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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Porvoon palveluasumisen yksikön hoitohen-

kilökunnan työhyvinvointia muistisairaiden hoitotyössä. Tavoitteena oli selvittää, minkälainen 

yhteys haastavilla asukastilanteilla on hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin.  

 

Teoreettinen viitekehys koostui ikäihmisten muistisairauksista, muistisairaiden haastavasta 

käyttäytymisestä ja sen ehkäisystä sekä työhyvinvoinnista hoitotyössä. Tämä opinnäytetyö to-

teutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin kahdessa ryhmähaastattelussa ke-

väällä 2021, joihin osallistui yhteensä seitsemän hoitajaa. Aineisto analysoitiin teorialähtöi-

sellä sisällönanalyysillä.  

 

Opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, että hoitajat kokivat työssään haastavia asukastilanteita, 

väkivallan uhkaa ja riittämättömyyden tunnetta. Työhyvinvointia lisääviksi tekijöiksi nousi 

omasta hyvinvoinnista huolehtiminen sekä luottamuksellinen ja avoin työyhteisö. Yksi työhy-

vinvointia lisäävä merkittävä tekijä oli hyvä esimiestyö. Hoitajat toivoivat tulevaisuudessa 

palkankorotusta ja yhteiskunnan arvostusta työhön. Tämänhetkisiin täydennyskoulutuksiin ol-

tiin melko tyytyväisiä. Lisäkoulutusta toivottiin näistä aiheista: MAPA-koulutus, er-

gonomiakoulutus sekä jatkokoulutuksia muistisairaiden hoitoon sekä koulutusta TunteVa-toi-

mintamalliin liittyen. Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää yksikön esimiehen 

apuna kehittämistarpeiden mahdolliseen toteutukseen. Tätä opinnäytetyötä voidaan myös 

hyödyntää muiden Porvoon palveluasumisen yksiköiden hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin 

tilan tutkimisessa. Opinnäytetyön päätuloksena on, että hoitajien työ muistisairaiden hoito-

työssä on raskasta, mutta palkitsevaa.  
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The purpose of this thesis was to map working well-being of nursing staff in the Porvoo ser-

vice housing unit in the nursing care of dementia patients. The aim was to find out the con-

nection between challenging patient situations and the well-being of nursing staff.  

The theoretical framework consisted of memory disorders in the elderly, challenging behavior 

and its’ prevention in memory patients, and well-being at work in nursing. This thesis was 

carried out as a qualitative study. The material was collected in two group interviews in the 

spring 2021 involving a total of seven nurses. The material was analyzed by theory-based con-

tent analysis. 

The results of the thesis showed that the nurses experienced challenging resident situations, 

the threat of violence and a feeling of inadequacy in their work. Taking care of one's own 

well-being and a confidential and open work community were the factors to increase well-be-

ing at work. One significant factor in increasing well-being at work was good leadership. 

Nurses hoped for a pay raise in the future and society’s appreciation for work. Nurses were 

quite satisfied with current continuing trainings. Additional training was requested on these 

topics MAPA-training, ergonomics training and further training in the treatment of memory 

patients, as well as training related to the TunteVa-operating model. The results of this thesis 

can be utilized to assist the supervisor in the possible implementation of development needs. 

This thesis can also be utilized in the study of the state of well-being of the nursing staff in 

other Porvoo service housing units. The main result of this thesis is that the work of nurses in 

the care of dementia patients is heavy but rewarding.  
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1 Johdanto 

Vanhustyön tarkoituksena on tuottaa ikäihmisille laadukasta, toimintakykyä ylläpitävää ja ar-

vokasta hoitoa, jota myös lainsäädäntö edellyttää. Tavoitteena on tukea ikäihmisen omatoi-

misuutta, osallistumista ja kotona pärjäämistä. (Valvira 2020.) Suomessa on pitkäaikaista lai-

toshoitoa vähennetty ja ympärivuorokautinen hoito pääsääntöisesti tapahtuu tehostetun pal-

veluasumisen keinoin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a, 12). Pitkäaikaishoidossa muistisai-

raudet ovat hyvin yleisiä, ja noin kolmella neljästä on muistisairaus. Alzheimerin tauti on ylei-

sin muistisairaus. (Erkinjuntti, Remes, Rinne & Soininen 2015, 20,35.) 

Laitoshoidossa työn fyysinen ja henkinen raskaus vaikuttaa työntekijöiden työssä viihtymiseen 

(Kröger, van Aerschot & Puthenparambil 2018, 80–81). Laitoshoidossa työskentelevistä hoita-

jista kaksi viidestä kokee väkivaltaa tai sen uhkaa viikoittain. Tämä on huomattavasti yleisem-

pää Suomessa, kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. (Kröger ym. 2018, 60.) Asiakkaiden ag-

gressiivisuus vaikuttaa myös hoitajan kokemaan huoleen omasta terveydestään sekä turvalli-

suudesta työssään (Kröger ym. 2018, 62). 

Työhyvinvointi on yhdistetty työterveyteen ja työkykyyn, ja se on laaja-alainen käsite. Koet-

tuun hyvinvointiin vaikuttavat myös yksilön kokemat tunteet, joka tekee määrittelystä osal-

taan vielä hankalampaa. (Manka & Manka 2016.) Vanhusten hoitotyössä työhyvinvointia edis-

tävät työyhteisön huumori, avoin vuorovaikutus, tasavertaisuus ja yhteiset pelisäännöt. (Miet-

tinen-Koivusalo 2011, 40,43). 

Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Porvoon palveluasumisen yksikön hoitohenkilökunnan työ-

hyvinvointia muistisairaiden hoitotyössä. Tavoitteena oli selvittää, minkälainen yhteys haasta-

villa asukastilanteilla on hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin.   

2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Porvoon palveluasumisen yksikön hoitohen-

kilökunnan työhyvinvointia muistisairaiden hoitotyössä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvit-

tää, minkälainen yhteys haastavilla asukastilanteilla on hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin. 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

1. Mitkä tekijät työpaikalla lisäävät työhyvinvointia? 

2. Mitä haasteita on muistisairaan henkilön kohtaamisessa? 

3. Mitä muutoksia henkilökunta toivoo työssä tapahtuvan? 
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3 Ikäihmisten muistisairaudet 

Muistisairaudet heikentävät muistia ja muita tiedonkäsittelyn osa-alueita, kuten kielellisiä 

toimintoja, toiminnanohjausta sekä näönvaraista hahmottamista (Erkinjuntti ym. 2015, 20–

21.) Muistisairauksiin liittyy muistioireiden lisäksi usein haitallisia psyykkisten toimintojen ja 

käyttäytymisen muutoksia, joita kutsutaan käytösoireiksi. Muistisairauteen liittyvät käytösoi-

reet, ovat tavallisin syy muistisairaan laitoshoitoon joutumiseen. (Erkinjuntti ym. 2015, 90). 

Tästä syystä suurimalla osalla pitkäaikaishoidon asiakkaista on jonkinlainen käytösoire (Piirai-

nen, Pesonen, Kyngäs & Elo 2020, 17–18).  

3.1 Muistisairauksien yleisyys 

Yleisimpiä muistisairauksia ovat Alzheimerin tauti, aivoverenkiertosairauden muistisairaus, 

Lewyn kappale –tauti, Parkinsonin tauti sekä otsa-ohimolohkorappeumat. (Erkinjuntti ym. 

2015, 20–21.) Edellä mainittuihin muistisairauksiin ei ole parantavaa hoitoa, vaan ne ovat ete-

neviä ja johtavat lopulta kuolemaan. Tärkein riskitekijä muistisairauden kehittymiselle on 

ikä. Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hänelle kehittyy muistisairaus. Ikäih-

misten muistisairaus on yleensä sekatyyppinen, eli siinä on mukana eri taudinaiheuttajia. Tyy-

pillisin sekatyyppi on Alzheimerin taudin ja verisuoniperäisen muistihäiriön yhdistelmä. (Muis-

tisairaudet, Terveyskylä, Palliatiivinentalo.)  

Muistioireista kärsii joka kolmas yli 65-vuotias. Suomessa on noin 200 000 henkilöä, joiden 

kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt. Lievän dementian oireista kärsiviä on 100 000 

henkilöä ja keskivaikean 93 000 henkilöä. (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus 2020.) Keski-

vaikeasta tai vaikeasta muistisairaudesta kärsiviä oli Suomessa vuonna 2013 noin 93 000 henki-

löä. Euroopassa on arvioitu olevan noin 10,9 miljoonaa muistisairasta ja koko maailmassa noin 

44,4 miljoonaa. Vuosittain yli 64-vuotiaista noin 14 500 sairastuu muistisairauteen. Valtaosa 

muistisairaista potilaista kuitenkin on yli 80-vuotiaita. Pitkäaikaishoidossa muistisairaudet 

ovat hyvin yleisiä, noin kolmella neljästä on muistisairaus. (Erkinjuntti ym. 2015, 35.) 

Muistisairaudet ovat Suomessa lisääntyvä kansanterveydellinen haaste, johon tulee tulevai-

suudessa varautua. Muistisairaudet luovat myös taloudellisia haasteita liittyen ympärivuoro-

kautisen hoidon tarpeeseen sekä sairastuneiden kasvavaan lukumäärään. Kaikilla muistisai-

rautta sairastavilla ei välttämättä ole diagnoosia ja asianmukaista lääkitystä. Hyvissä ajoin 

tehty diagnosointi, hoidon aloitus sekä kuntoutus voi parantaa muistisairaan toimintakykyä. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 7.) 

3.2 Muistisairaan haastava käyttäytyminen  

Haastavasta käyttäytymisestä voidaan myös käyttää termiä käytösoire (Saarnio, Suhonen & 

Isola 2013, 291). Käytösoireet aiheuttavat haasteita hoidossa sekä kuormittavat omaisia ja 
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hoitohenkilökuntaa (Hynninen 2016,19; Piirainen ym. 2020, 18). Käytösoireita ovat esimerkiksi 

psykologiset oireet kuten masennus, ahdistuneisuus, levottomuus sekä persoonallisuuden ja 

käyttäytymisen muutokset, kuten yliseksuaalisuus. Käytöksen muuttuminen johtuu usein sai-

rauteen liittyvästä kognitiivisen toimintakyvyn heikentymisestä. Näiden lisäksi myös aistihar-

hat ovat yleinen muistisairauteen liittyvä oire. (Erkinjuntti ym. 2015, 90; Hynninen 2016, 19; 

Piirainen ym. 2020, 17–18.)  

