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Yhteiskunnan nopeat muutokset ja globalisaatio ovat luoneet uudenlaisen toimintaympäristön ammatillisen 
koulutuksen järjestäjille. Suomi ikääntyy nopeasti. Erityisesti elinkaaren loppuvaiheessa palveluasumisen 
tarve kasvaa ja ikääntyneiden palveluissa tarvitaan lisää kuntoutusosaamista. Ammatillisen koulutuksen 
reformin jälkeen opiskelijan oppiminen on siirtynyt yhä enemmän oppilaitosympäristöstä työelämään. 
Opiskelijan odotetaan oppivan käytännön työtehtävien kautta työelämän toimintatapoja.  Tutkimuksella 
selvitettiin lähihoitajaopiskelijoiden näkökulma laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa olevien 
ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn ylläpidon tai parantamisen edellytyksistä, työssä tarvittavasta 
osaamisesta ja siitä, millainen on opiskelijoiden luoma kuva hyvästä hoidon ympäristöstä. 

Aineisto kerättiin syksyllä 2018 yhdessä pääkaupunkiseudun ammatillisessa oppilaitoksessa ja siihen 
osallistui 27 vanhustyön osaamisalan lähihoitajaopiskelijaa. He suorittivat lähihoitajaopintoja vuoden 2014 
opetussuunnitelman mukaisesti. Aineisto kerättiin eläytymismenetelmällä ja analysoitiin 
eläytymismenetelmään soveltuvalla narratiivisella analyysilla. Kahdella kehyskertomuksella saatiin yhteensä 
27 tarinaa.  

Tulokset osoittivat, että lähihoitajaopiskelijoilla on teoreettista tietoa fyysisestä toimintakyvystä. Sen sijaan 
konkreettiset menetelmät fyysisen toimintakyvyn tukemisen toteuttamiseen olivat vähäisiä. Resurssien 
lisääminen työhön oli lähihoitajaopiskelijoiden mielestä keskeinen edellytys sille, että iäkkään asukkaan 
fyysistä toimintakykyä oli mahdollista tukea. Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista opiskelijat katsoivat 
tarvitsevan lääkehoitoon, ravitsemukseen ja teknologiaan. Opiskelijat eivät arvioineet omaa oppimistaan, 
eivätkä tuoneet esille kehittämiseen liittyviä alueita iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn tukemisen osalta. 
Opiskelijoiden kertomuksista puuttuivat lähes kokonaan oppilaitoksen, opettajan ja työelämässä oppimisen 
ohjaajan osuudet. Hyvän hoidon ympäristö näyttäytyi hoitajakeskeisenä toimintana, jossa asukkaan tai hänen 
omaisten ääntä ei kuulunut. Sen sijaan asukas nähtiin työn kohteena ja riippuvaisena hoitajan toiminnasta. 
Tulokset osoittivat, että opiskelija tarvitsee tukea oppimisprosessiin, jotta hän voi yhdistää teoreettisen tiedon, 
käytännön toiminnan ja arvioida omaa oppimistaan. Jatkotutkimusta tarvitaan työelämän ja koulutuksen 
yhteistyön kehittämisen menetelmistä. Vanhustyössä tarvitaan hyviä osaavia hoitajia.  
 
 
 
 
Avainsanat: lähihoitajaopiskelija, tehostettu palveluasuminen, fyysinen toimintakyky, työelämässä oppiminen 
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1 JOHDANTO 

Yhteiskunnan nopeat muutokset ja globalisaatio ovat luoneet uudenlaisen 

toimintaympäristön ammatillisen koulutuksen järjestäjille (Tynjälä 2007, 11; Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018b, 14-15; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019b, 42). Suomessa 

ammatillisessa koulutuksessa on tapahtunut muutoksia erityisesti 2000-luvulle siirryttäessä 

(Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 154; Isopahkala - Bouret 2013, 48; Vähäsantanen, 

Saarinen & Eteläpelto 2009, 295). Tällöin ruvettiin yhä enenevästi suuntaamaan koulutusta 

työelämään ja ruvettiin kutsumaan työelämässä oppimista työssäoppimiseksi. Tavoitteena 

oli edistää opiskelijoiden ammatillisten tietojen ja taitojen kehittymistä ja helpottaa 

työelämään siirtymistä. Koulutuksen järjestäjät velvoitettiin tekemään tiiviimpää yhteistyötä 

työelämän kanssa. Lisäksi tavoitteena on ollut se, että koulutus pystyisi vastaamaan entistä 

nopeammin ja paremmin työelämän tarpeisiin. (Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 154.)  

Samanaikaisesti suomalaisen yhteiskunnan väestörakenne on muuttunut. Suomi 

ikääntyy nopeasti ja erityisesti elinkaaren loppuvaiheilla väestön palveluasumisen ja 

laitoshoidon tarve kasvaa (Kauppi, Määttänen, Salminen & Valkonen 2015, 16–17). 

Vanhuspalvelulain (2012) tarkoituksena on tukea ikääntyneiden hyvinvointia ja 

toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Ikääntyneiden kuntoutuksen tavoitteena on 

mahdollistaa ikääntyneelle henkilölle kotona asuminen mahdollisten tukipalveluiden avulla 

niin kauan kuin mahdollista. (Vanhuspalvelulaki 2012.) Suomessa ei ole kuitenkaan hyvää 

yli 70-vuotiaille suunnattua kuntoutusta, vaikka tutkimusten perusteella ikäihmisten 

kuntoutus on tuloksellista. Ikääntyneiden kuntoutuspalveluiden kehittämisessä tulisi huomio 

kiinnittää henkilökunnan koulutukseen ja asenteiden muuttamiseen. Ikääntyneiden 

palveluissa tarvitaan kuntoukseen liittyvää osaamista. (Hussi, Mäkiniemi & Vauramo 2017, 

25, 50.)  
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Ammatillisen koulutuksen uudistus astui voimaan 1.1.2018. Tavoitteena on lisätä 

työelämässä tapahtuvaa oppimista. (Valtioneuvosto 2017.) Oppilaitoksessa tapahtuvan 

oppimisen määrä on vähentymässä ja oppiminen siirtyy yhä enemmän työelämään. 

Sosiaali- ja terveysalan opettajan työnkuvaan kuuluu yhä vahvemmin ohjaukseen liittyvät 

tehtävät. Opettaja auttaa työelämän edustajia ymmärtämään opiskelijan näkökulman ja sen, 

miten opiskelijoita tulee ohjata työelämässä. Opiskelijan osaamista arvioidaan käytännön 

työtilanteissa, joissa opiskelija näyttää oppimiaan taitoja ja tietoja (Isopahkala-Bouret 2013, 

57). Lähihoitajan kuntoutusosaaminen on useiden tutkimusten (esim. Arolaakso & 

Tervaskanto-Mäentausta 2017, 295; Lehto, Jolanki, Valvanne, Seinelä & Jylhä 2017, 20; 

Räsänen 2017, 127; Olkoniemi & Korhonen 2009, 25–26) mukaan ikääntyneen henkilön 

päivittäisissä toimissa avustamista kuntouttavan työotteen menetelmällä. Asiakasta 

kannustetaan suoriutumaan itsenäisesti päivittäiseen elämään liittyvistä asioista, kuten 

pukeutumisesta. Vähemmän tiedetään siitä, miten ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä 

tuetaan ja edistetään tehokkaasti palveluasumisessa ja laitoshoidossa.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lähihoitajaopiskelijoiden näkökulma 

laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa olevien ikääntyneiden fyysisen 

toimintakyvyn ylläpidon tai parantamisen edellytyksistä, työssä tarvittavasta osaamisesta ja 

iäkkään asukkaan hyvän hoidon ympäristöstä. Tutkimuksella haluttiin saada tietoa siitä, 

miten nämä kaksi erilaista oppimisympäristöä, oppilaitos ja työelämä, heijastuvat 

opiskelijoiden kertomuksissa.  

Tutkimuksen aiheen valintaan on vaikuttanut omat kokemukseni ammatillisena 

opettajana sosiaali- ja terveysalalla. Työpaikat ovat erilaisia ja aina opiskelijan ohjaus 

työpaikoilla ei ole ollut riittävää. Ammatillisen opettajan mahdollisuudet työpaikkakäynteihin 

ovat vähentyneet, vaikka työelämän ja oppilaitoksen yhteistyötä on ollut tarkoitus kehittää. 

Ammatilliset opettajat ovat kokeneet ajoittain hankaluutta puuttua työelämän käytäntöihin. 

(Lehtonen, Pylväs, Rintala & Nokelainen 2018, 20–23.) Työelämälähtöisyyden lisääminen 

ammattiin oppimisessa ei välttämättä edistä opiskelijan oppimista (Niemi & Jahnukainen 

2018, 9). Työelämässä oppiminen on tilannesidonnaista (Billet 2016, 126).  

Työpaikkaohjaajilla tulee olla taitoa kohdata ja ohjata erilaisia opiskelijoita (Niemi & 

Jahnukainen 2018, 9). Lisäksi opiskelijan tulisi saada tukea oppimisprosessiin, jotta 

työelämässä ja oppilaitoksessa opitut asiat voidaan yhdistää. (Niemi & Jahnukainen 2018, 

9; Virtanen, Tynjälä & Eteläpelto 2014, 31). Opiskelijoilla on kokemuksia oppimisesta sekä 

oppilaitoksessa että työelämässä. Näiden opiskelijoiden kertomusten pohjalta voidaan 

saada uudenlaisia näkemyksiä opiskelijan oppimisprosessiin. On tärkeä ymmärtää, miten 
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työelämäympäristössä oppiminen tapahtuu, jotta sitä voitaisiin edistää ja arvioida (Billett 

2016, 125). Myös koulutuksen järjestäjän kannalta opiskelijoiden näkökulma oppimiseen on 

tärkeää, sillä sen kautta voidaan saada tietoa siitä, miten opiskelija oppii työelämässä ja 

oppilaitoksessa ja miten hän yhdistää oppilaitoksessa opitun tiedon käytännön työhön. 

Oppijan kokemukset ja se, miten oppija käsittelee kokemuksiaan, ovat keskeisessä 

asemassa, kun muodostetaan tietoa ja opitaan terveydenhuollon ympäristössä (Billett 2016, 

126). Sen pohjalta voidaan kehittää pedagogisia käytäntöjä tukemaan opiskelijan oppimista 

ja kehittää yhteistyötä oppilaitoksen ja työelämän välillä. (vrt. Wallin, Helenius, Saaranen-

Kauppinen & Eskola 2015, 255). Tämän tutkimuksen kohteena ovat ennen 1.1.2018 

aloittaneet lähihoitajaopiskelijat, joiden tutkinnon perusteet ovat vuodelta 2014. Opiskelijat 

suorittavat opintonsa näyttötutkintojärjestelmässä.  

Tutkimuksen aluksi kuvaan lähihoitajakoulutuksen toteuttamista ja opiskelijan 

ammattiin oppimisen prosessia työelämässä ja oppilaitoksessa. Tarkastelen tätä oppimista 

integratiivisen pedagogiikan näkökulmasta. Seuraavassa kappaleessa selvitän vanhusten 

hoitoon liittyviä tekijöitä ja kuvaan ikääntyneen henkilön siirtymistä palveluasumisen tai 

laitoshoidon yksikköön. Neljännessä kappaleessa selvitän tutkimuksen menetelmän, 

analyysin ja tarkastelen tutkimuksen tuloksia ja luotettavuutta. Lopuksi pohdin tutkimuksen 

tuloksia jatkotutkimuksen valossa. 
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2 LÄHIHOITAJAOPISKELIJA OPPIMASSA 

VANHUSTYÖN AMMATTIIN  

 

Tässä luvussa tarkastelen lähihoitajakoulutuksen toteutusta ammatillisen reformin tuomien 

uudistusten valossa, tuon esille vanhustyön osaamisalan tavoitteita fyysisen toimintakyvyn 

näkökulmasta sekä selvitän lähihoitajaopiskelijan ammattiin oppimista teoreettisen ja 

käytännön taitojen osalta. Työelämässä oppimisen prosessi on keskeisessä asemassa 

tässä tutkimuksessa. Suomalainen ammatillinen koulutus pohjautuu integratiivisen 

pedagogiikan malliin. Opiskelijan tulee yhdistää teoreettinen tieto käytännön toimintaan. 

Opiskelijan kokemukset ja se, miten hän käsittelee kokemuksiaan, on keskeistä tässä 

oppimisprosessissa. Hyvä yhteistyö oppilaitoksen ja työelämän välillä tukee tätä 

oppimisprosessia.  

2.1 Lähihoitajakoulutus 

Ammatillisen koulutuksen reformi on astunut voimaan 1.1.2018. Ammatillisen koulutuksen 

reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen. 

Uudessa ammatillisessa koulutuksessa korostuvat entisestään osaaminen, 

asiakaslähtöisyys ja elinikäinen oppiminen. Kaikki koulutus lähtee opiskelijoiden ja 

työelämän tarpeista. Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa ammatillista 

osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a, 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019a, 41-42.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 

lähihoitajakoulutusta vuoden 2014 opetussuunnitelman pohjalta, koska tutkimuksen 

kohteena olevat lähihoitajaopiskelijat olivat aloittaneet lähihoitajaopintonsa ennen 1.1.2018. 

Ammatillista koulutusta on välttämätöntä uudistaa, koska tulevaisuuden työelämässä 

tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Uudistumista edellyttää myös se, että 

koulutukseen on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
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2018a). Peruskoulun jälkeen noin 40 prosenttia nuorista valitsee opinnot ammatillisessa 

koulutuksessa. (Lahelma 2013, 17). 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto syntyi yhteiskunnan tarpeista ja ammatti vaatii 

monialaista osaamista. Lähihoitajatutkintoon yhdistettiin seitsemän terveysalan ja kolme 

sosiaalialan toisen asteen ammatillista tutkintoa yhdeksi tutkinnoksi, lähihoitajaksi. 

Lähihoitajakoulutuksen syntymisen taustalla oli elinikäisen oppimisen ja aktiivisen 

työvoimapolitiikan eurooppalaiset strategiat. (Henriksson, 2011, 107.) Ammatillisesta 

peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan ammatillisen 

sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset 

perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä 

ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella, kuten vanhustyön osaamisalalla. 

(Opetushallitus 2014.)  

Lähihoitajakoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opintoihin kuuluu opetusta 

oppilaitoksessa ja oppimista työelämässä. Opiskelija näyttää osaamisen työelämässä ja 

hänen osaamistaan arvioidaan tutkinnon perusteissa mainittujen kriteerien pohjalta. 

Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa 

laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 

annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona (Opetushallitus 

2014). Ammatillinen tutkinto suoritettiin vuoden 2017 loppuun asti joko ammatillisena 

peruskoulutuksena tai näyttötutkintona (Vipunen). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 

näyttötutkintona toteutettua koulutusta. Lähihoitajaopiskelijat olivat edenneet vanhustyön 

osaamisalan opintoihin.   

 

2.2 Vanhustyön opinnot ja fyysisen toimintakyvyn edistäminen 

Iän myötä ihmisen suoriutuminen päivittäisistä perustoiminnoista heikkenee. Päivittäisistä 

perustoiminnoista suoriutuminen edellyttää fyysistä toimintakykyä. (Sainio, Koskinen, 

Sihvonen, Martelin & Aromaa 2013, 62–63.) Fyysinen toimintakyky on yhteydessä 

ikääntyneen henkilön elämänlaatuun ja siihen ympäristöön ja ympäristön haasteisiin, jossa 

henkilö elää (Colliander & Ruoppila 2018, 23–27). Säännöllinen fyysinen aktiivisuus on 

yhteydessä terveyteen (Physical Activity Guidelines). Ikääntyneiden liikunnan tukeminen ja 

edistäminen ovat erityisen tärkeitä tavoitteita, sillä vanhin ikäryhmä liikkuu vähiten eri 

ikäisistä. Erityisesti tasapainon harjoittaminen vähentää kaatumistapaturmia merkittävästi. 
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(Physical Activity Guidelines.)  Suomalaisista 20–89-vuotiaista vain joka neljäs harrastaa 

terveyden kannalta riittävästi liikuntaa. Yli 75-vuotiaista kestävyysliikuntaa harrastaa 

suositusten mukaisesti noin 10 prosenttia ja lihasvoimaa- ja tasapainoa edistävää liikuntaa 

harrastaa noin kuusi prosenttia. (Vasankari & Kolu 2018, 19–22.) Ikääntyneen fyysiseen 

toimintakykyyn on mahdollista vaikuttaa liikuntaharjoittelulla (Sievänen ym. 2014, 4). 

Toimintakyky heikkenee ikääntyessä, jolloin myös sairastuvuus lisääntyy. Fyysisen 

aktiivisuuden lisääminen tukee monin tavoin ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä, kuten 

kehittää tasapainoa, lisää lihasvoimaa ja auttaa painonhallinnassa. (Heikkinen, Kauppinen 

& Laukkanen 2013, 301.) 

Fyysinen toimintakyky, fyysinen aktiivisuus, harjoittelu, fyysinen kunto, kuntoutus ja 

kuntouttava hoitotyö ovat käsitteitä, jotka arkikielessä voivat mennä sekaisin ja tarkoittaa 

erilaisia asioita eri ihmisille (Mahrs Träff, Cedersund & Nord. 2017, 2). Kuntoutus ja 

toimintakyvyn edistäminen ovat sosiaalihuoltolain perusteella palveluasumisessa tai 

laitoshoidossa olevien asiakkaiden kohdalla tärkeitä tavoitteita (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017, 35–36). Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla fyysisellä 

toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä arkielämän haasteista. Tämä tarkoittaa 

sitä, että ihminen pystyy liikkumaan tai liikuttamaan itseään. Fyysisen toimintakyvyn 

kannalta on tärkeää, että henkilöllä on riittävää lihasvoimaa- ja kestävyyttä, kestävyyskuntoa 

ja nivelissä liikkuvuutta. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2013a.) Sosiaali- ja 

terveysministeriö (2017, 35–36) määrittelee kuntouttavan hoitotyön työtavaksi, jossa 

tuetaan asiakkaan omatoimisuutta arjessa. Tällainen toimintapa on osa 

ympärivuorokautisen hoidon toimintaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 35–36.)  

Harjoittelulla tarkoitetaan fyysisen aktiivisuuden osa-aluetta, joka on toistuvaa ja sen 

tavoitteena on vaikuttaa fyysiseen kuntoon.  Fyysistä kuntoa voidaan mitata erilaisilla 

testeillä. (Mahrs Träff, Cedersund & Nord 2017, 2; Caspersen, Powell & Christenson 1985, 

126.) Fyysisen toimintakyvyn arviointiin on olemassa erilaisia mittareita, kuten Barthelin 

indeksi ja erilaiset ADL-mittarit (Activities of Daily Living), FIM-mittari (Functional Indepence 

Measure) ja TOIMIVA-testi (Heikkinen, Kauppinen & Laukkanen 2013, 306–312). UKK-

instituutti on laatinut ohjeet ikääntyneiden liikunnan suositukseksi. Ohje noudattaa 

amerikkalaista terveysministeriön (Physical Activity Guidelines) ohjeistusta 

terveysliikuntaan. Ikääntyneiden liikunnan ohjeissa mainitaan lihasvoima- ja 

tasapainoharjoitusten tärkeys kaatumisten ehkäisyssä sekä suositellaan kestävyyskunnon 

harjoittamiseen liikuntaa 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Harjoittelu olisi hyvä jakaa koko 

viikolle ja harjoittelun kesto voi olla 10 minuuttia kerrallaan. Lisäksi UKK-instituutti on 
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julkaissut soveltavan liikunnan ohjeet henkilöille, joiden toiminta- ja liikkumiskyky on 

vaikeutunut tai, jos henkilö käyttää liikkumisen apuvälineitä, kuten pyörätuolia. 

(Terveysliikunnan suositukset.)  

Useissa lähihoitajakoulutuksen oppikirjoissa kerrotaan kuntouttavasta hoitotyöstä ja 

liikunnan merkityksestä ikääntyneen hoidon toteutuksessa. Kuntouttava hoitotyön käyttö 

hyödyttää sekä asiakasta että hoitajaa. Hoitajan työkuorma vähenee, kun asiakas suorittaa 

toimintoja mahdollisimman itsenäisesti. (Pursiainen 2011, 163; Suvikas, Laurell & Nordman 

2006, 310.) Vähäinen liikunta lisää riskiä liikkumiskyvyn heikentymiseen, jolloin myös 

tyytyväisyys elämään vähenee. Vanhusten kohdalla tulisi erityisesti tarkastella fyysisen 

toimintakyvyn edistämistä terveyskunnon näkökulmasta. (Eloranta & Punkanen 2008, 64.) 

Iäkkään fyysistä toimintakykyä tulee tukea tavoitteellisesti ja tavoitteet laaditaan asiakkaalle 

erilaisten arviointimenetelmien pohjalta. Arvioinnin pohjalta laadittujen tavoitteiden pohjalta 

hoitaja voi tukea asiakkaan fyysistä toimintakykyä voimavaralähtöisesti huomioiden myös 

asiakkaan ongelmat. (Lähdesmäki & Vornanen 2009, 57.) 

Fyysiseen toimintakykyyn ovat yhteydessä myös muunlaiset tekijät kuin liikunta. 

Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa ravitsemus, lääkehoito ja apuvälineet. 

Tarkoituksenmukaiset apuvälineet mahdollistavat asukkaiden turvallisen liikkumisen ja ovat 

yhteydessä myös hoitajan ergonomiseen työskentelyyn (Vähäkangas 2010, 84). Teknologia 

kehittyy vauhdilla ja erityisesti robotiikasta ajatellaan olevan hyötyä tulevaisuuden 

vanhustyössä. On arvioitu, että noin 5-10 vuoden kuluessa markkinoilla on erilaisia 

käytännön työtehtäviin soveltuvia autonomisia tai puoliautonomisia hoivarobotteja, jotka 

voivat avustaa liikkumisessa. (Van Aerschot, Turja & Särkikoski 2017, 637–638.) Robottien 

avulla voidaan tukea asiakasta omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017, 26–27). Ravitsemuksella on merkitystä iäkkään henkilön fyysiseen 

toimintakykyyn ja terveyteen. Toisaalta ikääntyneiden huono ravitsemustila voi johtaa 

toimintakyvyn heikentymiseen, joka voi lisätä esimerkiksi kaatumisia. Laitoshoidossa tulisi 

tunnistaa ikääntyneen aliravitsemustila. (Kivelä & Vaapio 2011, 29–31.) Hyvin toteutettu 

lääkehoito on yhteydessä iäkkään asukkaan hyvään fyysiseen toimintakykyyn. Ikääntyessä 

sairaudet lisääntyvät ja sairauksien hoitoon käytetään erilaisia lääkkeitä. Ikääntyvän ihmisen 

lääkehoitoon liittyy haasteita muun muassa siksi, että ikääntyessä ihmisen aineenvaihdunta 

muuttuu. Lääkkeiden aiheuttamia haittoja ovat sekavuus, kaatuminen, väsyminen, jäykkyys 

ja erilaiset käytös- ja sekavuushäiriöt. (Colliander & Ruoppila 2018, 35–36; Kivelä & Vaapio 

2011, 69–70.)  
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Tässä tutkimuksessa fyysistä toimintakykyä tarkastellaan vanhustyön osaamisalan 

tutkinnon perusteissa mainittujen tavoitteiden pohjalta. Tutkinnon suorittaja tukee asiakkaan 

toimintakykyä ja käyttää kuntouttavaa työotetta sekä motivoi ja ohjaa asiakasta liikkumaan 

ja lihaskunnon vahvistamiseen ja ylläpitämiseen. Tutkinnon suorittaja hyödyntää työssään 

oman alansa tietoperustaa. (Opetushallitus 2014.) 

 

 

2.3 Lähihoitajakoulutuksen toteuttaminen 

Yhteiskunnan nopeat muutokset ja globalisaatio ovat luoneet uudenlaisen 

toimintaympäristön ammatillisen koulutuksen järjestäjille (Tynjälä 2007, 11). Työtaitojen 

oppiminen on pitkään ollut sitä, että ihminen on oppinut työtä tekemällä. Harvemmin 

opetusta on käytetty työtehtävien oppimisessa. Teollistuminen myötä ammattiin oppiminen 

siirtyi oppilaitoksiin. Työelämässä oppiminen tapahtuu parhaiten työyhteisössä autenttisia 

työtehtäviä suorittaen. (Billett 2016, 127.)  Suomessa ammatillisessa koulutuksessa on 

tapahtunut muutoksia erityisesti 2000-luvulle siirryttäessä (Isopahkala-Bouret 2010, 48; 

Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 154; Vähäsantanen, Saarinen & Eteläpelto 2009, 295.) 

Tällöin ruvettiin kehittämään koulutusta työelämän kanssa. Työelämässä oppimista alettiin 

kutsua työssäoppimiseksi. Tavoitteena oli edistää opiskelijoiden ammatillisten tietojen ja 

taitojen kehittymistä ja helpottaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Koulutuksen 

järjestäjät velvoitettiin tekemään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Tavoitteena oli, että 

koulutus pystyisi vastaamaan entistä nopeammin ja paremmin työelämän tarpeisiin. 

(Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 154.)  

Hallituksen kärkihankkeiden mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformissa on ollut 

tarkoitus lisätä työelämässä tapahtuvaa oppimista (Valtioneuvosto 2017). Ammatillisen 

koulutuksen tutkinnon perusteissa olevat arviointikriteerit on saatu työelämästä. Oppimisen 

ja arvioinnin käsitteet on erotettu toisistaan. Opiskelija näyttää osaamistaan, joka vastaa 

työelämän vaatimuksia. (Opetushallitus 2015, 14.) Osaamisperusteisuutta vastaan on 

esitetty myös kritiikkiä. Osaamisperusteisuus yksinkertaistaa hoitotyön sisältöä, joka on 

monimutkainen prosessi. Osaamisperusteisen mallin taustalla on behavioristinen, 

positivistiseen paradigmaan liittyvä mekaaninen malli. (Evans ym. 2006, 137–139.)  

Työssäoppimisella on ollut tarkoitus edistää tietojen ja taitojen kehittymistä aidoissa 

työelämälähtöisissä ympäristöissä sekä helpottaa opiskelijan työllistymistä ja siirtymistä 
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työelämään. (Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 154.) Koulutuksen järjestäjä vastaa 

tavoitteellisesta ja ohjatusta koulutuksesta (Virtanen, Tynjälä & Eteläpelto 2014, 1; 

Virtanen, Tynjälä & Stenström 2011, 99–100). Opettajalla on pedagoginen vastuu siitä, 

että oppimisprosessi onnistuu tavoitteiden mukaisesti (Isopahkala, 2010, 226; Virtanen, 

Virtanen, Tynjälä & Stenström 2011, 99–100; Tynjälä & Eteläpelto 2014, 10–11). 

Työelämälähtöisyyden lisääminen ammattiin oppimisessa ei välttämättä edistä opiskelijan 

oppimista. Työpaikkaohjaajilla tulee olla taitoa kohdata ja ohjata erilaisia opiskelijoita. 

Opiskelijan tulisi saada tukea oppimisprosessiin, jossa työelämässä ja oppilaitoksessa 

opitut asiat voidaan yhdistää. (Niemi & Jahnukainen 2018, 9.) Yhteistyön kehittämisen 

haasteena on ollut ammatillisen opettajan resurssien vähentyminen työpaikkakäyntien 

toteuttamiseen. Samoin ammatilliset opettajat ovat kokeneet ajoittain hankaluutta puuttua 

työelämän käytäntöihin. Työpaikat ovat erilaisia ja aina opiskelijan ohjaus työpaikoilla ei 

ole ollut riittävää. (Lehtonen, Pylväs, Rintala & Nokelainen 2018, 20–23.) 

Näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittaja näyttää pääsääntöisesti osaamisen 

työelämässä henkilökohtaistamista koskevan suunnitelman mukaisesti. Tutkinnon 

suoritusta voidaan tarvittaessa täydentää esimerkiksi kirjallisilla kuvauksilla. (Opetushallitus 

2016, 27.) Lähihoitajakoulutuksessa korostuu tiedon käyttö ja soveltaminen käytännön 

tilanteissa, jolloin ammatillisen koulutuksen avulla hankittua tietoa pitää pystyä käyttämään 

työelämässä (Isopahkala-Bouret 2013, 57). Ammatillisen koulutuksen muutostarpeet ovat 

vaikuttaneet myös ammatillisen opettajan rooliin ja työnkuvaan (Isopahkala-Bouret 2010, 

225–226; Vähäsantanen, Saarinen & Eteläpelto 2009, 402–403).  Siirtyminen 

työssäoppimisen järjestelmään on lähentänyt koulutusta ja työelämää (Virtanen, Tynjälä & 

Stenström 2011, 99–100).  Ammattitaidon oppimisessa on tärkeää integroida teoreettinen 

ja käytännön tieto (Virtanen, Tynjälä & Eteläpelto 2014, 3). Työpaikalla tapahtuva oppiminen 

on yhteydessä useisiin tekijöihin. Opiskelija tarvitsee akateemista dokumentoitua tietoa 

työhön liittyvistä käsitteistä, teorioista ja metodologisista käytänteistä. Tämä sisältää myös 

työhön liittyviä tekniikoita ja niiden prosesseja. Opiskelija tarvitsee laaja-alaisia taitoja ja 

kykyä toimia erilaisissa rooleissa. Taidot voidaan jakaa teknisiin, vuorovaikutukseen 

liittyviin, ajatteluun ja oppimiseen liittyviin taitoihin. Näitä tarvitaan käytännön työssä ja niihin 

liittyvät myös arviointitaidot. Opiskelijalla tulee olla ymmärrystä työyhteisön toiminnasta ja 

teoriapohja työtehtävien suorittamiseen. Työelämässä vaaditaan hyvää 

päätöksentekokykyä joskus hyvin haastavissa ja nopeissa tilanteissa. (Eraut 2004, 207.) 

Asiantuntijaksi kehittyminen vaatii erilaisten tietojen hallintaa, kuten teoreettisen, käytännön 

että itsearviointitaitojen hallintaa, jotka pitää yhdistää kokonaisuudeksi. Tämän vuoksi on 
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tärkeää kehittää oppimiseen sellaisia muotoja, joissa voidaan yhdistää teoria, käytäntö ja 

itsearviointitaidot.  (Virtanen & Tynjälä 2008, 3; Tynjälä 2011, 85–86; Tynjälä, Häkkinen & 

Hämäläinen 2014, 3; Evans ym. 2006, 23.) Oppimiseen vaikuttaa opiskelijan 

henkilökohtainen tilanne, kuten kiinnostuksen puute tai se, ettei ole mahdollisuutta osallistua 

oppimiseen. (Evans ym. 2006, 23). On tärkeä ymmärtää, miten työelämäympäristössä 

oppiminen tapahtuu, jotta sitä voitaisiin edistää ja arvioida (Billett 2016, 125).  

Työelämän tieto on syntynyt historiallisen tiedon pohjalta ja siihen vaikuttavat 

kulttuuriin liittyvät tekijät (Billett 2016, 126). Työelämän ympäristö tarjoaa autenttisen ja 

erityislaatuisen oppimisympäristön, jossa oppimiseen vaikuttavat myös työpaikan 

sosiaalinen ja fyysinen ympäristö (Billett 2016, 125–126; Tynjälä, Häkkinen & Hämäläinen 

2014, 3; Evans ym. 2006, 16; Eraut 2004, 201). Jokaisella työpaikalla on omanlainen 

työkulttuuri ja toimintatavat (Billett 2016, 126; Tynjälä, Häkkinen & Hämäläinen 2014, 4; 

Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 155–156). Työpaikalla valitsee kirjoittamattomat säännöt ja 

käytännöt (Tynjälä, Häkkinen & Hämäläinen 2014, 4; Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 155–

156). Työyhteisössä opitaan työyhteisön arvot, asenteet ja ongelmanratkaisutaidot 

(Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 155–156; Evans ym. 2006, 28).  Moderni työelämän 

ympäristö on monimutkainen kokonaisuus, jossa oppija kohtaa erilaisia yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat hänen oppimiseen (Tynjälä, Häkkinen & Hämäläinen 

2014, 5). Oppimista tapahtuu työtä tekemällä ja osallistumalla työyhteisön toimintaan (Billett 

2016, 125; Evans ym. 2006, 28). Oppijan kokemukset ja se, miten oppija käsittelee 

kokemuksiaan, ovat keskeisessä asemassa, kun muodostetaan tietoa ja opitaan 

terveydenhuollon ympäristössä (Billett 2016, 126). Oppiminen ei ole aina tietoista ja 

tavoitteellista toimintaa (Billett 2016, 125). Oppiminen työpaikalla voi olla tavoitteellista, 

mutta oppimista voi tapahtua myös huomaamatta, ilman, että sitä olisi suunniteltu (Tynjälä, 

Häkkinen & Hämäläinen 2014, 3).  

Suomalainen ammatillinen koulutus pohjautuu integratiivisen pedagogiikan malliin. 

Tässä mallissa yhteisöllinen oppiminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa tilanteen, jossa 

sekä oppilaitos että työpaikka voivat oppia. (Virtanen & Tynjälä 2008, 4). Yhteistyö 

oppilaitoksen ja työelämän kanssa on tärkeää, jotta voidaan luoda sellaisia pedagogisia 

käytäntöjä, jotka tukevat opiskelijan reflektointitaitoja ja asioiden käsitteellistämistä (Tynjälä, 

Häkkinen & Hämäläinen 2014, 3; Virtanen & Tynjälä 2008, 3; Tynjälä 2011, 85–86). Tärkeä 

ero oppilaitoksessa opittavan ja työelämässä opittavan välillä näyttää olevan se, että 

oppimistavoitteet ovat erilaisia eri toimintaympäristöissä (Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 

155–156). Myös työtehtävät ja konteksti määrittelevät sitä, mitä työssä on mahdollista oppia 
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(Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 155–156; Billet 2004, 109). Työelämässä oppimiseen liittyy 

rajoituksia. Työtä tekemällä oppiminen saattaa johtaa vääränlaisten tai jopa vaarallisten 

menetelmien käyttöön. Työntekijöillä voi olla vaikeaa oppia menetelmiä, joissa vaaditaan 

soveltamista. (Billet 20016, 127.) Työpaikoilla tulee aina olemaan haasteita valtaan ja 

henkilöstöpolitikkaan liittyen, samoin kuin ristiriitaa yksilön ja yrityksen tavoitteiden välillä 

(Billett 2004, 122). 

Työelämässä oppiminen on tilannesidonnaista (Billett 2016, 126; Evans ym. 2006, 28).  

Tilannesidonnaisuus on haaste, sillä silloin voi olla vaikeaa siirtää opittua asiaa toiseen 

tilanteeseen tai toimintaympäristöön (Evans, Hodkinson, Rainbird & Unvin 2006, 28). Jos 

oppiminen on pelkästään tilannesidonnaista, voi olla vaikea hankkia uutta perspektiiviä 

työmenetelmiin, ylittää rajoja, joiden kautta voisi syntyä uusia käytäntöjä tai uutta tietoa. 

Tällainen voi olla este kehittämiselle. Ekspertin ja noviisin roolit ovat muuttuneet. Oppiminen 

on vastavuoroista ja uusi työntekijä voi tuoda omia jo aiemmin opittuja tietoja ja taitoja 

uuteen työyhteisöön. Tällöin nuoret ihmiset voivat toimia uudessa työpaikassa eri rooleissa 

noviisina tai eksperttinä. He voivat tuoda uutta tietoa ja uusia käytännön menetelmiä työhön. 

(Evans ym. 2006, 16, 30.) Oppimisprosessin suunnittelussa kannattaa huomioida se, että 

oppimista tapahtuu koko ajan (Billett 2016, 125; Evans ym. 2006, 69).  Se kuuluu ihmisen 

ajatteluun ja toimintaan. Työtoiminnan aikana tapahtuu enemmän kuin työtehtävän 

suorittaminen. On havaittu, että työn tekemisen aikana tapahtuu muutosta siihen, mitä 

työntekijä tietää, tekee ja arvioi (oppiminen). Terveydenhuollon toimintaympäristössä uudet 

tehtävät ovat potentiaalinen uuden oppimisen mahdollisuus. Jos työntekijä saa tukea 

oppimiseen, niin se voi johtaa myös uusien taitojen saavuttamiseen. (Billett 2016, 125.) 

Kuitenkin työtehtävät, joihin työntekijällä ei ole vielä valmiuksia tai pätevyyttä voivat johtaa 

ei-toivottuihin tai rajallisiin tuloksiin (Billett 2016, 125–126).  

Työntekijöiden ja opiskelijoiden työelämässä oppimisessa on yhtäläisyyksiä, mutta 

myös erovaisuuksia. Molemmat ryhmät oppivat käytännön taitoja ja kehittyivät 

itsearviointitaidoissa. Työntekijät oppivat käsitteellisiä ja teoreettisia taitoja. Opiskelijoiden 

osalta jäi epäselväksi se, miten paljon opiskelija pystyi omaksumaan käsitteellistä ja 

teoreettista tietoa työssäoppimisen aikana. Tällä on merkitystä, sillä viime aikoina on 

selvinnyt oppimisympäristön merkitys oppimisprosessissa, jossa käytännön taitoja 

käsitteellistetään. (Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 155–157.) Opiskelijan tavoitteellinen 

oppiminen työelämän kontekstissa voi erota oppilaitoksen opetuksesta esimerkiksi siten, 

että työtehtävän suorittamisen aikana kokeneempi työntekijä kertoo tai sanallistaa, miten 

toimii tehtävän aikana. Näin opiskelija pääsee sisälle ajatteluun ja toiminnan perusteisiin. 
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Opiskelija voi osallistua myös potilaiden hoitoon eri vaiheissa, jolloin opiskelija muodostaa 

käsitystä hoidon etenemiseen liittyen. Näin opiskelija voi arvioida sitä, mitä tietää, mitä osaa 

tehdä ja miten pystyy arvioimaan omaa toimintaa. Tällaiset keskustelut voivat syventää 

opiskelijoiden ymmärrystä esimerkiksi potilaiden sairauksista. Näiden keskustelujen kautta 

voidaan oppia ymmärtämään myös monimutkaisempia asioita, jotka liittyvät potilaiden 

terveydentilaan, hoitoon tai hoidon etenemiseen. (Billett 2016, 128–129.) 

Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota nuorten opiskelijoiden oppimisprosessiin, sillä he 

oppivat työelämästä vähemmän erilaisia taitoja ja tietoa työhön liittyen. Opiskelijan 

oppiminen on hyvin oppimiskeskeistä. Oppimisprosessi on strukturoitua ja oppimista 

arvioidaan sekä prosessin aikana, että lopussa. Opiskelijan oppimista edistävät aiemmat 

kokemukset työelämästä. (Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 171–172.) Oppimista tapahtuu 

havainnoinnin, jäljittelyn ja harjoittelun kautta. Tähän tarvitaan opiskelijan sitoutumista ja 

motivaatiota sekä kapasiteettiä suoriutua tavoitteellisesta oppimisesta. (Billett 2016, 129.) 

Taitavaksi työntekijäksi kehittyminen tapahtuu yleensä sosiaalisessa yhteisössä ja 

asiantuntijaksi kehittyminen vaatii mahdollisuuden osallistua asiantuntijaryhmän toimintaan 

(Tynjälä 2011, 85–86; Palonen & Gruber 2011, 41–46).   Jonkin taidon osaaminen 

rutiininomaisesti ei ole asiantuntijuutta, vaan taitavaan osaamiseen liittyvät 

ongelmanratkaisutaidot sekä jatkuva arviointi siitä, onko käytetty menetelmä toimiva vai 

pitääkö menetelmää kehittää tai muuttaa (Palonen & Gruber 2011, 49). Nykyajan 

asiantuntijuutta kuvaa integroitu kokonaisuus käytännöllisestä-, itsesäätely- ja 

sosiokulttuurisesta tiedosta. Asiantuntijalla on kykyä luovaan toimintaan ja asteittain 

etenevään ongelmanratkaisuun.  (Tynjälä 2011, 84–85.) Oppijan aktiivinen toiminta ja 

motivaatio ovat keskeisiä tekijöitä, jotta oppimista tapahtuu (Billet 2016, 130; Virtanen, 

Tynjälä & Eteläpelto 2014, 2). Näin voidaan kehittää työelämän käytäntöjä ja laatua, joiden 

kautta voidaan edistää potilaiden hoidon kehittämistä (Billett 2016, 130). Oppiminen 

työelämässä on monimutkainen prosessi. Siitä on vaikeaa erottaa, mikä osa oppimisesta 

tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja mikä on yksilön oppimisen tulosta. Tällainen 

erottelu on keinotekoista. (Evans ym. 2006, 46.)  

Yhteenvetona tästä kappaleesta, jossa käsittelen lähihoitajakoulutuksen toteuttamista 

ja opiskelijan ammattiin oppimista, voidaan tiivistää, että oppiminen sosiaali- ja terveysalan 

työssä on monimutkainen prosessi. Opiskelijan oppimisprosessi integratiivisen 

pedagogiikan näkökulmasta on keskeinen käsite tässä tutkimuksessa.  Opiskelijan 

oppimiseen vaikuttaa työpaikan sosiaalinen ympäristö, kuten työpaikan työkulttuuri ja 

toimintatavat. Opiskelija oppii työelämässä havainnoinnin, jäljittelyn ja harjoittelun kautta. 
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Pelkästään työtä tekemällä opiskelija voi oppia vääränlaisia käytäntöjä. Opiskelijalla tulee 

olla ymmärrystä työyhteisön toimintatavoista ja teoriapohja työtehtävien suorittamiseen. 

Opiskelijan kokemukset ja se, miten hän käsittelee niitä, on keskeisessä roolissa, kun 

opiskelija oppii työelämässä ikääntyneen asukkaan fyysisen toimintakyvyn tukemiseen 

liittyviä käytäntöjä. Oppilaitoksella on vastuu opiskelijan oppimiseen liittyvästä prosessista.  

Tutkimuksessani selvitän opiskelijan ammattiin oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä 

vanhustyön osaamisalan tutkinnon perusteissa mainittujen tavoitteiden pohjalta. Nämä 

ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteissa olevat arviointikriteerit on saatu 

työelämästä. Opiskelijan tulisi osata tukea asiakkaan toimintakykyä ja käyttää kuntouttavaa 

työotetta sekä motivoida ja ohjata asiakasta liikkumaan ja lihaskunnon vahvistamiseen ja 

ylläpitämiseen. Opiskelija hyödyntää työssään oman alansa tietoperustaa. Opiskelija 

tarvitsee tukea ammatillisten tietojen ja taitojen yhdistämisessä sekä oman oppimisen 

arvioinnissa. Työelämän ja oppilaitoksen yhteistyö on keskeistä, jotta voidaan luoda 

yhteinen näkemys opiskelijan oppimiseen liittyvästä prosessista.  
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3 VANHUSTEN HOITO MUUTOKSESSA 

 

Tässä luvussa selvitän ikääntyneen henkilön hoitopolkua kotona asumisesta laitosmaiseen 

hoitoon. Kappaleessa tarkastelen vanhuspalveluihin liittyviä muutoksia fyysisen 

toimintakyvyn tukemisen näkökulmasta sekä perustelen, miksi ikääntyneiden fyysisen 

toimintakyvyn tukemiseen olisi syytä kiinnittää huomiota tehostetussa palveluasumisessa 

tai laitosmaisessa asumisessa. Selvitän myös, miten tehostetussa palveluasumisessa tai 

laitoshoidossa tuetaan iäkkään asukkaan fyysistä toimintakykyä. Lähihoitajaopiskelija on 

oppimassa iäkkään asukkaan fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyviä käytäntöjä 

tehostetun palveluasumisen ja laitosmaisen hoidon toimintaympäristössä.  

 

3.1 Väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet 

 

Väestö ikääntyy Suomessa nopeammin kuin useimmissa muissa maissa ja erityisesti 

elinkaaren loppuvaiheilla sairastuvuuden lisääntyessä väestön palveluasumisen ja 

laitoshoidon tarve kasvaa. Iäkkäillä henkilöillä on usein myös monia sairauksia. (Halonen, 

Enroth, Jylhä & Tiainen 2017, 265–266.) Ikääntyneiden määrän, erityisesti vanhimman 

väestöryhmän ennustetaan lisääntyvän. Vuonna 2013 noin 20 prosenttia 85-vuotiaista oli 

pitkäaikaishoidossa, kuten vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai 

tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Kuntien tavoitteena on ollut vähentää laitospaikkoja 

ja lisätä avopalveluiden ja kotihoidon määrää. (Kauppi, Määttänen, Salminen & Valkonen 

2015, 16–17.) 

Kotihoidon toimintatapojen kehittäminen on osa vanhustenpalveluiden kehittämistä. 

Asiakkaiden laaja-alaisten tarpeiden kartoittaminen ja erityisesti liikkumiskyvyn edistäminen 

ovat haasteellisia toimintoja kotipalveluiden toteuttamisessa. (Engeström, Niemelä, 
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Nummijoki & Nyman 2009, 15.) Ikääntyneiden kanssa työskentelevien hoitajien tulisi 

tunnistaa asiakkaittensa voimavaroja ja tukea heidän selviytymistä kotiympäristössä. 

Hoitajien toimintatapojen tulisi muuttua tehtäväkeskeisestä työskentelystä enemmän 

työskentelyyn ikääntyneen kanssa yhdessä, jolloin on mahdollista tukea ikääntyneen 

toimintakykyä ja kotona selviytymistä tehokkaammin. (Nummijoki 2009, 98-131.) Sosiaali-ja 

terveysministeriön (2017, 13–20) ohjeistuksessa korostetaan, että iäkkäiden henkilöiden 

palveluiden suunnittelussa tulisi huomioida henkilön omat toiveet ja voimavarat. Erityisesti 

tulee kehittää ikääntyneiden kuntoutusta ja varmistaa riittävä ja osaava henkilöstö. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2017, 13–20.)  

Vanhuspalvelulain, (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012) tarkoituksena on tukea ikääntyneiden 

hyvinvointia ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Palveluiden tulee olla riittäviä ja 

ne pitää järjestää oikeaan aikaan ja erityisesti ennaltaehkäisevästä kuntoutuksesta on 

huolehdittava. (Vanhuspalvelulaki 2012.) Myös Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossa 

(2011, 11) painotetaan palveluiden kehittämistä ennalta ehkäisevään suuntaan, joka 

tarkoittaa, että kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien osaamista pitää 

kehittää. Henkilökunnan tulisi saada lisää osaamista kuntouttavaan työhön. (Hussi, 

Mäkiniemi & Vauramo 2017, 76.) Palveluiden suunnittelussa tulisi palvelujen käyttäjät olla 

mukana kehittämässä palveluiden sisältöjä (Komu 2017, 64–65; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2011, 11).  

Terveydenhuollon toimintatapoihin kuuluu moniammatillinen työskentely, joka asettaa 

uudenlaisia haasteita entiselle perinteiselle toimijuudelle (Laiho & Ruoholinna 2011, 14). 

Ikäihmisten palveluissa on pulaa osaavista hoitajista. Moniammatillisessa työryhmässä 

saattaa työskennellä hoitajien lisäksi avustaviin tehtäviin vähemmän koulutettuja 

työntekijöitä ja enenevästi maahanmuuttajataustaisia hoitajia. Tällaisen työryhmän 

johtaminen on haasteellista, koska ikääntyneiden kanssa työskentely vaatii hyvää 

gerontologista tietoa ja eettisesti kestävää työskentelyotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. 

(Tiikkanen ja Heikkinen 2013, 464.) 

 

3.2 Kotiasumisesta palveluasumiseen tai laitoshoitoon  

Sosiaalihuoltolain (1381/ 2014) mukaisia asumispalveluita ovat tuettu asuminen, 

palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Palveluihin tulee sisältyä toimintakykyä 

ylläpitävä ja edistävä toiminta. Laitospalveluilla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan 
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toiminnan järjestämistä henkilölle, joka tarvitsee jatkuvaa hoitoa. Laitospalveluita 

toteutettaessa asiakkaalle tulee järjestää hänen yksilöllisten tarpeiden mukainen kuntoutus 

ja virikkeellinen elinympäristö. (Sosiaalihuoltolaki 2014.) 

Iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta asua kotona voidaan tukea tehokkaalla kotona 

tapahtuvalla kuntoutuksella (Kehusmaa, Erhola & Luoma 2017, 1). Palvelutaloon muuttoa 

aletaan harkita, mikäli oma tai puolison toimintakyky heikkenee ja kotona selviytyminen 

vaikeutuu. Toimintakyvyn heikentyminen vaikeuttaa myös sosiaalisten suhteiden hoitoa. 

Palvelutaloon muutto voidaan nähdä positiivisena mahdollisuutena, mutta toisaalta muutto 

palvelutaloon ei ole aina helppoa, eikä mielekästä. (Ruuskanen-Parrukoski 2018, 102–104.) 

Palvelutaloon muutto heikentää asukkaan fyysistä toimintakykyä ensimmäisen vuoden 

aikana, mutta toisaalta asukkaan itsearvioitu turvallisuuden tunne lisääntyy (Lotvonen 2019, 

76). Henkilön elämä muuttuu siitä, mihin hän on elämässään tottunut. Lisäksi sosiaalisissa 

suhteissa tapahtuu yleensä muutoksia ja näiden suhteiden tukemiseen tarvitaan tukea 

uudessa ympäristössä. (Colliander & Ruoppila 2018, 137.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa (2017, 10) ikääntyneiden palveluita 

tulee uudistaa siten, että ne turvaavat ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn. 

Palvelurakenneuudistus edellyttää, että palveluiden sisältöjä kehitetään ja iäkkäiden kanssa 

työskentelevien henkilöiden osaamista lisätään. Ikääntymisen myötä toiminnanrajoitteet ja 

avun tarve lisääntyvät. Alle 80-vuotiaiden toimintakyky on parantunut, mutta yli 90-vuotiailla 

on paljon toimintakyvyn rajoitteita. Toimintakyvyn heikkeneminen on suurempaa vähän 

kouluja käynneillä, ruumiillista työtä tehneillä ja pienituloisilla. Ikääntymiseen liittyviä 

riskitekijöitä, jotka ennakoivat ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ovat muun muassa 

kaatumiset, liikkumisen- ja tasapainon ongelmat, ulkona liikkumisen väheneminen, 

lihasvoiman heikkeneminen ja hauraus-raihnaus-oireyhtymään liittyvät oireet, kuten 

laihtuminen, lihaskato ja hidas liikkuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 15–16.) 

Kotona asuvien ikääntyneiden tulisi liikkua päivittäin, jotta itsenäinen selviytyminen säilyisi 

mahdollisimman pitkään. Keski-iässä harjoitetulla liikunnalla on yhteys hyvään fyysisen 

toimintakykyyn vanhuudessa. Liikuntakyky, liikunta-aktiivisuus ja lihasvoima ovat 

yhteydessä hyvään fyysiseen toimintakykyyn. Fyysistä toimintakykyä on mahdollista 

parantaa myös ikääntyneiden henkilöiden kohdalla. (Tikkanen 2015, 46–50.) Fyysisen 

toimintakyvyn heikentyessä laitoshoidon tarve kasvaa (Vasankari & Kolu 2018, 19–22; 

Heikkinen, Kauppinen & Laukkanen 2013, 291). Kotihoidon lähihoitajien 

kuntoutusosaamisessa on kehitettävää. Hoitajat tarvitsevat lisäkoulutusta 
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kuntoutussuunnitelmien laatimiseen sekä tavoitteiden arviointiin. (Kehusmaa, Erhola & 

Luoma 2017, 4.)  

Ikääntyneen henkilön siirtyessä palveluasumisen tai laitosmaisen hoidon piiriin on 

suuri riski sille, että henkilön persoonallisuus katoaa ja ikääntyneestä henkilöstä tulee 

asukas tai jopa potilas (Pirhonen 2017, 72). Arolaakson ja Tervaskanto-Mäentaustan (2017, 

297) tutkimuksessa selvitettiin palveluasumisyksiköiden työntekijöiden käsityksiä 

kuntoutuksesta. Ikäihmisten kuntoutus yhdistettiin päivittäisiin toimiin, avun tarpeeseen ja 

kykyyn osallistua arkeen. Työntekijät tiesivät erilaisista arviointi- ja mittaamismenetelmistä, 

mutta eivät käyttäneet niitä arjessa. Työntekijöiden tuomat kehittämisajatukset 

vanhustyöhön liittyivät omaan työtapaan. Työntekijät ajattelivat voivansa muuttaa 

sairaskeskeistä ajattelu- ja työskentelytapaa. Pienillä arjen muutoksilla voitaisiin aktivoida 

ikääntyneitä liikkumaan, jonka seurauksena hoitajien työ kevenisi. Toisaalta henkilökunta 

toivoi lisää koulutusta kuntoutukseen. (Arolaakso, Tervaskanto-Mäentausta 2017, 297.) 

Liikkuminen osana palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkoittaa sitä, että ennen liikunnan 

aloittamista, tulisi arvioida iäkkään henkilön terveydentila ja toimintakyky (Karvinen 2008, 

75). 

Komu (2017, 64–65) selvitti hoito-organisaatioiden eroja ja yhteneväisyyksiä 

tutkimuksessaan julkisten ja yksityisten hoivakotien näkyvästä organisaatiokulttuurista. 

Julkiset hoivakodit olivat vanhempia ja yksityisten tilat olivat parempia. Lisäksi yksityisissä 

hoivakodeissa henkilömitoitukset olivat paremmat ja henkilöstö oli koulutetumpaa. 

Henkilöstön asenteissa ei ollut eroa julkisten ja yksityisten hoivapalveluiden osalta. 

Toisaalta hoitajan ikä korreloi siihen, miten ikääntyneitä kohdeltiin. Tulevaisuutta ajatellen 

on otettava huomioon, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö on nuortumassa, 

samoin asukkaiden näkemyksiä ja toiveita tulisi huomioida enemmän laitoshoitoon liittyvien 

palvelujen järjestämisessä. (Komu 2017, 64–65.)  

 

3.3 Ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn edistäminen tehostetussa 

palveluasumisessa tai laitoshoidossa 

 

Vanhustyön organisointi on ollut pitkään erilaisten muutosten kohteena. Laitosvaltaista 

ikääntyneiden hoitoa ja kuntoutusta on pyritty kehittämään 1990-luvulta alkaen. 
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Vuodeosastot on muutettu kuntoutus- ja arviointiyksiköiksi ja vanhainkodit palveluasumisen 

yksiköiksi. Laitoshoidon työntekijöiden fyysiseen kuormittumiseen vaikuttavat ikääntyneiden 

ja huonokuntoisten asiakkaiden avustaminen siirtymisissä ja WC:ssä. Psyykkistä 

kuormitusta aiheuttavat erilaiset rooliristiriidat. Rooliristiriidoilla tarkoitetaan sitä, että työn 

toteuttaminen ja toimintatavat ja niiden ohjeistukset ovat ristiriidassa käytännön työn 

toteutuksen kanssa. (Vehko, Josefsson, Lehtoaro & Sinervo 2018, 64.)  

Pohjoismaissa toteutetun vanhustyön seurantatutkimuksessa (Kröger, Van Aerschot 

& Puthenparambil 2018, 79–81) todetaan, että suomalainen hoivatyö on kehittynyt sekä 

kotihoidon että laitoshoidon osalta huonompaan suuntaan, kun verrataan tilannetta 

vuodesta 2005 vuoteen 2015. Laitoshoidon henkilömitoitus on Suomessa alhaisempi kuin 

muissa Pohjoismaissa. (Kröger, Van Aerschot & Puthenparambil 2018, 79–81.) Myös 

Vehkon ym. (2018, 68–69) mukaan henkilöstömitoituksella on yhteyttä hoidon laatuun, tosin 

tässä tutkimuksessa hoidon ja laadun ja tilastollisen merkitsevyyden välillä ei ollut selkeää 

yhteyttä. Sen sijaan hoitotyössä koettu kiire oli yhteydessä johtamiseen ja työn 

organisointiin. (Vehko ym. 2018, 68–69.)   Hoitajien mahdollisuudet vaikuttaa oman työn 

organisointiin on heikentynyt. Hoitajilla on entistä vähemmän tilaisuuksia viedä asukas 

ulkoilemaan.  Vain 19 prosenttia suomalaisista hoitajista oli sitä mieltä, että asiakkaiden 

toimintakykyä tuetaan ja edistetään laitoshoidossa ja vain 25 prosenttia hoitajista pystyi 

tukemaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. (Kröger ym. 2018, 79–81.) Räsäsen (2017, 126–

129) tutkimuksessa selviää, että lähihoitajat käyttävät työajastaan asiakastyöhön liittyvään 

vuorovaikutukseen 2,5 prosenttia (Räsänen 2017, 126–129). Pitkäaikaishoidossa olevien 

asukkaiden mahdollisuudet ulkoiluun ovat vähäisiä, samoin viriketoimintoja oli tarjolla vain 

harvoin (Räsänen 2017, 126–129; Järnström 2011, 174). Toisaalta työpäivän aikana 

hoitajille jäi omaa aikaa enemmän kuin esimerkiksi asiakkaan toimintakyvyn edistämiseen 

(Räsänen 2017, 126–129).  

