-kotoon ja hoidosta perittävästä maksusta. Henkilökunnan kokonaisvahvuus Rekola-kodossa ja Rikun ryhmäkodissa on 100 työntekijää. (Rekola-koto
2008.)
Yhteiskuntalautakunta - tilaaja
Sosiaali- ja terveyslautakunta – tuottaja
Sosiaali- ja terveyskeskus
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Johtoryhmä

Koti- ja laitoshoitopalvelut
Sosiaalijohtaja

Laitoshoidon johtaja
Rekola-koto, Pentorinne

Osastonhoitaja
Osastot:
1,3,HPL,Päiväkeskus
Virike-kuntoutus

Hallinto ja talous
Hyvinvointipalvelujen
talousjohtaja
Vanhustyön
Sosiaalityöntekijä

Osastonhoitaja
Osastot:
2A, 2B,
Rikun ryhmäkoti

KUVIO1. Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallinto ja Rekola-kodon
johto.
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Rekola-kodossa hoidetaan runsaasti perushoitoa tarvitsevia vanhuksia, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa. Vanhukset ovat huonokuntoisia ja asumisaika on kuukausista useampiin vuosiin. Keskimääräinen hoitoaika vuonna 2007 oli 3,5- vuotta. Asukaspaikkoja on
yhteensä 110, josta lyhytaikaispaikkoja on 18 ja päiväkeskuspaikkoja 10. Asukkaina on
keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita vanhuksia. Muistisairaita asukkaita on sijoitettu joka osastolle. Vanhainkotiin kuuluu kolme pitkäaikaisosastoa, jotka ovat 2A, 2B ja
osasto 3. Osastolla yksi hoidetaan pitkäaikaispotilaiden lisäksi lyhytaikaisasukkaita.
Hopealampi on suljettu on 24-paikkainen osasto muistisairaille, jossa hoidetaan myös
lyhytaikaisasukkaita. Kotona asuvia vanhuksia tuetaan päiväkeskustoiminnalla, joka
toimii arkipäivisin. Omana talonaan on Rikun ryhmäkoti. Ryhmäkoti on 16 -paikkainen
tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa hoidetaan vammaisia ja muistisairaita vanhuksia. Rikun ryhmäkodin henkilökunta kuuluu Rekola-kodon johdon alaisuuteen.
Asukkaat maksavat hoitomaksua kunnalle, mutta ovat vuokrasuhteessa Kangasalan
kiinteistöpalvelulle. (Rekola-koto 2008.)

KUVA 1. Rekola-koto.

KUVA 2. Rikun ryhmäkoti.

Rekola-kodon toimintaperiaatteena on kunnioittaa vanhuksen yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta, sekä tukea jäljellä olevia voimavaroja. Tavoitteena on antaa asukkaalle
kodinomainen, viihtyisä ja turvallinen sekä virikkeellinen hoitoympäristö. Kaiken toiminnan päämäärä on vanhuksen hyvä ja tyytyväinen olo, arvokas vanhuus, kuulluksi
tuleminen. Rekola-kodon toiminnassa ovat läsnä vanhusyhteisön erityispiirteet:


ikääntymiseen liittyvän psyykkisen ja fyysisen taantuman kohtaaminen ja hyväksyminen



kuoleman läheisyyden hyväksyminen



omais- ja vanhussuhteiden auttaminen
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menneiden muistelu ja läpityöskentely



arkipäivän elämään elämisen laadun saaminen

(Kangasalan kunnan esite työntekijälle 2007.)
Osastoilla toteutetaan omahoitajajärjestelmää ja jokaiselle asukkaalle pidetään hoitosuunnitelma hänen tullessa Rekola-kotoon ja Rikun ryhmäkotiin. Hoitosuunnitelma
mahdollistaa yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen hoidon jokaisen vanhuksen kohdalla.
Lisäksi hoitosuunnitelma toimii työntekijöiden työvälineen. Hoitosuunnitelmaan kutsutaan lähiomaiset, omahoitaja, osastonhoitaja ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä, virikeohjaaja, kuntohoitaja, lääkäri sekä laitoshoidon johtaja. Pitkäaikaishoidossa omaiset ovat
mukana vanhuksen hoidon suunnittelussa. Samoin he voivat osallistua vanhuksen hoitoon mahdollisuuksiensa mukaan.
Hoitohenkilöstömitoitus on valtakunnallisen laatusuosituksen (2008) asteikolla Rekolakodossa keskivertotasolla, sillä hoitajien mitoitus on pitkäaikaisosastoilla 2A ja 2B 0,6
ja osastolla 3, Hopealammella ja osastolla yksi on 0,65. Rikun ryhmäkodilla on 0,58.
Valtakunnallisen laatusuosituksen (2008) mukaan henkilöstön vähimmäismäärä ympärivuorokautisessa hoidossa tulisi olla 0,5-0,6 hoitotyöntekijä / asukas. Korkeampi vaihtoehto (0,6) on suositeltavaa silloin, kun asiakkaalla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita. Samoin hoitoympäristön koko ja / tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeen. Hyvä mitoitus on 0,7-0,8 hoitotyöntekijä / asukas.
Siivoustyö eli laitosapulaiset eriytettiin omaksi ryhmäkseen joulukuussa 2007. Samalla
siivoustyö ulkoistettiin eli Rekola-koto ostaa siivouspalvelun liikekeskus Oksalta. Siivoustyön ulkoistamminen rauhoitti osastojen arkea ja hoidon laatu parani, sillä hoitajat
voivat keskittyä asukkaiden hoitamiseen.
Rekola-kodon hoitohenkilöstöllä on ammatillinen pätevyys ja kaikki vakinaiset toimet
on täytetty koulutetuilla hoitajilla. Sijaistarvetta varten Rekola-kodossa on oma sisäinen
sijaisjärjestelmä, johon kuuluu kaksitoista lähihoitajaa. Heistä neljä on vuosilomasijaisia
ja kahdeksaa hoitajaa voi käyttää lyhyisiin sairaslomiin. Sijaisjärjestelmä varmistaa useasti ammattitaitoisen ja tutun hoitajan sijaiseksi osastoille.
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Vuoden 2009 osastojen yhteisenä tavoitteena Rekola-kodolla on aloittaa yksilövastuinen hoitotyö. Rekola-kodon henkilökuntaa on käynyt kouluttamassa lehtori, THM Irja
Murtonen marraskuussa 2008 ja tammikuussa 2009. Koulutukseen osallistuivat vakituinen henkilökunta ja pitkäaikaiset sijaiset. Opintokäynteinä osasto 2B kävi tutustumassa
Valkeakosken terveyskeskuksessa ja osasto yksi Kustaan kartanossa Helsingissä. Koulutuksen tavoitteena oli, että viimeistään kahden vuoden kuluttua Rekola-kodon hoitajat
toteuttavat Pirkanmaalla kaikkein laadukkainta vanhuslähtöistä yksilövastuista hoitotyötä, josta tullaan ottamaan oppia ympäri Suomen.

3.2 Rekola-kodon laatu
Ikääntyvien laadukkaassa laitoshoidossa on huomioitava asukas, hoitoympäristö, henkilöstö ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät tekijät. Asukkaan toimintakyky ja palvelun tarve tulisi arvioida välittömästi. Hoidon tulee olla asiakaslähtöistä ja toiveet pyritään huomioimaan. Hoito toteutetaan yhteistyössä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Hoito perustuu toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään toimintaan. Hoitoympäristön
turvallisuuteen ja viihtyvyyteen panostetaan. Hoitohenkilökuntaa tulee olla riittävästi ja
heidän tulee olla ammattitaitoisia. Hoito on tavoitteellista, säännöllisesti arvioitu ja toteutetaan kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman ohjaamana. Hoito ja palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja hyviin käytöntöihin. (Luoma 2007,8.) Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ikääntyneiden laadun arvioinnissa korostuu omaisten rooli, sillä hyvin monella
vanhuksella on kognitiivisen toimintakyvyn vajaus, joka vaikeuttaa heidän kykyään
ilmaista itseään. Omaisilta hoitohenkilökunta saa arvokasta tietoa vanhuksen elämästä,
tavoista ja tottumuksista. Näin vanhuksia voidaan hoitaa yksilöllisesti. (Voutilainen
2004,20).
Rekola-kodon laatutyö on alkanut vuoden 2002 käyttösuunnitelmasta, johon kirjattiin
keväällä 2001 tavoitteena ”Vanhustyön sisällön kehittäminen – systemaattinen laadunhallintatyö käynnistetään” (Ojala 2003,4). Päätöksen seurauksena Rekola-kodon johtaja
Anna-Liisa Ojala aloitti Turun yliopiston ja Vanhustyön keskusliiton järjestämän laadunohjaaja-koulutuksen. Henkilökunta osallistui vuonna 2003 laatukoulutukseen, jota
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ohjasi laatukouluttaja Mirja Antila. Laatutyön erityisasiantuntija Tupu Holma puolestaan oli kouluttamassa 2004. Koulutukseen osallistui lähes koko Rekola-kodon henkilökunta. Keväällä 2003 perustettiin Rekola-kodon laaturyhmä. Laaturyhmään kuuluu Rekola-kodon johtaja, osastonhoitajat, sairaanhoitaja tai hoitaja, joka osastolta ja sosiaalityöntekijä. Rekola-kodon johtaja toimii ryhmän puheenjohtajana sekä ohjaa laaturyhmään toimintaa.
TAULUKKO1. Rekola-kodon laatutyöskentelyä osastoilla.
Laatutyö osastoilla

vuonna

Asiakaskarttatyö

2002

ITE-itsearviointi

2002 ja 2005

Henkilökunnan työaikaseuranta osastoittain

2003

Toiminta-ajatusten ja arvojen tarkastelu

2003

Laatukoulutusta henkilökunnalle
Laaturyhmän perustaminen

2003 ja2004

Tuotteistaminen

2004

Hoitopäivän kuvaus ja ideaalihoitopäivä – vertailua

2004 ja 2005

Prosessikuvaukset

2005 ja 2006

Kysely omaisille hoidon laadusta

2006 ja 2008

Osastojen kehitystehtävät

2007 ja 2008

Yksilövastuinen hoitotyö: Henkilökunnan koulutus
ja aloitus osastoilla

2008 ja 2009

Laaturyhmä kokoontuu edelleen kerran kuussa tai joka toinen kuukausi. Kokouksissa
käsitellään osastojen laatutehtäviä ja kootaan asioita yhteen. Tietyin välein osastot miettivät uuden kehitystehtävän osaston laatua ohjaamaan. Ennen uusia laatutehtäviään
osastot tekevät arvion onko heidän kehitystehtävä toteutunut käytännössä vai ei.
Osastoilla on ollut omat kehitystehtävänsä, jonka osaston henkilökunta on yhteisesti
osastokokouksissaan päättänyt. He ovat käsitelleet tehtävää Rekola–kodon johtajan kokoaman ohjeistuksen mukaan, jossa on neljä laatutyöskentelyn päävaihetta (Liite1).
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Tämä ohjeistus on tehty mukaillen laadun kymmenen kohdan kehittämisen mallia, joka
on syntynyt vanhusten laatuhankkeen tuloksena. Ohjeita noudattaen saadaan nostettua
esille hoidon ja palvelun jatkuva kehittäminen ja arviointi. (Holma 2003, 26–27.) Laadun kehittämistä ei voi nopeuttaa, sillä hitaasti kiiruhtaminen auttaa henkilöstöä pääsemään mukaan laatutyöhön. Ilman työyhteisön yhteistä oppimista ja kehittymistä ei laadunhallintajärjestelmää voi kokonaisuudessaan kehittää. (Holma 2003,71.)
Rekola-kodon yhteinen hoitotyön haaste vuodelle 2009 on yksilövastuinen hoitotyö.
Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen osastoilla syventää omahoitajajärjestelmää ja
antaa suunnan hoitotyön kehittämiselle. Jokainen osasto saa yksilöllisesti toteuttaa hoitotyötä, mutta hoitotyön pääperiaatteet, jotka ovat yhteiset koko Rekola-kodossa ohjaavat hoitotyön toteutumista. Rekola-kodon pääperiaatteena on hoitaa vanhus yksilöllisesti, kokonaisvaltaisesti, kodinomaisessa ympäristössä ja kuntouttavalla työotteella. Yksilövastuinen hoitotyö on osa Rekola-kodon hoitotyön laadun kehittämistä vuonna 2009.
Yksilövastuisen hoitotyön yksi keskeinen asia on asiakkaan hoitosuunnitelman tekeminen, jonka omahoitaja kirjaa potilastietojärjestelmään hoitoneuvottelun jälkeen. Hoitosuunnitelma on asiakaslähtöisen hoidon toteutuksen työväline, joka ohjaa hoidon kohdentamista ja tavoitteellista toteutumista. Hoitosuunnitelman avulla turvataan asukkaan
hoidon yksilöllisyys ja jatkuvuus. Tarkasti kirjattu ja ajan tasalla oleva hoitosuunnitelma
turvaa asiayhtenäisen hoidon, vaikka hoitajat vaihtuvat. (Voutilainen 2004,25,26.) Eli
hoitosuunnitelmaan tulee kirjata asukkaan tarpeet määrittely, hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi niin, että uusi hoitajan pystyy hoitosuunnitelman luettuaan asukasta
hoitamaan.
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4

VANHUSTYÖN LAATU

4.1. Laatu käsitteenä
Laatu on abstrakti käsite, eikä sillä ole yhtenäistä sisältöä. Laadulla tarkoitetaan jotain
hyvää ja tavoiteltavaa. Hyvä laatu ei synny itsestään. Kun ihmiset tekevät työtään, niin
syntyy laatua. Laadun säilyttäminen tai sen parantaminen vaatii panostusta työntekijöiltä, johdolta ja päättäjiltä. (Holma 2003,13.)
Laatu käsitteenä on vaikea hahmottaa, sillä laatu on moniulotteinen ja suhteellinen. Mitä
lähempänä moniulotteisuus ja suhteellisuus ovat toisiaan, sen parempi laatu on. (Lilrank
1999,19). Lillrankin (1999,6) mukaan tärkeimmät työkalut laatufilosofiassa ovat käsitteet, joita voidaan ilmaista sanoilla. Laatua alettaessa kehittää tapahtuu jonkinlaista
muutosta organisaation sekä yksilöiden toiminnassa. Laatu syntyy siten, että tarvitaan,
kokemuksia ja vanha tapa miten on toimittu. Lisätään ymmärrystä ja saadaan kehitettyä
uusia tapoja. Parempi tapa ja kehitys tuo aina laatua toimintaan.
Laadusta on useita määritelmiä. Laadunhallinta- ja laadunvarmistussanasto määrittelee
sen seuraavasti: Laatu (quality)”Niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon
perustuu organisaation, tuotteen, palvelun tai tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut
vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset. Vaatimukset voivat perustua lainsäädäntöön, määräyksiin, sopimuksiin tai erikseen määriteltyihin asiakkaiden tarpeisiin” (SFSISO 8402). Nykysuomen sanakirjan mukaan: ”Laatu (s.) Ne (olennaiset t. tilapäiset)
ominaisuudet, jotka kuuluvat jnk siksi, mikä se on, t. jotka olennaisesti kuuluvat jhk; se,
mikä antaa jllkk sen olennaisen leoman t. on omonaista jllk (yleensä t. jssk tietyssä suhteessa ); us. kvaliteetti, olemus, kokoomus, luonne.” J.M. Juran (1974) on sanonut laadusta:” Quality is fittness for use by the customer eli laatu on tuotteen sopivuus tarkoitukseensa asiakkaan kannalta” ja P.B. Crosby (1979) mukaan laatu on yhteensopivuus
vaatimusten kanssa. Garvin (1988) on kuvannut laatua liukkaana käsitteenä ”Quality is
an unusually slippery context, easy to visualize but exasperatingly difficult to define” eli
”laatu on epätavallisen liukas asia, helppo kuvata, mutta tuskallisen vaikea määritellä.”
(Koivula 2008.) Filosofi Esa Saarinen on oivaltanut, että laadun tekemiseen tarvitaan
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päätä (Head) ja käsiä (Hands) ja elämän laadun kannalta erityisesti sydäntä (Heart)
(Hokkanen 2006,175). Ei ole mitään tiettyä, lyhyttä määritelmää, jonka seurauksena
päästäisiin sopimukseen siitä mitä laatu tarkoittaa (Juran 1988,4).
Laadun määrittäminen ei ole helppoa. Laadun määritelmä riippuu arvoista, eri ryhmät
arvostavat eri asioita. Laadun määrittelyyn vaikuttaa se kenen näkökulmasta laatua tarkastellaan (Voutilainen 2004,16). Laadun määrittämisessä on kyettävä ottamaan huomioon asiakkaan näkökulma, vaikka taloudelliset ja hallinnolliset painotukset ovat tärkeitä
ja näkyviä. Laatu on jokaisen yksikön oma asia ja pitää miettiä tarkoin mikä meidän
organisaatiossa merkitsee laatua. Kun organisaation laadun vaatimukset täyttyvät, niin
silloin on kysymys laadusta.
Laadun parantaminen vaatii ajattelun muuttamista, joka on oppimisprosessin tulos.
Meillä kaikilla on tietoa ja kokemusta sekä meillä on vanha tapa toimia. Opimme uusia
asioita ja saamme ymmärrystä, joten meille tulee uusia tapoja ajatella ja alamme toimimaan uusien tapojen mukaa. (Hokkanen 2006,5.) Jos laatua ei arvioida, ei voida parantaa. Jos ei laatua paranneta, ei voi menestyä.