Muistisairauden oireet muuttuvat sairauden edetessä ja vaikuttavat muistisairaan persoonalli-

suuteen ja käyttäytymiseen. Muistisairauden alussa tyypillisiä oireita ovat masennus, ahdistu-

neisuus ja harhaluuloisuus, kuten esimerkiksi muistisairas saattaa kokea, että jokin kadonnut 

tavara on häneltä varastettu. Sairauden keskivaikeassa vaiheessa esiintyy levottomuutta, 

vaeltelua ja aggressiivisuutta ja vaikeassa vaiheessa syömisen häiriintymistä. (Hölttä & Pitkälä 

2019.) Muistisairauksien keskivaikeassa ja vaikeassa vaiheessa esiintyy eniten ja haastavimpia 

käytösoireiluja (Eloniemi-Sulkava & Savikko 2011, 17). 

Käytösoireiden kehittymiseen vaikuttavat asiakkaan persoonallisuus, suhteet hoitajiin ja 

omaisiin, lääkitys ja muu terveydentila, fyysinen hoitoympäristö sekä muistisairauteen liitty-

vät neurobiologiset tekijät. (Erkinjuntti ym. 2015, 90.) Haasteelliset tilanteet vaikuttavat 

myös muistisairaan elämänlaatua heikentävästi ja aiheuttaa kärsimystä hänelle itselleen ja 

muille (Piirainen ym. 2020,18). Muistisairaan elämänlaatua pystytään parantamaan hänen it-

senäisen toimintakyvyn tukemisella (Stolt, Koskenniemi, Katajisto, Hupli, Jartti, Suhonen & 

Leino-Kilpi 2015, 71). 

Tässä opinnäytetyössä haastava käyttäytyminen määritellään muistisairaan poikkeavana käyt-

täytymisenä, kuten vaelteluna, fyysisenä tai suullisena aggressiivisuutena.  

3.3 Muistisairaan haastavan käyttäytymisen ehkäisy 

Muistisairaan asiakkaan hoidon toteuttamisessa on tärkeää huomioida muistisairaan yksilölli-

syys, turvallisuus, kohtaaminen sekä hoitohenkilökunnan ammattitaito (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2020a, 43). Muistisairaan tarvitseman avun ja tuen tulee muuttua muistisairauden 

edetessä. Vaikeasti muistisairas henkilö tarvitsee paljon apua päivittäisissä toimissaan ja tu-

lee vähitellen kokonaan riippuvaiseksi toisen henkilön avusta. Muistisairauden edetessä muis-

tisairaalta voi kadota kyky ilmaista tarpeitaan, mikä vaatii hoitajilta enemmän tietoista huo-

miointia. (Saarinen 2019, 10–12.) 

Muistisairaan haastavaan käyttäytymiseen liittyviä käytösoireita hoidetaan ensisijaisesti lääk-

keettömillä menetelmillä. Lääkkeellisenä keinona on itse muistisairauden oikea lääkehoito. 

Muistisairauslääkkeillä on vähäinen teho muistisairauden tuomiin käytösoireisiin, jonka vuoksi 

käytösoireita voidaan joutua lääkitsemään esimerkiksi psyykenlääkkeillä. Lääkkeettömät me-

netelmät ovat kuitenkin todettu toimiviksi. Muistisairaan tuntemisella ja yksilöllisillä 
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menetelmillä pystytään vähentämään muistisairaan haastavaa käyttäytymistä, kiihtyneisyyttä 

ja aggressiivisuutta. Yksilöllisillä menetelmillä tarkoitetaan muun muassa lempimusiikin kuun-

telua tai suihkutustilanteiden toteutusta muistisairaan ehdoilla. (Saarnio ym. 2013, 291; Tuo-

mikoski, Parisod, Oikarainen, Siltanen & Holopainen 2018, 24; Talaslahti, Vataja, Ginters & 

Koponen 2019.) Työ tulisi saada organisoida niin, että asiakkaiden hoitotoimet voidaan ajoit-

taa hänelle parhaimpaan aikaan (Josefsson ym. 2018, 12).  

Hoitohenkilökunnan osaamista tulisi päivittää monipuolisesti muistisairauksiin liittyen ja sai-

rauden erityispiirteisiin (Hotus-hoitosuositus 2020, 25–27). Koulutus, joka tukee hoitohenkilö-

kunnan vuorovaikutustaitoja ihmiskeskeisempään ajatteluun, on todettu myös vähentävän 

muistisairaiden haasteellista käyttäytymistä (Piirainen ym. 2020, 18). 

4 Työhyvinvointi hoitotyössä 

Työhyvinvoinnin merkitys huomioidaan työssä viihtymisessä ja jaksamisessa. Työntekijät ovat 

tietoisia oikeuksistaan ja esimiehensä velvollisuuksista työyhteisön kehittämiseksi. Työhyvin-

vointi on vaikeasti määriteltävissä oleva käsite, jonka sisältö on monipuolinen. (Korpela 2015, 

16.) Työhyvinvointi ei myöskään ole pysyvä tila, vaan se muuttuu työhön liittyvän kuormituk-

sen ja työn tuomien voimavarojen lisääntymisen myötä (Puttonen, Hasu & Pahkin 2016, 6). 

4.1 Työhyvinvoinnin määritelmä 

Ennen työhyvinvoinnista on käytetty työkyky -käsitettä, ja sitä on kehitelty 1980-luvulta läh-

tien. Työkykyä on tarkasteltu aiemmin lähinnä terveydellisestä näkökulmasta, mutta nykyään 

ymmärretään myös työmenetelmien ja työyhteisön toiminnan merkitys työkyvylle. Sosiaaliset 

tekijät, yksilöiden motivaatio sekä asenteiden merkitys ovat nousseet fyysisten ja psyykkisten 

tekijöiden tarkastelun rinnalle. Ne ymmärretään merkittävinä osina yksilön työkykyä. Nykyään 

työntekijöiden hyvinvointiin halutaan panostaa, koska se on yhteydessä myös taloudelliseen 

menestykseen ja tuloksellisuuteen. (Korpela 2015, 16.) Työhyvinvoinnin tilaa voi kuvata myös 

erottamalla tehokkaasti kodin ja työn toisistaan (Miettinen-Koivusalo 2011, 41). 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee työhyvinvoinnin muodostuvan työstä ja sen mielek-

kyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Sen mukaan työhyvinvointia lisääviä 

tekijöitä ovat muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen, työntekijöiden ammattitaito sekä 

työyhteisön ilmapiiri. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020b.) Hoitajat painottavat myös vas-

tuun tärkeyttä, sillä vastuu kytkeytyy luottamukseen ja erityisesti siihen, että voi luottaa työ-

kaverin tekevän työnsä (Miettinen-Koivusalo 2011, 41). 

Työhyvinvoinnin määritelmä sisältää myös yhteisöllisyyden, jolla tarkoitetaan hoitotyönteki-

jöiden keskinäistä toimintaa sekä sitä, miten ihmissuhteet ja työyhteisö toimivat. Sillä 
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tarkoitetaan myös yhteenkuuluvuutta ja toisten arvostamista sekä työntekijöiden keskinäistä 

luottamusta. Kokemuksien jakaminen, yksilöllisyyden kunnioittaminen, työkokemuksen ja työ-

tyylin hyväksyminen sekä kuulluksi tuleminen korostuvat yhteisöllisyydessä. (Häggman-Laitila 

2013, 302.) Hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin, työasenteisiin, haluun pysyä työpaikassa, 

työkykyyn ja terveyteen vaikuttaa myös johtajuus. (Häggman-Laitila 2013, 306.) 

Kuntasektorilla vanhustenhoidon työntekijöistä jopa kolmannes kokee merkittävää eettistä 

kuormitusta työssään. Tilanteissa, jotka ovat eettisesti haastavia, ihminen joutuu pohtimaan 

valintojensa, toimintansa ja päätöstensä hyvyyttä ja oikeellisuutta. Aina niissä ei ole selvää, 

mikä on oikea tapa toimia. Eettinen kuormitus syntyy työssä, kun työntekijän ja työpaikan ar-

vot ovat keskenään ristiriidassa. Työntekijät kokevat kuormitusta, koska he haluaisivat antaa 

asianmukaista ja hyvää hoitoa asiakkailleen, mutta eivät kuitenkaan siihen pysty esimerkiksi 

töiden organisoinnin tai ajan puutteen vuoksi. (Työterveyslaitos 2019.) 

Tässä opinnäytetyössä työhyvinvointia lisääviksi tekijöiksi määritellään työntekijä, työyhteisö 

ja johtaminen.  

4.2 Työhyvinvointia edistäviä tekijöitä 

Miettinen-Koivusalon (2011) tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhusten hoitotyössä työhyvinvoin-

tia kannattelevia tekijöitä ovat huumori, avoin kommunikaatio, tasavertaisuus ja yhteiset pe-

lisäännöt. Tutkimuksessa tuli esille työtovereiden tärkeys työhyvinvoinnin kokemuksessa. Ym-

märtävä, avoin ja tasavertainen vuorovaikutus edistää keskinäistä työhyvinvointia. (Miettinen-

Koivusalo 2011, 40, 43.) 

Hoitotyöntekijöiden työhyvinvointia edistää myös potilaiden hoito ja sen palkitsevuus, sitou-

tunut ja eettinen toiminta potilaiden parhaaksi sekä työntekijän kokemus siitä, että on tuot-

tanut hyvää hoitoa. (Häggman-Laitila 2013, 302.) Tasainen työtaakka, työn tarkoituksellisuus, 

työympäristön miellyttävyys ja työn riittävä resurssointi vahvistavat työhyvinvointia. (Hägg-

man-Laitila 2013, 306.) 

Rantasen (2017) tutkimuksen mukaan persoonallisuudella, luonteella, terveydentilalla ja iällä 

on vaikutusta työntekijän hyvinvointiin. Työhyvinvointia voidaan yksilönä edistää terveellisten 

elämäntapojen avulla sekä omia heikkouksiaan reflektoimalla ja kehittämällä. Yksilön voima-

varoja voidaan vahvistaa liikuntaharrastuksen aloittamisella, lisäämällä vapaa-aikaan mielek-

kyyttä ja työaikaan vaikuttamalla. Yksilön oma aktiivisuus vahvistaa turvallisuuden ja elämän-

hallinnan tunnetta. (Rantanen 2017, 25, 27.) 

Esimiehen ominaisuudet, kuten oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, vaikuttavat työntekijän 

hyvinvointiin myönteisesti. Työhyvinvointia koetaan vahvistavan esimiehen toiminta tietyissä 

tilanteissa, joissa esimies pyrkii selvittämään ja ratkaisemaan työyhteisön ristiriitoja ja 



  11 

 

 

ongelmia. Esimiehen joustavuus ja tasapuolisuus työyhteisön jäseniä kohtaan koetaan edistä-

vän työntekijöiden hyvinvointia. Vuorovaikutus- ja keskustelutilanteet esimiehen kanssa edis-

tävät luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä työpaikalla. Työhyvinvointia tukeva johtaminen 

on palautetta antavaa ja arvostusta osoittavaa. (Rantanen 2017, 22, 23.) 