Pirhonen (2017, 48–72) toteaa, että iäkkäitä laitoshoidon asukkaita kohdellaan usein 

vain tietyn standardin mukaan, eikä heidän yksilöllisiä tarpeita huomioida työssä (Pirhonen 

2017, 48–72). Myös Räsänen (2011, 179) korostaa, että hyvän hoidon toimintaympäristössä 

tulisi huomioida asukkaiden yksilölliset tarpeet ja suunnitella toimintaa sen pohjalta 

(Räsänen 2011, 179). Järnströmin (2011, 171) tutkimuksessa todetaan, että ikääntyneet 

asukkaat kokevat tyytyväisyyden tunnetta, mikäli heidän tarpeet huomioidaan 

laitosmaisessa hoidossa (Järnström 2011, 171). Laitosympäristössä ihminen ei voi valita 

henkilöitä, joiden kanssa asuu ja elää. Ympäristö ei ole välttämättä henkilölle mieluinen ja 

tämä voi johtaa yksinäisyyden tunteeseen. (Pirhonen 2017, 61; Järnström 2011, 174.) 
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Hoivayksikön toimintatavat, valitseva työkulttuuri ja hoitajien kiire voivat heikentää asukkaan 

elämänlaatua siten, ettei asukas voi elää omien toiveiden ja aikaisempien tapojen 

mukaisesti. Henkilökunnan työaika riittää vain perushoidon toteuttamiseen. (Pirhonen 2017, 

55–56, 72.) Myös Järnströmin (2011, 172–173) väitöstutkimuksessa käy ilmi, että 

geriatrisessa laitoshoidossa olevat asukkaat kokivat tyytymättömyyttä hoitajien kiireen, 

resurssien puutteen ja ilkeän kohtelun vuoksi (Järnström 2011, 172–173). 

Hoitajien toimintatavan voidaan ajatella kuuluvan laitosmaisen yksikön hoitokulttuuriin. 

Tällaisessa ympäristössä toteutetaan samanlaisia toimintatapoja ja sääntöjä tasapuolisesti 

jokaiselle asukkaalle. (Mahrs Träff, Cedersund & Nord 2017, 1–9.) Asukas nähdään 

toiminnan kohteena ja hoitajan roolina on hoitaa asukasta (Lehto, Jolanki, Valvanne, Seinelä 

& Jylhä 2017, 21; Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta 2017, 295–297). Tällainen työtapa 

on ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, jossa hoitajien tehtävänä on tukea asukkaiden 

toimintakykyä yksilöllisesti hänen ikääntymisen eri vaiheissa (Lehto ym. 2017, 21). 

Perinteinen hoitokulttuuri saattaa toimia asukasta passivoivana käytäntönä, jossa asioita 

tehdään asukkaan puolesta (Karvinen 2008, 73–74).  Hoitajat voivat aliarvioida 

ikääntyneiden asukkaiden kykyjä. Asenteet ja ennakkoluulot sekä stereotyyppinen ikään 

liittyvä asukkaan kohtaaminen voivat johtaa syrjintään. Hoitajat saattavat ajatella asiakkaan 

olevan vanha, heikko ja sairas, jolloin asiakas ei halua tai voi olla fyysisesti aktiivinen. 

(Mahrs Träff, Cedersund & Nord 2017, 8–9.) Myös Kivelä ja Vaapio (2011, 224–225) 

toteavat, että henkilökunnan asenteet ikääntyneitä kohtaan ovat merkityksellisessä roolissa 

(Kivelä & Vaapio 2011, 224–225). Hoitajan työssä asukkaiden kannalta tärkeämpää oli työn 

sisältö kuin annetun ajan pituus (Räsänen 2017, 126–129). 

Vehko ym. (2018, 68) ovat selvittäneet, että laitoshoidossa henkilömitoituksella on 

yhteyttä hoidon laatuun. Toisaalta kiireen taustalla saattaa olla tekijöitä, joihin voidaan 

vaikuttaa esimerkiksi työn johtamisen ja organisoinnin kautta. Lisäksi pienemmissä 

yksiköissä voidaan huomioida paremmin asukkaiden yksilölliset tarpeet. (Vehko ym. 2018, 

68–69.) Laitoshoidon johtamisessa tarvitaan vahvaa gerontologista osaamista, jolla tuetaan 

asiakaslähtöistä työotetta (Räsänen 2011, 181). Hoitajien ajatuksia fyysiseen aktiivisuuteen 

liittyen on tutkittu vähän. Ikääntyneet asukkaat ovat riippuvaisia hoitajien toiminnasta ja 

avusta, joten on tärkeää selvittää heidän ajatuksia fyysisestä aktiivisuudesta. Mahrs Treffin, 

Cedersundin ja Nordin (2017, 1–8) mukaan laitoshoidossa olevat asukkaat osasivat kuvailla 

fyysistä aktiivisuutta monipuolisesti. He katsoivat harjoitteluun kuuluvan ryhmässä 

harjoittelua, kuten tuolijumppaa tai kuntosaliharjoittelua. Asukkaat toivat esille esimerkiksi 

nuoruuden ajan harrastukset, joiden toteutusta voisi suorittaa soveltaen. (Mahrs Treff, 
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Cedersund ja Nord 2017, 1–8.) Samoin Pirhosen tutkimuksessa (2017, 48) todetaan, että 

ikääntyneet ihmiset osasivat kompensoida heikentynyttä toimintakykyään omilla tavoillaan 

(Pirhonen 2017, 48). Hoitajat tarkoittivat iäkkäiden harjoittelulla päivittäisiä toimia, kuten 

hygienian hoitoa ja kävelyä ruokasaliin (Mahrs Träff, Cedersund & Nord 2017, 1–9).   

Lehdon ym. (2017, 21) tutkimuksessa ikääntyneet asukkaat näkivät oman 

toimintakyvyn laajemmin ja persoonallisemmin kuin hoitajat. Hoitajien näkemykset 

toimintakyvystä muodostuivat pääasiassa virallisten määritelmien kautta. Hoitajat painottivat 

toimintakyvyn arviointia erilaisilla mittareille, kuten RAI-mittarilla, kun taas asukkaat arvioivat 

omaa toimintakykyä avuntarpeensa kautta ja vertasivat toimintakykyään muiden asukkaiden 

toimintakykyyn. Hoitajat eivät tuoneet esille konkreettisia menetelmiä asukkaiden fyysisen 

toimintakyvyn tukemiseen. (Lehto ym. 2017, 21.) Ikäihmisten palveluasumisen yksikössä 

työskentelevät hoitajat yhdistivät fyysisen toimintakyvyn käsitteisiin muun muassa 

päivittäiset toiminnot, liikuntarajoitteet, apuvälineiden käytön, avun tarpeen ja kyvyn 

osallistua arkeen. Hoitajat arvioivat asiakkaiden liikkumista havaintojen ja asukkaiden 

haastattelujen kautta. Toisaalta tässä tutkimuksessa hoitajat tarkastelivat toimintakykyä 

laaja-alaisesti huomioiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueet. 

(Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta, 2017, 295–297.) Yhteinen käsitys toimintakyvystä 

ja sen arvioinnista luo pohjaa yhteisille työmenetelmille (Arolaakso & Tervaskanto-

Mäentausta, 2017, 295–297; Mahrs Träff, Cedersund & Nord 2017, 2).  

Suosituksena vanhimmille ikäryhmille, jotka sairastavat tai eivät muuten pysty 

liikkumaan riittävästi, on liikkua niin paljon kuin kyvyt ja tilanteet sallivat (Physical Activity 

Guidelines). Laitoshoidossa oleville asukkaille ei ole olemassa liikuntasuosituksia (Sakari-

Rantala 2003, 19, 65–66). Vähäinen liikunta on yhteydessä toimintakyvyn heikentymiseen, 

joka lisää riippuvuutta toisten avusta. Laitoshoidossa olevat hyötyvät monipuolisesta 

liikunnasta, kuten kuntosaliharjoittelusta ja erilaisista ryhmäliikuntaan liittyvistä toiminnoista. 

Ennen kuin harjoittelu aloitetaan, olisi tärkeää arvioida ikääntyneen terveydentila ja 

toimintakyky. (Karvinen 2008, 69–71, 75.) Liikunnalla on mahdollista hidastaa ikääntyneiden 

laitoshoidossa olevien asukkaiden lihasvoiman heikkenemistä ja lisätä lihasten voimaa ja 

kestävyyttä (Sakari-Rantala 2003, 19, 65–66). Hoitotoimenpiteiden lomassa suoritettu 

harjoittelu on ollut tuloksellista. Hoitaja on voinut ohjata asukkaalle esimerkiksi tuolilta 

ylösnousun harjoituksia. (Karvinen 2008, 71–72.)  

Vanhustenhuollon toimipaikoissa olisi tärkeää toteuttaa liikuntaneuvontaa. 

Henkilökunnan kouluttaminen liikuntaneuvonnan toteuttamiseen tukee ikääntyneiden 

asukkaiden elämänlaatua. (Hirvensalo, Rasinaho, Rantanen & Heikkinen 2013, 484; 
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Karvinen 2008, 73–74.) Ikääntyneille tulisi laatia yksilölliset liikuntasuunnitelmat. 

Suunnitelman pohjana ovat iäkkään asukkaan toiveet ja tarpeet. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2013, 38–39; Nupponen & Suni 2011, 213–214.) Hoitajilla tulee olla tietoa 

vanhenemiseen liittyvistä tekijöistä, kuten vanhenemismuutoksista, toimintakyvyn 

heikkenemisen estämisestä ja erilaisten sairauksien vaikutuksesta ikääntyneen elämään ja 

toimintakykyyn. (Kivelä & Vaapio 2011, 205.)  Tulevaisuudessa lähihoitajat tarvitsevat 

kuntoutukseen liittyvää osaamista toimiessaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 

asiakkaiden kanssa (Vähäkangas 2010, 93). Tehostetussa palveluasumisessa olevien 

ikääntyneiden henkilöiden pitäisi saada olla yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä ja heillä tulisi 

olla oikeus päättää omista asioita (Mahrs Träff, Cedersund & Nord 2017, 2; Kivelä & Vaapio 

2011, 205).  

Laitoshoidossa olevien ikääntyneiden liikunnan toteuttamiseen tarvitaan neuvontaa, 

liikunnan soveltamista ja erilaisia tukipalveluita. Työn organisoinnilla ja henkilökunnan 

riittävällä koulutuksella voidaan lisätä liikuntaa myös laitoshoidossa oleville asiakkaille. 

(Hirvensalo ym. 480–481.)  Kuntouttavan hoitotyön toteutuksessa tarvitaan paitsi riittävä 

henkilöstö, mutta myös sitä, että henkilöstöllä on osaamista ja asiantuntijuutta toimia 

kuntouttavan hoitotyön mukaisesti (Vähäkangas 2010, 91–93; Räsänen 2011, 179; 

Olkoniemi & Korhonen 2009, 28–29).  

Tässä kappaleessa kuvailin hoitajien toimintaympäristöä iäkkäiden laitoshoidossa tai 

tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Laitoshoidon toimintaympäristö on muuttunut. 

Laitoksissa on entistä huonokuntoisempia asukkaita ja esille nousee vahvasti resurssien 

puute työn tekemiseen. Iäkkään asukkaan vähäinen liikunta on yhteydessä toimintakyvyn 

heikentymiseen, joka lisää riippuvuutta toisten avusta. Toisaalta hoitotyössä kiireen taustalla 

saattaa olla tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi työn johtamisen ja organisoinnin 

kautta. Asukkaan kunnioittava kohtaaminen ei vaadi ylimääräisiä resursseja. Hoitajien ja 

asukkaiden näkemykset fyysisen toimintakyvyn menetelmistä eroavat toisistaan. Hoitajilla 

saattaa olla ennakko–asenteita iäkkään asukkaan liikunnan toteutuksesta. Hoitaja voi 

ajatella, ettei vanha ihminen jaksa enää harrastaa liikuntaa. Laitoshoitoon siirtyneen 

asukkaan fyysinen kunto heikkenee erityisesti ensimmäisen vuoden aikana. Laitosmaiseen 

perinteiseen hoitokulttuuriin kuuluu, että asukas nähdään hoitajan työn kohteena, eikä 

asukkaan yksilöllisiä tarpeita huomioida riittävästi. Tehostetussa palveluasumisen ja 

laitoshoidon yksiköissä toimivat hoitajat tarvitsisivat lisää koulutusta kuntoutuksen osalta. 

Työtä tehdään moniammatillisessa työryhmässä. Opiskelija on oppimassa työelämässä 

työpaikan toimintatapoja ja tavoitteena on yhdistää teoreettinen tieto käytännön 
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toimintatapoihin ja arvioida omaa oppimista. Tutkimuksessani laitoshoidon ja tehostetun 

palvelun yksiköt ovat tutkimuksessani opiskelijan työelämässä oppimisen ympäristö ja siten 

keskeinen asia opiskelijan oppiessa iäkkään asukkaan fyysisen toimintakyvyn tukemisen 

menetelmiä.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyvää 

osaamista vanhustyön lähihoitajaopiskelijoilla on ja millaista osaamista he katsovat 

tarvitsevan tulevaisuudessa, kun he tarkastelevat palveluasumisen tai laitoshoidon 

asukkaita. Lisäksi selvitän opiskelijoiden kertomusten pohjalta kuvaa iäkkäiden asukkaiden 

laitosmaisesta hyvän hoidon asumisympäristöstä. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä ovat laitoshoidossa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvien 

ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn ylläpidon edellytykset ja esteet 

lähihoitajaopiskelijoiden kuvauksen valossa? 

2. Millaista tulevaisuuden osaamista lähihoitajaopiskelijat tarvitsevat ikääntyneiden 

parissa tekemäänsä työhön? 

3. Miten lähihoitajaopiskelijat kuvaavat laitosmaisen hoidon toimintaympäristöä 

iäkkään asukkaan hyvän hoidon näkökulmasta? 

4.2 Aineiston keruu ja aineisto 

Tutkimuksen kohteeksi valitsin vanhustyön osaamisalan lähihoitajaopiskelijoita, joilla oli jo 

lähihoitajakoulutuksen työelämäjaksojen ja / tai palkallisen vanhustyön kautta kokemusta 

ikääntyneistä henkilöistä ja erilaisista fyysiseen toimintakyvyn tukemiseen liittyvistä 

menetelmistä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 85.) Olin saanut tutkimusluvan yhteen suureen 

pääkaupunkiseudulla toimivaan ammatilliseen oppilaitokseen. Tutkimusjoukoksi 

valikoituivat harkinnanvaraisesti opiskelijat, jotka suorittivat opintojaan 
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näyttötutkintoperusteisesti ja olivat aloittaneet opintonsa ennen vuotta 2018. Tutkimukseen 

liittyvä toimintaympäristö on lähihoitajaopiskelijoiden oppimisympäristö sekä 

oppilaitoksessa että työelämässä.  

Keräsin aineiston eläytymismenetelmällä.  Eläytymismenetelmä on Tampereen 

yliopistossa kehitetty ja graduissa laajasti käytetty aineistonkeruu- ja analyysimenetelmä 

(Eskola, Mäenpää ja Wallin, 2017). Eläytymismenetelmän kautta voidaan saada tietoa 

käsityksistä ja asenteista, kuten tässä selvitettiin lähihoitajaopiskelijoiden käsityksiä 

ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä 

sekä siitä toimintaympäristöstä, jossa iäkäs henkilö elää. (Wallin, Helenius, Saaranen-

Kauppinen. & Eskola 2015, 248). Eläytymismenetelmän vahvuutena on mahdollisuus saada 

uusia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Aineistoa voi kerätä nopeasti, mutta haasteellista 

on tehdä sellaiset kehyskertomukset, että ne vastaavat tutkimuskysymyksiin tuoden tietoa 

tutkittavaan ilmiöön. (Wallin ym. 2015, 255.)  

 Aloitin aineistonkeruuseen liittyvien kehyskertomusten suunnittelun keväällä 2018. 

Luin eläytymismenetelmään liittyvää kirjallisuutta ja perehdyin aiempien tutkimusten 

kehyskertomuksiin ja tutkimuskysymyksiin. Koska minun oli mahdollista hyödyntää 

muutamaa vanhustyön osaamisalalla opiskelevaa lähihoitajaopiskelijaa testatakseni 

tutkimuskysymyksiä, suoritin kehyskertomusten esitestauksen kahteen kertaan yhteensä 

kymmenelle lähihoitajaopiskelijalle (vrt. Eskola & Wallin 2015, 63–64). Vastausten 

perusteella suunnittelin kehyskertomukset, joissa oli yksi muuttuja, fyysisen toimintakyvyn 

parantuminen tai heikentyminen. Olin laatinut kehyskertomukset siten, että ne olisivat 

mahdollisimman selkeitä toisen asteen ammatillisen koulutuksen lähihoitajaopiskelijoille. 

Olin tietoinen, että lähihoitajaopiskelijat eivät välttämättä tuottaisi runsasta tekstiä 

vastauksiin.  Pyrin myös siihen, että kehyskertomus olisi sen kaltainen, että se herättäisi 

opiskelijan mielenkiinnon ja halun kirjoittaa aiheesta. (Eskola ym. 2017, 270.)  

Eläytymismenetelmässä käytetään kahta tai useampaa kertomusta, joita kutsutaan 

kehyskertomuksiksi. Keskeistä tässä menetelmässä on kehyskertomusten variointi. Tässä 

tutkimuksessa variaatio tapahtui tulevaisuuden kuvan kautta, jossa tilanne oli vanhusten 

fyysisen toimintakyvyn tukemisen kannalta hyvä tai huono. Kehyskertomus on selkeä ja 

lyhyt kuvaus tulevaisuuden tilanteesta vanhusten laitoshoidossa tai tehostetussa 

palveluasumisen yksikössä, jonka pohjalta vastaajat laativat pienen kertomuksen, esseen. 

Näiden kertomusten avulla pyrin saamaan esiin vastaajien käsityksiä siitä, millaisilla tekijöillä 

vastaaja katsoi olevan yhteyttä tilanteen parantumiseen tai heikentymiseen. Vastaajien 

kirjoittamat kertomukset eivät välttämättä kuvaa todellisuutta, vaan ne ovat mahdollisia 
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tarinoita siitä, mitä ilmiö saattaisi merkitä vastaajalle. (Eskola, Virtanen & Wallin 2018, 74–

75; Eskola, Mäenpää & Wallin 2017, 271; Wallin ym. 2015, 248; Cresswell 2014, 228.)   

Tutkittavien määrä vaihtelee laadullisessa tutkimuksessa. Yleensä määrä on melko 

vähäinen, koska on tarkoitus tutkia monimutkaista ilmiötä tarkemmin. (Cresswell, 2014, 231; 

Eskola & Suoranta 1998, 18.) Eläytymismenetelmään valittu aineiston määrä on yhteydessä 

aiheen monimutkaisuuteen ja kuten laadullisessa tutkimuksessa tämä on yhteydessä 

saturaation periaatteeseen, jolloin uusi aineisto ei tuo enää lisäarvoa tutkimukseen. 

Useimmiten kertomuksia on ollut 15–20 kappaletta kehyskertomusta kohden. (Eskola, 

Virtanen & Wallin 2018, 68–69; Wallin ym. 2015, 249.) Tässä tutkimuksessa 

kehyskertomusten määrä oli vähäisempi kuin yleensä. Kertomuksia oli yhteensä 27. 

Aineistonkeruutilanteessa kehyskertomukset jaetaan sattumanvaraisesti vastaajille. 

Tutkimuksessa pyritään etsimään kahden eri kehyskertomuksen vastauksista eroja ja 

yhtäläisyyksiä ja muodostamaan aineiston kautta kuvaus, jota tarkastellaan aiempien 

tutkimusten pohjalta. (Eskola, Mäenpää & Wallin 2017, 269; Patton 2015, 546–547; Eskola 

1997a, 16–19.) 

 Yleensä eläytymismenetelmään ei kuulu tarkkojen taustatietojen kerääminen, mutta 

minä päädyin kysymään joitain tietoja selvittääkseni vastaajien sukupuolta, ikää ja 

kokemuksia vanhustyöstä. Näin ajattelin varmistaa, että kaikilla oli kokemusta vanhustyöstä. 

Olin selvillä siitä, että todennäköisesti kaikilla olisi jo koulutuksen kautta kokemusta ja tietoa 

vanhustyöhön liittyen, koska ennen kuin opiskelija voi aloittaa osaamisalan opinnot, niin 

hänellä täytyy olla perustutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito- ja huolenpitotyö 

ja kuntoutumisen tukeminen) suoritettuina. Suurin osa opiskelijoista suorittaa ainakin 

hoidon- ja huolenpitotyön tutkinnon osan vanhusten parissa ja osa suorittaa myös 

kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan vanhustyön toimipaikoissa. Taustatietolomakkeen 

kautta halusin saada myös tietoa vastaajien iästä ja sukupuolesta. Virtasen, Tynjälän ja 

Collinin (2009, 171) mukaan olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota nuorten 

oppimisprosessiin, sillä he oppivat työelämästä vähemmän erilaisia taitoja ja tietoa työhön 

liittyen. Lisäksi he oppivat enemmän negatiivisia asioita kuin vanhemmat opiskelijat. 

(Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 171.) 

Aineiston keruu toteutui elokuussa ja lokakuussa 2018. Olin ajatellut, että olisin ollut 

itse ohjeistamassa vastaajia aineiston keruutilanteessa, mutta lopuksi päädyimme 

tutkimuksen kohteena olevan oppilaitoksen yhteysopettajan kanssa siihen, että ohjeistin 

hänet tämän tutkimusmenetelmän aineiston keruuseen ja toimitin hänelle lomakkeet tähän. 

Vastaajat saivat kehyskertomukset sattumanvaraisesti, siten kuitenkin, että joka toinen sai 
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kehyskertomuksen, jossa tulevaisuuden kuva oli positiivinen ja joka toinen sai kertomuksen, 

jossa tulevaisuuden kuva oli negatiivinen. Annoin yhteysopettajalle myös ohjeen siitä, että 

vastaajat saavat ensin kehyskertomuksen ja sen jälkeen täyttävät taustatietolomakkeen. 

Lisäksi kerroin yhteysopettajalle ohjeeksi kertoa vastaajille, että vastaaminen oli 

opiskelijoille vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tämän olin kirjannut myös 

taustatietolomakkeen ohjeeseen. (vrt. Eskola ym. 2017, 267.) Sain ensimmäisen aineiston 

käyttööni elokuun lopulla ja aloitin alustavan analyysin sen pohjalta. Ensimmäinen aineisto 

käsitti 17 vastausta. Toisen aineiston (N=9) sain lokakuun alussa. Aloitin analyysini 

selvittämällä, millaista aineistoa olin saanut hankittua ja oliko sitä tarpeeksi tutkimukseeni 

liittyen. (Patton 2015, 524–525.)  Koska en itse ollut aineiston keruutilanteessa, niin minulle 

tuli yllätyksenä se, että opiskelijoiden joukossa oli useita maahanmuuttajataustaisia 

henkilöitä. Tätä en ollut huomioinut laatiessani lomakkeita. Päädyin siihen, että otan 

analyysiini ne vastaukset, joiden sisällön ymmärrän. Tutkimuksen kannalta on tärkeää 

huomioida se, millaiselle kohdejoukolle tutkimus on suunnattu. Näin voidaan huomioida 

esimerkiksi vastaajien tiedolliset ja käsitteelliset valmiudet vastaamiseen. (Eskola ym. 2017, 

270). Aineistoni tässä tutkimuksessa oli 27 kehyskertomusta, joista 14 vastasi 

kehyskertomukseen yksi ja 13 vastasi kehyskertomukseen kaksi. Vastaajien ikäjakauma oli 

sellainen, että alle 20 vuotiaita oli mukana vain 1 henkilö, suurin ryhmä oli 21–35 vuotiaat, 

joita mukana oli 11 henkilöä (taulukko 1). Miehiä oli vain kaksi henkilöä. Vastaajilla oli 

työelämäkokemusta vanhustyöstä joko työelämästä tai koulutuksen kautta vaihtelevasti. 

Lähes kaikki vastaajat olivat ilmoittaneet, että olivat saaneet jo koulutuksen aikana 

kokemusta työelämästä työssäoppimisen kautta useita viikkoja. Yksi vastaaja ei ollut 

ilmoittanut työkokemusta työssäoppimisen jaksoon liittyen ja yksi vastaaja ei ollut ilmoittanut 

työssäoppimisen jaksojen pituutta. Tässä tutkimuksessa käytin työssäoppimisen ja 

työelämäkokemukseen liittyvää tietoa vain taustatietona sille, että vastaajilla oli jo 

kokemusta vanhusten kanssa työskentelyyn liittyen. Kaikilla vastaajilla oli 

työelämäkokemusta vanhusten parissa joko työelämässä ja / tai oppilaitoksessa 

työssäoppimisen kautta. 

 
 
TAULUKKO 1. Vastaajat 

Vastaajien iät Alle 20 v 21-35 v 36-45v Yli 45 v Yhteensä 

Ryhmä A - 7 5 2 14 

Ryhmä B 1 5 3 4 13 

Yhteensä 1 12 8 6 27 
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Tutkimuksessani käytän vastaaja tai lähihoitajaopiskelija käsitteitä kuvauksissani. Lisäksi 

ryhmät on jaoteltu siten, että ensimmäiseen kehyskertomukseen vastaajat ovat ryhmä A ja 

toiseen kehyskertomukseen vastaajat ovat ryhmä B. 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Aloitin aineiston lukemisen ja numeroin ensin vastaukset siten, että minulla oli kaksi pinoa 

eroteltuna (kehyskertomukset 1 ja kehyskertomukset 2). Jatkoin aineiston analyysiä 

lukemalla aineistoa useaan kertaan, jonka jälkeen litteroin kaikki vastaukset. Päädyin 

kirjoittamaan vastaukset sanasta sanaan. (Eskola, Mäenpää & Wallin 2017, 286.) 

Vastauksista pystyin tulkitsemaan sen, että osalla vastaajista äidinkieli ei ollut suomi. 

Kehyskertomuksissa, joissa tulevaisuuden kuva oli positiivinen, pystyin käyttämään kaikki 

vastaukset lukuun ottamatta yhtä, jossa oli käytetty aiheeseen liittyviä sanoja, mutta en 

pystynyt ymmärtämään lauseiden sisältöä. Toisen ryhmän vastaajien kertomuksista pystyin 

hyödyntämään kaikki. 

Tämän jälkeen purin vastaukset siten, että laadin kehyskertomuksista erilliset mind-

map-tyyppiset kartat paperille. Saman vastaajan kirjoituksessa esiintyvät erilaiset tekijät 

kirjasin erillisiksi asioiksi. Pyrin saamaan kokonaiskuvan asioista, joita vastaajat tuottivat 

kehyskertomuksiin. Vastaajien esille tuomat asiat näissä miellekartoissa voivat olla kuitenkin 

erilaisia riippuen siitä, kuka kartan piirtää. (Ryan & Bernard 2003, 272–273.) 