4.2 Palvelujen laatu
Laatu on aina kiinnostanut ihmisiä. Laatu ja laadun kehittäminen on tärkeä asia. Erilaisissa asioissa on pyritty parempaan ja mietitty keinoja sen saavuttamiseen. Jatkuvaa
parantamista voi tehdä mm. tekniikassa, kulttuurissa, urheilussa ja terveydenhuollossa.
Laadun kehittäminen ja laatuajattelu eivät tule vähentymään, sillä asiakkaat haluavat
tulevaisuudessa nähdä entistä parempia tuotteita ja saada parempaa palvelua. Haluamme
kehittää parempaa vuorovaikutusta, nähdä entistä parempia yhteisöjä ja kehittää yhteistyötä. (Hokkanen & Strömberg 2006,5, 12.)
Palvelujen laatu muodostuu palvelujen ominaisuuksista. Palvelujen ominaisuuksien
johdosta kuluttaja muodostaa itselleen käsityksen palvelun laadusta. Laatu on kolmen
eri komponentin funktio, jotka ovat profiili, tekninen laatu ja toiminnallisen laadun
funktio. Asiakkaan kokemana palvelun laadulla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat tekni-
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nen eli lopputulosulottuvuus ja toiminnallinen eli prosessiulottuvuus. (Grönroos
1989,88; 2001,100). Yritysten on omaksuttava palvelunäkökulma ja palvelukilpailussa
selviytymiseen vaatimuksena on osittain asiakas-, kilpailu- ja tekniikkalähtöinen. Asiakkaat ovat muuttuneet entistä valistuneimmiksi ja samalla ovat vaativampia. Haasteena
yrityksillä on käyttää tietoa ja taitoa niin, että asiakkaat saavat entistä asiakaslähtöisempää ja arvoa kasvattavampaa palvelua. (Grönroos 2001, 37–39.)
Kuluttajille teknillinen laatu on olennaista eli palvelu on teknisesti hyväksyttävissä.
Tärkeätä on myös toiminnallinen laatu eli miten tekninen laatu siirretään kuluttajille.
Monesti toiminnallinen laatukomponentti voi olla merkittävämpi kuin tekninen. Palveluyrityksen profiili on merkityksellinen laatukuvalle. Asiakas arvioi palvelun ostamista
osaksi ulkonäön ja maineen perusteella. Myönteinen profiili antaa hyväksynnän muiden
laatukomponenttien puutteille, jotka kuluttaja on valmis hyväksymään. Haluttaessa kehittää uusia palveluja tai muuttaa olemassa olevaa, tulee päättää, millainen laatutaso halutaan saavuttaa ja mikä on yrityksen profiili. Kehittelytyön päämääräksi esitetään teknillinen laatu eli se mitä asiakas saa ja toiminnallinen laatu eli se miten asiakas sen saa.
(Grönroos 1982,89; 2001,100–102.) Hoitotyössä teknillinen laatu voi olla mm. sitä, että
pitääkö lääkärin vastaanottoajat paikkaansa, onko palvelu tehokasta ja toimiiko tekniikka. Toiminnallinen laatu kuvaa millaista palvelua saamme. Kuullaanko minua, ja saanko informaatiota asioista.
Palvelun laatu on tärkeä asia yrityksille. Yritys hakee palvelun laadussa uusia haasteita,
parantaa palvelun nykytasoa, johon vaikuttavat asiakaskokemukset ja asiakkaiden odotukset. Asiakas on yritykselle arvokas resurssi, sillä asiakkaiden avulla ideoidaan uusia
muotoja palveluille. Omatoimisesti luova ja innovatiivinen henkilöstö vaikuttaa suuresti
yrityksen menestykseen. Työnjohdon tehtävä on valmentaa ja tukea henkilöstöä edistääkseen heidän työkykyä ja menestystä uralla. (Palveluorganisaatioiden toimintajärjestelmien piirteitä 2008.) Palvelu laatuun vaikuttavia tekijöitä, jotka ilmenevät asiakkaan
kokemana ovat seuraavat:


Palvelun luotettavuus, jolloin toiminta on luotettavaa ja johdonmukaista.



Uskottavuus, jolloin saavutetaan asiakkaan luottamus, toimitaan rehellisesti ja
asiakkaan etujen mukaisesti.
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Turvallisuus, huomioidaan vaarat, riskit ja poistetaan mahdolliset epäilyttävät
toimet.



Yhteydenoton tulee olla helppoa ja vaivatonta eli saavutettavuus.



Asiakkaan tarpeiden tiedostaminen eli asiakkaan ymmärtäminen on tärkeää,



Tulee olla pätevyys, että hallitaan tarvittavat tiedot ja taidot, mitä palvelutapahtumassa tarvitaan.



Viestintä toimii, pitää osata kuunnelle, ymmärtää asiakasta ja kielenkäytön tulee olla asiallista.



Tulee olla halu ja alttius palvella, pitää olla reagointialttius asioihin ja tilanteisiin



Kohteliaisuus käytöstavoissa, tulee olla huomaavainen ja ystävällinen, osata
asennoitua erilaisiin tilanteisiin.

Fyysisen ympäristön tulee olla kunnossa eli toimitilat ovat toimivat, siisti pukeutuminen ja huomioidaan muut asiakkaat. (Palveluorganisaatioiden toimintajärjestelmien piirteitä - Qualitas Fennica Oy 2008.)
Edellisessä kappaleessa mainitut palvelujen laatuun vaikuttavat tekijät voi hyvin rinnastaa Rekola-kodon hoidon laatuun ja yleensä sosiaali- ja terveyspalveluihin. On tärkeää,
että asukas kokee olonsa turvalliseksi, häntä kuunnellaan, kohdellaan kunnioittavasti
päivittäisissä toiminnoissa ja hän saa tarpeeksi ravintoa päivittäin. Laatua ovat asianmukaiset hoitovälineet ja toimivat apuvälineet. Fyysisen ympäristön tulisi olla viihtyisä ja
siisti.
Laadun suunnitellussa otetaan huomioon asiakkaiden erilaiset tarpeet ja vaatimukset.
ne tarpeet, joita asiakkaat eivät pysty ilmaisemaan ovat tärkeitä (Hokkanen 2006.32).
Ennen kuin voimme määritellä laadullisen suunnittelun, niin meidän tulee sopia mitä
tarkoitetaan sanalla ”laatu” (Juran 1988,4). Ensimmäinen askel laadun suunnittelussa on
määritellä keitä asiakkaat ovat (Juran 1988,33). Asiakkaiden tarpeita pystytään kartoittamaan kaupallisella alalla markkinointitutkimuksilla. (Hokkanen 2006,32). Hoitoalalla
tehdään asiakkaille tyytyväisyyskyselyitä ja kerätään asiakaspalautteita. Minä teen tutkimukseni osana kyselyn omaisille, jolla kartoitetaan heidän tyytyväisyyttä Rekolakodon hoidon laatuun ja kartoitetaan heidän vaatimuksia omaistensa hoitoon.
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Palvelun laadun keskeisiä tekijöitä ovat:


Uuden soveltaminen, jolloin huollon tarve vähenee.



Tarpeet ja odotukset liitettyinä asiakaskyselyt.



Luovuus, jolloin saadaan uusia ideoita ja positiivisia yllätyksiä.



Koulutus, johon liittyy osaamisen halu ja bencmarking tai parhaat käytännöt.



Luonnollisesti seuranta, siihen liitettynä reklamaatiot, toimitusvarmuus ja toimitusten täsmällisyys.

Kaikkiin edelle mainittuihin laadun osatekijöihin toiminnan laatu vaikuttaa ratkaisevasti. (Hokkanen 2006,36.) Toiminnan laatu on tärkeä hoitotyössä ja tavoite on, että
teemme sitä mahdollisimman hyvin. Asiakaskyselyt auttavat laadun parantamiseen.
Laatutyön toimintaa pitää arvioida tietyn välein, sillä ilman arviota emme tiedä onko
tavoitteet saavutettu sekä arvioidaan uudelleen kehittämisen tarpeet ja kohteet.
Palvelun optimaalista laatutasoa arvioitaessa on huomioitava yrityksen strategia ja asiakkaiden odotukset. Yritys voi pyrkiä olemaan markkinoiden paras ja palvella vaativia
asiakkaita. Tällöin yrityksen tulee herättää asiakkaissa odotuksia ja tuottaa erinomaiseksi koettua palvelua. Toinen yritys pyrkii tuottamaan heikkolaatuista ja edullista palvelua, jolloin kohderyhmänä ovat vaatimattomampi asiakasryhmä. Laatu koetaan hyväksi,
jos kokemukset ja odotukset vastaavat toisiaan. Vaatimuksen on aina hyväksytty laatu
eli laatu täyttää odotukset, muttei ylitä niitä. Hyväksytty laatu ei välttämättä aina riitä.
Yrityksen tulisi tavoitella hyvää laatua, jos halutaan asiakkaiden olevan palveluihin erittäin tyytyväisiä. Negatiivisena asiana hyvässä laadussa saattaa olla hintatason nousu. On
tärkeätä miten asiakas kokee palvelun. Asiakkaiden odotuksilla on ratkaiseva vaikutus
siihen miten laadukkaana he kokevat palvelun. Myönteisen kokemuksen asiakas muistaa ja kertoo siitä muillekin. Markkinoiden kannalta on parempi luvata vähemmän, jotta
yritys pystyy täyttämään lupauksensa. (Grönroos 2001,106,142–143.)
Qvretveit (1998) Luokittelee palvelun laadun asiakkaisiin, ammattilaisiin ja johtoon.
Palvelunlaatu jaetaan lisäksi rakenne-, prosessi- ja tulostekijöihin. Palvelun laatua arvioitaessa näitä tekijöitä tarkastellaan samanaikaisesti. Pitää siis arvioida muutakin kuin
tulosta eli laatu muodostuu näiden ”ketjusta”. Vaikutusten laatu riippuu siitä, miten laadukkaat ovat toiminnan rakenteet, resurssit ja prosessit. Rakenteiden arvioinnissa kiinni-
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tetään huomiota hoidon jatkuvuuteen, palvelujen integroitumiseen, yhteistyöhön, tiedonkulkuun, johtamiseen, laatukriteereihin, palveluyksikön määrällisiin ja laadullisiin
resursseihin. Prosessien arviointi kohdistuu hoito- ja palvelumenetelmiin, asiakaan ja
työntekijän vuorovaikutukseen, hoidon jatkuvuuteen ja prosessien ammatillisuuteen,
eettisyyteen ja laillisuuteen. Tuloksilla voidaan tarkoittaa vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi vaikutusta asiakkaan terveydentilaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Ammatillisen työn tuloksia ovat esimerkiksi työn ammatillisen kriteerien täyttyminen ja asiakkaan tyytyväisyys hoitoon ja palveluun. Johtamisen näkökulmasta tuloksellisuus näkyy rajallisten resurssien tehokkaalla käytöllä ja palvelujen jakamista
oikeudenmukaisesti. Kattavassa laadun arvioinnissa otetaan huomioon myös palvelujen
ei-toivotut tulokset, joita ovat esimerkiksi komplikaatiot tai asiakkaan elämänlaadun
heikentyminen. (Qvretveit 1998. )

4.3 Laatu vanhushuollossa

4.3.1 Laatu ikäihmisen hoidossa
Ikääntyneiden palveluissa laadusta puhuminen on vanha asia. Hoidon ja palvelun hyvä
laatu on kaikkien palvelun tuottajien tavoite. Pyrkimyksenä on laadun kehittäminen ja
arviointi, joka on uudempi asia. (Vaarama & Ylönen 2006,5.) Laatu on ominaisuus,
joka arkikielessä arvostetaan positiiviseksi. Laadukas vanhusten hoito ja yleensä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on laadun kehittämistyö sattumanvaraista ja
kokeilevaa. Kehittämistyötä on tehty, mutta kokonaisuus ei ole aina hallinnassa. (Holma
2003,6,7.) Hoitolaitoksissa hoidon laatu on yksi osa elämänlaatua. Asukkaiden tyytyväisyyttä mitattaessa hoidon laatu on subjektiivinen mittari, ja se vaikuttaa yleiseen
elämänlaatuun, sillä hoitokodit, hoidon laatu ja elämänlaatu liittyvät erottomasti toisiinsa. (Ejaz, Straker, Fox & Swami 2003, 447-458.)
Ikäihmisen hoito- ja palvelutoiminnan kehittämisessä toistuu strategioissa ja visioissa
samansuuntainen näkemys hyvä hoidon ja palvelun tavoitteissa (Luoma 2007, 7). Arvioitaessa hoitoprosesseja on kiinnitettävä huomiota tulokseen. Hoitoprosesseja tulisi tar-
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kastella arvioiden ja kehittää niin, että hoitoprosessi on vaikuttava ja odotusten mukainen asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Hoitolaitoksissa vastuussa laadusta ei ole yksi
työntekijä tai osasto, vaan se on koko organisaation laajuinen asia ja koskee kaikkia.
( Kujala 2003,56.)
Todennäköisesti vuonna 2050 joka kolmas ihminen maapallon väestöstä on yli 60vuotias. Meidän tulee ymmärtää, että tulevaisuuden yhteiskunta on myös vanhenevien
ihmisten. Vanhukset ovat ihmisiä, jotka ovat arvokkaita ja tarpeellisia yhteiskunnassa,
yhteisöissä ja perheissä. Vanhusväestön jatkuva kasvu edellyttää panostusta vanhusväestön hyvään terveyteen ja sen ylläpitämiseen. Tämä edellyttää laitospaikkoja ja kotiin
annettavien palvelujen lisäämistä ja tarkastelua. (Noppari 2005,3.) Ikäihmisten laitoshoito on pääosin julkista palvelua, jonka laatua ja määrää valvotaan lakien, asetusten,
suositusten, valtakunnallisten tavoite- ja toimintaohjelmien ja vastaavien sosiaali- ja
terveyspoliittisten asiakirjojen avulla. Laitoshoidon tavoitteena on tukea ikääntyneiden
hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista huomioiden heidän toimintakykynsä. (Luoma 2007,7.)
Viimeisen Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) palvelujen laatututkimuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa kokonaisuudessaan vanhusten hoidon laatu on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Tutkimuksessa käy ilmi, että laitoshoidon toimintatavat ovat
asteittain muuttuneet iäkkäiden toimintakyvyn säilyttämistä suosivaan suuntaan. Kuntoutumista edistävä hoitotyö on lisääntynyt ja uni- ja psykoosilääkkeiden käyttö on vähentynyt. Laitoksissa pitkäaikaishoidon tavoitteena tulisi olla laadullista hoitoa mahdollisimman taloudellisesti. (Iäkkäiden laitoshoidon laatu parantunut 10 vuodessa 2009.)
Tutkimuksen (Räty, Luoma, Mäkinen & Vaarama 2003) mukaan vanhusväestön kasvu
vuoteen 2030 edellyttää 1,9, % vuotuista kasvua käyttökustannuksissa, jos hoidonlaatua
nostetaan lisäämällä henkilöstön määrää. Lisäämällä henkilöstön määrä vastaamaan
laadukasta hoitoa, niin kustannukset nousevat 2,6 % vuodessa. (Räty, Luoma, Mäkinen
& Vaarama 2003,3.)
Kunnilta vaaditaan paljon uudistuksia ikäihmisten hoidossa, että pystytään vastaamaan
kaikkiin haasteisiin tulevaisuudessa. Tiedämme, että laitoshoito on vaativaa, sillä hoi-
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dettavat vanhukset ovat yhä enemmän runsaasti apua tarvitsevia (Noro, Finne-Soveri,
Björkgren, Vähäkangas 2005,17). Pitkäaikaishoidossa valtaosalla (n.90 %) asiakkaista
on jonkin tason kognition alenema ja noin puolella terveyskeskuksien ja vanhainkotien
asiakkailla on dementoiva sairaus (Lehtoranta ym. 2007,11). Laitoshoidossa olevien
hoito edellyttää hoitajien laaja-alaista asiantuntemusta. Hoitotyö on raskasta ja toiminta
haastavaa. (Noro 2005,17.). Lisäksi tulevaisuudessa haasteena ovat eri kulttuurit.
Suomessa ikäihmisten terveydenhuoltopalveluita tuottaa julkinen ja kasvavassa määrin
yksityinen sektori. Kaikki suomalainen terveydenhuoltokapasiteetti on otettava käyttöön
asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Julkinen palvelutuotanto tehostuu kun tilaaja
ja tuottaja eriytetään toisistaan. Tärkeätä on, että terveydenhuollon kaikkeen palvelutuotantoon, sekä yksityiseen että kunnalliseen luotaisiin kattavat laatujärjestelmät. Näin
voitaisiin taata asiakkaan ja kunnan oikeudet palveluja ostaessa. Kaikkien palveluntuottajien tulisi olla mukana saumattomassa tiedonhallinnassa ja, sillä näin suojattu potilastieto kulkisi palvelutuottajalta toiselle. (Ekroos 2004,236.) Ikäihmiset ovat valveutuneita
ja useimmat heistä haluavat laadukasta hoitoa. He haluavat olla vaikuttamassa omaa
hoitopaikkaa valittaessa. On tärkeätä, että heistä välitetään aidosti ja olemassa olevien
voimavarojen puitteissa annetaan heille parasta mahdollista hoitoa.