Haasteellisesti käyttäytyvän muistisairaan hoidossa apuna on hoidon vuorottelu, muiden työn-

tekijöiden tuki ja apu. Haastavien tilanteiden läpikäynti ja mahdollisten uusien toimintamal-

lien kehittäminen auttavat työssä jaksamisessa. Kollegoilta saatu vertaistuki ja ymmärrys ovat 

avainasemassa. (Saarnio, Suhonen & Isola 2013, 294.) Kiinnostus ja innostus muistisairaiden 

hoitoon vaikuttaa hoitajien työhön sitoutumiseen sekä työn tärkeäksi kokemiseen (Saarnio 

ym. 2013, 295). 

4.3 Työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä 

Suhonen, Stolt, Katajisto, Gustafsson ja Puro kertovat tutkimuksessaan, että on jo aiempaa 

tutkimustietoa hoitajien työtyytyväisyydestä, mutta se on harvoin kohdistunut ikääntyvien ih-

misten hoitotyössä toimiviin hoitajiin. Työtyytyväisyyden on jo aiemmin todettu olevan al-

haista ikääntyneiden hoitotyössä toimivien hoitajien keskuudessa. Hoitajat eivät myöskään si-

sällytä kyseistä työtä tulevaisuuden suunnitelmiinsa. (Suhonen, Stolt, Katajisto, Gustafsson & 

Puro 2012, 28.)  

Muistisairaiden parissa työskentelevät hoitajat kokevat usein työssään riittämättömyyden tun-

netta ajan puutteen vuoksi. Haastava työ vie hoitajilta voimia ja energiaa, mikä on pois per-

heeltä ja ystäviltä. Jatkuva työn ja vapaa-ajan kanssa tasapainoilu voi uhata työhyvinvointia. 

(Saarnio, Sarvimäki, Laukkala, Isola 2012, 113–114.) Työssään hoitajat ovat kokeneet niin fyy-

sistä kuin henkistä kuormitusta potilaiden väkivaltaisen käyttäytymisen takia (Puntalo, Paavi-

lainen, Aho, Palonen & Kylmä 2019, 10–18). Väkivaltakokemukset ovat yleisimpiä vanhus-

työssä työskentelevien hoitajien keskuudessa kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

tutkijat Josefsson, Sinervo ja Vehko tutkimuksessaan (2018). Väkivallan kokemukset työssä 

voivat aiheuttaa tyytymättömyyttä työhön tai psyykkistä oireilua. Psyykkinen oireilu johtaa 

huonoon henkiseen jaksamiseen, jolloin työntekijän työteho laskee, mikä taas kasvattaa sai-

raspoissaoloja. (Fagerström & Leino 2014, 9.) 

Hoitajien fyysisen väkivallan kokemiseen liittyi vahvasti asiakkaiden käytösoireet sekä tiedol-

listen toimintojen häiriöt, kuten muistisairaudet (Josefsson ym. 2018, 1–3). Tutkimuksessa 

analysoitiin hoitajamitoituksen yhteyttä väkivallan kokemiseen, mutta tässä ei havaittu mer-

kittävää yhteyttä. Tekijät, jotka olivat yhteydessä hoitajien kokemaan väkivaltaan, jaettiin 

tutkimuksessa työolosuhteisiin sekä hyvinvointiin. Työolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä olivat 

potilastyön kuormittavuus, kiire ja rooliristiriidat. Hoitajan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

olivat stressi, unihäiriöt ja usko jaksamisesta eläkeikään saakka. (Josefsson ym. 2018, 4–9.)  
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5 Opinnäytetyön empiirinen toteuttaminen 

Tämä opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa käsitellään muistisairai-

den hoitotyössä työskentelevien hoitajien työhyvinvointia. Empiiristä tietoa hyödynnettiin, 

aiheista, jotka koskevat välittömiä kokemukseen perustuvia tosiseikkoja ja mitkä sisältyvät 

aistihavaintoihin (Puusa & Juuti 2020, 88). Empiiristä tietoa saatiin ryhmähaastatteluiden 

avulla. Aineisto käsiteltiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä.  

5.1 Opinnäytetyön toimintaympäristön kuvaus 

Palveluasuminen kuuluu Porvoon kaupungin ikääntyneiden palveluihin. Porvoon kaupunki 

hankkii asumispalveluita myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Kaikissa yksiköissä tarjotaan 

asukkaan omatoimisuutta ja yksilöllistä tarvetta tukevaa kuntouttavaa hoitoa ja hoivaa. (Por-

voo 2020.) Toimintaympäristö on Porvoon kaupungin asumispalveluiden palveluasumisen yk-

sikkö, jossa potilaspaikkoja on yhteensä 24. Hoitohenkilökuntaa yksikössä työskentelee yh-

teensä 35 henkilöä, ja he työskentelevät eri ammattinimikkeillä, kuten sairaanhoitaja ja lähi-

hoitaja. Suurimmalla osalla yksikön asukkaista on jokin pitkälle edennyt muistisairaus ja tästä 

syystä heidän toimintakykynsä ja kognitio on heikkoa. Asukkaat vaativat paljon ohjausta päi-

vittäisissä toimissaan. 

5.2 Haastattelu aineiston keruumenetelmänä 

Haastattelua voidaan toteuttaa eri tavoilla, riippuen siitä mikä on haastattelijan rooli haas-

tattelutilanteessa. Haastattelu voidaan toteuttaa teemahaastatteluna, asiantuntijahaastatte-

luna tai ryhmähaastatteluna. Haastattelun tavoitteena on saada haastateltavat kertomaan 

omista mielipiteistään, havainnoistaan, arvoistaan ja kokemuksistaan. (Koppa 2020.) Aineis-

tonkeruumenetelmänä haastattelu on joustavaa vuorovaikutusta, jossa kysymyksiä voidaan 

toistaa ja tarvittaessa selventää haastateltaville (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85–86). 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin ryhmähaastattelua aineistonkeruumenetelmänä. Ryhmähaas-

tattelu on monimuotoinen vuorovaikutustilanne ryhmän kesken, johon vaikuttaa ryhmän sisäi-

set valtasuhteet ja näkemykset (Puusa & Juuti 2020,120). Ryhmässä haastateltavien on turval-

lisempaa jakaa kokemuksiaan, auttaa muistamaan koettuja tilanteita ja yhtyä muiden ryhmän 

henkilöiden mielipiteisiin (KAMK-Univeristy of Applied Sciences 2021a). Etuna on, että haas-

tattelija saa paljon tietoa kaikilta haastatteluun osallistujilta samanaikaisesti (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009, 58). 

Haastattelutilanteen etenemistä on hyvä suunnitella ja harjoitella etukäteen, jotta haastat-

telu olisi mahdollisimman sujuvaa. Ennen haastattelua haastattelijoiden on hyvä miettiä hei-

dän roolinsa ja sitä, miten haastatteluun osallistujia motivoidaan tarvittaessa, jotta keskus-

telu pysyy yllä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 54.) Haastatteluun osallistujille 
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lähetetään ryhmähaastattelurunko ennen ryhmähaastattelua, jotta osallistujat pääsevät val-

mistautumaan ja tutustumaan opinnäytetyön tarkoitukseen sekä tutkimuskysymyksiin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 85–86). Ryhmähaastattelu on hyvä taltioida muutamalla eri laitteella, jotta 

aineiston analysointi vaiheessa saadaan selvää jokaisen osallistujan puheesta, vaikka he pu-

huisivat päällekkäin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 59.)   

Ryhmähaastatteluun liittyy myös erilaisia haasteita ja ongelmakohtia. Ryhmähaastatteluun 

osallistuvan ryhmän ilmapiiri vaikuttaa osaltaan siihen, miten ryhmähaastattelutilanteen vuo-

rovaikutus ja kommunikointi tapahtuu. Ryhmässä voi myös olla vaikeampaa kertoa kokemuk-

sistaan kuin kahdenkeskisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 58–59.) Haastatteli-

jalla on iso rooli motivoida ryhmähaastatteluun osallistuvia keskusteluun (Puusa & Juuti 2020, 

122).  

Tämän opinnäytetyön aineistonkeruu toteutettiin Porvoon palveluasumisen yksikössä kahtena 

iltapäivänä 16.2.2021 ja 17.2.2021. Ryhmähaastatteluun osallistuivat vapaaehtoisesti ne hoi-

tajat, ketkä olivat työvuorossa edellä mainittuina ajankohtina. Ensimmäiseen haastatteluun 

tiistaina 16.2.2021 osallistui neljä hoitajaa ja keskiviikkona 17.2.2021 kolme hoitajaa. Hoita-

jat olivat saaneet saatekirjeen (Liite 2) ja haastattelurungon (Liite 3) noin kaksi viikkoa ennen 

ryhmähaastatteluja. Haastattelurunkoon (Liite 3) oli koottu tutkimuskysymykset ja aiheeseen 

johdattelevat apukysymykset. 

Molempien ryhmähaastatteluiden alussa esiteltiin ja kerrottiin opinnäytetyön tarkoitus, ta-

voite ja menetelmät. Tämän lisäksi haastateltaville kerrottiin, että heidän osallistumisensa on 

vapaaehtoista, tapahtuu anonyymisti, sekä haastattelun voi keskeyttää missä vaiheessa ta-

hansa. Haastateltavat allekirjoittivat lupakirjeen (Liite 4), että ovat ymmärtäneet ja hyväksy-

neet ryhmähaastattelun ehdot.  

Ryhmähaastatteluille oli varattu aikaa 45 minuuttia, mikä kuitenkin ylittyi viidellä minuutilla 

aktiivisen keskustelun myötä. Haastattelut tehtiin yksikön neuvotteluhuoneessa, jossa oli hy-

vin tilaa ja mahdollisuus huomioida turvavälit. Neuvotteluhuone oli rauhallinen, suljettu tila 

ja haastateltavat istuivat pitkän pöydän molemmin puolin, niin että näkivät hyvin toisensa. 

Haastattelijat pysyivät pöydän päässä, josta etäisyys haastateltaviin oli riittävä.  

5.3 Aineiston analyysi teorialähtöisellä sisällönanalyysillä 

Ryhmähaastattelusta saatu aineiston analysointi tapahtui deduktiivisen sisällönanalyysin 

avulla. Sisällönanalyysilla tarkoitetaan tutkittavan aineiston erittelemistä, samankaltaisuuk-

sien ja erilaisuuksien mukaisesti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 97). Lähtökohtana 

on, että aineistosta saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin ja siitä pystytään erottamaan 

olennaisin tieto (KAMK-Univeristy of Applied Sciences 2021b). 
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Erittelyn jälkeen aineisto selkeytetään tiiviiseen kirjalliseen muotoon eli litteroitiin, jotta ai-

neistosta voidaan tehdä luotettavia päätelmiä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122). Litteroinnin jäl-

keen aineistoa aletaan lukea huolellisesti läpi. Luku vaiheessa pyritään aineistosta löytämään 

tutkimuskysymyksien kannalta tärkeimpiä asioita. (KAMK-Univeristy of Applied Sciences 

2021b.)  