Tehdessäni mind-map-piirroksia tein samanaikaisesti merkintöjä kirjoituksista 

nousevista yhteisistä asioista pitäen mielessäni kuitenkin kiinnostuksen kohteeni 

ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn ja siihen positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavat 

tekijät. Mind-map kuvien pohjalta lähdin miettimään teemoja vastaajien kertomuksiin. Käytin 

eri teemoihin eri värejä, joiden alle hain ensin positiivisesta ja sitten negatiivisista 

kehyskertomusten mind–map-kuvista yhtäläisyyksiä ja eroja eri vastaajien tuomista 

näkemyksistä. Kirjasin teemat ja laitoin teemojen alle vastaajien autenttisia kommentteja 

teemoihin liittyen. Näin sain kuvan siitä, miten vastaajat olivat käsitelleet ilmiötä ja mitkä 

teemat esiintyivät useimpien vastaajien kertomuksissa. (Eskola, Mäenpää & Wallin 2018, 

287–288.)  Vertasin kehyskertomusten kuvioita toisiinsa ja yritin muodostaa kuvaa siitä, 
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tuottaako erilainen kehyskertomus joitain yhdenmukaisuuksia ja millaisia eroja näissä 

kahdessa kehyskertomuksen perusteella kirjoitetuissa vastauksissa löytyisi. Tehdessäni 

mind-map-piirrosta vastauksista, tein alustavaa analyysiä vastaajien tuottamista asioista ja 

kirjasin näitä muistiin. Mietin myös aineiston analyysivaiheessa sitä, että mitä aineisto kertoo 

minulle lähihoitajaopiskelijoiden vastausten perusteella.  

Positiiviseen tulevaisuuden kuvaan liittyvien vastauksien pituus vaihteli. Osa 

vastaajista oli kirjoittanut vastauksen pienen esseen muotoon, mutta suurin osa oli päätynyt 

jäsentelemään vastaustaan ja eri tekijöitä lyhyin lausein allekkain. Osa oli kirjoittanut hyvin 

pitkiä lauseita, joissa oli kuvattu monia asioita.  Lyhin vastaus oli kaksi lausetta ja pisimmät 

olivat seitsemästä kymmeneen lausetta. Negatiiviseen tulevaisuuden kuvaan liittyvien 

vastausten pituudet vaihtelivat pitkistä kuvauksista lyhyisiin allekkain laadittuihin teksteihin. 

Analysoin molempien kehyskertomusten vastaajien kertomukset ensin erikseen, jonka 

jälkeen aloin vertailla kertomusten pohjalta yhtäläisyyksiä ja eroja (Wallin ym. 2015, 249).  

Koska kehyskertomukset sijoittuivat tulevaisuuteen vuoteen 2025, lähdin ensin 

hakemaan aineistosta kuvailua siihen, miten vastaajat kuvailisivat tekijöitä, joiden avulla 

näihin tilanteisiin voitaisiin päästä. Hain aineistosta ensin erilaisia teemoja, joiden alle 

merkitsin vastaajien tuottamia asioita. Tutkimusprosessi eteni siten, että palasin jatkuvasti 

aineistoon ja yritin tulkita sitä uusista näkökulmista ja tarkastella aineistoani 

tutkimusongelman näkökulmasta. Tein analyysiä erikseen molempien kehyskertomusten 

aineistojen pohjalta. (Alasuutari 2018, 39–43.) Kahden erilaisen kehyskertomuksen 

tuottamien kertomusten kautta saa tietoa siitä, mikä muuttuu, kun siirrytään kertomuksesta 

toiseen (Eskola 1997, 27). Sain muodostettua seuraavat teemat, jotka näkyvät alla olevassa 

taulukossa (taulukko 2). 

TAULUKKO 2. Vastausten perusteella muodostetut teemat 

Ryhmä A = Fyysistä toimintakykyä 
parantavia tekijöitä 

Ryhmä B = Fyysistä toimintakykyä 
heikentäviä tekijöitä 

  

Teoreettinen tietämys Teoreettinen tietämys 

Resurssit Resurssit 

Työskentelytapa Työskentelytapa 

Oppilaitoksen toiminta Oppilaitoksen toiminta 

Organisaatio Organisaatio 

Opiskelijan rooli Opiskelijan rooli 

 Monikulttuurisuus 
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Eläytymismenetelmän kautta saatu aineisto on kuvaus siitä, millaiset tekijät olisivat 

vastaajien mielestä yhteydessä tulevaisuuden kuvaan, jossa ikääntyneiden fyysinen 

toimintakyky oli parantunut tai heikentynyt.  

 

4.4 Narratiivinen analyysimenetelmä 

 

Vastaajien kertomuksissa oli kuvausta ikääntyneiden laitoshoidon toimintaympäristöstä ja 

toimintatavoista, jotka liittyivät ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. Vastaajan 

yksilöllinen kokemus pohjautuu henkilön ajatuksiin ja merkityksiin, joita henkilöllä on tietyssä 

tilanteessa. Nämä kokemukset voivat olla rutiininomaisia tai ongelmallisia. Kun näistä 

kokemuksista kerrotaan, niistä oletetaan muodostuvan kertomus, narratiivi. (Denzin & 

Lincoln 2003b, 51.) Päädyin analysoimaan tutkimuksessani vastaajien kirjoittamia 

kertomuksia narratiivisen analyysin pohjalta, koska sen avulla voidaan saada tietoa 

tutkittavien näkemyksistä johonkin ilmiöön liittyen, kuten tässä tarkastelin ikääntyneiden 

asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyviä asioita. (Cresswell 2014, 530.) 

Opiskelijoiden kertomusten pohjalta voidaan selvittää, mitä fyysisen toimintakyvyn 

tukeminen voisi olla opiskelijoiden mielestä. Kehyskertomusten varioinnin kautta saadaan 

kuva yhden muuttujan vaikutuksesta tulevaisuuden tilanteeseen, jossa ikääntyneiden 

fyysinen toimintakyky on parantunut tai heikentynyt. (Eskola, Mäenpää & Wallin 2017, 168–

169.) 

Narratiivia voidaan pitää kertomuksen tai tarinan (story) yläkäsitteenä. Toisaalta 

narratiivilla ei ole kirjallisuuden pohjalta yhtä ainoaa selkeää määritelmää. (Heikkinen 2001, 

116.)  Tarinat kuuluvat ihmisen elämään ja ne kertovat yksilön kokemuksista (Patton 2015, 

128). Hoitokulttuurissa narratiivisella lähestymistavalla voidaan saada toisenlaista 

näkökulmaa ikääntyneiden asukkaiden kohtaamiseen ja heidän fyysisen toimintakyvyn 

tukemiseen kuin perinteisellä lääketieteellisellä tutkimuksella (Vuokkila-Oikkonen, 

Janhonen & Nikkonen 2003, 81). Narratiivisella tutkimuksella ei pyritä objektiivisuuteen, 

vaan sen kautta pyritään saamaan kuva tutkittavasta ja hänen subjektiivisesta ilmiöille 

antamista merkityksistä (Vuokkila-Oikkonen, Janhonen & Nikkonen 2003, 84–85). Kun 

tutkittavat voivat tuottaa kertomuksia omaan tuttuun elinpiiriin liittyviin asioihin, voi se 
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mahdollistaa tutkittavalle tunteen siitä, että heillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluville 

ja heidän tuottamia näkemyksiä kuunnellaan. Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkittavan omaan 

kokemusmaailmaan liittyvä ilmiö oli tuttu tutkittaville, koska se liittyi kiinteästi heidän 

opiskeluun ja työelämässä oppimiseen.  

Narratiivisen analyysin kautta voidaan saada tietoa siitä sosiaalisesta ympäristöstä, 

normeista, toimintatavoista ja työelämän käytännöistä, jossa lähihoitajaopiskelija on 

oppimassa työelämän kontekstissa. (Patton 2015, 13; Cresswell 2014, 530–540; Vuokkila-

Oikkonen, Janhonen & Nikkonen 2003, 90, Laine 2001, 28, Polkinhorne 1988, 18–19.) 

Vaikka tarinat ovat arkipäivän kuvauksia, niin niiden kautta voidaan saada tieto siitä, mitä 

lähihoitajaopiskelija ajattelee ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukemisen tarkoittavan tai 

miten hän ajattelisi toimivan laitoshoidon ympäristössä ikääntyneiden parissa (Eskola 1997, 

29). Toisaalta Hännisen (2010, 166) narratiivisella tutkimuksella saadaan tietoa siitä, miten 

vastaaja tuo esille oman menneisyyden kautta asioita juuri sillä hetkellä (Hänninen 2010, 

166). 

Vastaajien kertomuksista oli vaikeaa löytää selkeää ja eheää juonta, vaikka 

kehyskertomuksien kysymykset ohjasivat vastaajia tarkastelemaan tilannetta tulevaisuuden 

hoitotyön näkökulmasta. Juoni voi olla tapahtuman taustalla tai niin monimutkainen, että sitä 

voi olla vaikea tunnistaa. Vastaaja voi myös tulkita todellisuutta siten, ettei kertomus vastaa 

todellisuutta tai siten, että tapahtuman taustalla olevat asiat jäävät selvittämättä. 

(Czarniawska 2004, 29.) Myös Eskolan, Mäenpään ja Wallinin (2017, 187) mukaan 

eläytymismenetelmän pohjalta saatuja kertomuksia voi olla vaikea analysoida narratiivisella 

menetelmällä, koska tarinat saattavat olla rakenteeltaan hyvin erilaisia (Eskola, Mäenpää & 

Wallin 2017, 187). Tässä tutkimuksessa päädyin kerrontaan perustuvan narratiivisen 

analyysin yksinkertaisimpaan muotoon, jossa aineistossa ei ole välttämättä juonellista 

kertomusta. Kerrontaan perustuvaa narratiivista aineistoa voivat olla erilaiset kirjalliset 

vastaukset, joihin vastaajat voivat kirjoittaa näkemyksiään omin sanoin. Omassa 

aineistossani vastaajien tuottamat kirjoitukset olivat joko laajempia kuvauksia 

kehyskertomuksen perusteella aiheesta, mutta myös lyhyempiä luettelomaisia vastauksia. 

(Heikkinen 2001, 121–122.) Boje (2001, 1) puhuu antenarratiiveista (antenarrative), joilla 

hän tarkoittaa esikertomuksia, jotka ovat jäsentymättömiä ja juonettomia kirjoitelmia. Näistä 

pienistä vastaajien mikrokirjoitelmista muodostuu tarina, jolla voidaan kuvata sitä mitä on 

mahdollisesti tapahtumassa. Pienet kirjoitelmat tuovat esiin työelämässä tapahtuvaa 

toimintaa, joilla vastaajat katsovat olevan yhteyttä ikääntyneen fyysiseen toimintakykyyn. 

Antenarratiivien tuottama kuva ilmiöstä on usein pirstaleinen, eikä siinä ole kiinteää 
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rakennetta, kuten narratiivisen teorian pohjalta tulisi olla. Antenarratiivi tapahtuu ennen 

narratiivia ja se ennustaa sitä, mitä narratiivi voisi olla ja tuo samalla jotain tärkeää 

kertomukseen. (Boje 2001, 1.)  

Antenarratiivien kautta voidaan selvittää organisaatioiden, kuten tässä oppilaitoksen ja 

hoitotyön konteksteissa tapahtuvaa toimintaa. Vastaajien kertomuksissa kuvatut asiat toivat 

esille useanlaisia tekijöitä, joilla vastaajat katsoivat olevan yhteyttä ikääntyneen fyysiseen 

toimintakykyyn. Tässä tutkimuksessa ilmiötä tarkastelivat lähihoitajaopiskelijat, joilla saattoi 

olla vaikeaa ottaa etäisyyttä tai perspektiiviä asiaan. Opiskelija ei välttämättä pysty vielä 

näkemään kokonaisuutta ilmiöön liittyen, koska toimii vielä opiskelijan roolissa oppijana. 

Joskus opiskelijan työelämäjaksoon saattaa liittyä vaikeita kokemuksia, kuten ikääntyneen 

asukkaan menehtyminen tai ikävä kohtaaminen asiakkaan kanssa, jolloin tästä asiasta 

kirjoittaminen saattaa olla vaikeaa. Valitsin Bojen näkemyksen analyysiini, koska vastaajien 

kertomukset eivät olleet selkeästi tarinan muodossa, vaan jokainen toi pienen palan siihen 

kuvaan, miten vanhustyön toimintaympäristössä ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä 

ajateltiin tuettavan ja millaista osaamista lähihoitaja tulevaisuudessa tulisi tarvitsemaan. 

Tämän kautta ajattelin saavani kuvan myös siitä ympäristöstä, jossa iäkäs henkilö elää. 

(Boje 2001,1, 7–9.)  

Narratiivinen analyysi yhdistettynä antenarratiivien analyysiin voi antaa 

mahdollisuuden kertoa moniäänisen tarinan. Jotta johonkin organisaatioon liittyvän tarinan 

voi kertoa eri tavoin, pitää tutkijan lähestyä ilmiötä eri näkökulmista ja etsiä aineistosta 

asioita, jotka eivät helposti ole näkyvillä ja joita ei välttämättä ilmaista suoraan. (Boje 2001, 

9.) Tutkimuksessani käytän käsitettä kertomus, vaikka osa vastaajien kirjoittamista 

kuvauksista ei välttämättä vastaa tätä käsitettä. Analysoin aineistoa Bojen antenarratiivisen 

teorian kautta löyhästi pyrkien löytämään aineistosta asioita, jotka eivät välttämättä ole heti 

näkyvillä, sillä hoitotyön toimintaympäristön käytänteet ovat historiallisen kehityksen 

aikaansaannoksia ja voivat tuntua itsestään selviltä ja oikeutetuilta toimintatavoilta hoitajan 

näkökulmasta. Analysoin molempien kehyskertomusten pohjalta syntyneitä tarinoita ja pyrin 

löytämään näistä tarinoista varioinnin kautta tekijöitä, joilla olisi vaikutusta iäkkään asukkaan 

fyysiseen toimintakykyyn (Eskola ym. 2017, 269). 

Opiskelijan tuottamat kertomukset voivat pohjautua opiskelijan kokemuksiin, mutta 

niihin voivat vaikuttaa myös psykologiset, sosiologiset, poliittiset ja muut ulottuvuudet 

kokemuksista. (Patton 2015, 128.) Analyysini eteni siten hermeneuttisen päättelyn kautta. 

Aluksi pyrin saamaan vastauksen tutkimuskysymyksiini, jotka koskivat vastaajien käsityksiä 

siihen, millaiset tekijät olisivat yhteydessä siihen, että ikääntyneiden laitoshoidossa olevien 
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asukkaiden fyysinen toimintakyky paranisi tai heikkenisi vuoteen 2025 mennessä. (Eskola 

ym. 2017, 288; Laine 2001, 32.) Analyysin toisessa vaiheessa palasin aineistooni uudelleen 

ja pyrin kyseenalaistamaan omaa tulkintaani ilmiöstä. Käytin hyväksi Bojen 

antenarratiiviseen analyysiin liittyvää teoriaa ja pyrin analysoimaan aineistoa uudelleen ja 

löytämään siitä asioita, joita ei ehkä kerrottu suoraan. (Boje 2001, 21.) Tutkijan tulee 

kunnioittaa aineistoa ja tuoda esille myös poikkeavuuksia. Poikkeavuuksien kautta voidaan 

saada monimuotoisempi kuva tutkittavasta ilmiöstä, kuten iäkkään asukkaan fyysiseen 

toimintakykyyn edistävästi tai heikentävästi vaikuttavista tekijöistä. (Eskola ym. 2017, 269.) 

Voi olla merkityksellistä selvittää asioita, joista ihminen vaikenee. Näissä kertomuksissa 

näkyi kaksijakoisuus. Kertomuksissa päähenkilönä oli hoitaja ja hänellä oli kertomuksissa 

suurempi rooli ja hänestä kirjoitettiin enemmän. Toisen osapuolen, asukkaan rooli oli hyvin 

vähäinen. Narratiivien kautta saattavat merkitykselliset asiat nousta esille ja toisaalta osa 

asioista jäädä varjoon, vaikka niillä saattaisi olla ilmiön kannalta merkitystä. (Boje 2001, 23–

28.) Seuraavassa aineisto-ote, jossa kertomuksen päähenkilönä on hoitaja. Iäkäs asukas 

on hoitajan työn kohteena ja riippuvainen hoitajan tekemästä työstä. Asukkaan rooli ja 

toiveet ja tarpeet eivät ole päässeet kertomuksissa kuuluviin. 

Vanhuksia on ulkoilutettu (lisätty) liikuntaa/ liikkumista. Ei ole jätetty vain vuoteeseen 
makaamaan. (A 9) 

Opiskelijoiden kirjoittamien tarinoiden kautta voidaan löytää selityksiä asioille, jotka tuntuvat 

olevan itsestään selviä. Useimmissa vastaajien kirjoittamissa kertomuksissa tuotiin esille 

hoitajien työssä vallitseva resurssipula ja siihen liittyvä jatkuva kiire. Vastaajien mukaan 

hoitajat tekisivät enemmän töitä asukkaiden kanssa, mikäli heillä olisi siihen enemmän aikaa 

ja resursseja. Näin voidaan ehkä ajatella, että on itsestään selvää, että kiire estää 

työskentelyn siten, että otettaisiin huomioon iäkkäiden asukkaiden toiveet ja tarpeet. Mutta 

onko kiire hoitotyössä ainoa syy tähän? (vrt. Boje 2001, 25.)  

Lähihoitajan työssä on liian kiire, kun on niin paljon asiakkaita, ei ole paljon aikaa. (B2) 

Työpaikka antaa enemmän resursseja viriketoimintaan ja muuhun liikkumista auttavaan 
toimintaan (A6) 

Vastaajien tuottamien tekstien pohjalta oli hyvin vähän viitteitä siitä, että toimintaa 

kehitettäisiin asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kirjoituksissa vain kahden 

vastaajan osalta näkyi se, että asukkaiden toiveita huomioitaisiin työssä. Resurssien puute 

nähtiin suurimpana esteenä asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiselle, mutta onko 

mahdollisesti muita tekijöitä, jotka osaltaan estävät toiminnan kehittämistä. (Boje 2001, 21.) 
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Koko aineiston kertomuksissa vain kahdessa tapauksessa voitaisiin kuunnella myös 

asukkaan toiveita ja tarpeita, kun suunnitellaan toimintaa heille. 

On kuunneltu enemmän asiakkaiden toiveita virikejärjestelmien suhteen. (A3) 

Narratiivi voi oikeuttaa myös hierarkkisen rakenteen, joka pohjautuu arvojärjestelmiin. 

Koska työnantaja ei anna resursseja, niin se johtaa siihen tapaan toimia, johon on 

mahdollisuus. (Boje 2001, 24–25.) Tämä hierarkkinen rakenne saattaa olla piilossa ja se 

ikään kuin otetaan annettuna ja oikeutettuna, ei-tiedostettuna, kuten toimintatavat ja 

sosiaaliset normit määrittelevät hoitajan toimintatavan laitosmaisessa vanhusten hoidossa. 

Tällä oikeutetaan tietynlainen toiminta, vaikka se johtaisi asukkaiden kannalta huonompaan 

hoitoon. Näkökulman muuttaminen saattaa olla antoisaa. Miten toiminta muuttuisi, jos 

ikääntyneet ja heidän omaiset suunnittelisivat laitoshoidon toimintatavat? Myös Järnström 

(2011, 257) sai väitöstutkimuksessaan samankaltaisia tuloksia tutkiessaan eri 

toimintaympäristössä, kuten pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien ikääntyneiden 

asukkaiden toiveiden huomioimista heidän elämään koskevissa asioissa. Keskeisessä 

asemassa oli tehdä ratkaisuja sen pohjalta, mikä nähtiin parhaaksi instituutin ja olemassa 

olevien resurssien pohjalta. (Järnström 2011, 257.) Ei ole aina helppoa löytää näitä 

hierarkkisia rakenteita, koska narratiivi saattaa tuntua todellisuuden kuvaukselta. (Boje 

2001, 24.) Hierarkkinen rakenne oikeuttaa tietynlaisen toimintatavan asukkaan 

hoitotilanteessa. 

Lähihoitajan työssä on liian kiire, kun pitää hoitaa paljon asukkaita, eikä ole aikaa siihen. 
Suurin osa lähihoitajista tekee asioita asukkaan puolesta esimerkiksi päivittäisissä 
toiminnoissa. (B 2) 

Ikääntyneille asukkaille tehdään vain välttämätön perushoito, koska muuhun eivät 
resurssit riitä. (B6) 

Tutkijan tulisi unohtaa kertomuksen on juoni. Juoni tarkoittaa yleensä sitä, että tarina etenee 

syy-seuraus-suhteessa. Lisäksi juonen kautta saadaan kuva siitä, miten kertoja ajattelee eri 

asioiden olevan yhteydessä toisiinsa. Vastaajien kertomusten pohjalta tulee ensimmäisen 

lukemisen kautta sellainen kuva, että vanhusten fyysiseen toimintakykyyn liittyvät asiat 

korjaantuisivat, mikäli hoitajilla olisi enemmän aikaa asukkaille. Tämä ei välttämättä johda 

toivottuun tulokseen, vaan ilmiö on paljon monimutkaisempi ja moniulotteisempi. 

Antenarratiivit tuovat tutkimukseen moniäänisyyden. Kun juonen kääntää päälaelleen, 

näkökulma ilmiöön saattaa muuttua. (Boje 2001, 27.) Useiden vastaajien kertomuksissa oli 

nähtävissä syy-seuraus-suhteet. Ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä olisi mahdollista 
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tukea, jos työhön saataisiin resursseja. Toisaalta resurssien puute johti siihen, ettei 

asukkaiden fyysistä toimintakykyä pystytty tukemaan. Eskolan (1997, 28–29) mukaan 

kehyskertomukset voivat tuottaa stereotyyppisiä vastauksia, kuten resurssien merkitys työn 

tekemiseen. Toisaalta niiden kautta saadaan kuva lähihoitajaopiskelijoiden näkemyksistä 

arkipäivän työhön ikääntyneiden parissa. (Eskola 1997, 28–29.) 

Työpaikka antaa enemmän resursseja viriketoimintaan ja muihin liikkumista auttavaan 
toimintaan. (A 6) 

On resurssipula, ajanpuute ja vaihtuvat hoitajat. (B 4)  

Yleensä yleistyksiin liittyy aina poikkeavuuksia (Boje 2001, 27–28; Eskola 1997, 29). Vaikka 

suurimmassa osassa molempiin kehyskertomuksiin liittyen tuotiin esille näkemyksiä siitä, 

että asukkaiden fyysinen toimintakyky oli yhteydessä resursseihin, niin myös muunlaisia 

ratkaisuja tuotiin esille. Näitä olivat esimerkiksi lääkehoito, apuvälineet ja hoitajien aseman 

parantuminen, kuten alla oleva lainaus osoittaa. Tämän vastaajan tuoma näkökulma oli 

ainoa, joka esiintyi kertomuksissa palkkaukseen liittyen. 

Hoitajien asema on parantunut ja palkat nousseet = työmotivaatio ja jaksaminen on 
parantunut. (A8) 

Tällaisen analyysin kautta on mahdollisuus saada hyvin erilaisia asioita esille, jotka 

ovat yhteydessä tutkittavaan ilmiöön. Tulkinta mahdollistaa sen, että voidaan rakentaa 

uudenlainen kertomus, jossa voidaan lähteä kehittämään organisaatioiden toimintaa 

iäkkäiden asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemisen näkökulmasta. (Boje 2001, 22.) 

Käytin tutkimuksessani autenttisia tekstinäytteitä, jotta lukijat voisivat saada tietoa siitä, 

miten olin päättynyt omiin tulkintoihin ja joiden kautta lukija voi tehdä oman analyysin ja 

tulkinnan. Näillä aineisto-otteilla on myös merkitystä laadullisen tutkimuksen ominaisuuteen 

ja ne ovat laadullisen tutkimuksen vahvuus. (Alasuutari 2018, 294–295; Patton 2015, 545; 

Tuomi & Sarajärvi 2013, 22, 69; Yin 2013, 230.)  Laadullisen tutkimuksen kautta on tarkoitus 

lisätä ymmärrystä niiden ihmisten toimintaan, joita tutkitaan (Alasuutari 2018, 294–295; 

Eskola ym. 2017, 268; Patton 2015, 545; Tuomi & Sarajärvi 2013, 22, 69; Yin 2013, 230).  

Tutkimusprosessi eteni siten, että palasin jatkuvasti aineistoon ja yritin tulkita sitä 

uusista näkökulmista ja tarkastella aineistoani tutkimusongelman näkökulmasta. Tein 

analyysiä erikseen molempien kehyskertomusten aineistojen pohjalta. (Alasuutari 2018, 39–

43.) Kahden erilaisen kehyskertomuksen tuottamien kertomusten kautta saa tietoa siitä, 
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mikä muuttuu, kun siirrytään kertomuksesta toiseen (Eskola 1997, 27). Sain muodostettua 

seuraavat teemat, jotka näkyvät alla olevassa taulukossa (taulukko 2). 

Tässä kappaleessa kuvasin eläytymismenetelmän analyysissä käyttämääni teema-

analyysiä ja narratiivista analyysiä. Tiivistetysti tekemäni analyysin vaiheet olivat seuraavat: 

(1) Ensin luin kertomukset ja sen jälkeen järjestin aineiston kehyskertomusten mukaisesti. 

Aineistosta yritin aluksi löytää yhtäläisyyksiä ja eroja tarkastelemalla, miten variaatio 

vaikuttaa kertomukseen. Muodostin tämän pohjalta teemat. 

(2) Koska aineistoni koostui pienistä tarinoista, päädyin käyttämään narratiivista analyysiä 

aineiston tulkinnassa. Opiskelijoiden tarinat olivat hyvin eri tavoin kirjoitettuina. Osa noudatti 

tarinan muotoa, kun taas osa oli lyhyitä luettelomaisia kuvauksia.  

(4) Tästä syystä päädyin tulkitsemaan aineistoa antenarratiivien kautta. Pienistä irrallisista 

kertomuksista voidaan muodostaa kuva esimerkiksi organisaation toiminnasta. 

Antenarratiivit eivät ole kuvauksia todellisuudesta, vaan mahdollisia kuvauksia siitä, mitä 

voisi olla. Antenarratiivien kautta selvitin myös niitä tekijöitä, joita kertomuksissa ei ollut tai 

henkilöitä, joiden ääntä ei kertomuksissa kuulunut. Selvitin myös itsestään selvyyksien 

takana olevia asioita. 

(5) Näiden pohjalta muodostin aineistosta nousseet teemat ja vertasin kehyskertomusten 

pohjalta syntyneitä tarinoita toisiinsa. 

(6) Yhdistin tulokset teemoiksi kehyskertomusten pohjalta ja vertasin näiden teemojen 

sisältöjä toisiinsa. Lopuksi tarkastelin toisen analyysivaiheen kautta saatua kuvausta siitä, 

millainen oli hyvän hoidon ympäristö opiskelijoiden kuvaamana. Käytin aineisto-otteita 

tulkintojeni tukena, jotta lukijan olisi mahdollista seurata tutkimusprosessini etenemistä.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiin analyysini tulosten pohjalta. Ensin tarkastelen 

luvussa 5.1 ensimmäistä tutkimuskysymystä: Mitä ovat laitoshoidossa tai tehostetun 

palveluasumisen yksikössä asuvien ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn ylläpidon 

edellytykset ja esteet lähihoitajaopiskelijoiden kuvauksen valossa?  Tämän jälkeen selvitän 

luvussa 5.2 toiseen tutkimuskysymykseeni vastauksia: Millaista tulevaisuuden osaamista 

lähihoitajaopiskelijat tarvitsevat ikääntyneiden parissa tekemäänsä työhön? Lopuksi 

kappaleessa 5.3 vastaan kolmanteen kysymykseeni: Miten lähihoitajaopiskelijat kuvaavat 

laitosmaisen hoidon toimintaympäristöä iäkkään asukkaan hyvän hoidon näkökulmasta. 

Näitä tutkimuskysymyksiin liittyviä teemoja käsittelen alla olevissa kappaleissa kahden 

kehyskertomusten pohjalta syntyneiden erojen ja yhtäläisyyksien valossa. 