4.3.2 Laatu omaisten arvioimana
Omaisten huomioiminen asukkaan hoidossa on erittäin tärkeä. Heidän vierailut ovat
tärkeä osa pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille. He ovat useasti ainoita kontakteja
laitoksen ulkopuolella. (Mustajoki 2001,18.) Omaisilta saadaan tietoa vanhuksesta ja
hänen elämänkerrastaan. Elämäkerran tunteminen on hyvä alku kun alamme tekemään
hoitosuunnitelmaa, johon kirjaamme vanhuksen tapoja ja tottumuksia. Näin voimme
kunnioittaa esimerkiksi vanhuksen vakaumusta ja mieltymyksiä, vaikka hän itse ei enää
pysty niitä ilmaiseman.
Omaisia tulisi rohkaista hoitamaan omia vanhuksiaan omien resurssien mukaan. Mustajoen (2001) tutkimuksessa omaiset odottivat hoitohenkilökunnalta myönteistä asennoitumista ja että heidät toivotetaan tervetulleeksi vanhainkotiin. Vanhuksen ihmissuhtei-
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den hoitaminen, varsinkin läheisten on erittäin tärkeätä. Omaiset tulee vastaanottaa ystävällisesti ja heitä täytyy arvostaa ja rohkaista kulkemaan vanhuksen rinnalla. Vanhus
kokee itsensä arvokkaaksi, kun hänen omaistaan arvostetaan. (Molander & Multanen
2002,93.) Omaiset toivoivat tukea ja ohjausta, mutta heillä tulee olla mahdollisuus kieltäytyä omaisensa hoidosta. (Rautasalo 2001,8.) Omaiset saattavat olla hyvin väsyneitä
hoitamiseen, sillä omaishoitajana toimiin useasti oma aviopuoliso, joka monesti on itsekin iäkäs ja sairas. Kun paikka hoitolaitokseen vapautuu, niin monesti halutaan luovuttaa hoito ja vastuu hoitohenkilökunnalla. Hoitohenkilökunnan kuuluu olla omaisten ja
läheisten tukena.
Laadukkaaseen hoitoympäristöön kuuluu omaisten mielestä ammattitaitoinen ja riittävä
hoitohenkilöstö. Hoitohenkilökunnalla tulee olla erikoistietämystä lääkkeistä, hoitotarvikkeista ja tekninen tietämys apuvälineistä ja ymmärrys kuntoutuksen tärkeydestä.
Heidän toiminnan tulee olla vastuullista ja heidän tulee omata hyvät vuorovaikutustaidot. Työstä tulee nauttia ja pitää olla sitoutunut työhönsä. Hoitajien tulee huomioida
vanhus yksilönä ja ymmärtää asukas omana persoonallisuutena. (Mustajoki 2001,19.)
Persoonallisuudella on vaikutusta, kun hyvän hoitajan ominaisuuksia etsitään. Hoitaja,
jolla on lämmin ja ystävällinen hymy sekä empaattinen ja myönteinen asenoituminen
vanhukseen on hyvä hoitaja. Hoitajan tulisi olla saatavilla, kun omainen tai vanhus häntä tarvitsee ja tulisi olla aikaa keskusteluun. Hyvä hoitaja huomioi vanhuksen yksilönä
ja hoitaa häntä niin kuin haluaisi itseään hoidettavan. Vanhuksen ulkoisella olemuksella
on suuri merkitys. Ei pidä unohtaa vanhuksen persoonallisuutta, sillä vanhukselle voi
laittaa meikkiä ja koruja, sekä hänet voidaan pukea kauniista ja vanhus voi tuoksua hyvälle. Keskeinen osa hoidossa on vanhuksen psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioon ottaminen. (Mustajoki 2001,20–21) Joustavat vierailuajat laitoksissa mahdollistavat paremmin omaisten osallistumisen vanhusten hoitoon ja lisäävät kodinomaisuutta.
Laitoksen ilmapiirin tulisi olla hyvä ja lämmin ja sellainen, että omainen tuntee itsensä
tervetulleeksi mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Omahoitajuus on tärkeä osa vanhuksen hoitoa, sillä omahoitajuuden avulla voidaan lisätä omaisten ja hoitohenkilökunnan vuorovaikutusta. Omahoitajuus mahdollistaa yksilöllisen hoitosuhteen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen. Luottamuksen saavutta-
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minen omaisten kanssa on erittäin tärkeä, sillä luottamuksen avulla he uskovat, että heidän vanhukset saavat hyvää hoitoa. Omaisten kanssa on keskusteltava ymmärrettävällä
kielellä. Hyvän hoidon kannalta ovat tärkeitä keskustelut omaisten, vanhuksen ja hoitajien välillä. Hoitohenkilökunnan tulee tukea ja antaa neuvoja omaisille. (Mustajoki
2001,22.) Omaisille tulee tiedottaa vanhuksen voinnissa tapahtuvista muutoksista, sillä
on parempi olla aktiivinen yhteydenpidossa kuin passiivinen. Näin omaiset kokevat, että
hoitohenkilökuntaa aidosti kiinnostaa vanhuksen hyvinvointi ja uskaltavat kysellä hoitojaksolla heitä askarruttavista asioita.
Rekola-kodossa on sovittu, että omaisiin otetaan yhteyttä aina, kun asukkaan voinnissa
tapahtuu muutoksia. On omaisia, jotka haluavat, että pienistäkin muutoksista ilmoitetaan heille. Osalla Rekola-kodon omahoitajista on hyvin tiivis yhteydenpito asukkaan
omaisiin tai omainen on yhteydessä omahoitajaan hyvin aktiivisesti. On myös omaisia,
jotka eivät pidä yhteyttä omiin vanhuksiinsa ja osalla vanhuksilla ei ole lainkaan omaisia.
Laadukas vuorovaikutussuhde vanhuksen ja hoitajan välillä muodostuu siitä miten hoitaja kohtaa vanhuksen. Miellyttävä ja ystävällinen käytös, huumori ja hymy tuovat vanhukselle sekä omaisille turvallisen ja luottavaisen olon. Vuorovaikutussuhteessa tulee
aina muistaa vanhuksen kunnioittaminen, johon kuuluu huomioida vanhuksen mielipiteet jokapäiväisessä hoidossa, eikä vain paperilla. Omaisten kohtaaminen on laadukasta,
kun omaiset voivat pelkäämättä kohdata, lähestyä hoitajia ja he uskaltavat avoimesti
kysyä läheistensä asioista. (Mustajoki 2001,23.) Rekola-kodossa hoitoneuvotteluissa
tuodaan esille, että avoin ja rehellinen yhteydenpito on toivottavaa. On parempi kysyä
henkilökunnalta mieltä painavista asioita suoraan, sillä toisinaan asiat ovat väärinymmärretty.
Useat tutkimukset (Mustajoki 2001,100–101.) osoittavat, että vanhusten erilaisten sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen tulisi enemmän kiinnittää huomiota. Omaisten rooli on
tärkeä ja heidän vierailut ovat odotettuja. Heidän osallistuminen on tärkeätä vanhuksen
hoitoon ja elämään mahdollisuuksien mukaan, sillä he osaavat parhaiten täyttää vanhusten toiveet. Sosiaalisten suhteiden lisäksi erilaisten toimintojen ylläpitäminen on osa
hyvää hoitoa. Vanhainkotien toiminnan tulisi olla monipuolista ja toiminta tulisi suunni-
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tella vanhusten näkökulmasta. Hoitohenkilökunnan tulisi tukea vanhusten jäljellä olevia
voimavaroja ja löytää miellyttäviä toimintamuotoja.
Vanhukset odottavat lapsiaan ja ystäviään vierailulle. Vierailujen toteutumattomuus
aiheuttaa yksinäisyyttä. Yksinäisyys nähdään terveyden ja toimintakyvyn riskitekijänä
ja saattaa johtaa lisääntyneeseen avuntarpeeseen. Hoitajan rooli korostuu, sillä hän voi
auttaa omaisia ymmärtämään vanhuksen yksinäisyyttä ja näin vaikuttaa omaisten vierailuihin. Ikääntyessä uusien ihmissuhteiden solmimiset vaikeutuvat, sillä monet samanikäiset ovat niin huonokuntoisia, etteivät he pysty seurustelemaan keskenään. (Noppari
2005, 2.) Oman haasteen tuovat vanhukset, joilla ei ole lainkaan omaisia. Mahdolliset
vapaaehtoistyöntekijät ovat suuri ilo vanhukselle, jolla ei ole omaisia.

4.3.3 Laatu Kangasalan kunnan ikäihmisten hoidossa
Valtakunnallisen suosituksen (Kivelä 2001. Ikäihmisen hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus) mukaan Kangasalan kunta teki vuonna 2001 oman laatusuosituksen, jonka
nimi on “Hyvä vanhuus 2000-luvulla”. Se sisältää Kangasalan vanhushuollon strategia
ja toimenpideohjelma vuoteen 2010. Tämä suositus on ohjannut Kangasalan vanhuspalvelujen kehittämistyötä, joka löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta
( http://www.kangasala.fi/vanhushuollon strategia.pf. )
Kangasalan vanhushuollon keskeinen tavoite on antaa vanhuksen tarvitsema hoito oikeassa paikassa, huomioiden hänen terveyden tilansa. Tavoitteena on myös hoidonporrastus eli edetään porrastetusti kevyemmästä avuhuollon tukimuodoista kohti viime vaiheen pitkäaikaista laitoshoitoa. ( http://www.kangasala.fi/vanhushuollon strategia.pf.)
Kangasalan kunnan hoidonporrastuksen mukaan vanhuksille on tarjolla monipuolista
asumismuotoja, mutta ensisijaisesti tuetaan kotona asumista kotipalvelun tuella. Niille
vanhuksille, jotka tarvitsevat vain apua päivittäisissä toiminnoissa ja jotka eivät pysty
asumaan kotonaan on palveluasuntoja. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä tarjotaan
ympärivuorokautista hoitoa, joita Kangasalla on kunnan omistama ja useampia yksityisten omistamia. Laitoshoitoa on tarjolla vanhainkodeissa Rekola-kodossa Kangasalla ja
Pentorinteessä Kuhmalahdella, jossa hoidetaan pitkäaikaishoitoa tarvitsevia, joilla ei ole
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sairaalahoidon tarvetta. Terveyskeskuksessa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia. Hoitolaitosta valittaessa kriteerinä on löytää mahdollisimman oikeanlainen hoitopaikka huomioiden asiakkaan hoidon tarve ja ikä. Taloudellisesti on merkittävää missä asiakasta
hoidetaan, sillä eri laitosten hoitopäiväkustannuksissa on suuria eroja. Esimerkkinä
Tays:ssa maksaa noin 400€/vrk (sisätautiosastolla), Terveyskeskuksessa noin 150€/vrk
ja Rekola-kodossa noin 105€/vrk. (Koivisto 2009.)
Palvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnan tehtävänä on vastata valtakunnallisten linjauksien mukaisesti omien voimavarojensa rajoissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008,7). Uusi sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 luo kunnille isoja haasteita. Uusitussa laatusuosituksessa huomioidaan ikääntymispolitiikan ajankohtaiset valtakunnalliset linjaukset, laatusuositusten arvioinnin
tulokset, uusin tutkimustieto ja toimintaympäristön muutokset.
Tavoitteena Sosiaali- ja terveysministeriö laatusuosituksessa (2008) on edistää ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia, kaventaa ikääntyneiden terveys- ja hyvinvointieroja
sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Laatusuositus on tarkoitettu kuntien ja
yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle arvioinnin välineeksi ja ikääntyvien palvelujen kehittämiseen. Suosituksen strategiset linjaukset ovat laadun ja vaikuttavuuden
parantamiseksi jaettu kolmeen osa-alueeseen: ”1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelurakenteen kehittäminen, 2) henkilöstön määrä, osaaminen ja johtaminen,
3) asumis- ja hoitoympäristöt”. Kunnat ja yhteistoiminta-alueet voivat kehittää pitkäjänteisesti ikäihmisten palveluja yhteistyössä järjestöjen, seurakunnan ja yksityisten
palvelutuottajien kanssa. Suosituksessa painotetaan myös asiakkaan, omaisten ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008,
10.)
Kangasalan kunnan vanhushuollon uusi kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma on
suunniteltu kevään ja kesän 2009 aikana. Ajankohta oli erittäin sopiva, sillä Kangasalla
yhdistyi sosiaali- ja terveystoimi vuoden 2009 alusta. Uuden vanhushuollon strategian
lähtökohtana on ollut edellinen vanhushuollon strategia ja toimenpideohjelma, sekä sosiaali- ja terveyshuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE), Sosiaali- ja terveysministeriö Ikäihmisten laatusuositus 2008 ja Terveydenhuollon tuottavuusohjelma Pir-
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kanmaalla. Lisäksi kunnan omat suunnitelmat, joita ovat Kangasalan kunnan talouden
tasapainottamisohjelma 2009–2012 ja Palvelu strategian järjestäminen Kangasalla vuoteen 2015. Uusi Kangasalan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2010–2020 tarkastetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa syksyllä
2009, sekä kunnan hallituksessa ja valtuustossa. Tulevaisuudessa kerran valtuustokaudessa tullaan Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2010–
2020 tarkastamaan. Tavoitteena on arvioida ja ohjata Kangasalan kunnan tulevaa vanhuspalveluja. Toimenpideohjelmasta nostetaan esiin vuosittain talousarvion yhteydessä
siellä esitetyt kehitysehdotukset ja lisäresurssitarpeet valtuutettujen käsiteltäviksi. (Kangasalan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2010–2020,1-5.)
Uuden vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelman ja toimenpideohjelman päätavoite on
edelleen tukea vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään ja kehittää palveluja
asumisen tulemiseksi. Vanhushuollon toimintatapoja tulee uudistaa muutoksen aikaansaamiseksi. Tulevaisuudessa on huomioitava kehittyvä teknologia ja sen tuomat ratkaisut. Vanhuspalvelujen strategiset painopisteet vuosille 2010–2020 ovat seuraavat:
”1. Ennaltaehkäisevä työ ja kuntoutus. 2. Asuminen ja elinympäristö. 3. Kotihoitoa tukevat palvelut.4. Pitkäaikaishoito. 5. Henkilöstö ja johtaminen”. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelman ja toimenpideohjelman visio on ”Turvallinen vanhuus Kangasalla”. Tavoitteena on toimiva palveluketju, jossa huomioidaan palveluiden tehokas kohdentaminen, joka on oikean asiakkaan hoitamista oikealla paikalla oikeaan aikaan.
(Kangasalan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2010–
2020,13-14.)
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5 KEHITTÄMISTYÖN LÄHETYMISTAPA JA TOTEUTUS

5.1 Toimintatutkimus lähestymistapana
Toimintatutkimuksessa tutkitaan ihmisen toimintaa ja tuotetaan tietoa käytännön kehittämiseksi. Tutkimuksen avulla pyritään kehittämään käytäntöjä entistä paremmaksi järkeä käyttämällä. Yleisimmin toimintatutkimus on asiallisesti rajattu tutkimus- tai kehittämisprojekti. Tutkimuksen avulla suunnitellaan ja kokeillaan uusia toimintatapoja.
(Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007,16,17.)
Kurt Lewinin (1948) toimintatutkimuksellinen lähestymistapa perustuu ajatukseen, jonka mukaan sosiaalista todellisuutta voidaan paremmin ymmärtää, kun tutkimus yhdistetään todellisessa elämässä tehtävään muutokseen ja sen tutkimiseen. Yksi keskeisempiä
toimintatutkimuksen erityispiirteitä on se, että tutkittavat eivät ole passiivisena kohteena, vaan osallistuvat aktiivisesti muutos- ja tutkimusprosessiin. (Kuula 1999, 218 - 219.)
Toimintatutkimus eroaa muusta kehittämisestä siinä, että tutkimuksen tavoitteena on
tuottaa uutta tietoa ja saattaa tieto julkisesti arvioitavaksi. (Heikkinen ym.2007.30).
Toimintatutkimus on itsereflektiivinen tutkimuksen muoto. Tutkimukseen osallistuvat
käyttävät itsereflektiota sosiaalisissa tilanteissa parantaakseen omia tapojaan ja oikeutustaan pyrkiessään päämääräänsä sekä ymmärtääkseen paremmin omia käytäntöjään ja
tilanteita, missä ne ilmenevät. (Järvinen & Järvinen 2000, 130.)
Toimintatutkimuksella tavoitellaan käytännön hyötyä ja käyttökelpoista tietoa. Toisin
sanoen tuotetaan tietoa käytännön kehittämiseksi, jotta käytäntöjä voidaan kehittää järkeä käyttämällä. Tutkimuksen avulla suunnitellaan ja kehitetään uusia toimintamalleja,
toteutetaan muutoksia ja arvioidaan niitä. Teoriatietoa ja tätä käytännön kokemuksellista
tietoa yhdistämällä ratkaistaan ongelmia työyhteisöissä ja yritetään saada aikaan muutosta pyrkien kehittämään tutkimukseen osallistujien asiantuntemusta ja käytännöllistä
osaamista. (Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999,32; Kilkku 2007.)
Toimintatutkimus ei ole varsinainen tutkimusmenetelmä, vaan lähestymistapa. (Heikkinen ym. 2007,39.) Toimintatutkimuksen käytännöllinen lähestymistapa tarkoittaa sitä,
että tutkijat ja tutkimukseen osallistujat määrittelevät yhdessä ongelmat, niiden syyt ja
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suunnittelevat toimintaa ongelmien ratkaisemiseksi. (Paunonen & Julkunen 1997, 118 119.)
Alla olevassa kuviossa on kuvattuna toimintatutkimuksen eteneminen jatkuvana spiraalimaisena prosessina.

KUVIO 2. Toimintatutkimuksen sykli (Mukailtu Heikkinen ym. 2007,79).
Syklisyys kuuluu toimintatutkimukseen. Useiden peräkkäisten kokeilu- ja suunnittelusyklien avulla hiotaan toimintaa. Näistä muodostuu etenevä spiraali, joka on muodostunut kokeilujen ja tutkimuksen vuorovaikutuksesta. (Heikkinen ym. 2007,19.) Tässä kehittämistehtävässä päästiin ensimmäiseen sykliin. Sykleillä ei ole päätepistettä, vaan
parempi tapa toimia on useasti tilapäinen. Toimintaympäristön muuttuessa voidaan luoda parempi tapa toimia. Saattaa olla, että tutkimuksen aikana kehitetty tapa toimia muuttuu ennen projektin päättymistä. Näin ajatellen toimintatutkimus ei pääty koskaan, mutta tutkimus tulee lopettaa perusteltuun vaiheeseen. (Heikkinen ym. 2007, 29.)

5.2 Aineiston keruu
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, mutta käytettiin
myös kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä yhdistetään usein toimintatutkimukseen, mutta myös määrällistä eli kantatiivistä tiedonhankintamenetelmää voidaan käyttää (Kilkku 2007). Omaisten mielipidettä Rekola-kodon laadusta kartoitettiin omaisille suunnatun lomakekyselyn avulla.
Kyselyssä oli 20 kysymystä, joista 19 on strukturoitua ja vakioitua monivalinta-
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kysymystä ja yksi avoin kysymys. Lomake oli samanlainen kuin vuoden 2006 kysymyslomake (Liite2).
Otantamenetelmä on kokonaisotanta eli Rekola-kodon asukkaiden omaiset olivat kohteena. Kysymyslomakkeita lähetettiin 133 kappaletta, sillä asukkaita on vakipaikalla 92
ja heidän yhdelle lähiomaiselle lähetettiin kysymyslomake. Osastoilla 2A ja kolme oli
kaksi asukasta, joilla ei ollut lainkaan omaista. Osasto yhden ja Hopealammen säännöllisesti vuorohoidossa käyvien asukkaiden omaisille haluttiin lähettää kysely ja heitä oli
43 omaista. Kokonaisotanta on hyvä ratkaisu silloin kun otoskooksi tulisi yli puolet perusjoukosta, samoin jos tutkimus aineisto ei ole suuri. Suositus on alle sata. (Vilkka
2007,52).
Kysymyslomakkeet koodattiin ja postitettiin Rekola-kodon omaisille 31.10.2008. Vastausaikaa oli kuukausi eli 30.11.2008 asti. Kirjekuoressa vastaajat saivat postimerkillä
varustetun palautuskuoren kyselyn mukana. Näin säilyy tutkimustulosten ja tutkimusprosessin puolueettomuus, kun kysymykset lähetetään postitse, eikä tutkija henkilökohtaisesti tapaa tutkittavia (Vilkka 2007,16).

5.2.1

Kvantitatiivinen analyysi

Kvantitatiivisen eli määrällinen tutkimusmenetelmän avulla saadaan kuva tutkittavasta
asiasta, joka ilmoitetaan numeraalisesti, teknisesti tai kausaalisesti. Määrällisen tutkimuksen kohteena on yleensä isompi joukko, jonka mielipiteitä mitataan. Näin voidaan
kuvailla, vertailla, selittää tai kartoittaa numeraalisesti jotakin asiaa tai asian muutosta.
(Vilkka 2007,175.) Kvantitatiivista menetelmää käytettiin osana, sillä kysymyslomakkeiden analysointi tapahtui monivalintakysymysten osalta kvantitaviista tutkimusotetta
käyttäen.
Vastauksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 78 kappaletta. Yksi vastuslomake
hylättiin, sillä sen täyttäminen oli lopetettu kesken. Viisi vastausta tuli kaksi päivää
myöhässä, mutta ne hyväksyttiin, sillä ne oli täytetty huolella. Avoimeen kysymykseen
oli vastattu 39: ssä kysymyslomakkeessa.
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TAULUKKO 2. Laatukyselyn 2008 lähetetyt ja palautuneet kysymykset.
Rekola-koto

Lähetetyt kysymykset

Palautuneet vastaukset

Osasto 1 / vuorohoito

46 kappaletta

29 kappaletta / avoin 13

Osasto 2A

22 kappaletta

8 kappaletta / avoin 7

Osasto 2B

24 kappaletta

17 kappaletta / avoin 6

Osasto 3

17 kappaletta

11 kappaletta / avoin 6

HPL / vuorohoito

24 kappaletta

13 kappaletta / avoin 7

Laatukyselyn (Liite2) vakioidut monivalintakysymysten tutkimustulokset ajettiin tietokoneella Excel- taulukko-ohjelmaa apuna käyttäen. Tämä siksi, että pystyin vertailemaan vuoden 2006 laatukyselyn vastauksia tekemääni kyselyyn. Avoimet kysymykset
analysoitiin käyttäen sisällön analyysia.