Teorialähtöisessä eli deduktiivisessa sisällönanalyysissa aineiston analyysin luokittelu pohjau-

tuu aikaisempaan käsitejärjestelmään kuten esimerkiksi malliin tai teoriaan. Analyysirunkojen 

muodostaminen on deduktiivisen sisällönanalyysin yksi vaihe. Analyysirunkojen avulla tapah-

tuu aineiston analysointi. Analysoinnissa on kolme vaihetta, alkuperäisen aineiston pelkistämi-

nen, aineiston ryhmittely eri otsikoiden alle, sekä uusien luokkien muodostus käsitteellistämi-

sellä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 94–95.) Aineiston analysoinnissa käytettiin hyödyksi aineiston 

koodaamista eli tekstin jäsentämistä (KAMK-Univeristy of Applied Sciences 2021b).  

Ryhmähaastattelut tallennettiin Porvoon Laurea-ammattikorkeakoulun kirjastosta lainatulla 

ääninauhurilla, puhelimen äänitystoiminnolla sekä puhelimen videokameralla. Haastattelui-

den jälkeen saatu aineisto siirrettiin tietokoneelle. Aineisto litteroitiin sanasta sanaan eli kir-

joitettiin puhtaaksi, jotta aineiston läpikäynti olisi helpompaa. Litteroitua aineistoa tuli yh-

teensä 36 A4 sivua rivivälillä 1,15. Litteroidusta aineistosta etsittiin tutkimuskysymyksiin liit-

tyvät oleellisimmat asiat ja nämä asiat pelkistettiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123–124).  

Aineiston analyysissa käytettiin kahta analyysirunkoa, joiden avulla tekstiä jäsenneltiin. Tau-

lukossa 1 yhdistettiin Miettinen-Koivusalon (2011), Rantasen (2017) ja Saarnion ym. (2013) 

tutkimukset. Niissä he ovat tunnistaneet, että työhyvinvointia lisäävät tekijät liittyvät työnte-

kijään, työyhteisöön sekä johtamiseen. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen “Mitkä tekijät 

työpaikalla lisäävät työhyvinvointia?” etsittiin pelkistyksiä taulukossa 1 esitetyllä rakenteella.  

 

TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄT TEKIJÄT 

TYÖNTEKIJÄ 

- Esim. Oma hyvinvointi 

TYÖYHTEISÖ 

- Esim. Työilmapiiri, tiimihenki, luottamus ja avoin vuorovaikutus 

JOHTAMINEN 

- Esim. Esimiestyö 

Taulukko 1: Analyysirunko työhyvinvointia lisäävistä tekijöistä (Mukaillen Miettinen-Koivusalo 

2011; Rantanen 2017; & Saarnio ym. 2013). 
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Alaluokka Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty il-

maisu 

n 

Oma hyvinvointi - Täytyy pitää huolta itsestä myös, että 
jaksaa hoitaa toista. 

- Pitämällä omasta olostaan hyvää, niinku 
itsestään hyvää huolta. 

- Pitää huolta niinku fyysisest kunnosta 
ja..  

- … Sitte ihan oman jaksamisen, että huo-
maahan sen ku on ite huonos kunnossa et 
silloin ei niinku sillohan se niinku kyl hei-
jastuu sinne työelämäänki…  

- … Pitäs olla sillä tavalla että se arkikin 
ois mielekästä, ettei oo iha poikki ku 
meet himaan tiedätsä töistä ni sä et 
jaksa tehä enää mitää. 

- … Onhan sillä omalla hyvinvoinnilla hir-
veen iso osa… 

- … Se vaikuttaa myös aika paljon mitä 
siellä työyhteisössä on nii omaan ainakin 
mulla niinku myös arki hyvinvointiin…  

Omasta hyvin-
voinnista huoleh-
timinen on tär-
keää 
 
 
Vapaa-ajan mie-
lekkyys vaikuttaa 
omaan hyvinvoin-
tiin  
 
 
Fyysisestä kun-
nosta huolehtimi-
nen on tärkeää 

n=4 
 
 
 
 
 
 
n=2 
 
 
 
 
 
n=1 

Taulukko 2: Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

Toiseen tutkimuskysymykseen haasteista muistisairaan henkilön kohtaamisessa etsittiin vas-

tauksia taulukossa 2 esitetyllä rakenteella. Tämä rakenne koottiin ja täydennettiin Hynnisen 

(2016), Piiraisen ym. (2020), Erkinjuntin ym. (2015), Höltän & Pitkälän (2019) sekä Saarnion, 

Sarvimäen, Laukkalan & Isolan (2012) tutkimuksista. He ovat tunnistaneet, että haasteel-

liseksi koettuun käytökseen liittyy erilaiset käytösoireet sekä kognitiivisen toimintakyvyn hei-

kentymisen tuomat oireet, jotka vaikuttavat muistisairaaseen ja hoitohenkilökuntaan. 

 

HAASTEET MUISTISAIRAAN HENKILÖN KOHTAAMISESSA 
KÄYTÖSOIREET 

- Esim. Aggressiivisuus, levottomuus, ahdistuneisuus ja harhat 

KOGNITIIVISEN TOIMINTAKYVYN HEIKENTYMINEN 

- Esim. Muisti, vääristynyt todellisuuden taju, hahmotushäiriöt, sairaudentunnottomuus ja 

vanhat roolit 

HOITAJAN KOKEMUKSET KOHTAAMISESSA 

- Esim. Riittämättömyyden tunne ja väkivallan uhka 

Taulukko 3: Analyysirunko haasteista muistisairaan henkilön kohtaamisessa (Mukaillen Hynni-

nen 2016; Piirainen ym. 2020; Erkinjuntti ym. 2015; Hölttä & Pitkälä 2019; & Saarnio ym. 

2012). 

Ryhmähaastatteluista saatu aineisto litteroitiin ja luettiin useaan otteeseen läpi. Aineistosta 

kerättiin työhyvinvointia lisääviä tekijöitä sekä erilaisia haasteita muistisairaan henkilön koh-

taamisessa. Alkuperäiset ilmaisut koottiin yhteen ja pelkistettiin. Pelkistämisen jälkeen kat-

sottiin, että alaluokka kuvaa hyvin näitä pelkistettyjä ilmaisuja. 
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6 Opinnäytetyön tulokset 

Opinnäytetyön tulokset on jaettu tutkimuskysymysten mukaisesti seuraavissa osioissa oleviin 

taulukoihin. Tulokset saatiin ryhmähaastatteluista, joihin osallistui seitsemän hoitajaa. Ennen 

ryhmähaastatteluja ei kartoitettu haastateltavien esitietoja, sillä emme kokeneet tiedolla 

olevan suurempaa merkitystä tämän opinnäytetyön kannalta. Haastateltavat kuitenkin kertoi-

vat itse ammattinimikkeensä, kuusi heistä oli lähihoitajia ja yksi sairaanhoitaja.  

6.1 Työhyvinvointia lisäävät tekijät palveluasumisen yksikössä 

Työhyvinvointia lisäävät tekijät on jaettu pääluokkien työntekijä, työyhteisö ja johtaminen 

mukaan. Seuraava taulukko (Taulukko 4) sisältää erilaisia tekijöitä, jotka lisäävät hoitohenki-

lökunnan työhyvinvointia.  

 

TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄT TEKIJÄT n 

TYÖNTEKIJÄ  
Oma hyvinvointi 

- Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää.                               

- Vapaa-ajan mielekkyys vaikuttaa omaan hyvinvointiin.                                 

- Fyysisestä kunnosta huolehtiminen on tärkeää.                                            

 
n=4 
n=2 
n=1 

TYÖYHTEISÖ  

Työilmapiiri 

- Hyvä työilmapiiri koetaan tärkeäksi.                                                            

- Työkavereilla on suuri merkitys työilmapiiriin.                                             

- Kunnioitus työkaveria kohtaan.                                                                   

- Hyvällä työilmapiirillä on vaikutusta työn suunnitteluun ja ongelmien rat-
kaisuun.                                                                                                 

 
n=3 
n=3 
n=1 
 
n=1 

Tiimihenki 

- Työtä tehdään yhdessä tiiminä.                                                                   

- Työssä saadaan tukea ja arvostusta työkavereilta.                                       

- Työn jatkuvuus on taattu hyvän tiimin ansiosta.                                           

 
n=7 
n=4 
n=2 

Luottamus 

- Työkavereihin voidaan luottaa.                                                                   

 
n=6 

Avoin vuorovaikutus 

- Omia tuntemuksia voidaan jakaa työkavereiden kanssa.                               

- Hankalia tilanteita voidaan käydä yhdessä läpi.                               
- Esimiehen kanssa uskalletaan kommunikoida avoimesti.               

- Informaatio kulkee paremmin avoimen vuorovaikutuksen ansiosta.             

 
n=4 
n=3 
n=1 
n=1 

JOHTAMINEN  

Esimiestyö 

- Luotettava ja oikeudenmukainen esimies koetaan merkitykselliseksi.    

- Esimiehen kokemus ja ymmärrys työstä on tärkeää.                                  

- Tiimipalavereita ja osastokokouksia pidetään säännöllisesti. 

 
n=2 
n=2 
n=1 

Taulukko 4: Työhyvinvointia lisäävät tekijät 
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6.1.1 Työntekijään liittyvät tekijät 

Työhyvinvointia lisääväksi tekijäksi työntekijään liittyen koettiin oma hyvinvointi. Omasta hy-

vinvoinnista ja fyysisestä kunnosta huolehtimisen koettiin olevan työhyvinvointia edistävä te-

kijä. Haastatteluissa tuli ilmi, että jos omasta hyvinvoinnistaan ei pidä huolta, heijastuu se 

myös työelämään. 

“…Onhan sillä omalla hyvinvoinnilla hirveen iso osa…” 

Vapaa-ajan mielekkyys koettiin myös olevan työhyvinvointia edistävä tekijä. Haastatteluissa 

tuli myös ilmi, että työntekijän huolehtiminen itsestään auttaa siihen, että jaksaa huolehtia 

myös toisista. Työasioiden koetaan vaikuttavan myös arkihyvinvointiin. 

“…Pitäs olla sillä tavalla, että se arkikin ois mielekästä, ettei oo iha poikki ku 

meet himaan tiedätsä töistä ni sä et jaksa tehä enää mitää.” 

6.1.2 Työyhteisöön liittyvät tekijät 

Työyhteisö oli enemmistön mukaan yksi työhyvinvointia edistävä tekijä. Työyhteisön hyvä ja 

positiivinen työilmapiiri koettiin tärkeäksi työhyvinvoinnin kannalta. Hyvän työilmapiirin ansi-

osta on voitu ratkaista yhdessä ongelmatilanteita ja suunnitella toimintatapoja. 

“Mut kyl se lisää sillee (työhyvinvointia), et jos on hyvä se työilmapiiri ja tii-

mihenki. Ni sit päästää niist kiperistki tilanteista, niinku pystytää siinä no-

peesti suunnittelee mitä tehää ja..” 