 

 

5.1 Ikääntyneen fyysiseen toimintakyvyn tukemiseen edistävästi tai estävästi 

vaikuttaneet asiat 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen analyysi tuotti viisi teemaa, joita lähihoitajaopiskelijat 

käsittelivät kertomuksissaan. Olen järjestänyt teemat siten, että ne noudattavat fyysisen 

toimintakyvyn tukemisen prosessia. Ensin selvitän, miten opiskelijat määrittelevät fyysisen 

toimintakyvyn, miten asettavat toiminnalle tavoitteet, millaisia menetelmiä opiskelijat 

käyttävät fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa ja tukemisessa ja millaisia resursseja tähän 

työhön opiskelijat katsovat tarvitsevan. Jokaisen teeman olen käsitellyt sekä 

kehyskertomuksen yksi, että kehyskertomuksen kaksi kertomusten pohjalta. Nimesin ne: (1) 

Fyysinen toimintakyky, (2) Laaja-alainen näkemys toimintakyvystä, (3) Fyysisen 
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toimintakyvyn tukemisen tavoitteet, (4) Fyysisen toimintakyvyn tukemisen menetelmät ja (5) 

Työhön liittyvät resurssit. Seuraavassa vertaan näiden kahden erilaisen kehyskertomuksen 

pohjalta ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemisen edellytyksiä ja esteitä tehostetussa 

palveluasumisessa ja laitosympäristössä.   

 

(1) Fyysisen toimintakyky 

Fyysinen toimintakyky yhdistettiin useisiin käsitteisiin molempien vastaajaryhmien 

kertomuksissa. Ensimmäiseen kehyskertomukseen liittyvissä kertomuksissa näitä asioita oli 

enemmän. Molemmissa vastaajaryhmissä fyysinen toimintakyky oli yhdistetty 

kuntoutukseen, kuntouttavaan hoitotyöhön, liikkumiseen ja ohjaamiseen tai ohjeen antoon. 

Ensimmäiseen kehyskertomukseen vastanneet toivat esille myös fyysiseen toimintakykyyn 

liittyviä menetelmiä, joita voitaisiin toteuttaa hoitolaitoksen ulkopuolella, kuten ulkoilun.  

Asukkaita on kannustettu liikkumaan enemmän, myös hoitajille on annettu enemmän 
aikaa käyttää kuntouttavaa työotetta. (A3) 

Ohjaaminen ulkoiluun. Ohjaaminen terveys- ja kuntoliikuntaan. (A1) 

Toisen vastaajaryhmän kertomuksissa fyysiseen toimintakykyyn yhdistettiin vähemmän 

erilaisia käsitteitä. Vastaajat yhdistivät fyysiseen toimintakykyyn muun muassa liikunnan, 

kuntoutuksen ja liikkumisen. Yhden vastaajan kertomuksessa määriteltiin lähihoitajan 

työnkuvaa, joka sisälsi hoivatyötä, asiakaspalvelua ja kuntoutusta.  

 Kuntouttavan työotteen käyttäminen vähentynyt, koska työssä…(B9) 

 Fyysisten harjoitusten määrää asukkaille on vähennetty paljon. (B7) 

Lähihoitajan työ on hoitoa ja hoivaa, rasvaamista, kuntouttamista ja   asiakaspalvelua. 
(B10) 

Alle koottuna kehyskertomuksissa esiintyvät käsitteet fyysisestä toimintakyvystä (taulukko 

3). 
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TAULUKKO 3. Fyysisen toimintakyvyn määrittely eri vastaajaryhmissä 

Kehyskertomus 1 Kehyskertomus 2 

kuntoutus, kuntouttava hoitotyö, jumppa, 
fysioterapia, toimintaterapia, ohjaaminen 
liikuntaan, viriketoiminta, ohjaaminen 
ulkoiluun, ohjaaminen terveys- ja 
kuntoliikuntaan, liikeharjoitukset, 
liikkuminen, fysiologisten perustoimintojen 
ylläpitäminen ja parantaminen, päivittäisten 
toimintojen ylläpitäminen ja parantaminen 

liikunta, fyysiset harjoitukset, kuntoutus, 
toimintakyky, kuntouttava työote, ohje, 
liikkuminen, kuntouttaminen 

(2) Laaja-alainen näkemys toimintakyvystä 

Molempien ryhmien vastaajat tarkastelivat toimintakykyä laajemmin kuin vain fyysisen 

toimintakyvyn näkökulmasta. Fyysinen toimintakyky yhdistettiin psyykkiseen ja sosiaaliseen 

osa-alueeseen. Näiden katsottiin olevan yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn siten, että 

asukkaan fyysinen toimintakyky paranisi, mikäli huolehdittaisiin asukkaan psyykkisestä ja 

sosiaalisesta toimintakyvystä. Toisaalta hyvä fyysinen toimintakyky oli yhteydessä siihen, 

että asukas olisi paremmassa psyykkisessä kunnossa. Sosiaalinen toiminta, kuten yhteinen 

tekeminen ja elokuvien katselu vaikuttaisi edistävästi fyysiseen toimintakykyyn. 

Ikääntyneiden yksinäisyyden tunteen katsottiin olevan yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn 

heikentävästi. Alla esimerkkejä laaja-alaisesta toimintakyvyn määrittelystä. 

Kun heidän fyysinen toimintakyky ei ole heikentynyt, niin asukas voi paremmin fyysisesti 
ja psyykkisesti. (A2) 

Lisätään sosiaalista toimintaa, kerran kuussa elokuvailta…(A4) 

Kun vanhus saa oman rauhan ja aikaa, niin se helpottaa paranemista psyykkisesti ja 
fyysisesti…kun ei ole kavereita eikä sukulaisia, niin yksinäisyys vaikuttaa fyysiseen 
toimintakykyyn paljon. (B 3) 

(3) Fyysisen toimintakyvyn tukemisen tavoitteet 

Fyysisen toimintakyvyn tukemisen tavoitteellisuus näkyi koko aineistossa vain yhden 

vastaajan kertomuksessa (vastaajaryhmä A). Tavoitteiden toteutusta käytännössä ei 

kerrottu tarkemmin. 

Vanhuksen fyysisen toimintakyvyn tukeminen on tavoitteellista toimintaa, jonka avulla 
tuetaan vanhusta: 

- fysiologisten perustoimintojen ylläpitäminen ja parantaminen 
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- päivittäisten toimintojen ylläpitäminen ja parantaminen 

- ohjaaminen ulkoiluun 

- ohjaaminen terveys- ja kuntoliikuntaan (A1) 

Toisen vastaajaryhmän kertomuksissa ei oltu määritelty asukkaiden tavoitteita fyysisen 

toimintakyvyn tukemiseen. Kummankaan ryhmän vastaajat eivät olleet arvioineet 

ikääntyneen asukkaan fyysisen toimintakyvyn lähtötilannetta.  

(4) Fyysisen toimintakyvyn tukemisen menetelmät  

Molemmissa vastaajaryhmissä tuotiin esille erilaisia menetelmiä, joilla ikääntyneen fyysistä 

toimintakykyä voitaisiin tukea. Keskeisimmät menetelmät olivat kuntouttavan työotteen 

käyttö ja liikuntaan ohjaaminen, joilla katsottiin olevan yhteyttä ikääntyneen fyysisen 

toimintakyvyn paranemiseen.  

Ensimmäiseen kehyskertomukseen liittyvissä kertomuksissa tuotiin esille enemmän 

erilaisia toimintatapoja ja käsitteitä, joiden kautta ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä voitiin 

tukea ja edistää harjoittelun kautta kuin toiseen kehyskertomukseen liittyvissä 

kertomuksissa. Ensimmäiseen kehyskertomukseen liittyvissä kertomuksissa vastaajat 

käyttivät asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa 

erilaisia ohjaamiseen ja kohtaamiseen liittyviä kuvauksia. Vastaajat ohjasivat, tukivat, tekivät 

asukkaiden kanssa, kannustivat, käyttivät kuntouttavaa työotetta, pitivät ulkoiluhetkiä, 

järjestivät perjantai-tansseja, antoivat aikaa ja kuntouttivat ikääntyneitä.  

Ohjaaminen ulkoiluun ja ohjaaminen terveys- ja kuntoliikuntaan. (A1) 

Oppilaat käyvät useamman kerran viikossa pitämässä asukkaille ulkoiluhetkiä (kävely, 
ulkojumppaa/ venytyshetkiä puiston penkillä. (A4) 

Kuntouttava hoitotyö ja fyysisen harjoittelun tukeminen eivät olleet kaikissa vastauksissa 

erillisinä asioina, vaan hoitaja pystyi toteuttamaan niitä molempia omassa työssään kuten 

aineisto-ote alla osoittaa. Ikääntynyttä asukasta tuetaan kuntouttavan työotteen mukaisesti, 

mutta hoitajat huolehtivat myös asukkaan muunlaisesta liikunnasta. Asukkaalle annetaan 

aikaa suoriutumiseen sekä mahdollisuus yrittää itse selviytyä päivittäisistä toimista.  

Asukkaita on kannustettu liikkumaan enemmän, myös hoitajille on annettu enemmän 
aikaa käyttää kuntouttavaa työotetta. (A 3) 

Toiseen kehyskertomukseen vastaajat toivat liikuntaan liittyviä toimintoja esille vähäisesti. 

Fyysinen toimintakyky heikentyisi, koska asukkaille oli vähän liikuntaa. Asukas oli myös 



43 
 

haluton tekemään harjoituksia tai ei jaksanut niitä tehdä. Fyysiseen toimintakykyyn liittyviä 

harjoitusten määrää oli vähennetty ja sillä oli vastaajien mukaan vaikutusta fyysisen 

toimintakyvyn heikentymiseen. Fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen katsottiin olevan 

yhteydessä myös se, että hoitajat käyttivät apuvälineitä sen sijaan, että asukkaat liikkuisivat 

itse.  

Fyysinen toimintakyky on heikentynyt, koska osa vanhuksista ei halua tehdä liikkeitä 
itsenäisesti, eikä jaksa tehdä ohjeiden mukaan. (B3) 

Fyysisten harjoitusten määrää asukkaille on vähennetty paljon. (B7) 

Hoitajat käyttävät asukkaiden siirtymisissä nosturia ja liikkumisessa pyörä/ G- tuolia 
(geriatrista tuolia). (B7) 

Asukkaiden fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen olivat syynä hoitajien toimintatavat, 

kuten asukkaan puolesta asioiden tekeminen ja keskittyminen vain välttämättömän 

perushoidon suorittamiseen. Työ piti suorittaa nopeasti, eikä ollut aikaa antaa asukkaan 

tehdä itse asioita. Hoitaja ei välttämättä ollut kiinnostunut asukkaan tilanteesta, vaan teki 

vain ne asiat, joita piti työn puolesta suorittaa. 

Suurin osa lähihoitajista tekee asukkaan puolesta esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa. 
(B2) 

Työssä on kauhea kiire, joten hoitajat joutuvat tekemään vain mahdollisimman nopeasti 
työt, eikä ole aikaa odotella ikääntyneen hidasta suoriutumista. (B9) 

(5) Työhön liittyvät resurssit 

Molempien kehyskertomusten vastaajat toivat esille sen, että hoitajien työskentely 

asukkaiden kanssa oli yhteydessä organisaation antamiin resursseihin. Hoitajilla olisi 

mahdollisuus toteuttaa työtään hyvin, mikäli siihen olisi annettu mahdollisuus. Hyvät 

resurssit olivat yhteydessä työn tekemiseen kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeet 

huomioiden ja vähäiset resurssit olivat yhteydessä siihen, että aika riitti vain 

välttämättömään perushoidon suorittamiseen.  

Ensimmäiseen kehyskertomukseen liittyen vastaajat ajattelivat resursseilla 

tarkoittavan riittävää määrää henkilökuntaa, teknologian hyödyntämistä työssä, asukkaille 

annetun ajan lisääntymistä, kuntoutuksen, viriketoiminnan ja muun liikunnan lisäämistä 

osaksi työtä. Lisäksi opiskelijoita voitaisiin hyödyntää asukkaiden erilaisten toimintojen 

toteuttamisessa. 
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Kuntoutuksen resurssit parantuneet, pyritään enemmän kuntouttamaan ikääntyneitä. 
(A8) 

Lisää työntekijöitä. (A13)  

Oppilaat käyvät useamman kerran viikossa pitämässä asukkaille ulkoiluhetkiä (kävely, 
ulkojumppaa/ venytyshetkiä puiston penkillä). (A4) 

Toiseen kehyskertomukseen vastaajat toivat esille resurssien puutteet ja niiden yhteyden 

siihen, että fyysinen toimintakyky heikentyi. Vähentyneet resurssit tarkoittivat kiirettä työssä, 

ajan puutetta asukkaiden kanssa työskentelyyn liittyen, liian vähäistä henkilökunnan määrää 

sekä sitä, että hoitajamitoitus ei ollut kunnossa asukkaiden hoidon tarpeeseen liittyen. 

Hoitajien vaihtuvuus koettiin myös tekijänä, jolla oli yhteyttä siihen, ettei ollut mahdollisuutta 

tukea asukkaan fyysistä toimintakykyä. Resurssien puute johtaisi myös asukkaiden 

useanlaisiin toimintakykyyn liittyviin ongelmiin. 

Hoitajilla on aina kiire ja se vaikuttaa työelämän eli vanhusten elämään. (B3) 

…hoitajamitoitus on liian alhainen suhteessa asukkaiden hoitoisuuteen. (B 6) 

On resurssipula, ajanpuute ja vaihtuvat hoitajat. (B 4) 

Fyysisen toimintakyvyn heikentyminen johtaa väsyneeseen oloon, ruoka ei maistu, 
voimavarat heikentyy, muisti huononee ja haavat lisääntyvät. (B12) 

Alla koottuna resursseihin liittyvät tekijät, joilla vastaajat ajattelivat olevan vaikutusta 

fyysiseen toimintakykyyn edistävästi tai heikentävästi (taulukko 4). 

TAULUKKO 4. Resurssien vaikutus asukkaan toimintakykyyn 

Kehyskertomus 1: fyysinen toimintakyky 
paranee 

Kehyskertomus 2: Fyysinen toimintakyky 
heikkenee 

Riittävä määrä henkilökuntaa Työvoimapula, vaihtuvat hoitajat 
Asukkaille aikaa riittävästi Hoitajamitoitus liian alhainen suhteessa 

asukkaiden hoidon tarpeeseen, kiire 
työssä 

5.2 Tulevaisuuden osaaminen 

 

Toiseen tutkimuskysymykseeni vastaajat toivat esille asioita, jotka liittyivät lähihoitajan 

tulevaisuuden osaamiseen. Nämä tekijät olen järjestänyt siten, että alussa käsittelen niitä 
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tekijöitä, joita oli eniten kertomuksissa ja etenen sitten tekijöihin, joista oli yksittäisiä tai vain 

muutamia mainintoja. Selvitän näitä tekijöitä kehyskertomuksen 1 ja 2 pohjalta. Näitä olivat 

(1) Laaja-alainen käsitys fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä, (2) 

Moniammatillisuus hoitotyössä, (3) Maahanmuuttajat hoitotyössä, (4) Vuorovaikutus 

asukkaiden kanssa ja (5) Oppilaitoksen ja opiskelijan roolit. 

(1) Laaja-alainen käsitys fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä 

Molempien vastaajaryhmien kertomuksissa fyysisen toimintakyvyn paraneminen tai 

heikentyminen yhdistettiin pääasiassa kuntouttavan työotteen käyttöön tai liikuntaan. 

Fyysiseen toimintakykyyn yhdistettiin molempien kehyskertomusten pohjalta myös muita 

tekijöitä, joilla katsottiin olevan yhteyttä joko toimintakyvyn paranemiseen tai 

heikentymiseen. Molemmissa vastaajaryhmissä näitä asioita olivat ravitsemus, lääkehoito, 

apuvälineet, ja teknologia. Näitä asioita esiintyi molempien ryhmien vastaajien 

kertomuksissa vähäisesti, eikä niiden merkitystä selitetty tarkemmin. Ravitsemuksella 

katsottiin olevan merkitystä fyysiseen toimintakykyyn. Positiivisessa tilanteessa, hoitajat 

olivat huolehtineet asukkaiden ravitsemuksesta ja syöttivät tarvittaessa asukkaita. 

Huonossa tilanteessa ravitsemuksesta ei huolehdittu ja tällä oli yhteyttä asukkaan fyysisen 

toimintakyvyn heikentymiseen. 

Ruuan laatuun on panostettu ja hoitajat ovat tarvittaessa syöttäneet ruokaa 
huonokuntoisille asiakkaille. (A 3) 

Ravitsemus on huolehtimatta. (B 5) 

Lääkkeiden vaikusta arvioitiin fyysisen toimintakyvyn osalta. Lääkkeet saattoivat vaikuttaa 

negatiivisesti asukkaan fyysiseen toimintakykyyn. Toisaalta niillä saattoi olla joissain 

tapauksissa positiivinen vaikutus. Vastaaja (A3) tuo esille sen, että joillain asukkailla saattaa 

olla käytössä lääkkeitä, joita ei tarvittaisi asukkaan lääkesuunnitelmissa. Vastaajan (B4) 

mukaan uudet lääkkeet olivat kyseenalaisia vaikutuksiltaan. Asukas eläisi pidempään 

huonokuntoisena ja sairaana. 

Lääkesuunnitelmat on tarkistettu ja ”ylimääräiset” rauhoittavat ym. lääkkeet on karsittu. 
(A 3) 

Ehkäpä lääkkeitä on vähennetty ja joissain tapauksissa lisätty. (A 9)  

 Uudet lääkkeet vaikuttavat, jolloin ihmiset pysähtyvät sairaiksi. (B 4)  
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Asukkaat tarvitsivat paljon apuvälineitä siinä tilanteessa, kun fyysinen toimintakyky oli 

heikentynyt. Apuvälineet ja teknologia mainittiin molempien vastaajaryhmien kertomuksissa 

tekijöinä, joilla oli yhteyttä fyysiseen toimintakykyyn. Hyvässä tilanteessa apuvälineitä oli 

kehitetty ja ne tukisivat asukkaan fyysistä toimintakykyä. Toisaalta apuvälineiden käyttö 

saattoi vaikuttaa negatiivisesti asukkaiden fyysiseen toimintakykyyn. Apuvälineiden käyttö 

helpottaa hoitajan työskentelyä, mutta niiden käyttö ei ollut aina hyvä ratkaisu asukkaan 

kannalta. Asukkaan itsenäinen liikkuminen tukee asukkaan fyysistä toimintakykyä. 

Apuvälineiden käytöstä tai siitä, millaisia apuvälineitä vastaajat tarkoittivat, ei ollut 

tarkempaa kuvausta vastaajien kertomuksissa. 

 Apuvälineet ovat kehittyneet. (A 8) 

Hoitajat käyttävät asukkaiden siirtymisissä nosturia ja liikkumisessa pyörä- tai G-tuolia. 
(B 7) 

 On tarvittu paljon apuvälineitä. (B 9) 

Teknologia mainittiin myös molempien vastaajaryhmien kertomuksissa, mutta 

kertomuksissa ei selitetty tarkemmin, mitä teknologialla tarkoitettiin.  

 Lisää teknologiaa. (A13) 

 On tapahtunut niin, että keksivät uutta teknologiaa…(A12) 

Uusi teknologia ja lääkkeet vaikuttaa, ihmiset pysähtyy sairaaksi ja vanhentuu hitaasti. 
(B4) 

 

(2) Moniammatillisuus hoitotyössä 

Ensimmäiseen kehyskertomukseen liittyen kaksi vastaaja mainitsi kertomuksessaan myös 

muita työpaikalla toimivia henkilöitä, joiden toiminnalla olisi vaikutusta asukkaan fyysisen 

toimintakyvyn paranemiseen. Yhden vastaajan kertomuksessa fysioterapiaa lisäämällä 

voitaisiin saada asukkaan fyysiseen toimintakyvyn tukemiseen hyötyä. Toisen vastaajan toi 

esille toimintaterapian, jolla voitaisiin parantaa asukkaiden fyysistä toimintakykyä. 

 On lisätty fysioterapiaa viikoittain, jolloin on saatu lihaksiin liikkuvuutta lisää. (A9) 

 Asukkaiden fyysistä toimintakykyä edistetään liikunnalla, toimintaterapialla…(A5) 
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Toiseen kehyskertomukseen vastanneet eivät tuoneet esille muita henkilöitä, jotka voisivat 

vaikuttaa asukkaiden fyysiseen toimintakykyyn. 

(3) Maahanmuuttajat hoitotyössä 

Ensimmäiseen kehyskertomukseen vastanneiden kertomuksissa maahanmuuttajien 

työskentelyyn ei otettu kantaa. Sen sijaan vastaajaryhmässä kaksi käsiteltiin 

maahanmuuttajien työskentelyä hoitotyössä. Erilaisesta kulttuurista tullut hoitaja koettiin 

haasteeksi yhteistyön näkökulmasta. Tällä oli vaikutusta asukkaan fyysisen toimintakyvyn 

tukemiseen. Hoitajan yksilöllinen tilanne vaikutti vastaajan (B10) mukaan myös siihen, että 

hoitajalla ei ollut motivaatiota tehdä työtään hyvin. Hoitajalla ei ollut tietoa siitä, onko hänen 

mahdollista jäädä Suomeen koulutuksen jälkeen.  

Eri kulttuurisuus vaikuttaa siihen, että yhteistyössä on haasteita. Koska ei ole tietoa, 
saako opiskelija jäädä Suomeen, eikä ole tietoa työpaikasta, niin silloin ei ole riittävästi 
motivaatiota olla hyvä lähihoitaja. (B10) 

Maahanmuuttajatausta nähtiin myös haasteena työyhteisön toiminnassa. 

Monikulttuurisuudella nähtiin olevan vaikutusta sekä työyhteisössä toimimiseen, että myös 

asiakkaan ja hoitajan vuorovaikutukseen liittyen. Näitä ei kuitenkaan kuvattu tarkemmin 

vastaajien kertomuksissa. 

Kielimuurit ovat kasvaneet ja yhteistyö asukkaan ja hoitohenkilökunnan välillä on 
heikentynyt. (B 1) 

Myös eri kulttuurisuus vaikuttaa siihen, että yhteinen henki puuttuu työssä. (B 10) 

 

(4) Vuorovaikutus asukkaiden kanssa 

Vuorovaikutukseen liittyvää kuvailua oli hyvin vähän kaikkien vastaajien kertomuksissa. 

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa oli kuvauksissa hoitajalähtöistä. Ensimmäiseen 

kehyskertomukseen vastanneiden kertomuksissa vain yhden vastaajan osalta hoitaja ottaisi 

huomioon asukkaan toiveet. Asukkaiden toiveita voitaisiin kuunnella toiminnan 

suunnittelussa (A3).  

 On kuunneltu enemmän asiakkaiden toiveita virikejärjestämisen suhteen. (A3) 
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Ensimmäiseen kehyskertomukseen liittyvissä kertomuksissa yksi vastaaja toi esille myös 

sen, että asukkaiden välistä vuorovaikutusta voitaisiin edistää ja tällä olisi vaikutusta 

fyysiseen toimintakykyyn. Toiseen kehyskertomukseen liittyvissä kertomuksissa ei tuotu 

esille asukkaiden välisen vuorovaikutuksen merkitystä fyysiseen toimintakykyyn. 

 On lisätty enemmän yhteisiä tuokioita asukkaiden kesken. (A3) 

Toisaalta toiseen kehyskertomukseen liittyvissä kertomuksissa vuorovaikutuksen ajateltiin 

olevan merkityksellinen tekijänä fyysisen toimintakyvyn kannalta. Fyysinen toimintakyky 

heikkenisi, koska hoitajien vuorovaikutus asukkaiden kanssa olisi vähentynyt. Kiire vaikutti 

hoitajan työhön siten, ettei ollut aikaa asukkaiden kanssa keskustelulle. Keskustelut 

asukkaiden kanssa olivat yhteydessä toimintakyvyn paranemiseen. 

Yhteistyö asukkaan ja hoitohenkilökunnan välillä on heikentynyt. (B1) 

Kun työtä on vähemmän, hoitaja tekee rauhallisesti vanhuksen kanssa yhteistyötä tai voi 
antaa enemmän aikaa heille ja keskustelu auttaa aina paranemiseen. (B3) 

 

(5) Oppilaitoksen ja opiskelijan rooli 

Vastaajaryhmien kertomuksissa ei ollut kuvailua opiskelijan itsearviointiin tai omaan 

oppimiseen liittyvistä asioista. Oppilaitokseen tai opetukseen liittyviä asioita oli hyvin vähän. 

Oppilaitos mainittiin kahden vastaajan kertomuksissa (A6 ja B1). Molempien vastaajien 

mielestä oppilaitoksen arviointikäytännöt vaativat kehittämistä.  Hyvässä tilanteessa 

arviointiin liittyvää huolta oli siitä, että opiskelija pääsee liian helposti koulutuksesta läpi ja 

huonossa tilanteessa taas katsottiin, että oppilaitoksen arviointi ja vaatimukset suorituksiin 

liittyen olivat heikentyneet. 

… Jatkossa kriteerit opiskelijoiden valmistumiseen on kiristetty. (A 6) 

Oppilaitoksen tuomat oppimiskriteerien vaatimukset ovat heikentyneet. (B 1) 

Opetukseen liittyen vain kehyskertomukseen yksi vastannut vastaaja toi esille sen, että 

oppilaitoksessa voitaisiin opettaa enemmän fyysiseen toimintakykyyn liittyviä asioita. 

Toisaalta yksi vastaaja toi esille sen, että asukkaiden fyysisen toimintakyvyn paranemiseen 

oli yhteydessä opetuksen toteuttaminen työelämässä.  

Oppilaitos on myös lisännyt opetusta fyysisestä toimintakyvystä opetukseen. (A 6) 
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Opetus on siirtynyt yhä enemmän työpaikoille. (A 7) 

Opiskelijan rooliin otettiin kantaa tilanteessa, jossa asukkaiden fyysinen toimintakyky oli 

parantunut. Opiskelijat toivat yhden vastaajan mielestä vaihtelua työpaikalle. Toinen 

opiskelija suunnitteli erilaisia toimintoja asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. 

Tilanteessa, jossa asukkaiden fyysinen toimintakyky oli heikentynyt, liitettiin opiskelijan 

vaikeudet toimia tiimityön jäsenenä. Tätä ei oltu selitetty kertomuksessa tarkemmin. 

Opiskelijat ovat antaneet uutta virtaa toiminnallaan. (A 7) 

Palveluasumisyksikkö on tehnyt useamman vuoden kattavan sopimuksen oppilaitoksen 
kanssa, Sopimus pitää sisällään muun muassa, että oppilaat käyvät useamman kerran 
viikossa pitämässä asukkaille ulkoiluhetkiä…(A 4) 

Opiskelijat eivät pysty tiimityöhön tarpeeksi hyvin. (B 10) 

 

5.3 Ikääntyneiden hoidon toimintaympäristö ja hyvän hoidon edellytykset 

 

Seuraavassa vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseeni ikääntyneiden hyvän hoidon 

ympäristöstä ja edellytyksistä rakentaa hyvää hoitoa tulevaisuudessa. Tähän kysymykseen 

ryhmittelin teemat siten, että käsittelen ensin vastaajien kertomusten pohjalta asioita, joita 

vastaajat olivat liittäneet hyvään hoitoon. Olen ryhmitellyt teemat siten, että käsittelen ensin 

kahta teemaa, joihin usea opiskelija molemmista ryhmistä oli tuonut asioita esille. Näitä 

olivat (1) Hoitajilla olisi aikaa tehdä työ hyvin ja (2) Toimintatapa, asukkaiden tarpeista 

huolehdittaisiin. Loput teemat ovat sellaisia, joissa vain yksittäiset tai harvat opiskelijat olivat 

tuoneet esille tekijöitä kertomuksissaan. Näitä olivat (3) Hoitajien työ, työn arvostus ja 

palkkaus (4) Teoreettinen osaaminen, (5) Työelämässä oppiminen. Seuraavassa 

tarkastelen näitä teemoja, joita käsittelen rinnakkain molempien kehyskertomusten pohjalta. 