5.2.2 Kvalitatiivinen analyysi
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ihmisen kokemuksia. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tuoda esille omaisten toiveet hoidosta ja hoidon
laadun parantamisesta. Koska omaiset vastasivat kysymyksiin omien kokemuksiensa
perusteella, niin kuvaileva laadullinen lähestymistapa oli paras.
Kysymyslomakkeiden (Liite2) viimeinen kysymys (20) oli avoin, jossa omaisten oli
mahdollisuus antaa parannusehdotuksia tai kommentoida vapaasti. Vastauksia oli 39
kappaletta. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää ihmisten kokemuksia.
Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tuoda esille omaisten kokemuksia siitä miten Rekolakodossa vanhuksia hoidetaan.
Sisällönanalyysissa tarkastellaan aineistoa erittämällä kirjoitettua tekstiä, etsien niistä
yhtäläisyyksiä ja eroja (Tuomi & Sarajärvi 2003,105). Käytin aineiston analysoinnissa
Tuomi ja Sarajärvi (2003) mallia aineistolähtöisestä sisällönanalyysista. Tuomi ja Sara-
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järvi (2009,110–111) ovat pohjanneet aineiston analyysin mallin Mileisin ja Hubermanin (1984) tapaan määritellen aineistolähtöisen laadullisen aineiston analyysi kolmivaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten
käsitteiden luominen.
Luin ensin kaikki avoimet vastaukset ja etsin tutkimukselle tärkeitä ilmaisuja. En erotellut vastauksia osastoittain, sillä pidin tutkimusaineiston yhtenäisenä, koska vastauksia
oli niin vähän, näin säilyi tutkimuksen luotettavuus. Listasin alkuperäisilmaukset ja
ryhmittelin ne, joita tuli yhteensä seitsemän pelkistettyä ilmausta. Analyysi eteni niin,
että seitsemästä pelkistetystä ilmauksesta tarkastelin alaluokkien sisältöjä useampaan
kertaan ja mietin alaluokille yhteisiä nimittäjiä. Sain yhdistettyä yhteensä neljä alaluokkaa (Liite3). Ryhmittelyn ja alaluokkien avulla sain selkiytettyä aineiston jäsentelyä.
Tarkoituksena oli tuoda näkyväksi aineiston pohjalta löytyviä samankaltaisuuksia hoitotyönlaadun parantamista varten.

5.3 Kehittämistyön toteutuminen
Tämä tutkimus ei ollut puhdas toimintatutkimus, vaan kehittämistyö. Tutkimuksen avulla pyrittiin saada aikaan uusia keinoja, joiden avulla voimme hoitaa laadukkaammin
Rekola-kodon asukkaita tulevaisuudessa huomioiden omaisnäkökulma. Toimintatutkimuksen vaiheet ovat kartoitus-, prosessointi-, sitoutumis-, suunnittelu-, toteutumis-,
arviointi- ja hyväksymisvaihe, joka on oppimista (Kilkku 2007). Kehittämistyössä käytiin läpi kartoitus-, suunnittelu ja toteutusvaihe, joka on kesken. Arviointivaihe ei toteutunut tässä tutkimuksessa.
Tämä kehittämistyö oli työpaikkalähtöinen ja tarkoituksena oli osallistuttaa Rekolakodon asukkaiden omaiset ja henkilökuntaa kehittämishankkeen toteutumiseen. omaiset
vastasivat kyselyyn ja henkilökunta mietti kyselyn tulosten pohjalta o nousseet osastojen kehittämisehdotukset. Osallistuin itse laaturyhmässä ja osasto 2A:n ja 2B:n osastokokouksiin. Osastoilta 1,3 ja Hopealampi sain muistion heidän osastokokouksista.
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KUVIO 3. Tutkimuksen prosessi.
Kartoitusvaiheessa keskustelin laitoshoidon johtajan kanssa kehittämistehtävästä. Hän
ehdotti, että tekisin uudelleen Rekola-kotoon laatukyselyn, sillä edellisestä kyselystä oli
kulunut kaksi vuotta ja olisi aiheellista tehdä kysely omaisille hoidon laadusta. Perehdyin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja huomasin, että laitoshoidon laadusta ja yleensä laadusta on paljon keskusteltu viime vuosina. Nykypäivänä ikäihmiset haluavat yhä
laadukkaampaa hoitoa.He ovat valveutuneita ja he haluavat olla mukana kun esimerkikisi kunnassa tehdään päätöksiä ikäihmisten asioista. Itseäni kiinnosti aihe ja toimiessani osastonhoitajan vanhainkodissa minun toimenkuvaan kuuluu hoitotyön kehittäminen yhdessä henkilökunnan kanssa.
Suunnitteluvaiheessa määrittelin mikä on tutkimuksen tarkoitus ja mitä muuta keinoja
käytän kuin kysymyslomaketta. Opinnäytetyön ohjaajan kanssa päädyttiin, että pitäisin
omaisten illan kyselyn lisäksi. Tutkimussuunnitelman esitin laitoshoidon johtajalle, joka
oli työelämäohjaajani. Tutkimuksessa käytin samaa tutkimuslomaketta kuin vuonna
2006 oli Rekola-kotoon tehty laatukysely, sillä naäin minulla oli mahdollisuus vertailla
tutkimuksia keskenään.Kokosin tiedot Rekola-kodon asukkaiden omaisista ja kysely
lähettiin 31.10.2008.
Toteutusvaihe alkoi kun vastaukset olivat palautuneet 30.11.2008. Analysoin vastauksia ajalla 12/08-02/09. Kysymyslomakkeet analysoituani jaoin vastukset osastoille ja he
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saivat itse nostaa kaksi tai kolme parannettavaa asiaa, jotka nousivat laatukyselyn tuloksista. Osastolla hoitajat saivat rauhassa tutustua kyselyn tuloksiin ennen osastokokouksia. Henkilökunnalla oli aikaa miettiä kehittämisehdotuksia 04/09 asti. Osastot pohtivat
osastokokouksissaan kehittämisehdotuksia. Itse oli mukana osasto 2A:n ja 2B:n osastokokouksissa. Laaturyhmä kokoontui vain kerran 26.3.09. Esittelin laaturyhmässä yhteiset Rekola-kotoa koskevat parannusehdotukset. Kehittämisehdotukset sain osastoilta
muistiona ja itse toimin laaturyhmässä sihteerinä.
Omaistenilta pidettiin 14.5.09. Iltaan kutsuttiin vain osasto 2A:n ja 2B:n omaiset. Tämä
johtui rakenteellisista syistä ja siksi, että nämä osastot kuuluvat minun alaisuuteen.
Omaisille kerrottiin tutkimustulokset ja heillä oli mahdollisuus antaa palautetta suullisesti. Omaisteniltaan olin kutsunut asiantuntijoiksi Kangasalan kunnan sosiaalijohtajan,
laitoshoidon johtaja, joka on Rekola-kodon johtaja sekä vanhustyön sosiaalityöntekijän.
Syksyllä 2009 osastojen on tarkoitus aloittaa laadukkaampi hoito omaisnäkökulma
huomioiden, sillä kesällä oli kesäsijaiset osastoilla, joten on luonnollista, että toteutuminen alkaa vakiohoitajien palattua lomilta. Arviointivaihetta ei tässä kehitystehtävässä
toteudu. Tarkoitus on, että osastot pohtivat osastokokouksissaan viimeistään tammikuussa 2010 onko heidän hoitokäytäntö laadukkaampaa ja ovatko he vastanneet omaisten toiveisiin laadukkaasta hoidosta. Laaturyhmässä tullaan käsittelemään koko taloa
koskevia parannusehdotuksia ja niiden toteutumista.

36

6

LAATU OMAISTEN NÄKÖKULMASTA REKOLA-KODOSSA

6.1 Kvantitatiivisen tutkimusosion tulokset ja parannusehdotukset osastoittain
Laatukyselyn tulokset jaettiin osastoille ja kaikilla hoitajilla oli mahdollisuus tutustua
oman osastonsa tuloksiin. Hoitajat saivat rauhassa miettiä parannusehdotuksia ennen
osastokokouksia. Parannusehdotuksia pohdittiin yhdessä osastokokouksissa, joten mahdollisimman monella työntekijällä oli mahdollisuus osallistua hoitotyön kehittämiseen.
Seuraavat kehittämisen kohteet nousivat tutkimuksen vastauksien pohjalta. Kaksi tai
kolme kehitettävää kohdetta nostettiin osastoittain. Jokaisessa osastojen tuloksia koskevassa osiossa on alkuperäinen laatukyselyn väittämä (Liite2) ”-merkkien sisällä ja sulkeissa oleva numero tarkoittaa kysymyksen numeroa, joka löytyy kuviosta.

6.1.1 Osasto 1

KUVIO 4. Osasto yhden laatukysely 2008 vastausten keskiarvot.
Osasto yhdellä on kehitettävää seuraavissa asioissa:
 ”Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa”(7)
 ”Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein”(8)
 ”Hänelle annetaan aikaa toimenpiteiden yhteydessä”(19)
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Kohta ”Hänen ulkonäöstään ja vaatetuksestaan huolehditaan yksilöllisesti”(15) tulos ei
ollut huonoimpia, mutta se oli ainoa kohta jossa oli tapahtunut laskua verraten vuoden
2006 laatukyselyyn ja siksi osasto halusi pohtia myös siihen parannusehdotuksia.
Osasto yhden tilanne on ollut muutosten alla useamman vuoden, sillä osastoa on ollut
tarkoitus muuttaa kokonaan lyhytaikaisosastoksi, mutta tällä hetkellä siellä on viisi pitkäaikaisasukasta ja 14 paikkaa vuorohoitoasukkaille. Yksi syy hoitoneuvottelujen laiminlyönnille on hoitajien mielestä jatkuva asukkaiden vaihtuvuus ja hoitajat kokivat,
että omahoitajuus tuo lisää työtä. Yksilövastuisen hoitotyön aloittamisen myötä ovat
hoitajat miettineet miten he saavat omahoitajuuden ja hoitoneuvottelut ajantasalle ja
samalla he miettivät muita kehittämisen kohteita lyhytaikaisasukkaiden lähtökohdasta.
Päivittäisissä toiminnoissa on aktiivisena mukana kuntoutus- ja virikeohjaajat sekä työttömienyhdistys on käynyt ulkoiluttamassa asukkaita kerran viikossa.
Seuraavat asiat osasto yksi mietti parannusehdotuksiksi:


Kehitteillä olevan omahoitajajärjestelmän, hoitosuunnitelmien laatimisen, hoitojaksojen säännöllisen arvioinnin ja kirjaamisen tehostamisen uskotaan tuovan
selkeää parannusta hoidon laatuun.



Osastolla on pyritty jatkuvasti tehostamaan asiakkaiden perushoidon toteutusta.
Hyvään perushoitoon kuuluu huoliteltu ulkonäkö. Ongelmakohtana on nähty erityisesti aamulla omatoimisten asiakkaiden perushoidon seuranta. Perushoidon
toteuttaminen on ympärivuorokautista toimintaa, joten kaikkia asukkaita ei tarvitse hoitaa aamunaikana. Näin voidaan antaa yksilöllisesti aikaa asukkaille.



Vaatehuollon kehittämiseen on nähty tarvetta ja siihen etsitään ratkaisuja. Erityisesti ongelma on se, että lyhytaikaisasukkailla ei ole tarpeeksi vaihtovaatteita
mukana.

Osasto yhdellä on jatkuvasti kehitetty lyhytaikaishoitoa ja siksi siellä on parempi henkilömitoitus kuin osasto 2A / B. Kuntohoitajien ja virikeohjaajien työpanosta on lisätty
osaston tarpeisiin, koska lyhytaikaisasukkaat tulevat Rekola-kotoon kuntoutusjaksolle.
Lyhytaikaishoidon tarkoitus on tukea vanhuksen jäljellä olevia voimavaroja, jotta he
pärjäisivät kotona mahdollisimman pitkään.
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6.1.2 Osasto 2A

KUVIO5. Osasto 2A:n laatukyselyn 2008 vastausten keskiarvot.
Osasto 2A:lla on kehitettävää seuraavissa asioissa:
 ”Häntä kannustetaan tekemään sellaisia asioita, joita hän osaa”(6)
 ”Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa”(7)
 ”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16)
Osasto 2A:lla hoitajat toivat esille asukkaiden henkisen ja fyysisen voinnin heikkenemisen. Heillä ainoastaan yksi asukas 24 asukkaasta pystyy pukemaan omatoimisesta ja
liikkumaan omatoimisesti pyörätuolilla. Asukkaat ovat paljon apua tarvitsevia, joten he
pystyvät hyvin vähän päättämään omista asioistaan. Seuraavat asiat nousivat laatukyselyn pohjalta parantamisehdotuksiksi osastolla 2A:


Omatoimisuuden kannustamiseen pyritään huomioiden asukkaan voimavarat ja
yksilöllisyys.



Pyritään edelleen kunnioittamaan asukkaan omaa tahtoa, vaikka pienissäkin
asioissa. Esimerkiksi minkä värisen puseron hän haluaa päälleen puettavaksi.
Omaisten osallistuminen hoidon suunnitteluun edellä mainituissa asioissa on
erittäin tärkeä, sillä heiltä on mahdollisuus saada tietoa vanhusten tavoista ja
mieltymyksistä.



Huomioidaan jäljellä olevat fyysiset voimavarat ja annetaan asukkaalle mahdollisuus tehdä niitä asioita joita hän vielä pystyy tekemään. Esimerkkinä hiusten
kampaus, kasvojen pesu ja ruokailutilanteet, vaikka se veisi aikaa.
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Ulkoilun suhteen on tapahtunut paljon kehitystä, sillä Rekola-kodossa käy SPR:
n ulkoiluttajat kerran viikossa ja vanhusneuvosto muutaman kerran vuodessa,
joka kesä on ollut koululaisia.



Hoitajat vievät asukkaita ulos ajan ja tilanteiden mukaan. Osaston toisessa päässä on parveke, jota voidaan hyödyntää, mutta sitä pitäisi peruskorjata ja tehdä
katos, sillä se on erittäin kuuma keskipäivän jälkeen. Ulkoilun kohdalla pohdittiin asukkaiden kuntoa, sillä vuodepotilaat todella vaikea pukea talvella niin, että heitä voisi viedä ulos pakkaseen. Asukkaat, jotka pystyvät istumaan pyörätuolissa, niin heistä vain muutama haluaa lähteä ulos.



Omaisten osuus omaistensa ulkoiluttamisessa tulisi huomioida, sillä kaikilla
asukkailla ei ole ulkoiluun sopivia asusteita. Omaisia tulisi kannustaa ja rohkaista viemään omaisiaan ulkoilemaan.



Kesäaikaan panostetaan ulkoiluun, sillä silloin voi viedä vuodepotilaat sängyllä
ulos.

6.1.3 Osasto 2B

KUVIO 6. Osasto 2B:n laatukyselyn 2008 vastausten keskiarvot.
Osasto 2B:llä on kehitettävää seuraavissa asioissa:
 ”Hänelle tarjotaan riittävästi virikkeitä ja juttuseuraa”(5)
 ”Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa”(7)
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 ”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16)
Osasto 2B:n asukkaat ovat perushoidettavia ja heikkokuntoisia, samoin kuin osasto
2A:n. Osasto 2B:llä vain yksi asukas 24:stä pystyy liikkumaan pyörätuolilla omatoimisesta ja kaksi rollaattorin ja hoitajan saattamana. Yksi asukas on halukas lähtemään
SPR:n ulkoiluttajien kanssa ulkoilemaan.
Seuraaviin asioihin voidaan tehdä parannuksia osasto 2B:llä:


Yksilöllisyyden huomioiminen pienissä päivittäisissä asioissa. Esille tuli samoja
asioita kuin osasto 2A:n kohdalla. Asukkaiden hoitoisuuden lisääntymisen myötä on vähentynyt vieminen Rekola-kodon yhteisiin hartaus- ja virkistystilaisuuksiin. Asukkaat eivät jaksa istua pitkään, eivätkä kykene seuraamaan tilaisuuksia
paikallaan ja vain muutama haluaa tilaisuuksiin, jotka siellä pystyisivät olemaan.



Musiikin kuuntelu ja äänikirjojen kuuntelu on ollut osastolla käytössä kauan,
mutta ongelmana on soittimien puute. Omahoitajat kartoittavat uudelleen omien
asukkaittensa tarpeet ja tarvittaessa he tiedustelevat omaisilta omia soittimia ja
asukkaille.



Juttuseuran lisäämisessä muistetaan hoitotilanteiden tärkeys. Annetaan enemmän aikaa asukkaille, sillä hoitotilanteet, suihku- ja saunahetket ovat monesti
paras hetki asukkaan ja hoitajan välillä. Pyritään edelleen rauhalliseen ja yksilölliseen hoitamiseen.



Rekola-kodossa on kaksi virikeohjaajaa. Keskusteltiin voisiko heidän työpanostaan enemmän tuoda osastoille asukkaiden vuoteen ääreen, sillä käsityö- ja askarteluryhmät ovat pienentyneet.
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6.1.4 Osasto 3

KUVIO 7. Osasto kolmen laatukyselyn 2008 vastausten keskiarvot.
Osasto kolmella on kehitettävää seuraavissa asioissa:
 ”Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein”(8)
 ”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16)
Osasto kolmen parannusehdotukset olivat seuraavanlaisia:


Pyritään pitämään hoitoneuvotteluja vähintään kerran vuodessa. Hoitosuunnitelman päivitys riittävän usein eli aina kun vanhuksen tilanteessa tapahtuu muutoksia.



Kirjataan asiat huolellisesti. Työvuorolistalle varataan aikaa omahoitajan valmistelevaan työhön.



Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen mahdollistaa myös vanhusten yksilöllisten tarpeiden toteutumisen paremmin kuin aikaisemmin. Yksilöllisen hoidon
huomioiminen suihku ja saunomistilanteissa aiheutti keskustelua ja selvitettiin,
että kun osasto kolmella ei ole omaa saunaa, niin osasto yhden tai osasto 2A.n
saunatiloja on mahdollista käyttää, jotta ne vanhukset jotka haluavat pääsisivät
saunaan.



Ulkoilussa hyödynnetään vapaaehtoistyöntekijöitä ja kunnan palkkaamia nuoria.
Tulevaisuudessa yksilövastuinen hoitotyö voisi parhaimmillaan toteutuessaan
mahdollistaa sen, että omahoitaja vie vanhusta ulkoilemaan tarpeen mukaan.
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Fyysisessä kuntoutuksessa pitäisi hyödyntää enemmän kuntohoitajia esimerkiksi he voisivat tehdä vuodepotilaalla yksilölliset jumppaohjeet, joita vuoteessa
voi tehdä ja ottaa vanhuksia enemmän kuntosalille, jotta toimintakyky säilyisi.

6.1.5 Osasto Hopealampi

KUVIO 8. Osasto Hopealammen laatukyselyn 2008 vastausten keskiarvot.
Osasto Hopealammella on kehitettävää seuraavissa asioissa:
 Häntä kannustetaan tekemään sellaisia asioita, joita hän osaa”(6)
 ”Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa”(7)
Hopealampi on suljettu dementiayksikkö, joten asukkaat ja hoitajat ovat suljettujen ovin
takana. Tämä mahdollistaa asukkaiden vapaan oleskelun osastolla ja tuo turvallisuutta
hoitohenkilökunnalle, sillä ei tarvitse miettiä onko asukas osastolla. Heillä on myös aidattu piha-alue, mutta ulkoilussa on oltava hoitajan mukana, sillä aita on niin matala,
että asukkaat pystyvät kiipeämään aidan yli. Hopealammen henkilökunta haluaa parantaa hoidon laatua seuraavilla parannusehdotuksilla:


Kannustetaan asukaita enemmän omatoimisuuteen: ohjataan heitä päivittäisissä
toiminnoissa. Mm.pukemisessa enemmän ohjaamista kuin puolesta tekemistä.
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Huomioidaan asukkaan realistiset kyvyt ja voimavarat toimintaan. Todellisuudessa osastolla vain kaksi asukasta, jotka pystyvät pukeutumaan itsenäisesti,
mutta heidän hygieniasta hoitajan on huolehdittava kokonaan.



Uuden työntekijä perehdytyksessä muistetaan kertoa, että osastolla on kuntouttava työote, jota noudatetaan.



Hoitoneuvotteluissa suunnitellaan asukkaan hoitoa yhdessä omaisten kanssa.
Nykypäivänä asukas, joka tulee hoitoon Hopealammelle on enemmän vaikeassa
kuin keskivaikeassa dementiaoireiston vaiheessa.



Arkipäivänaskareissa kuulostellaan asukkaan sen hetkistä henkistä ja fyysistä tilaa ja pyritään tekemään päätökset yhdessä asukaan kanssa. Muistettava kuitenkin, että muistisairaan lyhytkestoinen muisti on huono.

6.1.6 Kaikki osastot

KUVIO 9. Rekola-kodon kaikkien osastojen laatukyselyn 2008 vastausten keskiarvo.
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TAULUKKO 3. Rekola-kodon laatukyselyn 2008 kysymykset ja osastojen vastausten
keskiarvo.
Os.
1
3,4

Os.2
A
3,1

Os.2
B
2,8

Os.
3
3,6

HP
L
3,6

Omaisten on helppo keskustella henkilökunnan kanssa

3,3
3,2
2,9
2,7
2,3
2,3
3,5

2,8
1,6
1,6
1,3
0,9
2,1
3,1

3,3
2,9
1,6
1,9
1,3
2,1
3,6

3,5
3,5
2,5
2,8
2,5
1,8
3,7

3,5
2,6
2,4
1,8
1,7
2,1
3,5

Henkilökunta antaa riittävästi tietoa ja aikaa omaisille

3,0

2,6

3,6

3,3

2,9

Hän kokee olonsa turvalliseksi

3,5

2,0

3,2

3,8

2,8

Toisten asukkaiden käyttäytyminen ei häiritse häntä

3,1

2,3

2,8

2,9

2,5

Hänelle annetaan riittävästi monipuolista ruokaa ja ruokailutilanne on
miellyttävä

3,4

2,6

3,2

3,5

3,3

Hän pääsee riittävän usein suihkuun ja saunaan

2,9

2,5

2,8

2,5

2,7

Hänen ulkonäöstään ja vaatetuksestaan huolehditaan yksilöllisesti

2,8

3,3

3,1

3,6

3,3

Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi

2,6

0,9

1,3

1,5

1,9

Hoito Rekola-kodossa on luotettavaa ja ammattitaitoista

3,6

3,0

3,5

3,7

3,5

Osaston tilat ja asukashuoneet ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset

3,2

3,0

3,4

2,8

3,2

Hänelle annetaan aikaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä

2,4
3,0

1,9
2,2

2,2
2,7

2,4
3,0

2,0
2,7

ARVIOINTIKOHDE
1 Vastaanotto hänen saapuessaan osastolle oli asiallista ja ystävällistä
2
3
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9

Henkilökunta suhtautuu ystävällisesti ja arvostavasti ja hän saa riittävästi
huomiota
Hän saa henkilökunnalta apua aina tarvitessaan
Hänelle on tarjolla riittävästi virikkeitä ja juttuseuraa
Häntä kannustetaan tekemään sellaisia asioita, joita hän osaa
Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa
Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein

Summa

Asiat joihin omaiset haluavat parannuksia olivat hyvin samansuuntaisia joka osastolla.
Laaturyhmän yhteiset kehittämisen kohteet:
 ”Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa”(7)
 ”Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein”(8)
 ”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16)
 ”Hänelle annetaan aikaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä”(19)
Laaturyhmä pohti mitä yhteisiä parannuksia voimme tehdä Rekola-kodon asukkaiden
hoidon laadun parantamiseksi. Seuraavat asiat nousivat laadun parantamiseksi koko
Rekola-kodossa:
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Asukkaiden mahdollisuudet tehdä päätöksiä omasta hoidostaan koostuu pienistä
arkipäivän asioista. Asukkaalta kysytään mielipidettä päivittäisissä hoitoon ja
hoivaan liittyvistä seikoista ja yritetään saada häneltä vastaus.



Hoitosuunnitelmaa laadittaessa olisi hyvä, että omaisilta kartoitetaan tieto niistä
asioita, joista vanhus itse ei enää kykene kertomaan. Elämäntapakaavake on
erittäin hyvä apuväline, jos omaiset suostuvat sen täyttämään. Mahdollisuuksien
mukaan kysellään asukkaalta itseltä hänen toiveet ja kartoitetaan mieltymykset,
harrastukset sekä uskonnollinen vakaumus.



Hoitotahto olisi hyvä selvittää silloin kun vanhus vielä itse ymmärtää asian ja
osaa tehdä itsenäisesti päätöksen. Monesti omaiset kokevat asian vaikeana päättää, jos hoitotahdosta ei ole koskaan keskusteltu.



Hoitoneuvotteluiden pitäminen säännöllisesti kuuluu Rekola-kodon ideologiaan
ja erityisesti osana yksilövastuista hoitotyötä. Hoitoneuvottelu järjestetään uuden asukkaan tullessa Rekola-kotoon ja se tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Hoitoneuvottelu pidetään aina, jos asukkaan voinnissa tapahtuu huomattava muutos. Useimmat omaiset kokevat hoitosuunnitelmien pitämisen tärkeänä.
Hoitoneuvotteluissa on mahdollisuus keskustella rauhassa mieltä painavista asioista. Yhteydenpito omaisiin on omahoitajan yksi tärkeimpiä tehtäviä.



Vanhusten ulkoilusta on puhuttu paljon eli siitä, että vanhukset pääsevät aivan
liian vähän ulos hoitolaitoksissa. Tämä on totta, mutta valitettavan useasti vanhus itse kieltäytyy lähtemästä ulkoilemaan tai Rekola-kodossa järjestettäviin tapahtumiin. Omaiset haluavat toisinaan, että vanhus tulee viedä vasten tahtoaan
tilaisuuksiin, mutta Rekola-kodossa kunnioitetaan vanhusten toiveita ja vakaumusta.



Omaisten tukeminen vanhusten ulkoilussa tai vieminen Rekola-kodon ulkopuolelle olisi toivottavaa. Hoitohenkilökunnan tulisi rohkaista ja tukea omaisia asiassa enemmän. Hyväksymme omaisten mielipiteet, emmekä syyllistä omaisia,
jos he eivät pysty osallistumaan omaistensa hoitoon.



Yksilövastuinen hoitotyö tukee asukaan yksilöllistä hoitoa ja ajan antaminen
asukkaalle päivittäisissä toimenpiteissä korostuu, sillä hoitajan on mahdollisuus
jakaa aikansa hänelle jaettujen asukkaiden kesken. Aikaa ei ole ainakaan vielä
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hoitajien mielestä liikaa, sillä asukkaat tarvitsevat paljon apua. Hoitajilla on toisinaan tunne riittämättömyydestä ja kiireestä.
Laaturyhmän parannusehdotukset olivat samansuuntaisia kun osastolla osastokokoukissa mietityt toimenpiteet, jotta hoitaisimme laadukkaammin Rekola-kodon asukkaita.

6.2 Kvalitatiivisen tutkimusosioin tulokset ja parannusehdotukset
Avoimissa vastauksissa omaiset antoivat palautetta hoitajien määrästä ja ammattitaidosta, sekä he halusivat asukkaille virikkeitä ja toivoivat hoitajilta enemmän aikaa
asukkaiden kanssa seurusteluun. Osastojen tiloja haluttiin toimivimmiksi osastoilla 1,
2A, 2B ja 3, koskien WC- ja pesutiloja.
Materiaalin pohjalta seuraavat neljä alaluokkaa tulee huomioida kun mietin hoidon laadun parantamista Rekola-kodassa. Alaluokat olivat perushoito, toimintakyvyn tukeminen, henkilökunta ja osaston tilat (Liite3). Alaluokat muodostavat yhdessä laadukkaan
hoidon Rekola-kodossa, jossa huomioimme omaisten toiveet resurssien mukaan.

6.2.1

Perushoito

”Jokaisella intervallijaksolla olisi saunassa käynti.”
”saunaan pitäisi päästä, jotka jaksavat ja haluavat.”
”Jalkojen hoito ja rasvaus olisi hyvä tehdä useammin.”
”Rauhallisempi käsittely hoidettavalle”.
”Ei niin kiireistä syöttämistä.”
Hyvä vanhuksen perushoito on erittäin tärkeätä. Perushoitoon kuuluu vanhuksen perustoimintojen ylläpitäminen sekä fyysisen että henkisen osa-alueiden kokonaisvaltainen
huomioiminen. Rekola-kodossa hoidetaan hyvin vanhukset, sillä esimerkiksi makuhaavoja on vanhuksilla hyvin harvoin ja ne ovat tulleet kun asukas on ollut muualla pitkän
hoitojakson. Asukkaista nostetaan tuoliin voinnin mukaan ja vuode-potilaita käännetään
säännöllisesti läpi vuorokauden. Asukkaat pääsevät kerran viikossa saunaan tai suih-
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kuun ja tarvittaessa useammin. Muuten heille suoritetaan päivittäin vuode- tai WCpesut. Ravitsemus on monipuolista ja tarvittaessa annetaan lisäravinteita. Asiakkaat
punnitaan vähintään puolen vuoden välein.
”Ei ole tullut esille mitään suuria puutteita hoitotoimenpiteissä.”
”Omaisena olen tyytyväinen, että ”hoidokkimme” hoidetaan.”
”Nykyresursseilla homma on ihan hanskassa.”
”Hoitoneuvotteluja ainakin joka vuosi.”
”Omainen viihtyy hyvin siellä ja palaa kotiin virkistyneenä.”
Lääkäri käy kolme kertaa viikossa ja hänellä on hoitovastuu asukkaista. Aktiivisista ja
elämää pitkittävistä tehohoidoista voidaan luopua silloin, kun asukas ei ole parannettavissa ja kuolema on odotettavissa. Tällöin asukkaan perushoidosta ja tarpeista huolehditaan ja hänen kipujaan lievitetään mahdollisimman tehokkaasti. Asukkaan yksilöllisyyttä kunnioitetaan loppuun asti ratkaisuja tehtäessä. Itsemääräämisoikeus saattaa unohtua
sellaisten ikäihmisten kohdalla, jotka eivät pysty selkeästi enää ilmaisemaan itseään.
Tällöin hoitohenkilöstön tulee huolehtia, että asukkaan elämäntavat selvitetään, jotta
voimme huomioida tavat ja tottumukset hoidettaessa häntä. Ikäihmisen itsemääräämisoikeus ja hoitosuunnitelman noudattaminen on kunnioitusta ikäihmistä kohtaan.

6.2.2 Toimintakyvyn tukeminen
”Että ulkoilu olisi tärkeä. Ulkoilua voisi lisätä. Ulkoiluttajia.”
”Aikaa nostamiseen ja hoitajia.”
”Päivittäinen liikunta, vaikka polvet ovatkin kipeät, toivomus.”
”Kävelyttämistä tulisi lisätä mahdollisuuksien mukaan.”
”Ulkoilua ja liikkumista yleensäkin autettuna enemmän vielä kun liikkuminen sujuu
jotenkin.”
”Joskus voisi olla pientä kevyttä jumppaakin päivä piristeeksi.”
Asukkaan jäljellä olevia voimavaroja tulisi tukea. Hoitotyössä kuntouttava työote on
keskeinen asia. Asukkaalla olisi annettava mahdollisuus tehdä ne asiat itse, jotka hän
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vielä kykenee. Häntä tulisi kannustaa ja rohkaista päivittäin, sillä hiusten kampaaminen,
paidan napitus tai sukkien pukeminen on osa kuntouttavaa hoitotyötä. Myönteisen palautteen antaminen päivittäin tukee asukkaan itsetuntoa. Kuntoutukseen vaikuttavat ihmisen psyykkinen tila ympäristö ja sosiaaliset suhteet.
”Keskustelua enempi hoitajien kanssa.”
”Juttelu ja kädestä kiinnipitäminen olisi varmasti vanhukselle arvokasta.”
”Ymmärrämme resurssien asettamat rajoitukset.”
”Olisi hyvä jos henkilökunnalla esim. omalla hoitajalla olisi aikaa lukea päivittäin lehti
ja siitä tärkeimmät tapahtumat.”
”Vanhuksille seuraa. Yksilöllistä aikaa vanhukselle.”
”Aikaa potilaiden huomioimiseen ja suurusteluun jäisi!”
Rekola-kodossa on huomioitu hyvin vanhusten erilainen toiminta. Toiminta on muuttunut viime vuosina, sillä vanhukset ovat huonokuntoisia ja hyvin harva jaksaa osallistua
käsityöpiiriin tai kuntosaliryhmään. Hoitohenkilökuntaan kuuluu kaksi virikeohjaajaa ja
kaksi kuntohoitajaa, jotka ovat hyvin aktiivisia. Perinteinen hartaus on joka keskiviikko
sekä musiikkiryhmiä, tanssiesityksiä, lapsiryhmiä on esiintymässä ympäri vuoden ja eri
juhlapyhät huomioidaan. Vapaaehtoistyöntekijät ovat näyttäneet elokuvia ja ovat olleet
elokuviin kuljetusapuna sunnuntaisin. Kuntosaliryhmät toimivat, mutta vain harva asukas enää pystyy niihin osallistumaan. Hoitohenkilökunta huomioi asukkaiden toiveet ja
omahoitajat ovat toivoneet omaisten tuovan vanhuksille omia soittimia ja televisioita,
sillä moni vanhus nauttii musiikin tai äänikirjojen kuuntelusta omassa rauhassa huoneessaan vuoteessaan maaten. Rekola-kodosta on asukkaan mahdollisuus käydä omaisten luona ja Rekola-koto kustantaa taksimatkat.