“Kyl se vaikuttaa se työilmapiiri niiku todella paljon.” 

Haastattelujen mukaan työkaverit ja keskinäinen kunnioitus luovat hyvän työilmapiirin. Töihin 

koetaan myös olevan mukavampi tulla hyvän työyhteisön ansiosta. Työn ei myöskään koeta 

olevan niin raskasta hyvän työilmapiirin ansiosta. 

“Et arvostetaan sitä toisen näkemystä.” 

“Mm. Se vaikuttaa kyl tosi paljon – et on mukava tulla töihin ja ei se tunnu 

niin niinku raskaalta mikään, et...” 

Haastatteluissa moni mainitsi myös tiimihengen olevan tärkeä tekijä työhyvinvoinnin kan-

nalta. Hoitohenkilökunta kokee tekevänsä työtä yhdessä tiiminä niin, että kaikki noudattavat 

yhdessä sovittuja asioita. Työssä saadaan arvostusta ja tukea työkaverilta. 
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“Nii semmonen yhteneväisyys ehkä niiku, et se on sitä tiimityötä aika paljon 

varmaan, että just sitä, et tehään niiku tiimissä ja yhdessä sovitut asiat teh-

dään niiku yhdessä.” 

“Ja muistaa et meit on tiimi siel jotka tekee kaikki sitä työtä yhdessä että..” 

Tiimihengen koettiin vaikuttavan työn jatkuvuuteen. Hoitajat kokevat voivansa luottaa siihen, 

että työtiimi jatkaa työtä silloin, kun itse lähtee pois töistä. Kotona ei enää tarvitse murehtia 

työasioita, kun luottaa tiimin jatkavan siitä mihin itse jäi.  

“…Tää on kuitenki niiku vuorotyötä et pitää pitäis osata niiku lähtee vapaalle 

koska seuraava tiimi niihin pitää luottaa ne jatkaa sitä.” 

“…On just ne luotettavat työkaverit...” 

Työyhteisön välisellä avoimella vuorovaikutuksella on myös merkitystä. Sen ansiosta omia tun-

temuksia voidaan jakaa työkavereiden kesken. Avoimen vuorovaikutuksen avulla saadaan 

myös tukea ja ymmärrystä työkavereilta. 

“..Ja kylhän sen voi sanookki: ”Tänää mul on huono päivä, mä teen nää hom-

mat niinku, niinku että” et, et jotenki kertoo sen niille et on se luotto.” 

“Pystyy sanomaa että.. ja uskaltaa sanoo senki et ”mul on vähä lihakset ju-

missa” että et “otan niinkun jos vaan saan ni vaan vuodepotilaat, et en nyt 

pysty kauheesti kyyristelemään, tai en mielellään kyyristele”, ni sit saa tukee 

siihen niilt työkavereilta.” 

Haastattelujen mukaan hankalia tilanteita voidaan käydä yhdessä läpi avoimen vuorovaikutuk-

sen avulla. Näin työasia ei jää vaivaamaan vapaa-ajalla, ja siihen saadaan tukea työyhtei-

söltä.  

“Sit miettii ja vie sen asian kotii, vaan pystyy just töissä juttelee siitä et.. 

Tosi tärkeetä.” 

“…Aika hyvin siel pystytään keskustelemaan ja ja niinku tavallaan saaha sitä 

tukee…” 

Avoimen vuorovaikutuksen koettiin vaikuttavan myös tiedonkulkuun työpaikalla. Näin jokai-

nen työntekijä tietää yhdessä sovitut asiat ja toimintatavat, eikä kukaan jää tiedon ulkopuo-

lelle. Uskallus kommunikoida esimieheen koettiin myös tärkeäksi. 
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“Niin se informaatio ja kommunikaatio, ni sehä on iha avainasemas siihen työ-

hyvinvointiin, että ei jää niinku niiden tiedon ulkopuolelle, ja sit häslää jotai 

iha omaa.” 

“Ja että uskaltaa rehellisesti kommunikoida myös sinne esimieheen. Ni sil on 

kyl merkitys...”  

6.1.3 Johtamiseen liittyvät tekijät 

Työhyvinvoinnin kannalta esimiehellä oli myös suuri merkitys. Haastateltavat kokivat esimie-

hen luotettavuuden, tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden tärkeäksi. Esimiehen kokemus 

työstä, sekä tuki ja ymmärrys hoitajia kohtaan koettiin myös tärkeänä. Koettiin, että esimie-

hen on tärkeää osata asennoitua hoitajien tilanteeseen. 

“No kyl mä.. Tai mitkä tekijät työpaikalla, ni kyl mun mielestä ni niinku sem-

monenki mikä ainaki mulle merkitsee hirveesti ni on tota.. et on semmonen 

oikeudenmukanen ja tasa-arvonen esimies. Ja luotettava esimies, kenelle voi 

mennä puhumaan. Et joka johtaa sillee tasa-arvosesti niinku tätä hommaa.” 

“Et ymmärtää sen, ja on kokenut. Niin onhan sillä kyllä suuri tekijä...” 

“Sit tietysti hyvä esimiestyö on tosi tärkee se on niiku ihan oikeestaa perus-

juttu…” 

6.2 Haastavat tilanteet palveluasumisen yksikössä 

Haasteet muistisairaan henkilönkohtaamisessa on jaettu pääluokkien käytösoireet, kognitiivi-

nen heikentyminen ja hoitajan omat kokemukset mukaan. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 

5) on nostettu esille erilaisia tekijöitä, jotka luovat haasteita muistisairaan henkilön kohtaa-

misessa sekä miten hoitajan näkökulmasta nämä tekijät vaikuttavat.  
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HAASTEET MUISTISAIRAAN HENKILÖN KOHTAAMISESSA n 

KÄYTÖSOIREET  
Aggressiivisuus 

- Asukkaiden fyysinen aggressiivisuus.                                    

- Haastavien tilanteiden ennakointi. 

- Asukkaiden suullinen aggressiivisuus.                                                    

- Liian vähäinen hoitajan läsnäolo aiheuttaa haastavia asukastilanteita. 

 
n=13 
n=5 
n=4 
n=4 

Levottomuus 

- Liian vähäinen hoitajan läsnäolo aiheuttaa asukkaiden levottomuutta. 

- Levottomuus tarttuu ja aiheuttaa pelkoa muissa asukkaissa. 

 
n=5 
n=1 

Ahdistuneisuus 

- Asukkaat kärsivät ahdistuneisuudesta ja sen aiheuttamista pelkotiloista. 

- Asukkaiden ahdistusta voisi vähentää viriketoiminnalla. 
n=3  
n=1 

Harhat 
- Muistisairauden aiheuttamat harhat ovat asukkaalle todellisia. 
- Keinojen keksiminen harhojen vähentämiseksi on haastavaa. 

n=4  
n=2 

KOGNITIIVINEN HEIKENTYMINEN 
 

Muisti 
- Samoja asioita toistetaan paljon muistisairaiden kanssa. 
- Muistisairaus aiheuttaa asioiden unohtamista. 

- Muistin heikentyminen koetaan haasteellisena. 

n=3  
n=2 
n=1 

Vääristynyt todellisuudentaju 

- Muistisairaat eivät ole orientoituneita aikaan eikä paikkaan. 

 
n=7 

Hahmotushäiriöt 

- Hahmotushäiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja pelkoa eri tilanteissa. 

 
n=3 

Sairaudentunnottomuus  

- Asukkaat eivät tiedosta omaa sairauttaan. 

 
n=3 

Vanhat roolit 

- Muistisairas elää lapsuudessa tai muussa aiemmassa roolissaan. 

- Muistisairaus tuo asukkaan omia asenteita herkemmin esille. 

 
n=5  
n=1 

HOITAJAN OMAT KOKEMUKSET  

Riittämättömyyden tunne 

- Hoitohenkilökunta kokee riittämättömyyttä. 

- Hoitaja joutuu tekemään ylimääräistä työtä hoitotyön lisäksi. 

- Hoitaja huomioi myös omaisia. 

- Sairausloma aiheuttaa syyllisyyttä. 

- Hoitajalla on työssään paljon vastuuta. 

- Hoitajan pitää olla joustava. 

- Hoitaja ei koe riittämättömyyttä. 

 
n=8  
n=2  
n=1  
n=1  
n=1   
n=1 
n=1 

Väkivallan uhka 

- Hoitajat kokevat työssään väkivallan uhkaa. 

 
n=6 

Taulukko 5: Haasteet muistisairaan henkilön kohtaamisessa 
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6.2.1 Haasteet käytösoireisen muistisairaan kohtaamisessa 

Isoina haasteina muistisairaan henkilön kohtaamisessa olivat muistisairauden tuomat käytösoi-

reet, kuten aggressiivisuus, levottomuus, ahdistus ja harhat. Molemmissa haastatteluissa hoi-

tajat toivat esille asukkaiden fyysisen aggressiivisuuden haasteita. Useimmiten muistisairaan 

asukkaan aggressiivisuus ilmaantui hoitajan tai muiden asukkaiden lyömisenä ja potkimisena. 

Asukkaiden suullinen aggressiivisuus esiintyi nimittelynä ja karkeana kielenkäyttönä.  

”... Ja sit ku meiän pitää ymmärtää se, et se niiden aggressio ei johdu siitä et 

ne niinku tietosesti kohdistais sen välttämättä kehenkään, vaan se on se olo-

tila ja mieliala mikä siel omassa mieles on ni... Et pitää ymmärtää et he on 

sairaita ja me ollaan terveitä. Meiän pitää vaa jotenki helpottaa heidän oloo.” 

 

Ennakoinnin merkitys aggressiiviseen käyttäytymiseen korostui ryhmähaastattelun vastauk-

sissa. Hoitajien on välillä vaikea ennakoida haastavia tilanteita, kun ei nähdä tilanteiden syn-

tyä. Ryhmähaastattelussa tuli esille, että haastavien tilanteiden syntyyn mahdollisesti vaikut-

taa myös hoitajan läsnäolon puute. Hoitajat tiedostivat, että välillä läsnäolo ei ole hyväksi ag-

gressiivisesti käyttäytyvälle asukkaalle, vaan tilanteista osataan myös poistua ennen kuin väki-

valtatilanteita pääsee tapahtumaan. 