(1) Hoitajilla olisi aikaa tehdä työ hyvin 

Ensimmäiseen kehyskertomukseen vastanneet toivat esille fyysisen toimintakyvyn 

paranemisen kuntouttavan hoitotyön menetelmää käyttämällä. Asukkaiden kuntoutusta olisi 

myös lisätty.  
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 …hoitajille on annettu enemmän aikaa käyttää kuntouttavaa työotetta. (A3) 

Kuntoutuksen resurssit parantuneet, pyritään enemmän kuntouttamaan ikääntyneitä ja 
enemmän työvoimaa vuoroissa. (A 8) 

Toisaalta fyysisen toimintakyvyn ajateltiin heikkenevän, koska hoitajien ei ollut mahdollista 

käyttää kuntouttava työotetta, vaan aika riitti vain välttämättömään perushoitoon. Hoitajat 

tekevät asioita asukkaan puolesta. Hoitajat käyttävät apuvälineitä sen sijaan, että asukkaat 

liikkuisivat itse.  

Ikääntyneille asukkaille tehdään vain välttämätön perushoito, koska muuhun eivät 
resurssit riitä ja hoitajamitoitus on liian alhainen suhteessa asukkaiden hoitoisuuteen. (B 
6) 

Suurin osa hoitajista tekee asukkaan puolesta esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa. 
(B2) 

Hoitajat käyttävät asukkaiden siirtymisissä nosturia ja liikkumisessa pyörä/ G-tuolia. (B7) 

Hyvässä tilanteessa asukkaiden fyysinen toimintakyky paranisi, koska asukkaiden päivään 

olisi lisätty viriketoimintaa ja liikuntaa. Huonossa tilanteessa fyysinen toimintakyky 

heikentyisi, koska liikuntaa olisi vähennetty ja asukkaat jäisivät vuoteisiin tai istuisivat vain 

paikoillaan. 

Työpaikka antaa enemmän resursseja viriketoimintaan ja muihin liikkumista auttavaan 
toimintaan. (A 6) 

Fyysisten harjoitusten määrää asukkaille on vähennetty paljon. Suurin osa asukkaista 
makaa vuoteissaan tai istuu paikoillaan.  (B7) 

Fyysisen toimintakyvyn paraneminen olisi yhteydessä myös siihen, että asukkaiden 

ravitsemuksesta huolehdittaisiin, ruuan laatuun kiinnitettäisiin huomiota ja tarvittaessa 

syötettäisiin asukkaita. Toisaalta fyysisen toimintakyvyn ajateltiin heikentyvän, koska 

asukkaiden ravitsemukseen ei kiinnitettäisi huomiota.  

Ruuan laatuun on panostettu, ja hoitajat ovat tarvittaessa syöttäneet ruokaa 
huonokuntoisille asiakkaille. (A3) 

Ravitsemus on huolehtimatta. (B5) 

Lääkesuunnitelmien ja lääkehoidon tarkistaminen olisi yhteydessä hyvään tilanteeseen, 

jossa iäkkäiden asukkaiden fyysinen toimintakyky paranisi. Huonossa tilanteessa lääkkeillä 

katsottiin olevan yhteys siihen, että ne pitkittäisivät asukkaan elämää ja asukas eläisi 

pidempään sairaana. 
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Lääkesuunnitelmat on tarkistettu ja ”ylimääräiset rauhoittavat” ym. lääkkeet on karsittu.  
(A3)  

On tullut uutta teknologiaa ja lääkkeitä ja ihmiset jäävät sairaiksi ja vanhentuvat hitaasti. 
(B4)  

Fyysisen toimintakyvyn paranemiseen olisi yhteydessä myös se, että mahdollistettaisiin 

asukkaille yhteisiä tapaamisia. Toiseen kehyskertomukseen liittyen vastaajat eivät tuoneet 

esille asukkaiden yhteisiä tapaamisia, joilla olisi vaikutusta fyysiseen toimintakykyyn. 

On lisätty enemmän yhteisiä tuokioita asukkaiden kesken. (A3) 

Hyvän hoidon mahdollisti myös yhden vastaajan ehdotus siitä, että opiskelijat voisivat 

suunnitella ja toteuttaa erilaisia fyysiseen toimintakykyyn liittyviä toimintoja asukkaille. 

Toiseen kehyskertomukseen vastaajat eivät tuoneet esille opiskelijoiden roolia fyysisen 

toimintakyvyn tukemiseen liittyen. 

Oppilaat järjestävät ”perjantai-tanssit” halukkaille vanhuksille. Osalle järjestetään 
niskahierontaa; toinen ryhmä pääsee kuntosalille kevyesti harjoittelemaan oppilaiden 
johdolla. (A4) 

Alla olevassa taulukossa on koottuna tekijöitä, joilla on yhteyttä fyysisen toimintakyvyn 

paranemiseen tai heikentymiseen (taulukko 5). 

TAULUKKO 5. Asukkaiden fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä 

Kehyskertomus 1. Fyysinen toimintakyky 
paranee 

Kehyskertomus 2. Fyysinen toimintakyky 
heikkenee 

Kuntouttavan työotteen käyttö asukkaiden 
kanssa 

Tehdään välttämätön perushoito ja 
käytetään apuvälineitä, vaikka asukas voisi 
suoriutua itsenäisesti 

Kuntoutusta on riittävästi Hoitaja tekee asukkaan puolesta 
päivittäisissä toimissa 

Liikuntaa ja viriketoimintaa on tarjolla Asukkaat ovat vuoteissa tai istuvat pitkään 
paikallaan. Vuodepotilaiden määrä kasvaa. 
Liikuntaan liittyviä harjoituksia on 
vähennetty 

Ravitsemuksesta huolehditaan ja 
syötetään tarvittaessa 

Ravitsemuksesta ei huolehdita 

Lääkehoito on kunnossa Lääkehoito on huolehtimatta 
Asukkailla on yhteisiä tapaamisia  
Opiskelijoiden hyödyntäminen 
viriketoiminnan ohjaamisessa 
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 (2) Toimintatapa 

Molempiin kehyskertomuksiin liittyvissä kertomuksissa hoitajan tekemillä valinnoilla työn 

tekemiseen oli vaikutusta asukkaiden fyysiseen toimintakykyyn. Ensimmäiseen 

kehyskertomukseen vastanneet ajattelivat hoitajan toimintatavalla olevan merkitystä 

asukkaiden arkeen laitosmaisessa hoidossa. Asukas jäisi vuoteeseen makaamaan, ellei 

hoitaja huolehtisi siitä, että asukas pääsee ylös. Hoitaja määrittelee myös sen, että 

asukkaalle voidaan antaa enemmän tekemistä päivittäisiin arkitoimiin. Hoitajan toimintatapa 

vaikuttaa myös asukkaan elämään siten, että mikäli tavoitteena on tukea asukkaan fyysistä 

toimintakykyä, niin hoitajat tarvittaessa syöttävät huonokuntoisia asukkaita.  

Ei ole jätetty vain vuoteeseen makaamaan…Annettu enemmän tekemistä päivittäisiin 
arkitoimiin. (A9) 

…ja hoitajat ovat tarvittaessa syöttänet ruokaa huonokuntoisille asiakkaille. (A3) 

Toiseen kehyskertomukseen vastaajat toivat näkemyksen siitä, että asukkaat olivat 

riippuvaisia hoitajan toiminnasta. 

Suurin osa lähihoitajista tekee asukkaan puolesta esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa. 
(B2) 

Hoitajilla on aina kiire ja se vaikuttaa työelämän eli vanhusten elämään. (B3) 

Vastaajaryhmä B:n vastaajien mukaan asukas nähtiin hoitajan toiminnan kohteena, jolle piti 

tehdä vain välttämätön perushoito. Kiinnostuksen puute asukkaan tilanteeseen heikensi 

fyysistä toimintakykyä. Koska asukas nähtiin hoitajan toiminnan kohteena. Suurin osa 

asukkaista makasi vain vuoteissaan tai istui paikoillaan. Asukkaiden siirtymisiin käytettiin 

nosturia, pyörä- tai G-tuolia (geriatrista tuolia). Vain yhdessä vastauksessa oli mainittu 

yhteistyö asukkaan ja hoitohenkilökunnan välillä ja tässä tapauksessa yhteistyö oli 

heikentynyt. 

Asiakkailla on vähän liikkumista ja ravitsemus on huolehtimatta. (B5)  

…yhteistyö asukkaan ja hoitohenkilökunnan välillä on heikentynyt. (B1) 

Toisaalta kehyskertomukseen B vastanneet olivat tuoneet esille ratkaisuja heikkoon 

tilanteeseen. Mikäli hoitajalla olisi enemmän aikaa, voisi hoitaja tehdä rauhassa työtä 

yhdessä asukkaiden kanssa. Vuorovaikutus ja keskustelu asukkaiden kanssa tukisi 
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asukkaan psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä. Vastaaja B3 toi esille iäkkäiden asukkaiden 

yksinäisyyden tunteen ja sen heikentävän vaikutuksen toimintakykyyn. 

Kun vanhus saa oman rauhan ja aikaa, niin se helpottaa paranemista psyykkisesti ja 
fyysisesti…Yksinäisyys vaikuttaa fyysiseen toimintakykyyn kovasti. (B3) 

(3) Hoitajien työ, työn arvostus ja palkkaus 

Vain yksi vastaaja ensimmäiseen kehyskertomukseen liittyen toi esille sen, että 

palkkauksella ja hoitajan työn arvostuksella olisi yhteys työmotivaatioon ja jaksamiseen. 

Toisaalta toiseen kehyskertomukseen liittyen yksi vastaaja toi esille sen, että työvoimapula 

voi johtaa hoitajien uupumisiin ja sairastumiseen. 

Hoitajien asema on parantunut ja palkat nousseet = työmotivaatio ja jaksaminen on 
parantunut. (A8) 

Ja tämä kiire johtuu työvoimapulasta, jota aiheuttavat sairaslomat uupumuksen 
(+sairastumisten) takia. (B9) 

 

(4) Teoreettinen osaaminen 

Molempien ryhmien vastaajat toivat kertomuksissaan esille teoreettista osaamistaan. Iäkäs 

henkilö oli vastaajien kertomuksissa asukas tai asiakas. Potilas-sanaa ei käytetty.  

 …aikaa asiakkaille on tullut enemmän. (A12) 

 Asiakkailla on vähän liikkumista. (B5) 

Teoreettinen osaaminen näkyi vastaajien kertomuksissa ammatillisina käsitteinä, kuten 

kuntoutus, kuntouttava työote ja terveysliikunta. Vastaajat tarkastelivat toimintakykyä laaja-

alaisesti. Vastaajat yhdistivät useita tekijöitä fyysisen toimintakyvyn paranemiseen tai 

heikentymiseen. Tällaisia olivat esimerkiksi lääkkeet ja ravitsemus. Toisaalta käsitteet jäivät 

irrallisiksi, eikä niiden merkitystä selitetty tarkemmin. 

…hoitaja löytää aikaa tehdä asukkaiden kanssa liikeharjoituksia…asukas voi paremmin 
fyysisesti ja psyykkisesti. (A2) 

Olen huomannut vanhusten kanssa työskentelyssä, että yleensä he ovat 
yksinäisiä…Yksinäisyys vaikuttaa fyysiseen toimintakykyyn kovasti. (B3)  

Vain yksi vastaaja toi esille opetuksen merkityksen asukkaiden fyysisen toimintakyvyn 
parantumiseen. 
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 Oppilaitos on myös lisännyt opetusta fyysisen toimintakyvyn opetukseen. (A6)  

Teoreettiseen osaamiseen liittyivät myös vastaajien kertomukset, joissa tarkasteltiin 

seurauksia siitä, jos asukkaan fyysinen toimintakyky heikkenisi. Mikäli hyvä hoito ei 

toteutuisi, voisi toimintakyvyn heikentyminen johtaa erilaisiin toimintakykyyn liittyviin 

ongelmiin, joita käsiteltiin toiseen kehyskertomukseen (ryhmä B) vastanneiden 

kertomuksissa. Heikentynyt fyysinen toimintakyky johtaisi moniin erilaisiin elämänlaatua 

heikentäviin tekijöihin tulevaisuudessa. Asukkaiden muisti heikentyisi, kävelykyky huononisi 

ja puolet asukkaista joutuisi vuodepotilaiksi. Asukkaiden yksinäisyys nähtiin tekijänä, jolla 

olisi yhteys fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen. Lisäksi asukkaat olisivat väsyneitä, 

ruoka ei maistuisi, voimavarat heikentyisivät ja asukkailla olisi enemmän haavoja. 

Muisti ja kävely on heikentynyt. (B2) 

Voimavarat ovat heikentyneet ja haavat lisääntyneet. (B 12) 

 

(5) Työelämässä oppiminen 

Asukkaiden fyysisen toimintakyvyn paranemiseen yhdistettiin opiskelijoiden toteuttama työ. 

Opiskelijat koettiin voimavarana työelämässä. Opiskelijoiden kautta mahdollistettaisiin 

monipuolista toimintaa iäkkäille asukkaille. Lisäksi toimintaa voitaisiin järjestää laitoshoidon 

ulkopuolella, kuten uimahallissa, puistoissa ja kuntosalilla. Tämän kaltaista toimintaa toivat 

esille kaksi vastaajaa ryhmässä A. 

Oppilaat käyvät useamman kerran viikossa pitämässä asukkaille ulkoiluhetkiä (kävely, 
ulkojumppaa/ venyttelyhetkiä puiston penkillä)…Lisätään sosiaalista toimintaa; kerran 
kuussa elokuvailta…) (A4)  

Opiskelijat ovat antaneet uutta virtaa toiminnallaan. (A7) 

Käytännön esimerkkejä asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen oli molempien 

vastaajaryhmien kertomuksissa. Hyvässä tilanteessa hoitaja pystyi tukemaan asukasta ja 

huonossa tilanteessa harjoittelun määrää oli vähennetty.  

On panostettu enemmän fyysisen toimintakyvyn harjoituksiin, jumppaa, ulkoilua, 
jokapäiväinen panostus liikkumiseen. (A6) 

Fyysisten harjoitusten määrää asukkaille on vähennetty paljon. (B7)  
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Vain yhden vastaajan kertomuksessa oli maininta siitä, että opiskelija oli kokenut saaneensa 

hyvää ohjausta. Vastaaja ei ollut kertonut tarkemmin, miten ohjaus oli toteutunut.  

 Sain itse hyvän ohjauksen. (A6) 

Yksi vastaaja (B10) toi esille kulttuuritaustan vaikutuksen oppimiseen. Työelämässä 

oppiminen oli haasteellista, kun kyseessä oli eri kulttuuritaustat. Kulttuuritausta vaikutti 

heikentävästi työpaikan ilmapiirin, jolloin opiskelijat eivät kyenneet tiimityöhön. Tällä oli 

vaikutusta asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. 

Opiskelijat eivät kykene tiimityöhön ja eri kulttuurisuus vaikuttaa siihen, että yhteinen 
henki puuttuu. (B10) 

Tässä luvussa toin esille kehyskertomusteni pohjalta opiskelijoiden näkökulman 

tutkimuskysymysteni pohjalta muodostettuihin teemoihin. Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen, joka käsitteli fyysisen toimintakyvyn toteutuksen esteitä ja 

mahdollisuuksia, olin koonnut vastaajien kertomusten pohjalta aineistosta nousseet teemat 

fyysisen toimintakyvyn prosessin mukaan. Ensin selvitin vastaajien näkemykset fyysisen 

toimintakyvyn käsitteestä. Tämän jälkeen toin esille fyysisen toimintakyvyn tavoitteisiin ja 

arviointiin liittyvät teemat, fyysisen toimintakyvyn menetelmät ja työhön annettujen 

resurssien vaikutukset työn toteutukseen. Toiseen tutkimuskysymykseen liittyvät teemat 

järjestin sen mukaan, miten vahvasti vastaajat olivat tuoneet esille asioita tulevaisuuden 

osaamisen liittyen. Ensiksi selvitin asiat, joita usea vastaaja oli tuonut esille kertomuksissaan 

ja lopuksi selvitin asioita, jotka esiintyivät vain yksittäisten tai harvojen vastaajien 

kertomuksissa. Kolmanteen tutkimuskysymykseen, joka liittyi vastaajien näkemykseen 

hyvän hoidon ympäristöstä, toin ensin esille teemoja, joita vastaajien kertomuksissa esiintyi 

paljon ja sen jälkeen selvitin myös asioita, joita mainittiin harvoin tai jotka esiintyivät vain 

yksittäisten opiskelijoiden kertomuksissa. Seuraavassa kappaleessa teen yhteenvedon 

tuloksista ja arvioin niiden merkitystä tutkimuskysymysteni pohjalta.  

  



56 
 

6 YHTEENVETO JA ARVIOINTI 

 

 

Tässä kappaleessa esittelen tutkimuksen keskeiset tulokset, arvioin tutkimuksen 

luotettavuutta ja pohdin tulosten valossa jatkotutkimukseen liittyviä alueita.  

6.1 Tulosten yhteenveto 

 

Tutkimuksessa selvitettiin mitkä olivat laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa 

olevien ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn ylläpidon tai parantamisen edellytykset, 

millaista osaamista lähihoitajaopiskelijat katsoivat työssään tarvitsevan ja millainen oli 

iäkkäiden asukkaiden hyvän hoidon ympäristö lähihoitajaopiskelijoiden kuvaamana.   

Tässä alaluvussa tuon esille keskeisiä tutkimustuloksia tutkimuskysymyksiini ja tarkastelen 

niitä aiempien tutkimusten valossa. Selvitän tulosten pohjalta syntyneitä teemoja kahteen 

erilaiseen kehyskertomukseen liittyen. Ensin käsittelen (1) ikääntyneen fyysisen 

toimintakyvyn tukemiseen edistävästi tai estävästi vaikuttavia tekijöitä, tämän jälkeen tuon 

esille vastaajien kertomusten pohjalta (2) tulevaisuuden osaamiseen liittyviä tavoitteita ja 

lopuksi tarkastelen (3) opiskelijoiden luomaa kuvaa hyvästä hoidon ympäristöstä.  

 

 (1) Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukemiseen edistävästi tai estävästi vaikuttavat 

teemat 

 

Vastaajien kertomusten pohjalta ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyviä 

teemoja olivat: Fyysisen toimintakyky, laaja-alainen näkemys fyysisestä toimintakyvystä, 
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fyysisen toimintakyvyn tukemisen tavoitteet, fyysisen toimintakyvyn tukemisen menetelmät 

ja fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyvät resurssit. 

Molempien vastaajaryhmien lähihoitajaopiskelijat yhdistivät useita käsitteitä fyysiseen 

toimintakykyyn. Lisäksi opiskelijat toivat kertomuksissaan esille laaja-alaisen kuvan 

toimintakyvystä. Fyysiseen toimintakykyyn vaikutti henkilön psyykkinen ja sosiaalinen 

toimintakyky. Myös Arolaakson & Tervaskanto–Mäentaustan (2017, 295–297) 

tutkimuksessa hoitajat määrittelivät asukkaiden toimintakyvyn laaja-alaisesti. Liikunnalla on 

yhteys psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin (Hirvensalo ym. 2013, 474). Kun fyysinen 

toimintakyky heikkenee, voi ikääntynyt henkilö pyrkiä kompensoimaan asiaa eri tavoin 

esimerkiksi vahvistamalla sosiaalisia suhteitaan (Pirhonen 2017, 48–72). Sosiaali- ja 

terveysministeriön ohjeistuksessa painotetaan, että ikääntyvien pitkäaikaishoidossa tulisi 

huomioida ikääntyneen toimintakyky laaja-alaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 28–

46). Tutkimukseni tulosten pohjalta näyttää siltä, että lähihoitajaopiskelijoiden ja valmiiden 

hoitajien käsitykset fyysisestä toimintakyvystä ovat samansuuntaisia. Näkemykset 

noudattavat Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 

28–46.) 

Sen sijaan fyysisen toimintakyvyn tavoitteiden määrittely ja fyysisen toimintakyvyn 

arviointiin liittyvä toiminta oli vähäistä lähihoitajaopiskelijoiden kertomuksissa. Vain yksi 

lähihoitajaopiskelija koko aineistosta määritteli asukkaan fyysisen toimintakyvyn tukemiseen 

liittyviä tavoitteita yleisellä tasolla. Toisaalta valmiit hoitajat tiesivät erilaisia toimintakyvyn 

arviointiin liittyviä mittareita, mutta eivät käyttäneet niitä työssään (Arolaakso & Tervaskanto-

Mäentausta 2017, 297).  Liikkuminen osana palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkoittaa sitä, 

että ennen liikunnan aloittamista, tulisi arvioida iäkkään henkilön terveydentila ja 

toimintakyky (Karvinen 2008, 75).  Toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi koettiin 

haastavana sosiaali- ja terveysalalla. Ammatissaan toimivat hoitajat kokivat tarvitsevansa 

lisää koulutusta toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin. (Kangasniemi ym. 2018, 44, 65.) 

Vanhustyössä toimivien osastonhoitajien mielestä on tärkeää arvioida asiakkaan fyysisen 

toimintakyvyn lähtötilanne ja saada tietoa asiakkaan jäljellä olevista voimavaroista. Tällöin 

hoitajien on mahdollista tukea asukasta eri tavoin, kuten olemalla läsnä ja motivoimalla 

asukasta. Keskeistä oli nähdä mahdollisuuksia, mutta myös seurata tulosten kehittymistä ja 

arvioida niitä. (Vähäkangas 2010, 84–85.) Tutkimukseni tulosten perusteella näyttää siltä, 

että iäkkään asukkaan fyysisen toimintakyvyn tukemisen tavoitteet ja edistymisen 

seuraaminen ovat alueita, joita tulisi kehittää koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjällä on 

vastuu opiskelijan tavoitteellisesta oppimisprosessista (Isopahkala 2010, 226; Virtanen, 
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Tynjälä & Stenström 2010, 99–100; Tynjälä & Eteläpelto 2014, 10–11). Ammattitaidon 

oppimisessa on tärkeää integroida teoreettinen ja käytännön tieto (Virtanen, Tynjälä & 

Eteläpelto 2014, 3).  

Lähihoitajaopiskelijat toivat kertomuksissaan esille monipuolisesti erilaisia menetelmiä 

fyysisen toimintakyvyn tukemiseen, kuten kuntouttavan hoitotyön, liikeharjoitukset, terveys- 

ja kuntoliikunnan ja liikuntaan ohjaamisen. Fyysisen toimintakyvyn edistämiseen oli 

yhteydessä opiskelijoiden mukaan hoitajien toimintatapa iäkkäiden asukkaiden kanssa. 

Tutkinnon perusteissa mainitaan tavoitteeksi se, että opiskelija osaa ohjata vanhuksia 

päivittäisissä toiminnoissa käyttäen kuntouttavaa työotetta sekä motivoida ja ohjata 

vanhuksia liikuntaan ja lihaskunnon ylläpitämiseen (Opetushallitus 2014). Sen sijaan 

aiemmissa tutkimuksissa valmiit hoitajat yhdistivät fyysisen toimintakyvyn pääasiassa 

kuntouttavan työotteen käyttöön, joka tarkoitti asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa 

tukemista, kuten hygienian hoitoa ja kävelyä ruokasaliin. (Mahrs Träff, Cedersund & Nord 

2017. 1–9; Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta 2017, 295–297; Vähäkangas 2010, 84.)  

Hoitajien ja pitkäaikaishoidossa olevien asukkaiden näkemykset liikunnan 

toteutukseen liittyen erosivat toisistaan. Asukkaat osasivat kuvailla fyysistä aktiivisuutta 

monipuolisimmin kuin hoitajat. Hoitajien näkemys asukkaan fyysisen toimintakyvyn 

tukemisesta liittyi enemmänkin kuntouttavan hoitotyön käyttöön. Asukkaat sen sijaan liittivät 

fyysiseen toimintakyvyn kehittämiseen monipuolista harjoittelua ja aiempien 

nuoruudenaikaisten harrastusten jatkamista sovelletusti. (Träff, Cedersund & Nord 2017, 1–

8; Lehto ym. 2017, 21.) Tutkimukseni tulosten mukaan näyttää siltä, että 

lähihoitajaopiskelijoiden näkemykset fyysisen toimintakyvyn tukemisesta olivat 

samansuuntaisia kuin asukkaiden käsitykset fyysisen toimintakyvyn tukemisen 

menetelmistä. Sen sijaan valmiiden hoitajien menetelmät olivat pääasiassa asukkaan 

tukemista päivittäisten toimien osalta. Toisaalta vaikka lähihoitajaopiskelijat toivat esille 

monipuolisesti käsitteitä, joilla ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä voitaisiin tukea, niin 

käytännön toteutukseen oli vain vähän ehdotuksia. Opiskelijan voi olla vaikea oppia 

teoriatiedon soveltamista käytäntöön pelkästään työtä tekemällä (vrt. Billet 2016, 127). 

Työtaitojen oppimisessa tarvitaan teoreettisen, käytännön ja itsearviointitaitojen 

kokonaisuuden hallintaa (Virtanen & Tynjälä 2008, 3; Tynjälä 2011, 85–86; Tynjälä, 

Häkkinen & Hämäläinen 2014, 3; Evans ym. 2006, 23). Myös Sosiaali- ja terveysministeriö 

(2017) painottaa, että iäkkäiden palveluiden suunnittelussa tulee kehittää iäkkäiden 

kuntoutusta ja varmistaa henkilöstön osaaminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 13–

20). Tällä alueella koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyö vaatisi kehittämistä, jotta 
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opiskelija oppisi toteuttamaan käytännössä iäkkään asukkaan fyysisen toimintakyvyn 

tukemisen menetelmiä. 

Suurimpana esteenä fyysisen toimintakyvyn tukemiselle nähtiin työhön liittyvien 

resurssien puutteet. Opiskelijat tukisivat asukkaiden fyysistä toimintakykyä monipuolisesti, 

mikäli siihen olisi mahdollisuus. Järnströmin (2011, 174) tutkimuksessa iäkkäät asukkaat 

toivoivat mahdollisuutta päästä ulkoilemaan, johon oli mahdollisuus harvoin (Järnström 

2011, 174). Myös Räsäsen (2017, 126–129) tutkimuksessa todetaan, että asukkaiden 

mahdollisuudet osallistua ulkoiluun tai viriketoimintoihin olivat hyvin vähäisiä.  Toisaalta 

työpäivän aikana hoitajille jäi omaa aikaa enemmän kuin esimerkiksi asiakkaan 

toimintakyvyn edistämiseen. (Räsänen 2017, 126–129.)  Suomessa laitoshoidon 

hoitajamitoitus oli alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä on johtanut siihen, ettei 

hoitajilla ole mahdollisuuksia ottaa huomioon asukkaiden yksilöllisiä tarpeita tai huolehtia 

ulkoilusta. (Kröger ym. 2018, 21–43, 68, 80–81.) Toisaalta hoitotyössä koettu kiire oli 

Vehkon ym. (2018, 68–69) mukaan yhteydessä johtamiseen ja työn organisointiin (Vehko 

ym. 2018, 68–69). Jokaisella työpaikalla on omanlainen työkulttuuri ja toimintatavat. 

(Tynjälä, Häkkinen & Hämäläinen 2014, 4; Virtanen, Tynjälä, Collin 2009, 155–156). 

Opiskelijan oppimiseen vaikuttaa työpaikan sosiaalinen ja fyysinen ympäristö (Billet 2016, 

125-126; Tynjälä, Häkkinen & Hämäläinen 2014, 3; Evans ym. 2006, 16; Eraut 2004, 201). 

Tutkimukseni mukaan resurssien puute koettiin keskeiseksi esteeksi sille, ettei hoitaja voinut 

tukea asukkaan fyysistä toimintakykyä. Tällä alueella tarvitaan kehittämistyötä ja lisää 

tutkimusta. Opiskelija on oppimassa työelämässä ja oppii asenteet ja toimintatavat 

työelämän toimintaympäristössä.  

 

(2) Tulevaisuuden osaamiseen liittyvät teemat 

 

Tulevaisuuden osaamiseen liittyviä teemoja esiintyi molempien ryhmien vastaajien 

kertomuksissa yksittäisinä tai harvoina asioina. Tällaisia teemoja olivat laaja-alainen käsitys 

fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä, moniammatillisuus hoitotyössä, 

maahanmuuttajat hoitotyössä, vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja oppilaitoksen ja 

opiskelijan roolit.   