6.2.3 Henkilökunta
”Hoitohenkilökuntaa voisi olla enemmän”.
”Nykyinen henkilökunta tekee hyvää työtä, mutta kaikkeen ei ehdi.”
”Henkilökuntaa saisi lisätä koska osaston asukkaat ovat hyvin iäkkäitä ja paljon apua
tarvitsevia.”
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”Enempiä hoitajia. Ehtii syöttää.”
”Jos vanhukset pääsevät suihkuun vain kerran viikossa, niin henkilökuntaa on edelleen
liian vähän.”
”Voimia ja jaksamista työssänne! Kiitos hoidosta.”
”Erityskiitos henkilökunnan ystävällisestä asenteesta.”
”Aina on ollut hyvä ”henki”tässä Rekola-Koto:ssa. Suuri kiitos tästä henkilökunnalle.”
”Kiitosta Henkilökunnalle: He tekevät parhaansa vaikka ovat kiireisiä ja osastolla Hyvä
henki!!”
Rekola-kodossa henkilökunnan mitoitus vaihtelee osastojen luonteesta riippuen. Mitoituksessa on huomioitu asukkaiden hoitoisuus, joka osastolla vähimmäismitoitus valtakunnallisten hoitosuositusten mukaan. Rekola- kodon keskimääräinen mitoitus on 0,63.
Henkilökunta mitoitus ei ole Rekola-kodossa paras mahdollinen, mutta on vanhainkoteja, jossa henkilökunnan mitoitus on vielä huonompi. Positiivista on, että eläkkeelle jäävien ja irtisanoutuneiden hoitajien tilalle olemme saaneet luvan täyttää hoitajien vakanssit ja hakijoita on ollut jokaisen avoimeen toimeen useampi. Vuosien aikana on saatu
lisää hoitajia ja kaikki viime aikoina auki olleet toimet on täytetty pätevillä hoitajilla.
Siivoustyö siirtyi kokonaan pois hoitajilta joulukuussa 2007. Tämä oli erittäin hyvä asia,
sillä hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön ja laitosapulaiset, jotka ovat ammatti-ihmisiä
huolehtivat siisteydestä. Rekola-kodossa on henkilökuntaa lisätty vuodesta 2002 vuoteen 2009 aikana 19 uutta tointa, joista 12 on vakituista hoitajaa sairaslomasijaisuuksiin,
neljä uutta hoitajan tointa ja kolme laitosapulaista siivoustyöhön. On muistettava, että
hoitajien määrä ei takaa laadukasta hoitoa.
”Ammattitaitoisia hoitajia kunkin vanhuksen tarpeen mukaan.”
”Jos jokaisessa vuorossa on hoitajakoulutuksen (sairaanh / perush) saanut henkilö työssä. Hoitoapulaisia mitenkään väheksymättä.”
”Hoitajat eivät ole tällaiseen sairauteen koulutettuja tai ei ole aikaa.”
”Vakituisempi henkilökunta osastolla toisi turvallisuuden tunnetta.”
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Vanhustenhuollossa työ on muuttunut, sillä asiakkaat ovat iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia kuin aiemmin (Molander 2002,72). Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksissa (2001 & 2008) edellytetään vanhustenhoitajilta erityisosaamista. Tulevaisuudessa Kangasalan kunnassa vahvistetaan henkilöstön osaamista, johon kuuluu lisä- ja
täydennyskoulutukset mm. gerontologisen tiedon juurruttaminen asiakastyöhön, esimies- ja johtamisvalmennus ja laitoshoidon toimintatapojen uudistamiskoulutus. Tavoitteena kehittää palveluita niin, että työ- ja hoitomenetelmät perustuvat enemmän tutkimustietoon ja kehittäminen on osa perustyötä. Kangasalan kunnan vanhushuollon henkilöstö vastasi keväällä 2008 henkilökunnan osaamiskartoituskyselyyn, jonka suoritettiin yhdessä Pirkanmaan aikuisopiston kanssa. Kysely oli pohjana lisä- ja täydennyskoulutuksen järjestämiseen ja kehityskeskusteluissa esimiehet kävivät jokaisen henkilön
kanssa yhdessä vastaukset läpi.
”Omaisille enemmän tietoa vanhuksen tilasta, informaatiota saa usein ”metsästää”, eikä
hoitohenkilökuntaa aina edes näe.”
”Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus ei ole mukavaa vanhuksen eikä omaisen kannalta.”
Rekola-kodon henkilökunta on motivoitunut vanhustenhoitoon, sillä henkilökunnan
vaihtuvuus on ollut pieni. Loppuvuodesta 2008 oli henkilökunnasta useampi hoitaja
pitkällä sairaslomalla ja sairaslomatilastot ovat kasvaneet. Vuoden 2009 aikana ovat
sairaslomat kasvussa. Pitkiä sairaslomia saattaa tehdä useampi hoitaja, mutta lyhyitä
sairasloma-sijaisuuksia varten on Rekola-kodossa oma sijaislista, johon kuuluu kahdeksan hoitajaa ja heitä voidaan käyttää alle viiden päivä sijaisuuksiin. Näin turvataan useasti se, että tuttu hoitaja olisi osastoilla sijaisena. On etua, että hoitajat tuntevat asukkaat, sillä tuttu hoitaja tuo turvallisuutta.
Mustajoki (2000) on tutkinut ”Vanhusten hyvä hoito vanhainkodissa” ja todennut, että
vanhusten hoitotyössä tulisi enemmän miettiä miten ajan käyttö kohdennetaan. Meneekö koko päivä rutiineihin vai annetaanko vanhuksille yksilöllisesti aikaa. Ajan antaminen, vanhuksen kunnioitus ja hänen elämärytmin säilyttäminen ovat vanhainkodissa
tärkeitä asioita. Hyvään hoitoon tarvitaan resursseja, joita olivat riittävän hoitohenkilökunnan määrä, hoitajien ammattitaito ja hoitoympäristö. Edellytyksenä hyvää hoitoon

51

tarvitaan hoitohenkilökunnan mielestä sopivia työvälineitä ja työergonomiaa. (Routasalo & Arve 2001,6-7; Mustajoki, Routasalo, Salanterä & Autio 2001,19,22.)
Omaiset painottivat vanhustyön tärkeyden ymmärtämistä, ammattitaitoista henkilökuntaa, hoitohenkilökunnan motivointia ja organisaation tukea. Hyvä hoidon toteutumiseen
kuuluu asukkaiden mielipiteiden kuunteleminen ja niiden huomioiminen sekä asukkaalla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Omaiset kokivat hyvässä hoidossa merkittäväksi asukkaiden hyvinvoinnista huolehtimisen ja sen, että voinnissa tapahtuvista
muutoksista kerrottiin ja lääkärin antamaa hoitoa oli mahdollisuus saada tarvittaessa.
Hoitohenkilökunnan tulisi olla sitoutuneita työhönsä ja nauttia siitä. Omahoitajuus koettiin hyväksi sekä hoitajien että omaisten keskuudessa. Hoitajan tulisi olla saatavilla ja
hänellä pitäisi olla aikaa kun omainen tai asukas häntä tarvitsee. Hyvä hoitaja kohtaa
asukkaan yksilönä ja tuntee hänen elämähistorian. (Routasalo & Arve 2001,6-7; Mustajoki ym. 2001,19,22.)

6.2.4 Osaston tilat
”Osaston aulatila on ahdas.”
”Liian suuret osastot. Potilaita liian paljon samassa yksikössä.”
”Vessat tilavimmaksi ja käytännöllisimmiksi, ajatellen pyörätuolilla kulkevia.”
”Huoneissa lavuaarin sijainti niin, että voi mennä vaikka pyörätuolilla.”
”Asukashuoneita ja muita tiloja lisättävä.”
”Yhdenhengen huoneita olisi hyvä olla enemmän.”
Rekola-kodon asukashuoneet ja yleiset tilat eivät täytä laatusuosituksia. Valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan pitäisi olla yhden ja kahden hengen huoneita, joissa on
omat WC- ja suihkutilat. Osasto 2A:lla ja 2B:llä on yhdessä huoneessa oma WC. Osasto
kolmella kaikki WC:t sijaitsevat käytävillä. Osasto yhdellä on oma WC huoneissa, mutta ei suihkua. Ainoastaan Hopealampi ja Rikun ryhmäkoti täyttää valtakunnalliset laatusuositukset. Rekola-kodossa on tehty perusremonttia, mutta isoihin rakenteisiin ei ole
pystytty tekemään muutoksia. Huoneiden seiniä on maalattu, kaapistoja huoneisiin uu-
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sittu ja valaistusta parannettu muutamalla osastolla. Vuodelle 2009 -2010 on määrärahoja, joilla on tarkoitus korjata WC-tiloja toimivammaksi.

”Hankkikaa lisää kevyesti liikuteltavia jakkaroita vieraille.”
”Siisteys ehkä parantunut.”
Hoitoympäristöllä puhtaudella on merkitystä, sillä huoneen siisteys, valoisuus ja rauhallisuus ovat osa laadukasta hoitoa. Hyvä hoitoympäristö muodostuu vanhuksen omista
esineistä, jotka lisäävät kodinomaisuutta. Vanhuksen omien vaatteiden käyttö ja hoitajien vaatetus, jonka ei tarvitse olla valkoinen, lisää viihtyvyyttä. (Mustajoki ym. 2001,
24.) Siivoustyön siirtyminen takaisin laitosapulaisille oli parannusta hoidon laatuun.
Näin hoitajat keskittyvät omaan perustehtävään eli asukkaiden hoitamiseen. Laitosapulaiset, jotka ovat siivoustyön eritysosaajia huolehtivat Rekola-kodon tilojen puhtaudesta, joka lisää viihtyvyyttä asukkaiden ja hoitajien arkeen.

6.3 Omaistenilta
Omaistenillan tarkoituksena oli esittää omaisille laatukyselyn 2008 tulokset ja kyselyn
pohjalta nousseet hoidon laadun kehittämisen kohteet osastoittain ja parannusehdotukset, mitkä osastot ja laaturyhmä olivat pohtineet. Eli miten ongelmakohtiin tullaan puuttumaan ja miten Rekola-kodossa tulevaisuudessa tullaan parantamaan hoidon laatua.
Omaistenilta pidettiin14.5. 2009 klo 16.30–18.30 Rekola-kodon Annansalissa.
Osasto 2A:n ja 2B:n omaisille lähetettiin postitse henkilökohtainen kutsu. Kutsuja (Liite3) lähetettiin 48 kappaletta. Vieraaksi omaisteniltaan oli kutsutta Kangasalan vanhushuollosta vastaava kunnan sosiaalijohtaja. Laitoshoidon johtaja eli Rekola-kodon johtaja
oli paikalla, sekä vanhustyön sosiaalityöntekijä oli kutsuttu, mutta hänelle tuli este.
Henkilökunnasta osallistui osastojen sairaanhoitajat ja osastonhoitaja (minä itse).
Omaisteniltaan rajattiin tarkoituksella osastot 2A ja 2B. Nämä osastot kuuluvat minun
alaisuuteen, eikä Rekola-kodossa ole sellaista tilaa johon voisimme kutsua koko talon
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asukkaiden omaiset. Ajatuksena oli myös saada aktiivista keskustelua aikaiseksi ja se
mahdollistuisi, jos osallistujamäärä ei ole liian suuri
Ilmoittautuneita omaisia oli 30, mutta tilaisuuteen saapui 38 omaista. Illan aikana sosiaalijohtaja kertoi Kangasalan kunnan vanhushuollon tilanteesta ja kävi läpi valmisteilla
olevaa uutta vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Laitoshoidon johtaja kertoi mitä laatutyötä Rekola-kodossa on tehty. Laatukyselyn tulokset
2008, kehittämisen kohteiksi nousseet osiot ja niihin mietityt osastojen ja laaturyhmän
parannusehdotukset esitin itse.
Avoimessa keskustelussa omaisten antama palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Suurimmalla läsnä olevilla omaisilla oli tunne, että laatukyselyssä oli vilpittömästi haluttu
kysyä omaisilta ja Rekola-kodon tavoite tehdä laadukkaampaa hoitotyötä. Rekola-kotoa
arvostettiin ikäihmisten hoitopaikkana. Omaiset kokivat positiivisena kun Rekolakodossa on kuntoutus- ja virikeohjaajia. Heistä on tärkeätä, että kuntohoitaja kuntouttaa
eikä hoitaja. Kuntoutuksesta keskustelu siirtyi asukkaiden viriketoimintaan, johon he
halusivat parannusta. Omaisista asukkaiden tulisi saada lisää monipuolisia virikkeitä.
Heistä henkilökuntaa on liian vähän, sillä he eivät ehdi istumaan asukkaiden vierellä,
eivätkä ehdi lukemaan asukkaille. Heistä oli tärkeätä, että virikeohjaajat pitävät asukkaille viriketuokioita.
Ulkoilu on asia, joka herätti keskustelu ja joka nousi molemmilla osastoilla laatukyselyssä kehittämisen kohteeksi ja molemmissa laatukyselyissä (2006 ja 2008) parantamisen kohteeksi. Omaisille kerrottiin, että vanhukset tulevat nykyään Rekola-kotoon
iäkkäämpänä ja monilla on fyysinen ja/tai kognitiivinen alenema, joka vaikuttaa päivittäisissä toiminnoissa. Rekola-kodon toimintaperiaatteena on kunnioittaa vanhuksen yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Osastoilla on pohdittu mahdollisuuksia ulkoilun
lisäämiseen. Henkilökunta ulkoiluttaa resurssien ja sään mukaan, sekä SPR:n vapaaehtoistyöntekijät, vanhusneuvosto ja kesällä kunnan palkkaamat koululaiset ulkoiluttavat
asukkaita. Toivottiin, että omaiset ulkoiluttaisivat omaa vanhustaan omien resurssien
mukaan.
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Omaisista on tärkeätä, että hoitajat ovat ammatillisesti päteviä. Osalla oli kokemus, että
asukkaalla on turvaton tunne sijaisen kanssa. Heille kerrottiin, että Rekola-kodossa uusi
työntekijä perehdytetään mahdollisimman hyvin. Perehdytys on ollut kunnassa yhteisenä kehittämisen kohteena ja Rekola-kodossa on kevään 2009 aikana päivitetty perehdytyskansio. Saattaa olla työvuoroja, että työntekijä tulee ensimmäistä kerta osastolle, jossa hän ei ole ennen työskennellyt, mutta pyritään siihen, että osastolla työvuorossa on
osa henkilökuntaa vakituista. Rekola-kodossa on oma sijaisjärjestelmä, joka useimmiten
takaa lyhyissä sairaslomissa tutun hoitajan osastoille.
Omaiset esittävät toiveen ikään kuin toisilleen, että vierailut ruoka-aikaan olisi toivottuja. Omaisten apu ruokailuhetkissä tuo iloa vanhuksille ja henkilökunnalle, sillä molemmilla osastoilla yli puolet asukkaista on syötettäviä. Ruokailuhetkistä keskustelu
siirtyi ruoan laatuun. Ruoka on hyvää ja monipuolista, ”...mutta ei mummonmuusia”.
Ruoan toimittaa Rekolan keittiö, joka vastaa ruoan laadusta. Toiveita voimme esittää ja
keittiö pyrkii ne huomioimaan. Rekola-koto tekee jatkuvasti yhteistyötä Rekola keittiön
kanssa.
Ikäihmisten hoidossa tulisi myös aina muistaa, millaista heidän elämänsä on ollut, mitä
he ovat tottuneet syömään, ja ovatko he harrastaneet liikuntaa. Onko tarpeellista opettaa
terveellisiä ruokatapoja, viedä kaikki joukolla kuntosalille liikkumaan ja käymään virikeryhmissä. Eli, jos vanhus viihtyy yksin ja hän on tyytyväinen omaan oloonsa, niin
miksemme anna asioiden olla näin. Yksinäinen ei ole aina yksinäinen. Toisaalta hoitolaitoksissa elävät ikäihmiset voivat kokea olevansa yksinäisin, vaikka ympärillä on ihmisiä. Näiden vanhusten erottaminen on haaste, varsinkin kun vanhus ei enää pysty sanallisesti ilmaisemaan itseään.
Illan päätteeksi omaisille esitettiin toive, että he ottavat aina yhteyttä, jos on kysyttävää
tai aihetta antaa palautetta, on se negatiivista tai positiivista. Nykyään omaiset antavat
palautetta entistä herkemmin. Hoitohenkilöstön tulee ottaa palaute avoimesti vastaan,
sillä palautteen antaminen on aina kehittävää. Omaisten palautteet tulee aina ottaa todesta ja käsitellä ne asiallisesti. Palautteen ollessa epäasiallista, niin saattaa olla, että omaisella on huono omatunto tai hätä vanhuksensa puolesta. On hyvä muistaa ettei ole hankalia vaan haastavia omaisia. Omaisten palautteiden avulla kehitämme laatua.
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Omasta mielestäni parhaiten omaisia kuulemme hoitoneuvotteluissa, siellä omaisen ja
asukkaan kanssa voimme rauhassa keskustella hoitolinjoista, siksi on erittäin tärkeätä,
että hoitoneuvotteluja pidetään aina tarvittaessa. Hoitohenkilökunnalla pitää olla aikaa
omaisille, kun he tulevat tapaamaan omia vanhuksiaan. Näin voimme päivittäin kehittää
laatutyötä ja huomioida omaisten toiveet hoidosta.
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7. MUUTOKSET LAADUSSA OMAISTEN KOKEMANA VUODESTA 2006
VUOTEEN 2008 OSASTOITTAIN

7.1 Osasto 1

KUVIO10. Laatukysely 2006/2008 osasto yksi.
Osasto yhdellä oli tapahtunut parannusta kaikkien vastausten kesken yhteensä 0,3. Vastausten yhteinen keskiarvo oli vuonna 2006 2,7 ja vuonna 2008 3,0 (Taulukko 10).
Nousua oli tapahtunut myös niissä kohteissa jossa omaiset halusivat parannusta.
Yhdessä vastauksessa ” Hänen ulkonäöstään ja vaatetuksestaan huolehditaan
yksilöllisesti” (15) oli tapahtunut laskua, mutta kohta ei ollut vastauksien joukossa,
johon osasto mietti parannusta. Asia kyllä otettiin huomioon osaston miettiessä parannusehdotuksia, sillä asiaa on pohdittu jo aiemmin ja henkilökunta on tiedostanut asian.
Eniten oli parantunut hoidon laatu 2008 verraten vuoden 2006 kyselyyn seuraavissa
asioissa, nousua oli vähintään 0,6:
 ”Häntä kannustetaan tekemään sellaisia asioita, joita hän osaa”(6)
 ”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16)
 ”Hänelle tarjotaan riittävästi virikkeitä ja juttuseuraa” (5)
Osasto yhden kohdalla yhdessätoista kohdassa oli nousua vähintään 0,3 ja vain kahdeksan kohtaa jäi alle 0,3 verraten vuoden 2006 tuloksia vuoden 2008 kyselyn tuloksiin.
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Osasto yhden viimeisin laatutyön kehitystehtävä oli virike- ja kuntoutustoiminta ja asiakkaan vastaanottotilanne eli johtopäätöksenä voimme vetää, että kuntoutukseen panostaminen lyhytaikaisasukkaiden osalta on selvästi tuottanut tulosta ja näkyy laadun parantumisena. Samoin vastaanottotilanne on parantunut viimeisessä kyselyssä

7.2 Osasto 2A

KUVIO 11. Laatukysely 2006/2008 osasto 2A.
Osasto 2A:n kohdalla oli tapahtunut laskua 0,6 vuoden 2006 kyselyyn verraten vuoden
2008 laatukyselyyn. Laatukyselyn keskiarvo oli vuonna 2006 2,8 ja nyt vuonna 2008
vain 2,2 (Taulukko11). Seuraavassa kahdessa kohdassa oli tapahtunut laskua 1,3:”Hän
saa apua henkilökunnalta aina tarvittaessa”(3) ja ”Hän kokee olonsa turvalliseksi”(11).
Näissä kohdissa oli tapahtunut enemmän laskua kuin niissä, jotka osasto valitse laadun
parantamisen kohteiksi.
Laskua oli eniten osastolla 2A verraten Rekola-kodon muita osastoja.19:sta kysymyksestä vai kahdessa kohdassa oli nousua ja yhdessätoista kohdassa oli laskua 0,3 tai
enemmän. Pohtiessamme yhdessä osaston väen kanssa laatukyselyn tulosta, olimme
kaikki ihmeissämme tuloksesta. Mitään selvää syytä tai syitä emme pystyneet selkeästi
osoittamaan. Ihmetystä herätti myös se, että kysymyslomakkeen palautti vain kahdeksan
omaista. Osaston henkilökunnan vaihtuvuus on pieni ja moni hoitaja on työskennellyt
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osastolla useamman vuoden. Osastonhoitajan vaihdoksia on ollut viimeisten vuosien
aikana. Ehkä yksi syy on ollut, että hoitotyön johtaja on puuttunut osastolta.
Seuraavissa kohdissa oli nousua vuoden 2006 kyselyyn verraten vuoden 2008 tuloksiin: ”Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein” (8) ja ”Hänen ulkonäöstään ja vaatetuksestaan huolehditaan yksilöllisesti” (15). Osaston positiivisia puolia on aktiivinen
hoitoneuvottelujen pitäminen ”Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein”(8) kohdassa
oli nousua 0,2. Tuloksen perusteella on hienoa todeta, että osaston aktiivinen hoitosuunnitelmien pitämisen ovat huomanneet myös omaiset. Osaston henkilökunta on sisäistänyt hoitosuunnitelman tärkeyden ja hoitosuunnitelma toimii työntekijän työvälineenä. Osaston viimeinen laatutyön kehittämistehtävä on ollut yksilöllinen ajan antaminen asukkaalle ja ulkoilu, mutta molemmissa osioissa oli viimeisessä laatukyselyssä
tapahtunut laskua.