 

”Ja sillonku niit haastavii tilanteita tulee ni se, että sul voi olla jotain kesken 

jonkun kanssa, mut sit sun pitäs olla myös läsnä siellä missä tapahtuu niin. Se 

että pitäs olla ne kädet ja silmät siellä niinku moninkertasesti…” 

 

”…Se oli niin aggressiivinen tää asukas, et hän sit ajoi mut ihan nurkkaan ja ei 

ois päästäny pois, ja niinku. Et siit täytyy vaa lähtee pois siit tilanteesta. Et 

joskus pitää ymmärtää myös et, milloin niinku se läsnäolo ei oo hyväks…” 

 

Hoitajat kokivat, että heidän puutteellinen läsnäolonsa voi myös aiheuttaa asukkaissa levotto-

muutta. Asukkaiden levottomuuden kerrotaan ilmenevän vaelteluna osastolla ja toisten asuk-

kaiden huoneisiin menemisenä, sekä tavaroiden siirtelynä ja kanteluna. Levoton käytös ai-

heuttaa pelkoa muissa asukkaissa, kun he eivät ymmärrä miksi levoton asukas käyttäytyy niin 

kuin käyttäytyy. Levottomuus voi myös tarttua muihin asukkaisiin. Muistisairaus tuo myös mu-

kanaan ahdistuneisuutta.  

 

”…He voi olla niinkun jossain ihan, etsii äitiä, isää. On niinku menny sinne lap-

suuteen, ihan jonnekki tiloi-, on pelkotiloja, ahdistusta, hirvee pelko siitä et 

mitä se äiti ja isä nyt sanoo, kun miks, mis mä oon täällä. Se et osaa ohjata ne 

pois niistä ja rauhoittaa ni se on tosi haastavaa välillä…” 
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Haastattelussa hoitajat toivat esille myös muistisairauden tuomat harhat, joita on vaikea vä-

hentää tai kitkeä pois. Muistisairaalle harhat tuntuvat todellisilta. Näitä harhoja voi aiheuttaa 

esimerkiksi jokin elämässä tapahtunut trauma. Hoitajat kokivat, että asukasta on vaikea oh-

jata puhumalla pois harhaisuuden aiheuttamasta tilasta, jossa etsitään vanhempia tai kadon-

neita lapsia. Hoitajat tuntevat toivottomuutta, koska puhuminen, lääkkeettömät- tai lääk-

keelliset keinot eivät aina auta. 

6.2.2 Muistisairaan kognitiivinen heikentyminen  

Kognitiiviseen heikentymiseen kuuluvat muistiin liittyvät ongelmat, muistisairaan vääristynyt 

todellisuuden taju ja sairaudentunnottomuus, hahmotushäiriöt sekä vanhat roolit. Muistiin 

liittyviä haasteita on muistin heikentyminen, joka näkyy asukkaiden muistamattomuutena, 

unohteluna ja tämä vaatii hoitajilta paljon asioiden toistoa. Suurena haasteena hoitajien mu-

kaan on asukkaiden orientoitumattomuus aikaan ja paikkaan. Hahmotushäiriöt vaikuttavat 

asukkaiden liikkumiseen ja asukas saattaa pelätä putoavansa jonnekin, kun ylittää kynnyksen 

tai kävely itsessään voi olla pelottavaa. Hoitajat kokivat, että muistisairaiden hoitopaikassa 

hoitajamitoitus tulisi olla korkeampi kuin muualla asukkaiden suuren hoitoisuuden vuoksi.  

”He ei tiedä missä he on, he ovat ihan jossain muussa iässä ku he on, ja. Ei 

tiedä mitä tapahtuu. Mihin pitäs mennä, missä koti on, missä omaiset on. Et 

ku se muisti niinku menee saman tien, että vaikka siitä oltais viis minuuttia 

jostain asiasta puhuttu, ni sit se on taas tilanne päällä, että…” 

”Kyl mä niinku koen et myös se, öö, muistisairaiden kohdalla ni resurssit pitäis 

olla niinku suuremmat. Kuin semmosten hoidettavien kohdalla, kellä on kogni-

tio ja ymmärrys mitä heille puhuu. Heille pystyy sanoo, että mä tulen tähän 

tilanteeseen, kun mä saan ton toisen laitettua, odota hetki. Mutta muistisai-

raalle se on niinkun.. e-ei he pysty sitä ymmärtämään, tai voivat ym.. Sanoo 

ymmärtävänsä, mut sitte ku selän käännät ni se alkaa se tilanne uudestaan, 

koska se unohtuu.”  

Muistisairauden eteneminen aiheuttaa asukkaille vääristyneen todellisuudentajun. Muistisairas 

elää omaa äitiyttä tai isyyttä ja ihmettelee, kun lapset ovat kadoksissa. Vanhat roolit, kuten 

ammatit voivat myös nousta muistisairauden edetessä vahvasti pinnalle. Hoitajat kokivat, 

että he elävät muistisairaan mukana laskua lapsuuteen. 

”Nii et ku hänen mielestä äiti on nyt kuollu ja miks hänet pidetää täällä et hän 

ei pääse…” 
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6.2.3 Hoitajan omat kokemukset haasteista  

Haastavat tilanteet aiheuttavat hoitajille väkivallan uhkaa, mutta myös riittämättömyyden 

tunnetta. Hoitajat kokivat, että väkivallan uhkaa koetaan työssä ja välillä on tunne, että toi-

mitaan niin sanottuna kilpenä. Hoitajan aikaa vie haastavat asukkaat ja heidän rauhoittami-

nen. Hoitajat kokivat, että niin sanotuille parempikuntoisille asukkaille ei ole niin paljoa ai-

kaa, kun voimavarat menevät sairaimpien hoitamiseen tai saattohoitoon. Hoitajat kertoivat 

myös, että läsnäolon puute aiheuttaa omalta osaltaan erilaisia haastavia tilanteita asukkaiden 

keskuudessa.  

”Ja sit tulee se syyllisyyski, et jotain pääsee tapahtumaan... Vaikka et ois 

voinu sille mitään…” 

Hoitajat kokivat, että aikaa ei ole tarpeeksi asukkaille. Aikaa vieviksi asioiksi nostettiin keitti-

öön ja pyykinpesuun liittyviä toimintoja. Hoitajat kokivat, että he eivät voi istua alas asuk-

kaan kanssa, sillä mielessä on asioita, jotka ovat vielä tekemättä, kuten esimerkiksi pyykin-

pesu. Hoitajat toivoisivat, että työstä voitaisiin karsia niin sanottu ylimääräinen työ pois, 

jotta he voisivat olla enemmän läsnä. 

”…Meil on tälläsii ei välttämättömii hoitotehtävii, niin erillisiä työapuja niin-

kun keittiöhommiin, pesulapyykkitoiminnat että, sit ku meiltä puuttuu ne ih-

miset, me joudutaa tekemää se hoitotyön niinku rinnalla, niin se on tosi raskas 

homma. Että sit pitää sanoa asukkaille ”ei, en ehdi, odota hetki” enemmän, 

koska pakko neki on sitte hoitaa, et saadaan se ruoka siihen pöytään ja saa-

daan ne astiat tiskattua ja puhtaat vaatteet, ni se on kyllä semmonen niinku 

mikä välillä aiheuttaa sit semmosii, et on ihan poikki.” 

Siitä huolimatta, että hoitajat kokevat muistisairaiden hoitotyössä haasteita, on työssä myös 

hyvät puolensa. Onnistumisen tunteet työssä tuovat lisää voimavaroja. Työ koetaan tärkeänä, 

jonka takia siihen on alun perin hakeuduttu.  

“Kyllähän tää työ antaa niinku henkisesti myös voimavaroja, et sitte ku sä on-

nistut, ni sullehan tulee tosi hyvä mieli. Että, onhan se niinku, mä ainaki koen 

tän niinku sillä lailla tosi tärkeenä työnä ja mä tykkään työstäni...” 

6.3 Toivotut muutokset  

Ryhmähaastatteluista saadussa aineistossa nousi esille, että tulevan hoitajamitoituksen nou-

sun toivottaisiin näkyvän työpaikalla. Hoitohenkilökunta oli sitä mieltä, että resursseja tarvi-

taan lisää ja niiden tulisi olla riittävät. He olivat sitä mieltä, että asukkaiden vointi olisi pa-

rempi, jos heillä olisi enemmän aikaa heille.  
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“...Niin kyl mä niinku ainaki toivoisin siihen resurssointiin, et ois riittävät re-

surssit, ni se kyl meiän jaksamiseen kyl ihan ehdottomasti... Ja tottakai meiän 

vanhukset vois paremmin, ku meil ois aikaa heille enemmän.” 

Hoitohenkilökunta toivoi myös ulkopuolista tukea viriketoiminnan järjestämiseen, esimerkiksi 

vapaaehtoistoimijoita. Vapaaehtoistoimijoilta toivotaan kokemusta ja tietämystä muistisairai-

den kanssa toimimisesta. Tilat tulisi olla paremmin suunniteltuja huomioiden muistisairaiden 

tarpeet, että he pääsisivät vapaammin ja turvallisemmin ulkoilemaan.  

“Ni tottakai siit on ihan hirveesti apua, et joku tulee vetämään niitä jumppa-

hetkiä, ja tota musiikkihetkiä ja virkistystoimintaa. Niin semmonen ulkopuoli-

nen tuki siihen ni, olis ihan kiva että, koska meiän aika menee nykyää ihan sii-

hen perushoitoon...” 

Koulutuksia toivottiin myös lisää, kuten esimerkiksi MAPA –koulutusta, ergonomiakoulutusta 

sekä jatkokoulutuksia muistisairaiden hoitoon sekä koulutusta TunteVa -toimintamalliin liit-

tyen. MAPA on haastavan käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan liittyvä koulutus (Suomen 

MAPA keskus 2021). TunteVA –toimintamallin avulla tuetaan muistisairaan hyvinvointia koh-

taamisen keinoilla (Härmä 2018, 28). Hoitajat toivoivat myös lisäkoulutusta RAI-järjestelmän 

käyttöön ja siellä olevan tiedon hyödyntämiseen sekä ymmärtämiseen. RAI-järjestelmän 

avulla pystytään selvittämään monipuolisesti ja yhdenmukaisesti asukkaiden palvelutarpeet 

sekä laatia hoito- ja palvelusuunnitelma (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021). Koulutusta-

soa halutaan ylläpitää ja koulutuksiin toivotaan pääsevän jokaisen hoitohenkilökunnan jäse-

nen. Hoitajat toivat esille, että erityisosaamisesta joka koulutuksien myötä saadaan, tulisi 

myös näkyä palkassa. Yhteiskunnalta toivottaisiin enemmän hoitotyön arvostamista ja korke-

ampaa palkkatasoa, sekä positiivisempaa julkisuutta hoitotyöhön liittyen, että tuotaisiin myös 

hyviä asioita enemmän esille.  

Alla olevaan taulukkoon 7 on koottu eniten esille nousseita toivottuja muutoksia hoitajien 

työssä muistisairaiden parissa.  