Opiskelijoiden kertomuksissa laaja-alaisesti fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavia 

asioita olivat liikunnan ja kuntouttavan työotteen lisäksi ravitsemus, lääkehoito, apuvälineet, 

ja teknologia. Kertomuksissa tuotiin esille ravitsemuksen merkitys ikääntyneen fyysiseen 

toimintakykyyn. Hyvällä ravitsemuksella on yhteyttä iäkkään asukkaan toimintakykyyn ja 
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terveyteen (Kivelä & Vaapio 2011, 29–30). Lääkehoito mainittiin kertomuksissa. Lääkkeiden 

aiheuttamia haittoja ovat sekavuus, kaatuminen, väsyminen, jäykkyys ja erilaiset käytös- ja 

sekavuushäiriöt (Colliander & Ruoppila 2018, 35–36; Kivelä & Vaapio 2011, 69–70). 

Opiskelijoiden kertomuksissa apuvälineet ja teknologia voisivat tukea iäkkäiden asukkaiden 

fyysistä toimintakykyä. Tarkoituksenmukaiset apuvälineet mahdollistavat asukkaiden 

turvallisen liikkumisen ja ovat yhteydessä myös hoitajan ergonomiseen työskentelyyn 

(Vähäkangas 2010, 84). Myös Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa (2017, 26–

27) todetaan, että automatisaatiota ja robotiikkaa tulee kehittää. Hoitotyön kuormitusta 

voidaan vähentää käyttämällä asiakkaiden siirtämiseen tai asiakkaan oman liikkumisen 

tukena robotteja. Robottien avulla voidaan tukea ikääntyneen toimintakykyä laaja-alaisesti 

vaikuttamalla esimerkiksi niiden avulla asiakkaan omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 26–27.)  

Moniammatillisuus näkyi hyvin vähän opiskelijoiden kertomuksissa. 

Moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvät yhteistyökumppanit olivat fysioterapeutti ja 

toimintaterapeutti. Kertomuksissa ei selvinnyt, millaista yhteistyötä olisi mahdollista tehdä 

näiden henkilöiden kanssa. Moniammatillinen työskentely on tärkeää ja jo 

koulutusvaiheessa tulisi opetuksen suunnittelussa huomioida moniammatilliseen 

työskentelyyn oppiminen. Opetuksessa tulisi suunnitella kokonaisuuksia eri toimialojen ja 

ammattiryhmien välille. Tällainen valmentaisi opiskelijoita yhteistyöhön sosiaali- ja 

terveysalalla ja edistäisi moniammatillista työskentelyä. (Kangasniemi ym. 2018, 76.) 

Yksittäisen vastaajan kertomuksessa maahanmuuttajatausta ja epävarmuus 

tulevaisuudesta vaikuttivat hoitajan motivaatioon ja työyhteisön toimintaan heikentävästi. 

Koivuniemen (2012, 4) mukaan maahanmuuttajataustaisen työskentelyyn sosiaali- ja 

terveysalalla liittyy monenlaisia haasteita, kuten asioiden ymmärtämiseen ja 

sukupuolirooleihin- ja aikakäsityksiin liittyviä asioita. Potilasturvallisuuden takaamiseksi 

hoitajilla tulee olla riittävä kieli- ja ammattitaito. (Koivuniemi 2012, 4.) Toisaalta 

maahanmuuttajataustainen hoitaja nähtiin työyhteisössä rikkautena (Koivuniemi 2012, 40–

41). Erilaiset ulkoiset tekijät, kuten henkilön taloudellinen tai perhetilanne voivat vaikuttaa 

haitallisesti työelämässä oppimiseen (Evans ym. 2006, 86). 

Vuorovaikutukseen liittyvää kuvailua oli kertomuksissa vähän. Opiskelijoiden 

kertomuksissa asukas oli hoitajan työn kohde. Hoitajan toimintatapa oli yhteydessä siihen, 

miten asukas sai tarvitsemaansa apua. Myös Arolaakson ja Tervaskanto-Mäentaustan 

(2017, 295–297) tutkimuksessa hoitajat näkivät asukkaan hoidon kohteena ja hoitajan 

tehtävänä oli toimia hoidon antajana (Arolaakso &Tervaskanto–Mäentausta 2017, 295–
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297).  Kuitenkin palveluasumisessa olevien iäkkäiden asukkaiden tulisi olla yhteiskunnan 

täysivaltaisia jäseniä ja heillä tulisi olla oikeus päättää omaan elämään liittyvistä asioista 

(Hussi, Mäkiniemi & Vauramo 2017, 76; Mahrs Träff, Cedesrsund & Nord 2017, 2).  Pia 

Vähäkangas (2010, 91–93) toteaa, että tulevaisuudessa lähihoitajat tarvitsevat lisää 

kuntoutukseen liittyvää osaamista toimiessaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 

asiakkaiden kanssa. Hoitajan tulee työskennellä terveys- ja voimavaralähtöisesti ja tukea 

asukkaiden kuntoutumista. Osastonhoitajat painottavat, että kuntouttavan hoitotyön 

toteuttamiseen tarvitaan riittävä henkilöstö, mutta tärkeämpää on henkilöstön osaaminen 

toimia kuntouttavan hoitotyön mukaisesti. (Vähäkangas 2010, 91–93.) Lähihoitaja tarvitsee 

työssään monipuolista osaamista vanhustyöhön ja henkilökunnan asenteet ikääntyneitä 

kohtaan ovat merkityksellisessä roolissa (Kivelä & Vaapio 2011, 224–225). Vähäkankaan 

(2010, 78–92) väitöstutkimuksessa saatiin selville, että hoitaja tukisi asukkaan aktiivisuutta, 

mikäli hoitaja uskoo asiakkaansa kuntoutumismahdollisuuksiin. Toisaalta on saatu tuloksia, 

että vaikka laitoshoidossa olevan asukkaan toimintakyky on ollut keskivaikeasti heikentynyt, 

niin se voi vielä parantua, mikäli asukkaan fyysistä toimintakykyä tuetaan. (Vähäkangas 

2010, 78–92.) Hoitajilla voi olla myös asenteita ja stereotypioita iäkkäiden asukkaiden 

kohtaamiseen liittyen. Hoitaja suhtautuu iäkkääseen asukkaaseen siten, että ajattelee 

asukkaan olevan vanha, heikko ja sairas. Tästä syystä asukas ei halua tai voi olla fyysisesti 

aktiivinen. (Träff, Cedersund & Nord 2017, 8–9.) Kangasniemen ym. (2018, 43–44) 

tutkimuksessa ammattilaiset toivat esille hoitajien asenteet yhtenä haittaavana tekijänä 

asiakkaiden kanssa (Kangasniemi ym. 2018, 43–44. Opiskelija on oppimassa työelämässä 

ja omaksuu sosiaalisessa ympäristössä toimintatavat ikääntyneen asukkaan kohtaamiseen.  

 Molempien vastaajaryhmien kertomuksissa oppilaitoksen ja opiskelijan rooli oli 

vähäinen, kun oltiin oppimassa ikääntyneiden fyysiseen toimintakyvyn tukemiseen liittyviä 

asioita. Oppimista tapahtuu työtä tekemällä ja osallistumalla työyhteisön toimintaan (Billet 

2016, 125; Evans ym. 2006, 28). Työelämässä oppimiseen liittyy haasteita. Työtä tekemällä 

oppiminen voi johtaa vääränlaisten menetelmien käyttöön. Oppijan kokemuksilla ja näiden 

kokemusten arvioinnilla on merkitystä, kun ollaan oppimassa terveydenhuollon 

toimintaympäristössä (Billet 2016, 126–127). Opiskelijat eivät tuoneet kertomuksissaan 

esille ohjausosaamiseen liittyviä tarpeita tai vuorovaikutukseen liittyviä haasteita. Kuitenkin 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat lisää ohjausosaamista asiakastyöhön ja 

osaamista kohdata asiakkaat kokonaisvaltaisesti. Asiakaslähtöisyys on tärkeä toimintatapa 

sosiaali- ja terveysalalla, mutta työntekijöiden asenteet saattoivat estää sen toteutumisen 

käytännön työssä. (Kangasniemi ym. 2018, 43-44.) Oppilaitos mainittiin kahdessa 
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kertomuksessa arviointitehtävään liittyen. Opetushallituksen (2014, 6–7) ohjeistuksessa 

opiskelijan osaamista arvioidaan siten, että verrataan opiskelijan osaamista tutkinnon 

perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Opiskelijan tulee hallita 

tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset. Opiskelijan arvioinnista päättävät 

opettaja ja työelämän edustaja. (Opetushallitus 2014, 6–7.) Työpaikoilla ei ole välttämättä 

riittävästi aikaa opiskelijoiden ohjaamiseen. Lisäksi työpaikoilla koetaan, ettei 

oppilaitoksesta saada riittävästi tukea opiskelijan ohjaamiseen. Tämän yhteistyön 

kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii myös työelämän ja oppilaitoksen roolien 

selkiinnyttämistä. (Airila, Mattila-Holappa. Kurki & Nykänen 2019, 30–36.) Ammatillisen 

koulutuksen opiskelijat odottavat saavansa opettajaltaan ohjausta sekä substanssiin 

liittyvää opetusta (Tapani & Salonen 2019, 54–55). Toisaalta opettajat ovat kokeneet 

työelämän ja oppilaitoksen yhteistyön kehittämisen esteenä resurssien puutteet. Opettajalla 

on kuitenkin pedagogista osaamista, jota tarvitaan työelämässä oppimisen prosessissa. 

(Lehtonen, Rintala, Pylväs & Nokelainen 2018, 24.) Opiskelijoiden näkökulma osaamisen 

kehittämiseen oli osittain samansuuntainen kuin Valtioneuvoston optimoidussa sote-

ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistuksessa (Kangasniemi 2018, 68) tuodaan esille. 

 

(3) Ikääntyneiden hyvän hoidon ympäristöön ja hyvän hoidon edellytyksiin liittyvät teemat 

 

Hyvän hoidon ympäristöön ja hyvän hoidon edellytyksiin muodostui opiskelijoiden 

kertomusten pohjalta teemoja. Ensimmäisessä teemassa käsiteltiin tilanteita, joissa hoitajilla 

olisi aikaa tehdä työ hyvin. Toinen teema muodostui hoitajan toimintatavasta. Kolmas teema 

käsitteli hoitajien työtä, työn arvostusta ja palkkausta. Neljäs teema oli opiskelijan 

teoreettinen osaaminen. Viides teema selvitti opiskelijan työelämässä oppimista.  

Ikääntyneiden hyvän hoidon ympäristö ja hyvän hoidon edellytykset olivat opiskelijoiden 

kertomusten mukaan vahvasti yhteydessä työhön annettuihin resursseihin, jolloin hoitajilla 

olisi aikaa tehdä työ hyvin. Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky paranisi, mikäli hoitajilla olisi 

enemmän aikaa käyttää kuntouttavan hoitotyön menetelmää, asukkaille olisi mahdollista 

tarjota enemmän viriketoimintaa ja kannustaa liikkumaan. Lisäksi voitaisiin huolehtia muista 

fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä, kuten ravitsemuksesta ja lääkehoidosta. 

Asukkaille olisi myös mahdollista järjestää yhteistä toimintaa, joka tukisi fyysistä 

toimintakykyä. Opiskelijoiden kertomuksissa resurssit olivat hyvin keskeisessä 

merkityksessä. Mikäli niitä olisi, olisi mahdollista edistää ikääntyneen fyysistä toimintakykyä 

ja mikäli niitä ei ole, niin hoitajilla ei olisi mahdollisuutta kuin suorittaa välttämätön 
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perushoito. Opiskelijoiden kertomuksissa toimintatapa asukkaiden kanssa oli 

hoitajalähtöistä. Lähihoitajaopiskelijoiden kertomuksissa puhuttiin hoitajan työstä ja työhön 

liittyvistä päätöksistä, joilla oli vaikutusta iäkkäiden asukkaiden päivittäiseen elämään ja 

heidän hyvän hoidon toimintaympäristöön. Hyvän hoidon ympäristöä määrittelivät 

kertomuksissa vain opiskelijat. Asukkaiden tai heidän omaisten ääntä ei kertomuksissa 

kuulunut. Kuitenkin hyvällä yhteistyöllä ikääntyvien omaisten kanssa voidaan tukea 

ikääntyneen hyvän hoidon kehittämistä (Kivelä & Vaapio 2011, 207). Sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiantuntijat pitivät tärkeänä yhteistyön tekemistä asiakkaan ja potilaan 

läheisverkoston kanssa (Kangasniemi ym. 2018, 56; myös Kivelä & Vaapio 2011, 234–235). 

Liikunnan tavoitteet tulisi suunnitella yhdessä asukkaan ja hänen läheisten kanssa 

(Karvinen 2008, 75). Valmiiden hoitajien toimintatapa liittyy laitosmaisen yksikön 

hoitokulttuuriin (Mahrs Träff, Cedersund & Nord 2017, 1–9). Perinteinen hoitokulttuuri 

saattaa toimia asukasta passivoina käytäntönä, jossa asioita tehdään asukkaan puolesta 

(Karvinen 2008, 73–74). Tutkimukseni pohjalta työn organisointi ja kehittäminen 

yhteistyössä omaisten ja asiakkaan kanssa saattaisi antaa uudenlaisia mahdollisuuksia 

fyysisen toimintakyvyn tukemiselle. Lisäksi hoitotoimenpiteiden lomassa voidaan ohjata 

liikuntaan liittyviä harjoitteita, kuten tuolilta ylösnousua (Karvinen 2008, 71–72).  

Opiskelijoiden kertomuksissa palkkaus ja työn arvostus ei ollut keskeinen asia, joka 

olisi vaikuttanut asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. Palkkaus mainittiin yhden 

opiskelijan kertomuksessa tekijänä, joka motivoisi työn tekemiseen. Toisaalta työkuorma, 

joka johtuu liian vähäisestä henkilökuntamitoituksesta saattaa johtaa hoitajien uupumiseen 

ja sairastumisiin. Suomessa henkilömitoitus laitoshoidossa sekä aamu- että iltavuoroissa on 

pienempi kuin muissa Pohjoismaissa (Kröger ym. 2018, 29). Hoitajat kokevat työkuorman 

Suomessa korkeammaksi kuin muissa Pohjoismaissa. (Kröger, Van Aerschot & 

Puthenparambil 2018, 29, 35.) Henkinen ja fyysinen kuormittuminen laitoshoidon 

henkilökunnan keskuudessa oli hyvin yleistä kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi laitoshoidon 

hoitaja kokivat, että työnjohdon puolelta epäluottamus ja työn kontrollointi oli lisääntynyt 

kymmenessä vuodessa. Laitoshoidossa toimivat hoitajat kokivat, että heidän tekemää työtä 

ei arvosteta. Erityisesti hoitajat ajattelivat, etteivät virkamiehet ja poliitikot arvosta heidän 

tekemää työtä. Arvostusta hoitajat kokivat saavansa asiakkailta, työtovereilta ja jonkin 

verran esimiehiltään. Laitoshoidon hoitajat olivat myös huolissaan palkkauksestaan. 

(Kröger, Van Aerschot & Puthenparambil 2018, 59, 69, 75.) Leinon (2009, 78) mukaan 

kotihoidossa toimivien hoitajien työhön liittyvä palkkaus ei näyttänyt suoranaisesti lisäävän 
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motivaatiota työhön, mutta toisaalta hyvän palkkauksen ajateltiin olevan yhteydessä siihen, 

että tehtyä työtä arvostettaisiin (Leino 2009, 78). 

 Opiskelijoiden teoreettinen tieto tuki opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia 

ikääntyneiden hyvinvointia edistävästi laitosmaisessa ympäristössä. Opiskelijoiden 

teoreettinen osaaminen näkyi kertomuksissa käytetyissä käsitteissä. Toisaalta teoreettiseen 

osaamiseen ei opiskelijoiden mielestä tarvittu lisää opetusta tai osaamista. Vain yksi 

vastaaja oli sitä mieltä, että oppilaitoksessa voitaisiin opettaa lisää fyysisen toimintakyvyn 

tukemiseen liittyviä kokonaisuuksia. Opiskelijat käyttivät kertomuksissaan sellaisia 

käsitteitä, kuten kuntoutus, kuntouttava työote ja terveysliikunta. Näitä käsitteitä ei 

kuitenkaan selitetty tarkemmin. Opiskelijalla tulee olla hyvä teoriapohja työtehtävien 

suorittamiseen. Tämä vaatii laaja-alaisesti teoreettisen, käytännön ja itsearviointaitojen 

yhdistämistä. (Virtanen & Tynjälä 2008, 3; Tynjälä 2010, 85–86: Tynjälä, Häkkinen & 

Hämäläinen 2014, 3: Evans ym. 2006, 23.)  

Opiskelijat toivat vastauksissaan esille, että opiskelijan työelämäjakso hyödyntää 

työpaikkaa. Varsinaisesti työssäoppimiseen opiskelijat liittivät kertomuksissaan hyvin vähän 

asioita. Vain yksi vastaaja toi esille, että oli saanut hyvää ohjausta. Toisaalta tätä ei selvitetty 

tarkemmin. Työssäoppimiseen vaikutti yhden vastaajan mukaan myös opiskelijan 

kulttuuritausta. Kulttuuritausta vaikeutti yhteistyön tekemistä tiimissä. Työelämän tieto on 

syntynyt historiallisen tiedon pohjalta ja siihen vaikuttavat kulttuuriin liittyvät tekijät (Billet 

2016, 126). Vaikka työelämä tarjoaa autenttisen oppimisympäristön, niin opiskelijan 

oppimiseen vaikuttavat myös työpaikan sosiaalinen ja fyysinen ympäristö (Billet 2016, 125–

126; Tynjälä, Häkkinen & Hämäläinen 2014, 3; Evans ym. 2006, 16; Eraut 2014, 201). 

Työyhteisössä opiskelija oppii työyhteisön arvot, asenteet ja ongelmanratkaisutaidot 

(Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 5; Evans ym. 2006, 28).  Työelämässä oppimiseen liittyy 

myös haasteita. Työtä tekemällä oppiminen voi johtaa vääränlaisten menetelmien käyttöön. 

(Billet 2016, 127.)  

Yhteenvetona tämän tutkimuksen tuloksista voi todeta, että opiskelijoilla on teoreettista 

osaamista iäkkään asukkaan fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyen, mutta käytännön 

toteutus on puutteellista. Työelämässä oppimisessa on keskeistä yhdistää teoreettinen tieto 

käytäntöön. Tämän aineiston pohjalta näyttää siltä, että opiskelija on omaksunut työelämän 

käytännöt ja toimintatavat. Opiskelijat tietävät teoreettisesti fyysisen toimintakyvyn 

toteuttamiseen liittyviä menetelmiä, mutta eivät osanneet käyttää niitä työssään. Oman 

oppimisen itsearvioinnin osuus puuttui opiskelijoiden kertomuksista. Opiskelijat eivät 

kokeneet tarvitsevansa lisää opetusta fyysisen toimintakyvyn tukemiseen tai lisää ohjausta 
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sen toteutukseen työelämässä. Resurssien puute koettiin keskeiseksi esteeksi tai 

edellytykseksi toteuttaa fyysiseen toimintakykyyn liittyvää toimintaa.  Oppiminen sosiaali- ja 

terveysalalla on monimutkainen prosessi. Keskeisessä roolissa on ikääntynyt asiakas ja 

hänen läheisensä. Itsestään selvyytenä kertomuksissa tuotiin esille asiakkaan kohtaaminen 

hoitajalähtöisesti.  Se, millaisen hyvän hoidon ympäristön työpaikka ja oppilaitos voisivat 

kehittää asiakkaalle, jossa huomioidaan hänen fyysinen toimintakyky, on vielä työn alla. 

Opiskelijan tukeminen oman oppimisen arviointiin ja teoreettisen tiedon yhdistämiseen 

käytännön työhön vaatii yhteistä kehittämistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä. 

Keskeistä on luoda yhteinen käsitys iäkkään asukkaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta. 

Seuraavaksi pohdin tulosten merkitystä koulutuksen kehittämisen valossa sekä tuon esille 

jatkotutkimukseen liittyviä näkökulmia. 

6.2 Pohdinta 

 

Ammatillinen koulutus on ollut suurien muutosten kohteena viime vuosina. Erityisesti 

ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulutus on siirtynyt yhä enemmän työpaikoille ja 

koulutuksen järjestäjät velvoitettiin tekemään tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa 

(Virtanen, Tynjälä & Collin 2009, 154).  Suomi ikääntyy nopeasti ja elinkaaren 

loppuvaiheessa väestön palveluasuminen ja laitoshoidon tarve kasvaa (Kauppi, Määttänen, 

Salminen ja Valkonen 2015, 16–17). Kotihoidon kehittäminen on tällä hetkellä ajankohtainen 

teema. Kuitenkin elämänkaaren loppuvaiheessa tarvitaan usein tehostetumpaa hoitoa ja 

kuntoutusta laitosmaisissa asumisyksiköissä. Työni ammatillisena opettajana on 

mahdollistanut työskentelyn opiskelijoiden ohjaajana työelämässä ikääntyneiden asumisen 

yksiköissä. Näiden kokemusten ja opiskelijoiden oppimiseen liittyvien opetuskeskustelujen 

pohjalta päädyin tämän aiheen valintaan.  

Eläytymismenetelmän kautta voidaan saada opiskelijoiden ääni kuuluville ja 

mahdollisesti esille sellaista tietoa, jota ei muuten olisi mahdollista saada selville. Tämä tieto 

voi olla sellaista, jota ei ole tullut ajatelleeksi. Näiden vastaajien kertomusten pohjalta 

voidaan saada tietoa koulutuksen kehittämisen tueksi. (vrt. Eskola 1997, 28). Opiskelijoiden 

kertomuksissa ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen vaikutti edistävästi se, että 

opiskelijoilla oli tietoa toimintakyvyn eri osa-alueista ja monipuolisista menetelmistä fyysisen 

toimintakyvyn tukemiseen liittyen. Opiskelijoiden näkemys toimintakyvystä oli laaja-alainen. 
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Opiskelijoiden mukaan keskeiset fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ovat 

kuntouttavan hoitotyön menetelmät ja asukkaan ohjaaminen liikuntaan. Vaikka opiskelijat 

osasivat selvittää kertomuksissaan monipuolisesti menetelmiä fyysisen toimintakyvyn 

tukemiseen, niin konkreettiset toimintatavat menetelmien toteuttamiseen olivat vähäisiä. 

Opiskelija on valmistumassa ammattiin, jossa tarvitaan useiden suositusten (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017,10; vanhuspalvelulaki 2012) pohjalta osaamista laitosmaisen tai 

tehostetun palveluasumisen asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. Opiskelijoilla, 

hoitajilla ja asukkailla oli erilainen käsitys siitä, mitä ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn 

tukeminen ikääntyneiden asukkaiden kohdalla tarkoittaa. Yhteinen käsitys toimintakyvystä 

ja sen arvioinnista luo pohjan yhteisille työmenetelmille (Arolaakso & Tervaskanto-

Mäentausta 2017, 295–297; Mahrs, Träff, Cedersund & Nord 2017, 2).  

Opiskelijat olivat osanneet tarkastella fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tekijöitä 

laajemmin kuin vain kuntouttavan hoitotyön tai liikunnan toteutuksen pohjalta. 

Tulevaisuuden osaamiseen opiskelijat olivat yhdistäneet lääkehoidon, ravitsemuksen, 

apuvälineet ja teknologian. Hoitotyön ympäristöön liittyviä tekijöitä mainittiin yksittäisinä 

asioita, kuten moniammatillisuus ja maahanmuuttajat hoitotyössä.  Toisaalta 

opiskelijoiden kertomuksista puuttui keskeisiä asioita, joita tulisi kehittää sosiaali–ja 

terveysalalla. Näitä alueita ovat asiakaslähtöisen työotteen kehittäminen, 

vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja kuntouttavan ja voimavaralähtöisen työotteen 

kehittäminen ja yhteistyön parantaminen asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. 

(Kangasniemi 2018, 56.)  

Lähihoitajaopiskelijoiden kertomuksissa oppilaitoksen tai opettajan rooli ammattiin 

oppimisessa jäivät hyvin vähäiseksi. Oppilaitos mainittiin kahdessa kertomuksessa 

arviointitehtävään liittyen. Tämä on mielestäni merkittävä asia, kun ajatellaan koulutuksen 

kehittämistä. Tässä tutkimuksessa lähihoitajaopiskelijat eivät tuoneet esille opettajan roolia 

oppimisen edistämisessä. Opetushallitus (2014, 6) on ohjeistanut, että opiskelijan 

saavuttamaa osaamista verrataan tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin ja 

osaamistavoitteisiin. Opiskelijan tulee hallita tutkinnon perusteissa määritellyt 

ammattitaitovaatimukset. (Opetushallitus 2014, 6.) Terveys-, sosiaali- ja liikunta-alan 

peruskoulutukseen ei välttämättä sisälly riittävästi ikääntyneiden liikunnan toteuttamiseen 

liittyvää tietoa. Tätä puutetta tulisi korjata esimerkiksi täydennyskoulutuksilla. (Vuori 2008, 

99–101.)  Opiskelijan arvioinnista päättävät opettaja ja työelämän edustaja (Opetushallitus 

2014, 7). Työpaikat eivät välttämättä saa riittävästi tukea oppilaitoksilta opiskelijoiden 

ohjaamiseen liittyen. Erityisesti työpaikoilla tarvittaisiin yhteistyötä opiskelijoiden yksilöllisten 
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tarpeiden selvittämiseen liittyen. (Airila, Mattila-Holappa, Kurki & Nykänen 2019, 38–40.) 

Toisaalta Tapanin ja Salosen (2019, 54–55) mukaan opiskelijoiden myönteiseen 

oppimiskokemukseen vaikutti ammatillinen opettaja ja hänen toiminta. Opettaja varmistaa, 

että opiskelija saa riittävästi ohjausta ja oppiminen etenee. Opettaja toimii myös 

ammattialaan liittyvänä asiantuntijana. (Tapani & Salonen 2019, 54–55.) Opettajalla on 

ohjeistuksen mukaan merkittävä rooli opiskelijan työelämässä oppimisen jaksolla. Tätä 

opettajan roolia oppimisen ohjaajana ja mahdollisuutta olla työelämässä tulisi mielestäni 

selvittää tarkemmin.  

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tulisi varmistaa, että opettajilla on 

riittävästi substanssiin liittyvää osaamista sekä pedagogista taitoa suunnitella, toteuttaa ja 

arvioida sekä ennakoida koulutuksen kehittämistä (Kangasniemi ym. 2018, 75–77). 

Opiskelijoita ohjaavien opettajien asenteilla on merkitystä erityisesti ikääntyneen kanssa 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen (Kivelä & Vaapio 2011, 224–225). Opiskelijat eivät tuoneet 

kehittämisajatuksia työssä oppimiseen, eivätkä saamaansa ohjaukseen. Tämä opiskelijan 

oppimiseen liittyvä prosessi jäi mietityttämään minua. Tässä tutkimuksessa näytti siltä, että 

opiskelija tarvitsee lisää ohjausta ikääntyneiden asukkaiden fyysisen toimintakyvyn 

tukemiseen liittyviin taitoihin. Opiskelijoiden kertomusten pohjalta muodostui ristiriitainen 

kuva siitä, miten laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen paikoissa edistetään tai 

ylläpidetään ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä ja miten opiskelija oppii valmiuksia tähän 

työssä oppimisen kautta. Opiskelijat eivät maininneet ohjaajan ja opettajan kanssa käytyjä 

yhteisiä keskusteluita, joiden kautta on tarkoitus tukea opiskelijan itsearviointitaitoja ja luoda 

yhteistä käsitystä jaksoon liittyvistä tavoitteista. 