7.3 Osasto 2B

KUVIO 12. Laatukysely 2006/2008 osasto 2B.
Osasto 2B:n laatukyselyssä oli laskua 0,2 verraten vuoden 2006 tuloksia vuoden 2008
kyselyn tuloksiin. Vuonna 2006 oli keskiarvo 2,9 ja vuonna 2008 oli 2,7 (Taulukko12).
Laskua oli tapahtunut vähintään 0,5 seuraavassa kolmessa kohdassa, jotka olivat osaston laadun parantamisen kohteina:
 ”Hänelle tarjotaan riittävästi virikkeitä ja juttuseuraa”(5),
 ”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16)
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 ”Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa”(7)
Seuraavissa kohdissa oli nousua 0,3 tai enemmän verraten vuoden 2006 tuloksia vuoden 2008 laatukyselyn tuloksiin.
 ”Henkilökunta antaa riittävästi tietoa ja aikaa omaisille”(10),
 ”Osaston tilat ja asukashuoneet ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset”(18)
 ”Omaisten on helppo keskustella henkilökunnan kanssa”(9)
Osasto 2B:n vuoden 2008 laatukyselyn tulos ei ollut huono, sillä laskua oli tapahtunut
yli 0,3 vain neljässä osiossa ja kahdessa kohdassa (4 ja 6) laskenut vain 0,1. Vuoden
20008 tulos oli kokonaisuudessaan positiivinen verraten vuoden 2006 tuloksia. Osaston
henkilökunta oli tyytyväinen laatukyselyn tuloksiin, sillä myös henkilökunta tietää, että
heillä on liian vähän aikaa asukkaiden ulkoiluun ja viriketoimintaan. Henkilökunta on
huolissaan eniten vuodepotilaiden viriketoiminnasta. Parhaan tuloksen osasto sai kohdasta ” Henkilökunta antaa riittävästi tietoa ja aikaa omaisille”(10). Osaston henkilökunta antaa todella aikaa omaisille kaiken kiireen keskellä, sillä he ovat sisäistäneet, että
omaiset kuuluvat osana asukaan hoitoprosessia. Hoitajilla on useampiin omaisiin vuosien hoitosuhde ja muutama omainen tulee Rekola-kotiin kuin kotiinsa. Osasto 2B:n
viimeinen laatutyön kehittämistehtävä oli räätälöidyt aamutoimet, mutta sen toteutumista ei voi selvittää kyselyn avulla.

7.4 Osasto 3

KUVIO 13. Laatukysely 2006/2008 osasto kolme.
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Osasto kolmella oli parempi tulos nyt vuonna 2008 kuin vuoden 2006 laatukyselyssä
Nousua oli tapahtunut 0,2. Vuonna 2006 oli keskiarvo 2,8 ja vuonna 2008 oli 3,0 (Taulukko13). Vuoden 2006 laatukyselyn jälkeen on osasto kolmella tapahtunut henkilökunnassa muutoksia. Osaston toinen sairaanhoitaja on vaihtunut ja osastolla on ollut
muutamia lähihoitajia äitiyslomalla ja hoitovapaalla.
Verraten vuoden 2006 vastauksia vuoden 2008 laatukyselyn vastauksiin oli seuraavissa
kolmessa osiossa oli laskua yli 0,3: ”Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein” (8) ja
”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16). Samat kohdat osasto
oli valinnut laadun parantamisen kohteeksi. Kaikissa muissa vastausosioissa oli nousua
(Taulukko12). Nousua oli seuraavissa kahdessa kohdassa verraten vuoden 2006 ja
2008 laatukyselyä: ”Häntä kannustetaan tekemään sellaisia asioita, joita hän osaa” (6)
ja ”Hän kokee olonsa turvalliseksi”(11)
Osasto kolmen tulos oli parantunut vuodesta 2006. Keskiarvo oli noussut vain 0, 2, mutta kokonaisuudessaan tulos oli erittäin hyvä. 19:sta kysymyksestä vain neljä oli laskussa
ja lopuissa 15:ssa osiossa oli nousut välillä 0,2-0.8. Osasto oli tyytyväinen kyselyn tuloksiin, sillä osastolla on ollut henkilökunnan vaihtuvuutta viime vuosina. Toisen vakituisen sairaanhoitajan toimen täyttäminen oli hyvä asia osaston hoitotyön kehittämisen
kannalta.
Osaston laatutehtävänä on ollut asukkaiden ulkonäön huomioiminen ja työ on tuottanut
tulosta, sillä kohta ” Hänen ulkonäöstään ja vaatetuksestaan huolehditaan yksilöllisesti”(15) oli osaston toiseksi paras tulos vuoden 2008 laatukyselyssä. Tämä oli osasto
kolmen viimeisin laatutyön kehitystehtävä, joka on onnistunut hyvin. Samoin asukkaan
vastaanottotilanne oli osaston kehitystehtävänä ja se on myös parantunut.
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7.5 Osasto Hopealampi

KUVIO 14. Laatukysely 2006/2008 osasto Hopealampi
Osasto Hopealammen laatukyselyn keskiarvo oli laskenut 0,3 verraten vuoden 2006
kyselyä vuoteen 2008. Vuonna 2006 keskiarvo oli 3,0 ja vuonna 2008 oli 2,7. Nousua
oli tapahtunut yhdeksässä kohdassa ja tulos oli pysynyt samana kahdessa kohdassa.
Kahdeksassa kohdassa oli tapahtunut laskua (Taulukko 14). Nousua oli 0,3 yhdessä
kohdassa: ”Vastaanotto hänen saapuessaan osastolle oli asiallista ja ystävällistä”(1).
Seitsemässä osiossa (2,8,9,10,15,17,18) oli nousua 0,2. Sama tulos oli kahdessa osiossa(16,19). Laskua oli seuraavissa kohdissa, mutta ei yli 0,3:”Häntä kannustetaan tekemään sellaisia asioita, joita hän osaa”(6) ja ”Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä
koskevissa asioissa”(7).
Hopealammen tulos oli laskenut, mutta kokonaisuudessaan oli muutosta tapahtunut vähän. Erot kyselyissä olivat pieniä ja tulos oli nousussa useammassa kohdassa kuin laskussa. Hopealampi on suljettu muistisairaiden osasto. Osastolla korostuu erityisesti ensimmäinen kohtaaminen asukkaan ja omaisen kanssa. Nykyisin kaikki asukkaat, jotka
saapuvat Hopealammelle ovat enemmän vaikeassa kuin keskivaikeassa dementiaoireiston vaiheessa. On hyvin raskasta olla sidottuna ympärivuorokauden esimerkiksi dementiaa sairastavan omaishoitajana. Omaishoitajat ovat useasti voimavarojensa äärirajoilla,
kun he tuovat asukkaan Hopealammelle. Omaisten tukeminen korostuu hoitojaksojen
aikana, sillä useasti omaishoitajilla on tarvetta saada purkaa omia tuntemuksia hoitohenkilökunnalle.
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Osaston henkilökunta oli tyytyväisiä, että he saivat asiasta kyselyssä kohdissa 1 ja 2
hyvän tuloksen, sillä Hopealammen laatutyön viimeinen kehittämistehtävänä oli omaisten kohtaaminen. Osastolla on ollut henkilökunnassa vaihtuvuutta viime vuosina, sillä
henkilökunnalla on ollut pitkiä sairaslomia. Osastolla on pyritty pitämään samoja sijaisia, sillä erityisesti muistisairaiden kohdalla pitäisi henkilökunnan vaihtuvuuden olla
pieni. Dementiaosastolla työskentely vaatii erityisosaamista, sillä vaikka kaikilla Rekola-kodon osastoilla on muistisairaita, niin Hopealammelle asukkaat tulevat monesti dementian raskaimmassa hoitovaiheessa. Hopealammelle hakeutuu yleensä hoitajat, joilla
on dementian erityisosaamista.

7.6 Rekola-kodon kaikki osastot

KUVIO15. Laatukysely 2006/2008 Rekola-kodon kaikki osastot.
Vuoden 2006 laatukyselyssä omaiset halusivat parannusta seuraaviin asioihin:
 ”Häntä kannustetaan tekemään sellaisia asioita, joita hän osaa”(6)
 ”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16)
 ”Hänelle annetaan aikaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä”(19)
Vuoden 2008 laatukyselyssä omaiset halusivat parannusta seuraaviin asioihin:
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 ”Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa”(7)
 ”Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein”(8)
 ”Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua riittävästi”(16)
Edellä luetellut väittämät olivat omaisten parannusehdotukset. Yhteinen parannusehdotus oli molemmissa kyselyissä fyysinen kuntoutus ja ulkoilu. Viimeisessä kyselyssä
(2008) omaiset halusivat, että vanhukselle annetaan mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein. Viimeaikoina valtakunnallisesti on
puhuttu samoista asioista ikäihmisten hoidossa.
Seuraaviin asioihin omaiset olivat tyytyväisiä vuoden 2006 kyselyssä:
 ”Vastaanotto hänen saapuessaan osastolle oli asiallista ja ystävällistä”(1)
 ”Omaisten on helppo keskustella henkilökunnan kanssa(9)
 ”Hoito Rekola-kodossa on luotettavaa ja ammattitaitoista”(17)
Vuoden 2008 laatukyselyssä omaiset olivat tyytyväisiä:
 ”Vastaanotto hänen saapuessaan osastolle oli asiallista ja ystävällistä”(1)
 ”Henkilökunta suhtautuu ystävällisesti ja arvostavasti ja hän saa riittävästi huomiota”(2)
 ”Hoito Rekola-kodossa on luotettavaa ja ammattitaitoista”(17)
Nämä vastaukset olivat positiivia tuloksia, sillä vanhuksen tullessa ensimmäisen kerran
Rekola-kotoon on tärkeätä, että hänelle ja hänen omaiselle jää tapaamisesta positiivinen
mielikuva. Omaiset luottavat Rekola-kodon hoitoon. Lisäksi henkilökunnan ystävällinen suhtautuminen ja vanhuksen arvostaminen ovat erittäin hyviä tuloksia. Sillä viime
aikoina on lehtien palstoilla kritisoitu, ettei vanhustenhoidossa ole ammattitaitoista henkilökuntaa. Viime vuosina Rekola-kodon hoitajien sijaistilanne on parantunut, josta olen
aiemmin (s.15) maininnut.
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8

POHDINTA

8.1 Tutkimus- ja kehittämishankkeen tulosten tarkastelu
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittämistyön avulla kartoittaa omaisten mielipide Rekola-kodon asukkaiden saamasta hoidosta. Tarkoituksena on tulevaisuudessa tehdä laadukkaampaa hoitotyötä. Kehittämistyö sisälsi laatukyselyn ja omaistenillan. Laatukyselyn palautusprosentti oli hyvä, samoin omaisteniltaan osallistui kiitettävästi omaisia. Molemmista vastausosioista tuli vastaavat tulokset ja omaisen-illassa omaiset antoivat vastaavan palautteen siitä millaista hoitoa he haluavat omille vanhuksilleen.
Omaiset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä oman vanhuksessa hoitoon Rekola-kodossa.
He kokevat, että henkilökunta on ystävällistä ja asiallista. Henkilökunta antaa riittävästi
tietoa ja aikaa omaisille Hoitajat arvostavat vanhusta ja hänelle annetaan huomiota.
Vanhus tuntee olonsa turvalliseksi. Hänen ulkonäöstään ja vaatetuksestaan huolehditaan
sekä hänelle annetaan riittävästi monipuolista ruokaa.
Parannusta omaiset haluavat siihen, että heidän oma vanhus voisi osallistua enemmän
päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa. Hänelle pitäisi tarjota enemmän fyysistä
kuntoutusta ja ulkoilua. Vanhukselle pitäisi antaa enemmän aikaa päivittäisissä hoitotoimenpiteiden yhteydessä ja hoitoneuvotteluja tulisi pitää riittävän usein.
Verraten vuoden 2006 ja vuoden 2008 laatukyselyitä kehitystä oli tapahtunut osasto
yhdellä, siellä oli parantunut kokonaistulos. Omaiset kokivat, että fyysinen kuntoutus ja
ulkoilu olivat lisääntyneet ja vanhuksia kannustetaan tekemään sellaisia asioita joita hän
osaa. Nämä tulokset olivat erittäin hyvät, sillä osasto yhdellä on panostettu erityisesti
kuntoutukseen, ulkoiluun ja viriketoimintaan sekä tuetaan vanhusten toimintakykyä
kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Tämä siksi, että suurin osa asukkaista on vuorohoidossa ja he ovat kuntoutusjaksolla Rekola-kodossa, jotta jaksavat olla kotona mahdollisimman pitkään. Osasto kolmella oli myös kokonaistulos parantunut. Omaiset olivat
tyytyväisiä siihen, että vanhuksia kannustetaan tekemään sellaisia asioita joita hän osaa.
vanhus kokee osastolla olonsa turvalliseksi.
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Osasto 2A:lla oli tapahtunut laskua kokonaistuloksessa laskua verraten edelliseen kyselyyn. Kehitystä oli tapahtunut omaisten mielestä hoitoneuvottelujen pitämisessä eli niitä
pidetään riittävän usein. Omaiset olivat tyytyväisiä siihen, että asukkaan ulko-näöstä ja
vaatetuksesta huolehditaan. Samoin osasto 2B:llä oli tapahtunut laskua kokonaistuloksessa. Omaiset kokivat, että henkilökunta antaa tarpeeksi aikaa vanhukselle. Lisäksi he
kokivat, että osaston tilat ovat ja asukashuoneet ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset.
Hopealammella oli kokonaistulos laskenut, mutta siellä omaiset kokivat että parannusta
oli tapahtunut useassa kohdassa kahden vuoden aikana. Omaiset kokivat, että heidät
vastaanotetaan osastolla asiallisesti ja ystävällisesti. Henkilökunta on ystävällistä ja arvostaa vanhusta ja hänelle annetaan riittävästi huomiota, sekä henkilökunnan kanssa on
helppo keskustella. Heillä on riittävästi tietoa ja aikaa omaisille. Vanhusten ulkonäöstä
ja vaatetuksesta huolehditaan yksilöllisesti. Hoito on ammattitaitoista ja luotettavaa,
sekä hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein.
Mitä tulevaisuudessa Rekola-kodon laatua kehitetään? Tekemäni laatukysely 2008 oli
osa Rekola-kodon laatutyötä. Laatutyö jatkuu ja vuoden 2009 aihe on yksilövastuinen
hoitotyö. Kehittämisiltapäivissä olemme pohtineet yksilövastuista hoitotyötä ja sen
käynnistymistä osastoilla. Pohdimme pullonkaulat ja parannusehdotuksia ongelmatilanteisiin. Silti laatukyselyn 2008 tuloksia ei pidä unohtaa, sillä laadukas hoitotyö kuuluu osana yksilövastuista hoitotyötä. Yksilövastuisen hoitotyön pohjana on asukkaan
hoidon kokonaisvaltaisesti kattava kirjallinen hoitosuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelma on lakisääteinen ”Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)” sekä
”Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)” ja se tulee tehdä
yhdessä potilaan tai asiakkaan kanssa (Molander 2002,97).
Rekola-kodossa on tehty paljon laatutyötä ja on hyvä asia, ettei laaturyhmää ole lopetettu. Laatukokouksissa osastojen on esitettävä saavutetut tulokset, eikä laatutyö ja sen
kehittäminen unohdu. Näin koko henkilökunta osallistutaan Rekola-kodon laatutyön
kehittämiseen. Tutkimuksen tekeminen toisen kerran oli hyvä asia, sillä tutkimuksen
tulokset todistivat, että osastojen laatutyön kehittämistehtävistä on ollut hyötyä. Samoin
tiedämme tulevaisuudessa hoitotyön kehittämisen tarpeet ja kohteet.
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On todettava, ettei ole mitään yksinkertaista tapaa tai temppua miten saamme kaiken
paremmaksi kerralla. P. Crosby on todennut ”Laatu on ilmaista, muta sitä ei saada lahjaksi”. Laatutyö vaatii jatkuvaa panostusta Rekola-kodon hoitajilta, johdolta ja Kangasalan kunnan vanhushuollolta. Meidän pitää muistaa perustehtävämme, joka on Rekolakodon vanhus ja hänen hyvä hoito.