 

TOIVOTUT MUUTOKSET n 

Lisää erilaisia koulutuksia  n=6 

Ulkopuolisten järjestämä viriketoiminta n=4 

Resurssien lisääminen n=3 

Lisää palkkaa n=2 

Tilat enemmän muistisairaiden tarpeita huomioivaksi n=2 

Taulukko 6: Ryhmähaastattelussa eniten esille nousseita toivottuja muutoksia 
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7 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja kerätä tietoa Porvoon palveluasumisen 

yksikön hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnista muistisairaiden hoitotyössä ja erityisesti siitä 

minkälainen yhteys haastavilla asukastilanteilla on hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin. Tässä 

luvussa käsitellään tulosten pohdintaa sekä opinnäytetyön eettisiä kysymyksiä ja luotetta-

vuutta. 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, että hoitajat kokevat työssään muistisairaiden 

kanssa haastavia asukastilanteita ja väkivallan uhkaa. Aiemmin on jo todettu väkivaltakoke-

muksien olevan yleisempiä vanhustyössä työskentelevien hoitajien keskuudessa (Josefsson ym. 

2018). Tulosten mukaan haastavat asukastilanteet johtuivat käytösoireista, kuten aggressiivi-

suudesta, levottomuudesta, ahdistuneisuudesta ja harhoista. Hoitajat kokivat käytösoireet 

isona haasteena muistisairaan henkilön kohtaamisessa. Hoitajat olivat joutuneet muistisairaan 

lyömisen, potkimisen ja nimittelyn kohteeksi. Muistisairaan käytösoireet johtuvat usein kogni-

tiivisen toimintakyvyn heikentymisestä, kuten myös Erkinjuntti ym. (2015) kertovat. Hynnisen 

(2016) ja Piiraisen ym. (2020) mukaan käytösoireet aiheuttavat haasteita hoidossa ja kuormit-

tavat hoitohenkilökuntaa, ja tämä ilmenee myös opinnäytetyön tuloksista. Ennakoinnin merki-

tys aggressiiviseen käyttäytymiseen korostui ryhmähaastattelun vastauksissa. Lähes kaikki hoi-

tajat ovat kokeneet riittämättömyyden tunnetta ajan- ja läsnäolon puutteen vuoksi. 

Tuloksissa työhyvinvointia lisääviksi tekijöiksi nousi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen sekä 

luottamuksellinen ja avoin työyhteisö. Rantasen (2017) tutkimus tukee opinnäytetyön tuloksia 

oman hyvinvoinnin huolehtimisen tärkeydestä. Hoitajat kokivat omasta hyvinvoinnista ja fyy-

sisestä kunnosta huolehtimisen työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Työssä jaksamista edistää 

myös mielekäs vapaa-aika. Hoitajat kokivat voivansa luottaa siihen, että työtoveri jatkaa 

työtä, kun oma työaika päättyy. Näin työasioita ei tarvitse murehtia kotona. 

Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelyn mukaan työhyvinvointia lisäävin tekijöihin kuuluu 

työyhteisön ilmapiiri (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020). Työyhteisön hyvä työilmapiiri koet-

tiin tärkeäksi työhyvinvoinnin kannalta. Hoitajat olivat sitä mieltä, että työtovereilla on suuri 

merkitys työssäjaksamiseen. Hoitohenkilökunta kokee tekevänsä työtä yhdessä tiiminä. Hoita-

jat saavat tukea ja arvostusta työtovereilta, joka on myös avoimen vuorovaikutuksen ansiota. 

Miettinen-Koivusalon (2011) tutkimuksen mukaan ymmärtävä, avoin ja tasavertainen vuoro-

vaikutus edistää keskinäistä työhyvinvointia.  

Rantanen (2017) tuo esille tutkimuksessaan johtamisen tärkeyden työhyvinvointiin liittyen. 

Tasapuolinen ja oikeudenmukainen esimies vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin myönteisesti. 

Tämä tulee esiin myös opinnäytetyön tuloksissa. Lisäksi esimiehen kokemus työstä sekä tuki ja 
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ymmärrys hoitajia kohtaan koettiin tärkeänä. Hyvä esimies huolehtii tiedonkulusta koko työ-

yhteisössä. 

Kartoitimme opinnäytetyössämme myös hoitajien toivomia muutoksia työssä. Hoitajat toivo-

vat riittäviä resursseja ja he kokivat, että tämän myötä asukkaille jäisi enemmän aikaa. Li-

säksi esimerkiksi vapaaehtoistoimijoita toivottiin järjestämään viriketoimintaa. Heiltä toivot-

tiin kokemusta ja tietämystä muistisairaan kanssa toimimisesta. Toivottuihin muutoksiin kuu-

lui myös tilojen suunnittelu enemmän muistisairaan tarpeiden mukaisiksi. Koulutuksiin oltiin 

melko tyytyväisiä, mutta niitä toivottiin lisää kuten esimerkiksi MAPA –koulutusta, ergonomia 

koulutusta sekä jatkokoulutuksia muistisairaiden hoitoon. Lisäksi koulutusta TunteVa –toimin-

tamalliin ja RAI-järjestelmään liittyen toivottiin. Hoitajan toivoivat palkankorotusta ja että 

erityiskoulutuksista maksettaisiin lisäpalkkaa. Hoitajat toivoivat myös, että yhteiskunta arvos-

taisi enemmän hoitotyötä ja että julkisuus hoitotyöhön liittyen olisi positiivisempaa. 

Tämän opinnäytetyön tulokset tukivat jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia aiheesta. Tämän opin-

näytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yksikön hoitohenkilökunnan työhyvinvointia muistisai-

raiden hoitotyössä. Saimme tutkimuskysymyksiimme vastauksia ja näiden kautta kartoitettua 

kyseisen yksikön työhyvinvoinnin tilaa. Tuloksia voidaan hyödyntää yksikön esimiehen apuna 

kehittämistarpeiden mahdolliseen toteutukseen. Tämän opinnäytetyön päätuloksena on, että 

hoitajien työ muistisairaiden hoitotyössä on raskasta, mutta palkitsevaa.   

7.2 Eettiset kysymykset ja luotettavuus 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta ohjeistaa hyvistä käytännöistä, mitä tulee tutkimuksen te-

kemiseen. Tutkimus voidaan katsoa eettisesti hyväksyttäväksi, vain jos tutkimus on tehty hy-

vien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Tässä 

opinnäytetyössä on hyödynnetty muiden tutkijoiden töitä, joihin on asianmukaisesti ja kun-

nioittavasti tekstissämme viitattu. Lähdeviittaukset on tehty Harvard -järjestelmän mukai-

sesti ja lähteet ovat helposti saatavilla lähdeluettelosta. Tutkimusta tehdessä huomioitiin 

koko ajan rehellisyys sekä huolellisuus (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Hyvien 

käytäntöjen noudattaminen johtaa tutkimuksen uskottavuuteen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

150). Opinnäytetyöhömme saatu aineisto on käsitelty huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.  

Tämä opinnäytetyö aloitettiin perehtymällä teoriaan aiheesta, jonka pohjalta tutkimuskysy-

mykset muotoutuivat. Tutkimusten löytäminen aiheeseen liittyen oli välillä haastavaa. Ennen 

ryhmähaastatteluiden toteutusta opinnäytetyölle haettiin tutkimuslupa. Tutkimuslupa myön-

nettiin 26.1.2021 (Liite 5). Ryhmähaastatteluun osallistuville kerrottiin mistä opinnäytetyössä 

on kyse, mikä on opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja menetelmät. Osallistuminen oli va-

paaehtoista ja tapahtui anonyymisti. Osallistumisen sai keskeyttää milloin tahansa, jos haas-

tateltava niin päätti. Haastateltava sai myös kieltää häntä koskevan aineiston käyttämisen. 
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(Tuomi & Sarajärvi 2018, 156.) Näistä asioista tiedotettiin haastateltavia, ja he allekirjoittivat 

lupakirjeen (Liite 4). 

Ajatus tähän opinnäytetyön aiheeseen lähti meiltä itseltämme ja ehdotimme aihetta Porvoon 

kaupungin hoitotyön johtajalle. Hän ja asumispalveluiden palvelupäällikkö kiinnostuivat ai-

heesta ja saimme yhteistyökumppaniksi yhden Porvoon kaupungin palveluasumisen yksikön. 

Yhteistyö opinnäytetyön aikana sujui ongelmitta. Olimme opinnäytetyöprosessin aikana yhtey-

dessä yksikön esimieheen aina tarpeen mukaan.  

Luotettavuutta arvioidessa huomioitiin tutkimuksen kohde ja tarkoitus, tutkijan sitoutuminen 

tutkimukseen, aineiston keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkijan ja tiedonantajan suhde, 

tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, tutkimuksen luotettavuus ja raportointi (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 163–164). Luotettavuutta pohdittaessa keskityttiin kolmeen tärkeään asiaan, kuten 

uskottavuuteen, luotettavuuteen ja eettisyyteen (Puusa & Juuti 2020, 175). Opinnäyte-

työmme tulokset eivät ole sattumanvaraisia, ja käytetyillä menetelmillä on voitu tutkia sitä, 

mitä on ollut tarkoituskin tutkia. Luotettavuudesta kertoo myös käyttämämme käsitteet, 

jotka sopivat tutkimuskysymyksiin ja opinnäytetyön sisältöön. Yleistettävyys ja siirrettävyys 

ovat myös laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä näkökulmia. Yleistettävyys ja siir-

rettävyys kertovat sen, ovatko tulokset yleistettävissä tai siirrettävissä muihinkin kohteisiin 

tai tilanteisiin. (Koppa 2010). 

Ryhmähaastatteluista saatua aineistoa pääsi tarkastelemaan vain opinnäytetyön tekijät ja ky-

seistä aineistoa käsiteltiin asianmukaisesti. Ryhmähaastattelut litteroitiin sanatarkasti ja ai-

neisto opinnäytetyöhön liittyen tuhotaan, kun opinnäytetyö on julkaistu ja molemmat tekijät 

ovat valmistuneet.  
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Liite 1: Liitetaulukko teoreettisesta viitekehyksestä 

 

Tekijä(t), vuosi 
ja tutkimuksen 
nimi 

Tutkimuksen 
tarkoitus 

Kohderyhmä  Aineiston ke-
ruu- sekä ana-
lysointi mene-
telmät 

Keskeiset tu-
lokset 

Miettinen-Koivu-
salo, S. 2011. 
Hoivakodin 
työntekijöiden 
työhyvinvointi 
symbolisen in-
teraktionismin 
näkökulmasta. 
Pro gradu- tut-
kielma 

Tutkielma kes-
kittyy hoivahen-
kilöstön työhy-
vinvoinnin mer-
kityksiin ja sen 
ongelmakohtiin 
erään vanhusten 
hoivalaitoksen 
henkilökunnan 
kertomana. 

Tutkielman koh-
deryhmään kuu-
lui 12 naista, jo-
hon kuului lähi- 
ja perushoita-
jia, sairaanhoi-
tajia ja osaston-
hoitajia. 
 

Aineiston keruu 
menetelmänä 
toimi puo-
listrukturoidut 
haastattelut.  
Analysointi ta-
pahtui grounded 
theory metodo-
logian ja avoi-
men ja selektii-
visen koodauk-
sen avulla CAT-
ohjelmaa apuna 
käyttäen. 

Keskeiset tulok-
set tukivat 
aiempaa linjaa, 
jossa korostuu 
sosiaalisten suh-
teiden, luotta-
muksen ja val-
lankäytön mer-
kitys työhyvin-
vointiin. 

Suhonen, R., 
Stolt, M., Gus-
tafsson, M-L., 
Katajisto, J. & 
Puro, M. 2012. 
Ikääntyneiden 
ihmisten hoito-
työssä työsken-
televien hoita-
jien työtyytyväi-
syys. Hoito-
tiede-lehti.            

Tutkimuksen 
tarkoituksena 
oli kuvata 
ikääntyneiden 
ihmisten hoito-
työssä työsken-
televien hoito-
työntekijöiden 
työtyytyväi-
syyttä. 

Kohderyhmään 
kuului 263 hoi-
tajaa. 

Aineisto kerät-
tiin kyselylo-
makkeella eri-
laisissa organi-
saatioissa ikään-
tyneiden ihmis-
ten hoitotyössä 
toimivilta hoita-
jilta.  
Aineisto analy-
soitiin SPSS 16.0 
Windows ti-
lasto-ohjel-
malla.  

Tulosten kes-
kiarvo osoitti 
kohtuullista työ-
tyytyväisyyttä. 
Työtyytyväisyys 
oli samanlaista 
riippumatta or-
ganisaatio- tai 
toimintatyy-
pistä. 

Puntalo, P., 
Paavilainen, E., 
Aho, A-L., Palo-
nen, M. & 
Kylmä, J. 2019. 
Hoitajien koke-
muksia potilai-
den heihin koh-
distamasta väki-
vallasta oikeus-
psykiatrisella 
osastolla. Tut-
kiva hoitotyö-
lehti. 
 
 
 
 
 

Tutkimuksen 
tarkoituksena 
oli kuvata hoita-
jien kokemuksia 
potilaiden hei-
hin kohdista-
masta väkival-
lasta.  

Kohderyhmässä 
oli 21 hoitajaa.  

Aineisto kerät-
tiin teemahaas-
tatteluna. Ai-
neisto analysoi-
tiin aineistoläh-
töisellä sisäl-
lönanalyysilla.  

Keskeisenä tu-
loksena oli hoi-
tajien kokema 
fyysinen ja hen-
kinen kuormitus 
potilaiden väki-
valtaisen käyt-
täytymisen 
vuoksi. 
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Tekijä(t), vuosi 
ja tutkimuksen 
nimi 

Tutkimuksen 
tarkoitus 

Kohderyhmä  Aineiston ke-
ruu- sekä ana-
lysointi mene-
telmät 

Keskeiset tu-
lokset 

Josefsson, K., 
Sinervo, T. & 
Vehko, T. 2018. 
Mikä selittää 
hoitajiin 
kohdistuvaa 
väkivaltaa 
vanhustenhuollo
ssa? 
THL – 
Tutkimuksesta 
tiiviisti 9/2018. 

Tarkoituksena 
on kuvata hen-
kilöstön koke-
maa väkivaltaa 
kotihoidossa 
sekä laitos-
hoidossa. Myös 
ennustavia teki-
jöitä ja väkival-
lan yhteyttä 
henkilöstön ko-
ettuun hyvin-
vointiin.  

Kohderyhmään 
kuului yhteensä 
1916 osallistu-
jaa. Osallistu-
jissa oli mukana 
lähi-, perus-, ja 
kodinhoitajia 
sekä sairaanhoi-
tajia. 

Aineistoa kerät-
tiin sähköisenä 
kyselytutkimuk-
sena ja siinä 
hyödynnettiin 
myös RAI-mitta-
reita. 
Aineistoa analy-
soitiin monita-
soanalyysinä. 

Tutkimuksen tu-
lokset osoitti-
vat, että laitos-
hoidossa koe-
taan enemmän 
väkivaltaa kuin 
kotihoidossa ja 
että tähän vai-
kuttavat asia-
kasrakenne sekä 
työolosuhteet. 

Tuomikoski, A., 
Parisod H., 
Oikarainen A., 
Siltanen H. & 
Holopainen A. 
2018. 
Lääkkeettömien 
menetelmien 
vaikutukset 
muistisairautta 
sairastavan 
haasteelliseksi 
koettuun 
käyttäytymiseen 
- Raportti 
järjestelmälliste
n katsausten 
katsauksesta. 
Muistiliiton 
julkaisusarja 
1/2018. 

Tarkoituksena 
on koota ja ar-
vioida vuoden 
2015 jälkeen 
julkaistuja kat-
sauksia lääk-
keettömien me-
netelmien vai-
kutuksista muis-
tisairautta sai-
rastavan ihmi-
sen haasteel-
liseksi koettuun 
käyttäytymi-
seen, ja siten 
täydentää aiem-
min tunnistet-
tua aihetta kos-
kevaa tutkimus-
näyttöä. 

Katsauksen koh-
deryhmäksi 
määriteltiin eri 
muistisairauden 
vaiheissa olevat 
henkilöt, jotka 
asuvat kotona, 
tuetussa palve-
luasumisessa tai 
hoitolaitoksissa 
ilman ikära-
jausta. 

Katsaukseen 
otettiin mukaan 
suomen tai eng-
lannin kielellä 
julkaistut tie-
teelliset ver-
taisarvioidut 
järjestelmälliset 
kirjauskatsauk-
set. Aineiston 
analyysissä hyö-
dynnettiin näy-
tön aste- kat-
sauksia.  

Tutkimuksen tu-
lokset kertovat 
eri lääkkeettö-
mien menetel-
mien vaikutuk-
sista muistisai-
rautta sairasta-
van haasteel-
liseksi koettuun 
käyttäytymi-
seen. 
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Liite 2: Saatekirje haastatteluun osallistuville 

 

Hei, 

Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Porvoon Laureasta ja Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja 

teemme opinnäytetyömme liittyen hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin muistisairaiden hoitotyössä. 

Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää millaiseksi hoitohenkilökunta kokee työhyvinvoinnin ja 

haastavat asukastilanteet. 

Teemme kaksi ryhmähaastattelua työyksikköönne 16.-17.2.2021 klo 13:30 eteenpäin. Osallistujia 

toivomme tulevan 3-4 henkilöä kahteen eri ryhmään. Osallistuminen on vapaaehtoista ja se tapahtuu 

anonyymisti. Ryhmähaastattelu tallennetaan videokameralla ja ääninauhurilla. Materiaalia käytetään vain 

opinnäytetyöhömme liittyvisssä tarkoituksissa. Opinnäytetyön valmistuttua kaikki materiaali hävitetään 

asianmukaisella tavalla. Valmis opinnäytetyömme tullaan julkaisemaan Theseuksessa kesällä 2021. 

Meille on tärkeää, että pääset osallistumaan ja jakamaan kokemuksiasi sekä kehittämään muistisairaiden 

vanhusten hoitotyötä!  

Ohjaavat opettajat: lehtori Lilja Palo (Laurea) & lehtori Riina Karjalainen (Diak) 

 

Ystävällisin terveisin, 

Sairaanhoitajaopiskelijat,  

Henna Siltala ja Janita Mattsson 

 

Voit olla meihin yhteydessä opinnäytetyöhömme liittyvissä kysymyksissä, 

Henna.Siltala@student.laurea.fi 
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Liite 3: Hoitohenkilökunnan ryhmähaastattelurunko 

Haastattelukysymykset:  

1. Kerro mitkä tekijät työpaikalla lisäävät työhyvinvointiasi? 

o Miten työilmapiiri vaikuttaa työhyvinvointiin? 

o Miten voit itse vaikuttaa työhyvinvointiin? 

o Millainen vaikutus omalla hyvinvoinnillasi on työhyvinvointiisi? 

“Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työn-
tekijöiden ammattitaito.” (Sosiaali- ja terveysministeriö. 2020. Työhyvinvointi). 

 

2. Mitä haasteita on muistisairaan henkilön kohtaamisessa? 

o Minkälaisia haastavia tilanteita on ollut? 

o Mistä haastava käytös voisi mielestäsi johtua? 

o Miten haastavat tilanteet vaikuttavat työhyvinvointiin? 

o Miten haastavia tilanteita voisi mielestäsi ehkäistä? 

o Miten haastavat tilanteet voisi ratkaista? 

“Tutkittavien tyypillisimmät käytösoireet olivat hoitointervention alussa apatia ja välinpitämättömyys, 

masentuneisuus ja alkuloisuus, levottomuus ja aggressiivisuus sekä harhaluulot. Muita usein esiintyviä 

oireita olivat ärtyisyys ja mielialan vaihtelu sekä ahdistuneisuus.” (Suontaka-Jamalainen, K. 2011. Muisti-

sairaan käytösoireet ja toimintakyky vanhuspsykiatrisessa osastohoidossa. Pro gradu – tutkielma). 

3. Mitä muutoksia toivot, että työssä tapahtuu? 

o Onko lisäkoulutuksille tarvetta, jos on millaisille? 

“Kartoituksen avulla saadaan tietoa henkilöstön tilasta ja kehityksestä ja mahdollistetaan järjestelmälli-

nen henkilöstön kehittäminen, johon johto ja koko henkilöstö sitoutetaan.” (Korpela, M. 2015. Työhyvin-

vointia kehittämässä - Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työyhteisön näkökulmasta. Pro gradu –tut-

kielma).  
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Liite 4: Lupakirje 

Työhyvinvointi ja haastavat asukastilanteet Porvoon palveluasumisen yksikössä 16.-17.2.2021 

Ryhmähaastattelun tavoitteena on selvittää, minkälainen yhteys haastavilla asukastilanteilla on hoitohen-

kilökunnan työhyvinvointiin. Saatua aineistoa ryhmähaastattelusta käytetään Henna Siltalan & Janita 

Mattssonin opinnäytetyötä varten, jonka jälkeen saatu aineisto hävitetään asianmukaisesti.  

Olen saanut etukäteen tietoa ryhmähaastattelun aiheesta ja haastattelu rungon sisällöstä sekä suullisesti 

myös haastattelijoilta. Minulle on annettu mahdollisuus kysyä kysymyksiä haastattelijoilta. Ymmärrän, 

että osallistumiseni ryhmähaastatteluun on vapaaehtoista ja voin keskeyttää osallistumiseni tutkimuksen 

missä vaiheessa tahansa.  

Ryhmähaastattelu tapahtuu anonyymisti ja henkilöllisyys jää vain haastateltavien tietoon. 

Tämän lupakirjeen allekirjoittamalla vahvistan ymmärtäneeni edellä mainitut asiat ja halukkuuteni osallis-

tua ryhmähaastatteluun. 

 

 

 

_________________________________  ___________________________ 

Osallistujan allekirjoitus     Aika ja paikka 
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Liite 5: Myönnetty tutkimuslupa hakemus 
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