8.2 Tutkimus- ja kehittämishankkeen eettisyys ja luotettavuus
Tutkimusaiheen valinta on eettinen kysymys, sillä tutkijalla on vastuu aiheen valinnasta
(Tuomi & Sarajärvi 2009,129). Tutkimusetiikkaa tarkoittaa hyvää tieteellistä käytäntöä.,
jota tutkijan tulee noudattaa. Tieteellinen käytäntö tarkoittaa, että tutkimusaineiston
kerääminen ja käsittely, tutkimustulosten esittäminen ja aineiston säilytys eivät missään
tutkimuksen vaiheessa loukkaa tutkimuksen kohderyhmää. Tutkijan tulee olla rehellinen
ja vilpitön, näin hän kunnioittaa toisten tutkijoiden työtä ja saavutuksia. (Kuula 2006,
24; Vilkka 2007, 90.92). Tutkimusaineistoni kerääminen ja käsittely eivät ole loukannut
tutkimuksen kohderyhmää. Olen suunnitellut, toteuttanut ja raportoinut tutkimukseni
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kirjallisen raportin rakenne- ja muotovaatimuksia
noudattaen.
Tutkimukseni on työpaikkalähtöinen ja työelämäohjaajani on lähiesimieheni. Tutkimuksessa noudatettiin Kangasalan kunnan ja Rekola-kodon sääntöjä koko tutkimuksen
ajan. Kangasalan kunnan henkilöstöohjelman palvelurakenteen ja organisaation uudistamisen yhtenä keskeisenä linjauksena on laatutyön kehittäminen. Minun tutkimukseni
on osa Rekola-kodon laatutyötä.
Tutkimusaineisto oli Rekola-kodon asukkaiden omaiset ja he vastasivat anonyyminä.
Kysymyslomakkeen valintaan en voinut vaikuttaa, sillä sen oli oltava sama kuin vuonna
2006, että tutkimusten tuloksia voitiin verrata toisiinsa. Palautusprosentti oli hyvä, samoin osallistuminen omaistenpäivään. Uskon, että omaiset ovat aidosti huolissaan vanhusten hyvästä hoidosta ja he haluavat olla vaikuttamassa siihen kuinka laadukasta heidän omaiset saavat. Moraalisena näkökulmana etiikka osa päivittäistä arkea, sillä päivittäin joudumme pohtimaan suhtautumista omiin ja toisten tekemisiin. Pohtimaan mikä
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on sallittu, mikä kiellettyä ja miksi. Pohtimalla omien ja yhteisön arvojen kautta sitä,
onko jokin asia oikein vai väärin on eettistä ajattelua. ( Kuula 2006,21.)
Tutkimuksen eettinen kestävyys on tutkimuksen luotettavuuden toinen puoli (Tuomi &
Sarajärvi 2009). Pohtiessani oliko tutkimukseni eettisesti kestävää ja oliko tutkimukseni
laadukasta, niin päädyin positiiviseen tulokseen. Tutkimussuunnitelma olisi voinut olla
parempi ja kehitystehtäväni muuttui tutkimuksen aikana. Raportoinnin olen tehnyt parhaani mukaan. Tuomi & Sarajärvi (2007) toteaa kirjassaan ”Hyvää tutkimusta ohjaa
eettinen sitoutuneisuus” (Tuomi & Sarajärvi 2007,127).
Tutkimuksen luotettavuutta määrällisessä tutkimuksessa tulee arvioida tulosten pysyvyyden mittauksella ja mittaukseen liittyvillä asioilla. (Vilkka 2007,149). Laatukyselyssä otos edusti hyvin perusjoukkoa ja vastausprosentti oli hyvä. Syötimme yhdessä Rekola-kodon johtajan kanssa määrällisen kysymysosion vastaukset tietokoneelle. Edellä
mainitut asiat paransivat tutkimuksen kokonaisluotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen
luotettavuuden arvioinnissa ei ole mitään yksiselitteistä ohjetta. Tutkimus tulee arvioida
kokonaisuutena, jolloin sisäinen johdonmukaisuus painottuu. (Tuomi & Sarajärvi 2007,
140).
Laadullinen tutkimusosio oli tutkimuksen heikoin osa, sillä vastausprosentti oli huono,
mutta silti vastaukset olivat hyvin samanlaisia. Tulokset olivat yhtenäiset määrällisen
tutkimusosion kanssa. Tutkimuksessa tutkittiin Rekola-kodon asukkaiden hoidon laatu
omaisten näkökulmasta ja millaista parannusta omaiset halusivat. Tuloksista selvisivät
parannusehdotukset ja tiedämme miten teemme laadukkaampaa hoitotyötä tulevaisuudessa omaisnäkökulma huomioiden.
Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että minä en tavannut henkilökohtaisesti tutkittavia
ja haastateltavat vastasivat anonyymeinä kyselyyn. Omaistenillassa oli vain muutama
omainen jonka tunnistin. Omaistenillassa kommentit kirjoittivat ylös Rekola-kodon
henkilökuntaan kuulumaton, joten aineisto omaistenillasta oli juuri sitä mistä omaiset
olivat keskustelleet.
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Luotettavuutta arvioitaessa yksi osa-alue on miettiä millainen tutkija olin. Roolini tutkijana ei ollut kovin näkyvä. Tämä johtui tutkimuksen luonteesta. Näkyvän roolin otin
omaistenillassa ja sen järjestelystä. Tutkimuksen kokonaisvaltainen sujuvuus ja eteneminen aikataulussa olivat vastuullani.

8.3 Tutkimuksen- ja kehittämishankkeen jatkokehittämisehdotukset
Rekola-kodon profiililla on merkitystä laatukuvalle. Asiakkaat arvioivat palvelua ulkonäön ja maineen perusteella. Viime vuosina Suomen vanhushuolto on ollut huonossa
maineessa. Julkisuudessa esitetyt kuvaukset ovat olleet hyvin negatiivisia. Myönteinen
palaute on jäänyt kielteisen palautteen alle.
Viime aikoina Rekola-kotoa on kiitetty vanhusten hyvästä hoidosta ja omaistenillassa
omaiset olivat tyytyväisiä Rekola-kodon hoitoon. Tämä on tuntunut erittäin hyvältä,
sillä on tutkittua tietoa siitä, että työpaikan hyvä maine saa aikaan työntekijöiden pysyvyyden ja jatkuvuuden. Mielestäni tärkein lähtökohta laatutyössä on asukkaiden ja heidän omaisten kohtaaminen. Heitä tulee kohdella kunnioittavasti ja ottaa heidät aina ystävällisesti vastaan. On hyvä muistaa, ettei ole hankalia omaisia vaan haastavia. Mustajoki (2001) on todennut, että omaisten kohtaaminen on laadukasta kun he pelkäämättä
voivat kohdata hoitajia ja uskaltavat avoimesti kysyä heiltä (Mustajoki ym. 2001,23).
Rekola-kotoon tulee luoda sellainen ilmapiiri, että omaiset luottavat hoitajien osaamiseen ja he uskaltavat tilanteesta riippumatta lähestyä hoitajia. Omaisten mielestäni ja
laatukyselyn tulosten mukaan muutamalla osastoilla sellainen jo on.
Hoitotyön suunnittelussa on otettava myös huomioon strategia ja hoidon taso eli kuinka
laadukasta hoitoa annamme. Koulutus korostuu myös vanhustyössä. Ammattitaitoinen
ja pysyvä henkilökunta on tärkeätä pitkäaikaislaitoksissa. Sairaanhoitajat ovat hoitotyössä tukena perus- ja lähihoitajille. Hoitajien koulutusta tulisi ylläpitää ja tukea, että
hoitajat hakeutuisivat gerontologisiin täydennyskoulutusiin. Vanhustyön erikoistumista
painotetaan laatusuosituksessa (2008). Tulevaisuudessa hoitohenkilökunnalta vaaditaan
uudenlaista osaamista, sillä kansainvälistyminen heijastuu vanhuspalveluihin (Molander
2002,25). Hoidon laatuun vaikuttavat enemmän henkilökunnan peruskoulutus ja esimerkiksi dementoituneen hoitoon saama erityiskoulutus, kuin henkilökunnan määrä
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(Molander & Multanen 2002,26). Mielestäni Rekola-kodon hoitajat käyvät liian vähän
koulutuksissa. Esimiehenä yritän rohkaista hoitajia hakeutumaan koulutuksiin. Hoitajien
velvollisuus on hakeutua koulutuksiin ja pitää yllä omaa ammattitaitoaan. Toisaalta
koulutusmäärärahat eivät ole suuria, joten toisinaan raha on este koulutuksiin hakeutumisessa. On hyvä muistaa, että organisaatiossa tulee olla osaamista tai kaikki prosessit
ovat turhia.
Tulevaisuudessa yhtenä haasteena on suuren ikäluokkien ikääntyessä saada Rekolakotoon ammattitaitoista henkilökuntaa. Ikääntyvä hoitohenkilökunta tuo haasteen taloudellisesti ja laadullisesti. Hoitajien tieto, taito ja ns. hiljainen tieto pitäisi siirtää ajoissa
nuoremmille sukupolville. Taloudellisesti työnantajaa rasittaa hoitajien liian aikainen
eläkkeelle jääminen. Viimevuosina Rekola-kodossa on eläkkeelle jääneet hoitajat ovat
jaksaneet työskennellä hyvin viralliseen eläkeikään asti.
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla vanhushuollon yhteinen rekrytointipiste sairasloma- ja
lomasijaisten hankkimiseen, sillä Kangasalla sosiaali- ja terveystoimen yhdistyi vuoden
2009 alusta, joka oli hyvä asia. Tulevaisuudessa hoitajat voisivat olla työkierrossa. Työkierto avartaa ja yhdistää eri toimipisteiden työntekijöitä ja hoitajien ammattitaito kehittyisi. Näin pystyisimme takaamaan ammattitaitoisen henkilökunnan eri toimi-pisteissä.
Samalla osastonhoitajilta vapautuisi aikaa hoitotyön kehittämiseen ja sijais-työvoimaa
voisi hyödyntää kaikissa toimipisteissä.
Isona haasteena Kangasalan kunnan vanhuspalvelujen pitkäaikaishoidon kehittämisessä
on suunniteltu RAI – arviointimittariston käyttöönotto vuonna 2010. ATK-pohjainen
RAI (Resident Assesment Instrument) on palveluiden ja hoidon laadun parantamisjärjestelmä. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto olisi suositeltavaa ottaa käyttöön Rekola-kodossa ja samalla koko sosiaali- ja terveystoimessa. Sen avulla voidaan arvioida
hoidon tarvetta, asukkaan voimavaroja ja mitata asukkaiden hoitosuutta. Hoitotyön
laatua ja hoitotuloksia voidaan systemaattisesti ja yhtenäisesti arvioida. RAI- arviointijärjestelmä antaisi sisältöä hoitotyön kehittämiseen ja tukisi osastonhoitajan ja johdon
toimintaa.
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Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia Rekola-kodon hoitohenkilökuntaa. Kartoittaa miten he kokevat hoitavansa vanhuksia ja tutkia miten hoitajat jaksavat tehdä
laadukasta hoitotyötä Rekola-kodossa. Kaikki vanhustyötä tekevät tietävät miten raskasta työ on fyysisesti ja myös henkisesti. Rekola-kodon asukkaat ovat huonokuntoisia ja
iäkkäämpiä kuin aiemmin ja muistisairaiden osuus asukkaissa kasvaa jatkuvasti. Osa
henkilökunnasta kokee rasitteena, että aina on kiire. Osa on väsynyt kehittämään laatua,
sillä samanaikaisesti pitää huomioida taloudelliset asiat ja pitää säästää. Tutkimus olisi
ajankohtainen, sillä Rekola-kodon sijaismäärärahat ovat ylittyneet, vaikka meillä on
kaksitoista sisäistä sijaista käytettävissä. On mietittävä keinoja, miten saisimme sairaspoissaolot vähenemään. Tutkimuksen voisi liittää osana hoitajien työhyvinvointiin ja
sen kehittämiseen. Toisena vaihtoehtona voisi Rikun ryhmäkotiin tehdä laatukyselyn
asukkaille ja heidän omaisille.
Yhteenvetona voin todeta, että omaisten näkökulma hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä on yhtenäinen viime vuosien vanhusten laitoshoidon ongelmakohdista puhuttaessa. Nimenomaan ulkoilu, fyysinen kuntoutus ja hoitajilla ei ole tarpeeksi aikaa seurustella asukkaiden kanssa. Näistä ongelmakohdista koskien pitkäaikaislaitoksia on puhuttu
julkisessa keskustelussa. Ongelmana on, ettei vanhustenhoidosta ole lakia, sillä ikäihmisten hoitoa ja palveluja ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus. Viime
viikkoina on eduskunnassa keskusteltu vanhustenhoidon laista ja toiveena on, että laki
astuisi voimaan jo vuonna 2010.
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LIITE 1: Rekola-kodon laatutyöskentelyn vaiheet.

LAATUTYÖSKENTELYÄ REKOLA-KODOSSA

1. VAIHE
- Aloitus arvioimalla ja päivittämällä oma tilanne: Laatuinventaario, mitä on jo tehty
(vanhushuollon strategia, perehdytyskansio, toiminta-ajatus ja osaamisen arviointi)
- ASIAKASKARTTA : Kartoitetaan ja täsmennetään asiakkaat ja heidän tarpeensa sekä
odotuksensa: mitä he pitävät tärkeinä. Mahdolliset asiakaskyselyt: kuka miten, koska?
-ITSEARVIOINTO
-- ITE-metodi
--SWOT-analyysi
--mahdolliset vertaisarvioinnit
-LAATUKOULUTUS
2. VAIHE
-AJANKÄYTÖN SEURANTA
-HYVÄN HOIDON KRITEERIT—Mikä on hyvää latua
-TOIMINTA-AJATUSTEN JA ARVOJEN TARKASTELU
-SOVITAAN MITEN PALAUTETTA HANKITAAN
3. VAIHE
- PROSESSIKUVAUKSET:
--Kuvataan( esim. Millainen asukas on vuodepotilas ja mitä hoitoa hän vaatii), tehdään
näkyväksi hoito ja palvelu, täsmennetään työnjakoa, vastuusuhteita ja menettelyä kriittisissä kohdissa (esim. tulotilanne).
– Arvioidaan kuivattua hoitoa (esim. Ihannepäivän kuvaus), miten pitäisi kehittää? Sovitaan yhdessä hoitokäytännöistä ja tehdään tarvittavat parannukset.
4. VAIHE
-Sovitaan asiat paperille ja viedään käytäntöön.
– Laaditaan tarvittavat ohjeet, tsekkauslistat tai menettelyt, jotka ohjaavat hoidon ja
palvelun toteutumista.
– Sovitaan seurantakäytäntö.
… MIETITÄÄN MITEN KEHITETÄÄN JA JOS KEHITETTÄVÄÄ EI OLE NIIN,
PALATAAN TAKAISIN ALKUUN

LIITE 2 (1): Laatukysely 2008.
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HYVÄ ASUKKAAMME OMAINEN
Pyydämme teitä vastaamaan kyselyymme kehittääksemme hoitoa ja palvelua
entistä paremmaksi. Juuri teidän mielipiteenne on tärkeä. Toivomme, että vastaatte
avoimesti miten olette kokeneet oman vanhuksenne hoidon Rekola-kodossa.
Olette saattaneet vastata vuonna 2006 samanlaiseen kysymyslomakkeeseen.
Kyselyyn vastataan nimettömänä. Lomakkeessa näkyy ainoastaan osaston tunnus,
koska haluamme verrata tuloksia osastoittain. Toivomme, että palautatte lomakkeen
30.11.2008 mennessä oheisessa kuoressa, jonka postimaksu on jo maksettu.
Kiitos vastauksestanne! XXXXX , johtaja ja XXXXX, osastonhoitaja
Rengastakaa mielipidettänne parhaiten kuvaava numero asteikolla 0 – 4, jossa
4 = täysin samaa mieltä
3= lähes samaa mieltä
2= lähes eri mieltä
1= täysin eri mieltä
0= en osaa sanoa
1. Vastaanotto hänen saapuessaan osastolle oli asiallista ja
ystävällistä

0 1 2 3 4

2. Henkilökunta suhtautuu ystävällisesti ja arvostavasti ja hän
saa riittävästi huomiota.

0 1 2 3 4

3. Hän saa henkilökunnalta apua aina tarvitessaan.

0 1 2 3 4

4. Yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon hoidon
toteutuksessa.

0 1 2 3 4

5. Hänelle on tarjolla riittävästi virikkeitä ja juttuseuraa

0 1 2 3 4

6. Häntä kannustetaan tekemään sellaisia asioita, joita hän osaa
(esim. osallistumaan jokapäiväisiin toimiin)
0 1 2 3 4
7. Hän voi osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa asioissa. 0 1 2 3 4

76

LIITE 2(2)

8. Hoitoneuvotteluja pidetään riittävän usein

0 1 2 3 4

9. Omaisten on helppo keskustella henkilökunnan kanssa

0 1 2 3 4

10. Henkilökunta antaa riittävästi tietoa ja aikaa omaisille

0 1 2 3 4

11. Hän kokee olonsa turvalliseksi.

0 1 2 3 4

12. Toisten asukkaiden käyttäyminen ei häiritse häntä.

0 1 2 3 4

13. Hänelle annetaan riittävästi monipuolista ruokaa ja
ruokailutilanne on miellyttävä.

0 1 2 3 4

14. Hän pääsee riittävän usein suihkuun ja saunaan.

0 1 2 3 4

15. Hänen ulkonäöstään ja vaatetuksestaan huolehditaan
yksilöllisesti.

0 1 2 3 4

16. Hänelle tarjotaan fyysistä kuntoutusta ja ulkoilua
riittävästi.

0 1 2 3 4

17. Hoito Rekola-kodossa on luotettavaa ja ammattitaitoista.

0 1 2 3 4

18. Osaston tilat ja asukashuoneet ovat riittävät ja
tarkoituksenmukaiset.

0 1 2 3 4

19. Hänelle annetaan aikaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä.

0 1 2 3 4

20. Omat parannusehdotuksenne______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksestanne

Rekola kodon henkilökunta

osasto A B C D E
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LIITE 3: Kvalitatiivisen tutkimuksen analysointi.
Alkuperäisilmaus
Kiitos hoidosta. Erityiskiitos henkilökunnalle ystävällisestä asenteesta. Voimia ja jaksamista työssänne!
Mutta nykyresursseilla homma on ihan hanskassa .
Aina on ollut hyvä henki. Rauhallisempi käsittely.
Ei niin kiireistä syöttämistä.

Pelkistetty ilmaus

hyvä / huono hoito

Alaluokka

HENKILÖKUN-

Ammattitaitoisia hoitajia kunkin vanhuksen tarpeen mukaan.
Hoitajien tietämys halvauspotilaan hoidosta.

ammattitaito

Hoitohenkilöitä voisi olla enemmän.. Hoitajia vuoroihin
riittävästi. Lisää henkilökuntaa.

hoitajien määrä

Jokaisella intervallijaksolla olisi saunassa käynti. Saunaan
pitäisi päästä.

hygienia

Jalkojen hoito ja rasvaus olisi hyvä tehdä useammin.

hoitotoimenpiteet

Ulkoilua olisi olosuhteiden mukaan lisättävä. Ulkoilua voisi
lisätä. Että ulkoilu olisi tärkeä. Ulkoiluun pitäisi kannustaa,
vaikkei asiakas itse olisikaan halukas. Ulkoilua enemmän.
Vanhuksille seuraa. Yksilöllistä aikaa. Esim. omalla hoitajalla olisi aikaa lukea päivän lehti.

Yhdenhengen huoneita olisi hyvä olla enemmän.
Vessat tilavammiksi ja käytännöllisemmiksi, ajatellen pyörätuolilla liikkuvia.
Huoneissa lavuaari sijainti niin, että voi mennä vaikka pyörätuolilla.

ulkoilu / virikkeet

asukashuoneet, WC:t

TA

PERUSHOITO

TOIMINTAKYVYN
TUKEMINEN

OSASTON
TILAT
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LIITE 4. Kutsu omaisten iltaan.

TERVETULOA
Torstaina 14.5.2009 Klo 16.30-18.30 Rekola-kotoon
osasto 2A:n ja 2B:n OMAISTEN ILTAAN
Ohjelmassa:
 Kangasalan vanhushuollon tilannekatsaus
 Rekola-kodon tilannekatsaus
 Omaisille tehdyn laatukyselyn (2008) tulokset
ja osastojen parannusehdotukset
 Mahdollisuus kysyä mieltä painavista asioita
 Kahvitarjoilu
Mukana:
XXXXX sosiaalijohtaja
XXXXX laitoshoidon johtaja
XXXXX osastohoitaja
sairaanhoitajat 2A ja sairaanhoitajat 2B
Ilmoittautuminen osastonhoitajalle puh. xxx xxxxxxx
7.5.2009 mennessä tarjoilun vuoksi
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