Opiskelijoiden kertomuksissa ikääntyneiden hyvän hoidon ympäristö mahdollistuisi, 

mikäli työhön olisi enemmän resursseja. Resursseihin katsottiin kuuluvan ajan, hoitajien 

määrän ja hoitajamitoituksen. Yhdessäkään vastauksessa ei mietitty työelämän 

toimintatapoihin tai työn organisointiin liittyviä kehittämishaasteita. Tämä on mielestäni 

yllättävä tulos.  Resurssien puute koettiin esteeksi sille, ettei työtä voitu suorittaa 

asiakkaiden tarpeita ja toiveita huomioiden. Erityisesti resurssien puute esti opiskelijoita 

toimimaan kuntouttavan työotteen mukaisesti tai ohjaamaan asukkaita 

liikuntaharrastuksissa. Resurssien puute vaikutti myös siihen, että asukas jäisi vuoteeseen 

makaamaan tai istumaan tuoliin, koska hoitajilla ei ollut aikaa muuhun. Muut asukkaiden 

perushoitoon liittyvät tehtävät jäisivät tekemättä resurssien puutteiden takia, kuten 

asukkaiden syöttäminen. Räsäsen (2011, 172) tutkimuksen tulos osoitti, että myös 

niukemmilla resursseilla voidaan onnistua toteuttamaan hyvää hoitoa. Hoitajien hyvillä 
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vuorovaikutustaidoilla oli merkitystä asiakkaan tyytyväisyyteen. Asukkaan kunnioittava 

kohtaaminen ei vaadi lisäresursseja. (Räsänen 2011, 172.)  Toisaalta johtamisella 

katsotaan olevan keskeinen rooli, kun kehitetään laitoshoidon toimintaa (Räsänen 2011, 

182–183).  

Hyvän hoidon ympäristöä määrittelivät vain opiskelijat. Asukkaiden tai heidän omaisten 

ääntä ei kertomuksissa kuulunut. Opiskelijat eivät tuoneet esille ohjausosaamiseen liittyviä 

tarpeita tai vuorovaikutukseen liittyviä haasteita. Kuitenkin Sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaiset tarvitsevat Kangasniemen ym. (20, 43) mukaan lisää ohjausosaamista 

asiakastyöhön ja osaamista kohdata asiakkaat kokonaisvaltaisesti. Asiakaslähtöisyys on 

tärkeä toimintatapa sosiaali- ja terveysalalla, mutta työntekijöiden asenteet saattavat estää 

sen toteutumisen käytännön työssä. (Kangasniemi ym. 2018, 43–44).  

Tutkimuksessani arvioitiin vain pientä osaa laitoshoitoon tai tehostettuun 

palveluasumiseen liittyvää toimintaa. Opiskelijoiden kertomusten kautta sain kuitenkin 

laajemman kuvan ikääntyneiden laitosmaisen ja tehostetun palveluasumisen 

toimintaympäristöstä, jossa opiskelijat olivat oppimassa omaan ammattiin liittyviä tietoja ja 

taitoja. Jäin miettimään opiskelijan roolia työelämässä oppijana. Oliko opiskelija oppinut 

tietyt työtehtävät työpaikalla, eikä kokenut tarvitsevansa lisää osaamista esimerkiksi 

asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemisen osalta. Toisaalta oppijan kokemukset ja se 

miten hän käsittelee kokemuksiaan, ovat keskeisessä roolissa, kun muodostetaan tietoa ja 

opitaan terveydenhuollon ympäristössä (Billet 2016, 126). Opiskelijoiden kertomuksissa ei 

näkynyt tätä oppimisprosessia ja omaan työhön liittyvää itsearviointia. Vain yksi vastaaja toi 

esille kehittämisajatuksia asukkaiden fyysisen toimintakyvyn edistämiseen. Jäin miettimään 

sitä, etteivät opiskelijat kyseenalaistaneet ajatusta resurssien vaikutuksesta työn 

tekemiseen asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Julkisuudessa vallitseva näkemys siitä, että 

hoitotyössä on liian vähän resursseja, saattoi heijastua opiskelijoiden kertomuksiin. 

Yhdessäkään kertomuksessa ei pohdittu sitä, onko hoitotyössä osaamista tukea asukkaiden 

fyysistä toimintakykyä asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti.  

Yhteenvetona tutkimukseni tuloksista koulutuksen järjestäjän ja työelämän 

yhteistyöhön liittyvien prosessien kehittäminen näyttää olevan alullaan. Työelämän hoitajilla 

tulee olla riittävästi osaamista iäkkäiden asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemisen 

menetelmistä, jolloin he voivat perehdyttää myös opiskelijoita tähän toimintatapaan. 

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on varmistaa, että opiskelijan oppimisprosessi toteutuu 

tutkinnon perusteiden tavoitteiden pohjalta. Opiskelijalla tulee olla osaamista työskennellä 

ikääntyneiden palveluiden laatusuositusten mukaisesti ja kehittää vanhustyötä, tukea ja 
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ohjata vanhuksia päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavaa työotetta käyttäen ja motivoida ja 

ohjata vanhuksia liikuntaan ja lihaskunnon ylläpitämiseen. (Opetushallitus 2014.) 

Lähihoitajaopiskelija oppii sosiaalisessa ympäristössä toimintatapoja ikääntyneiden 

fyysiseen toimintakyvyn tukemiseen. Koulutuksen siirtyessä työelämään, ovat työpaikalla 

olevan ohjaajan ja pedagogisista käytännöistä vastaavan opettajan roolit muuttuneet. 

Molemmat tarvitsevat vahvaa vanhustyöhön liittyvää osaamista. Kurtti ja Meriläinen (2017) 

painottavat, että sosiaali- ja terveysalalla toimivilla tulee olla hyvät taidot ohjata potilaita ja 

asiakkaita. Terveydenhuollon toimintatavat uudistuvat ja asiakkaan rooli korostuu hoidon 

suunnittelussa. (Kurtti & Meriläinen 2017.) Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisella tulee olla 

sekä substanssiosaamista mutta myös taitoa kohdata asiakkaita ja tunnistaa heidän 

tarpeitaan. Yksittäisten taitojen lisäksi ammattilaisen tulee hallita suuria kokonaisuuksia ja 

kyetä tekemään yhteistyötä eri ammattialan edustajien kanssa. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2019a, 18, 26–27; Kangasniemi ym. 2018, 65–68.) 

 Uusissa tutkinnon perusteissa (1.1.2018) näkyvät toimintakyvyn tukemiseen liittyvät 

tavoitteet selvemmin. Vanhustyön osaamisalan nimi on muutettu ikääntyvien hoidon ja 

kuntoutumisen osaamisalaksi (145 osaamispistettä).  Pakollisissa ammatillisissa tutkinnon 

perusteissa suoritetaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvä tutkinnon osa (30 

osaamispistettä) ja ikääntyvien osallisuuden edistämisen tutkinnon osa (35 osaamispistettä) 

(Opetushallitus 2017.) Tutkinnon perusteissa käytetyt käsitteet voivat ohjata koulutuksen 

suunnittelua siten, että iäkkään henkilön toimintakyvyn tukeminen huomioidaan paremmin, 

mutta käytäntöjen muuttaminen vaatii kehittämistä yhteistyössä koulutuksen ja työelämän 

kanssa. Myös laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/ 2012) painotetaan iäkkäiden henkilöiden palveluiden 

kehittäminen. Palveluiden tulee tukea iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja mahdollistaa 

itsenäinen suoriutuminen ja antaa iäkkäälle henkilölle mahdollisuus vaikuttaa omien 

palveluiden sisältöön ja toteuttamistapaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013a, 3.)  

Ammattiin oppimisessa on tärkeää kehittää oppimiseen sellaisia muotoja, joissa 

voidaan yhdistää teoria, käytäntö ja itsearviointitaidot (Virtanen & Tynjälä 2008,3; Tynjälä 

2011, 85–86; Tynjälä, Häkkinen & Hämäläinen 2014, 3). Oppiminen työelämässä on 

kuitenkin tilannesidonnaista, jolloin voi olla vaikeaa hankkia uusia näkökulmia työhön tai 

ylittää rajoja, joiden kautta voisi syntyä uusia käytäntöjä tai uutta tietoa (Isopahkala–Bouret 

2013, 58–59; Evans ym. 2006, 16, 30). Osaamisperusteisuutta on myös kritisoitu. 

Osaamisperusteinen oppiminen pohjautuu behavioristiseen oppimiskäsitykseen. Tämä 

oppimiskäsitys pohjautuu ajatukseen, että suoritetaan jokin asia ja oppimista on tapahtunut, 
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kun lopputulos saavutetaan. (Isopahkala–Bouret 2013, 49–50; Evans ym. 2006, 137–139.) 

Jonkin taidon osaaminen rutiininomaisesti ei ole vielä asiantuntijuutta, vaan taitavaan 

osaamiseen tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja ja jatkuvaa arviointia siitä, onko käytetty 

menetelmä toimiva vai pitääkö menetelmää kehittää tai muuttaa (Palonen & Gruber 2010, 

49). Erityisesti hoitotyöhön liittyy monimutkaisia prosesseja, joiden arviointia ei voida tehdä 

yksittäisten toimenpiteiden kautta. (Evans ym. 2006, 137–139.) On tärkeää luoda 

käytäntöjä, jotka tukevat opiskelijan reflektointitaitoja ja asioiden käsitteellistämistä. 

(Virtanen & Tynjälä 2008,3; Tynjälä 2010, 85–86). Koulutuksen suunnittelussa tulee 

tulevaisuudessa selvittää, mitä osaamista työelämässä tarvitaan ja miten tätä osaamista 

voidaan hankkia. Opetusmenetelmät tulee valita siten, että tämän osaamisen hankkiminen 

on tehokasta. Sosiaali- ja terveysalalla asiakkaiden tarpeet ovat entistä monimuotoisempia, 

kuten muistisairaan hoito- ja kuntoutus, joten hoitaja tarvitsee työssään laaja-alaista 

näkemystä asiakkaan tilanteesta. (Kangasniemi ym. 2018, 66.)  

Tutkimuksen aineistona oli 27 lähihoitajaopiskelijaa, joten tulokset ovat suuntaa 

antavia. Toisaalta tutkimustulokset iäkkäiden asukkaiden fyysisen toimintakyvyn 

tukemisesta olivat samansuuntaisia kuin tulokset, joissa selvitettiin valmiiden hoitajien ja 

iäkkäiden asukkaiden käsityksiä fyysisen toimintakyvyn tukemisesta. 

Lähihoitajaopiskelijoilla näyttää olevan laaja-alainen kuva fyysisestä toimintakyvystä ja 

erilaisista menetelmistä, joilla iäkkään asukkaan fyysistä toimintakykyä voidaan tukea. 

Mielenkiintoinen haaste on miettiä, miten tämä teoreettinen tieto voitaisiin parhaiten muuttaa 

työelämän käytännöiksi. Tutkimusten mukaan lähihoitajat tarvitsisivat lisää 

kuntoutusosaamista. Tämän nivelvaiheen haasteiden pohjalta pitäisi kehittää toimintatapoja 

koulutuksen ja työelämän välille. Keskeistä olisi saada eri toimijat kehittämään 

ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyviä menetelmiä. Näihin toimijoihin 

tulisi kuulua myös asukkaat ja heidän omaiset. Kun asiakas on kehittämässä itselleen 

sopivia palveluita, niin tämä lisää asiakkaan motivaatiota sitoutua toiminnan toteutukseen. 

Tällä saattaisi olla vaikutusta myös perinteisen hoitotyön toimintaan. Tällöin asiakas olisi 

oman elämänsä keskiössä, eikä vain hoitajan toiminnan kohteena. 

Työelämän ja oppilaitoksen yhteistyöhön tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, joiden pohjalta 

opiskelijan oppimisprosessia voidaan edistää paremmin. Tässä yhteistyössä voi syntyä 

etuja sekä koulutuksen järjestäjän, että myös työelämän kannalta. Molemmat voivat oppia 

ja kehittyä yhdessä. Samoin tulisi kehittää näyttöprosessin toteutumista ja osaamiseen 

liittyvää arviointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koulutuksen laadun tulisi olla 
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valtakunnallisesti tasalaatuista, avointa ja läpinäkyvää (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019b, 

51).  

Tiivistän pohdinnan ja tämän tutkimuksen tulosten merkityksen seuraaviin kahdeksaan 

kohtaan: 

1. Opiskelijat määrittelivät fyysisen toimintakyvyn laaja-alaisesti. Määritelmä oli 

samansuuntainen kuin valmiilla hoitajilla. Toisaalta lähihoitajaopiskelijat toivat esille 

monipuolisesti erilaisia menetelmiä, joilla voitaisiin tukea ikääntyneen fyysistä 

toimintakykyä. Valmiiden hoitajien keskeinen menetelmä oli asukkaan avustaminen 

päivittäisissä toimissa. Opiskelijoiden ja asukkaiden näkemykset fyysisen 

toimintakyvyn tukemisen menetelmistä olivat samankaltaisia, jolloin fyysistä 

toimintakykyä voitaisiin tukea esimerkiksi soveltamalla nuoruuden aikaisia 

liikuntaharrastuksia. 

2. Opiskelijat eivät olleet osanneet asettaa tavoitteita iäkkään asukkaan fyysisen 

toimintakyvyn tukemiselle, eivätkä arvioineet fyysisen toimintakyvyn tukemisen 

edistymistä. Valmiit hoitajat tiesivät erilaisia mittareita, mutta eivät käyttäneet niitä 

työssään. 

3. Suurimpana esteenä fyysisen toimintakyvyn tukemiselle nähtiin resurssien puutteet. 

4. Tulevaisuudessa lähihoitaja tarvitsee osaamista lääkehoitoon, ravitsemukseen, 

apuvälineisiin ja teknologiaan. Työn tekemiseen vaikuttaa moniammatillinen 

työskentely ja maahanmuuttajat. 

5. Opiskelijoiden toimintatapa asukkaiden kanssa oli hoitajalähtöistä. Tämä oli 

samankaltaista kuin laitosmaisessa hoidossa katsotaan olevan. Asukkaat ovat 

hoitajan työn kohteena. Asukkaiden tai heidän omaisten roolia fyysisen 

toimintakyvyn tukemisen edistämisessä ei mainittu. 

6. Oppilaitoksen tai opettajan rooli oli kertomuksissa hyvin vähäinen. Työssäoppimisen 

ohjaajan merkitystä oppimisen ohjaajana ei tullut esille kuin yhden opiskelijan 

kertomuksessa. 

7. Opiskelijan rooli oppijana ja omien toimintatapojen itsearviointi puuttui kokonaan 

kertomuksista.  

8. Jatkossa tulisi koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyötä lisätä ja luoda 

innovatiivisia tapoja tukea iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa tai 

laitoshoidossa olevien asukkaiden fyysistä toimintakykyä. 
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6.3 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimushaasteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lähihoitajaopiskelijoiden näkemyksiä iäkkäiden 

asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemisen esteistä ja edellytyksistä tehostetussa 

palveluasumisessa tai laitoshoidossa, saada kuva siitä, millaista osaamista opiskelijat 

katsoivat tarvitsevansa tulevaisuuden työhön ikääntyneiden parissa ja millainen on hyvän 

hoidon ympäristö opiskelijoiden kuvaamana. Tässä kappaleessa selvitän aluksi 

tutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia. Tämän jälkeen tarkastelen tutkimusprosessin eri 

vaiheita luotettavuuden kannalta, selvitän tulosten merkitystä aiempien tutkimusten valossa, 

tuon esille tutkimukseen liittyvät heikkoudet ja tulosten merkityksen koulutuksen 

kehittämiseen.  Lopuksi arvioin jatkotutkimuksen tarpeellisuutta. (vrt. Tuomi & Sarajärvi 

2018, 182–183).  

Arvioin tutkimustani eettisestä näkökulmasta koko tutkimuksen teon ajan (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 125–127). Huolehdin, että lupa tutkimuksen kohteena olevaan 

oppilaitokseen oli hankittu ajoissa. Tutkimusluvassa olin sitoutunut noudattamaan 

henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja olin luvannut toimittaa valmiin 

tutkimuksen tälle oppilaitokselle. Tutkimuksessani en mainitse oppilaitoksen nimeä, jotta 

opiskelijoiden henkilöllisyys ei tulisi esille. Lisäksi opiskelijat tiesivät osallistuvansa 

vapaaehtoisesti tähän tutkimukseen. Opiskelijat olivat tietoisia siitä, että heidän kirjoittamat 

kertomukset pohjautuisivat luottamuksellisuuteen, eikä kirjoittajien henkilöllisyys tulisi esille.  

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009; Tuomi & Sarajärvi 2013, 22.) Tutkimuksessani 

aineiston määrä oli suhteellisen pieni (N=27) ja tästä syytä oli tärkeää huolehtia 

osallistuneiden anonymiteetistä koko tutkimuksen ajan. Vaikka opiskelijat kirjoittivat asioista, 

jotka olisivat mahdollisia, niin huomioin sen, että kertomuksissa saattaisi tulla esille sellaisia 

asioita, joita joutuisin miettimään eettisestä näkökulmasta.  (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2013, 

129; Eskola 1997, 13.) Muokkasin vastaajien käyttämän kielen sellaiseksi, ettei siitä voinut 

selvitä esimerkiksi puutteellinen suomen kielen taito. Huolehdin kuitenkin siitä, ettei 
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vastaajan kirjoittaman tekstin sisällön merkitys muuttunut. (vrt. Vuokkila-Oikkonen, 

Janhonen & Nikkonen 2003, 93.)  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus on yhteydessä siihen, miten 

tutkimuksen eri vaiheet on dokumentoitu ja selvitetty koko prosessin osalta. Tuloksia ei ole 

tarkoitus yleistää, vaan arvioida, miten tämän tutkimuksen tuloksia, jossa 

lähihoitajaopiskelijat tarkastelevat iäkkäiden laitoshoidon asukkaiden fyysisen toimintakyvyn 

tukemisen esteitä ja edellytyksiä, on hyödynnettävissä muuhun ympäristöön. Tulosten 

merkitystä voidaan osaltaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksen ja työelämän välisessä 

kehittämistyössä. (Eskola & Suoranta 1998, 60–61; Eskola 1997, 25.) Seuraavassa käyn 

läpi tutkimusprosessiin liittyviä vaiheita tarkastellen luotettavuutta prosessin edetessä. 

Olin päätynyt keräämään aineiston eläytymismenetelmällä. Eläytymismenetelmän 

vahvuutena on se, että vastaajat voivat kertoa vapaasti käsityksiä tutkittavaan ilmiöön. 

Tutkittavaan ilmiöön voidaan saada uusia näkökulmia ja esille asioita, joita ei ehkä muuten 

saataisi selville. (Wallin, Helenius, Saaranen–Kauppinen & Eskola 2015, 255.) 

Eläytymismenetelmän kautta ei välttämättä saada kuvaa todellisuudesta, mutta voidaan 

saada tietoa siitä, mitä ilmiö saattaisi merkitä vastaajilleen (Eskola, Virtanen & Wallin 2018, 

74–75; Eskola. Mäenpää & Wallin 2017, 271; Wallin ym. 2015, 248; Cresswell 2014, 228). 

Tähän tutkimukseen olin valinnut harkinnanvaraisesti tutkittavat henkilöt. Tutkimukseen 

osallistuneet vastaajat olivat vanhustyön osaamisalan lähihoitajaopiskelijoita. En voinut 

vaikuttaa aineiston määrään, sillä kahdessa ryhmässä opiskelijoita oli yhteensä 27. 

Tutkimukseen liittyvä rajaus oli se, että olin päätynyt loppuvaiheen opiskelijoihin saadakseni 

mahdollisimman syvällisen kuvan opiskelijan työstä ikääntyneiden laitoshoidossa tai 

tehostetussa palveluasumisen yksikössä. Tarkoitus oli, että opiskelijoilla olisi työkokemusta 

vanhustyöstä joko opintojen aikaisten työssäoppimisjaksojen tai muun käytännön 

vanhustyössä työskentelyn pohjalta. (vrt. Patton 2015, 311–313.) Varmistaakseni 

opiskelijoiden työkokemuksen- tai työelämässä oppimiseen liittyvät kokemukset, käytin 

aineistonkeruussa taustatietolomaketta. Vastaajat saivat ensin kehyskertomuksen, ja vasta 

sen jälkeen taustatietolomakkeen täytettäväksi. (Eskola 1997, 20–21) Kehyskertomukset 

olin laatinut siten, että ne olisivat mahdollisimman selkeitä, houkuttelisivat kirjoittamaan 

aiheesta sekä sopisivat toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoille. Olin myös testannut 

kehyskertomuksia lähihoitajaopiskelijoiden oppitunneilla. (Eskola 1997, 18–19.) 

Pyrin raportoimaan huolellisesti aineiston keruuvaiheessa mahdolliset asiat, jotka 

saattaisivat vaikuttaa tutkimukseen. (Patton 2015, 58). Tässä tutkimuksessa aineiston keruu 

tapahtui oppitunneilla ryhmän opettajan ohjauksessa. Olin ohjeistanut opettajaa sekä 
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suullisesti että kirjallisesti kehyskertomusten ja taustatietolomakkeen käytön osalta. 

Kehyskertomukset jaettiin sattumanvaraisesti opiskelijoille, siten että joka toinen sai eri 

kertomuksen. Taustatietolomake täytettiin vasta tämän jälkeen. (vrt. Eskola 1997, 22.) Sain 

opettajalta jälkikäteen palautteen aineiston keruusta. Opettajan palautteessa kerrottiin, että 

opiskelijat kirjoittivat mielellään, vaikka vastaaminen oli vapaaehtoista. Toisaalta 

luotettavuutta saattoi heikentää se, että osalla opiskelijoista oli heikko suomen kielen taito. 

(Cresswell 2013, 540; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 181; Laitinen 2008, 181.)  

Jouduin arvioimaan tutkimuksessani kertomusten määrän riittävyyttä 

tutkimusongelmani kannalta (Eskola & Wallin 2015, 60; Patton 2015, 311–313; Silverman 

2005, 228). Vastauksia katsotaan olevan tarpeeksi, kun uudet vastaukset eivät tuota enää 

lisäarvoa, vaan aineisto alkaa toistaa itseään (Eskola & Wallin 2015, 60). Tutkimuksessani 

vastaajien määrä oli vähäinen.  Yleensä eläytymismenetelmään tarvitaan noin 15–20 

vastausta kehyskertomusta kohti (Wallin 2015, 249; Eskola 1997, 24). Lisäksi osa vastaajien 

kirjoittamista kertomuksista oli suppeita. Vastaajat käyttivät kuitenkin ammattisanastoa 

kertomuksissaan ja kertomusten pohjalta muodostui perusteluja, jotka liittyivät 

tutkimuskysymysteni teemoihin. Tässä tutkimuksessa kaikilla opiskelijoilla oli kokemusta 

ikääntyneiden hoidosta ja kuntoutuksesta työelämäkokemusten ja / tai työelämässä 

oppimisen pohjalta.  (Tuomi & Sarajärvi 2013, 87–88.) Käytännön ongelmana tutkimukseeni 

liittyi aikataulujen haasteellisuus ja se, ettei ollut mahdollista saada lisää aineistoa tästä 

oppilaitoksesta. Vanhustyön osaamisalan opiskelijaryhmiä ei ollut opiskelemassa enempää 

vuoden 2014 tutkinnon perusteiden mukaisesti. (vrt. Patton 2015, 311–313).  

Eläytymismenetelmässä varioidaan yhtä asiaa, mutta käytännössä voi olla niin, että 

useampikin tekijä vaikuttaa vastaajan kertomuksiin tai kertomukset eivät tuota vastauksia 

tutkimusongelmaan liittyviin kysymyksiin. Tutkija ei voi tätä välttämättä huomioida ennalta. 

(Eskola 1997, 22–23.) Pyrin raportoimaan mahdollisimman tarkkaan aineistooni liittyvät 

tiedot ja sen miten paljon minun oli mahdollista saada tutkimuskysymyksiini liittyvää tietoa 

tämän aineiston kautta. (vrt. Patton 2015, 314.)  Laitoin tulkintojeni tueksi vastaajien 

kertomuksista aineisto-otteita lisätäkseni tutkimukseni luotettavuutta ja tuodakseni lukijoille 

esille havainnot, joiden kautta tein tulkintoja aineistosta. Aineisto-otteiden kielen korjasin 

siten, ettei esimerkiksi kielitaitoon liittyvät puutteet tulleet esille. Näin aineisto-otteiden 

perusteella ei opiskelijaa voinut tunnistaa. Taustatietolomakkeessa ei kysytty muita tietoja 

kuin ikää, sukupuolta ja työelämäkokemusta vanhustyöstä. (vrt. Alasuutari 2018, 294–295; 

Patton 2015, 545 Patton 2015, 679; Cresswell 2014, 252; Tuomi & Sarajärvi 2013, 22; Yin 

2013, 230; Silverman 2005, 228.) Eläytymismenetelmään valittu muuttuja fyysinen 
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toimintakyky ja sen paraneminen tai heikentyminen tulevaisuudessa toi esille eroja kahden 

eri kehyskertomuksen välillä. Vain yksi vastaaja oli kirjoittanut ikääntyneen fyysisen 

toimintakyvyn heikentymisen seurauksista kertomukseensa.  

Vaikka aihe oli minulle työni kautta tuttu, niin pyrin tarkastelemaan tätä monisyistä 

ilmiötä opiskelijan näkemystä iäkkään henkilön fyysisen toimintakyvyn tukemista 

laitoshoidon kontekstissa neutraalisti ja ilman ennakko-odotuksia. (Patton 2015, 59–64.) 

Koska aineistoni koostui erilaisista kertomuksista, niin päädyin analysoimaan aineistoa 

narratiivisella menetelmällä. Aineistoni koostui hyvin erilaisista kirjoituksista, joista osa oli 

suppeita luettelomaisesti kirjoitettuja listoja. Tästä syystä päädyin antenarratiiviseen 

analyysitapaan, jossa antenarratiivien ajatellaan merkitsevän ”esikertomusta”, jotain ennen 

varsinaista kertomusta (Boje 2001,1.) Eläytymismenetelmä oli analyysini taustalla, jolloin 

keskeistä on kahden eri kehyskertomuksen pohjalta olevien tarinoiden vertailu ja niiden 

pohjalta erilaisten teemojen muodostaminen (Eskola 1997, 17). Analyysissä käytin löyhästi 

hyväksi teoriaa ja siihen liittyviä käsitteitä (vrt. Ryan & Bernard 2003, 274–275).   Aineiston 

analyysissä huomioin sen, että kertomukset eivät kuvaa välttämättä todellisuutta, vaan ne 

ovat mahdollisia tarinoita siitä, miten asiat voivat olla (Eskola 1997, 5–6). Pyrin lukemaan 

aineistoa siten, etteivät omat kokemukset opettajan työstä lähihoitajakoulutuksessa 

vaikuttaneet tulkintoihin. Toisaalta ei ole aina huono asia, että tutkija on perehtynyt 

tutkittavaan ilmiöön omakohtaisesti. Tällöin tutkija voi ymmärtää ilmiöön liittyvät 

avainkohdat, etäisyys tutkittavasta ilmiöstä ei ole aina objektiivisuuden tae. (Patton 2015, 

57.)  

Tutkija ei voi tutkia varsinaisesti henkilön kokemusta, koska kokemus kuvaillaan 

sanallisesti kielen ja puheen kautta.  Tutkimus kohdistuu siihen, miten lähihoitajaopiskelijat 

kuvailevat ilmiötä, ei kokemukseen itsestään. Tutkimuksen kohde on tarinat, joita opiskelijat 

kirjoittavat ikääntyneiden asiakkaiden fyysisen toimintakykyyn edistävästi tai heikentävästi 

vaikuttavista tekijöistä laitosmaisessa ympäristössä. (Eskola 1997, 5–6; Denzin & Lincoln 

2003, 51.) Toisaalta opiskelija tarkastelee ikääntyneen asukkaan fyysisen toimintakyvyn 

tukemista johonkin fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvien kokemusten pohjalta 

tietystä näkökulmasta. (Heikkinen 2001, 188.)  Vastaajien kertomuksiin voivat vaikuttaa 

hoitotyön tekemisen tapa ja hoitotyön ympäristö laitosmaisessa hoivapalveluyksikössä. 

Ihminen pyrkii perustelemaan omia valintojaan omassa arjessaan ja tutkimuksen avulla 

pyritään saamaan tietoa näistä ikääntyneiden hoitoympäristöön liittyvistä käytänteistä. 

(Laitinen 2008, 173–176.) Opiskelija on oppimassa ammattiin ja on opiskelijan roolissa. 

Osalla vastaajista oli erilainen kulttuuritausta kuin suomalaisilla vastaajilla. Narratiivisessa 
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tutkimuksessa ei pyritä objektiiviseen tietoon, vaan tutkimuksen vahvuutena on saada tietoa 

yksilön subjektiivisista näkemyksistä. (Heikkinen 2001, 188.) Kun opiskelija kirjoittaa tarinaa 

ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemisesta, niin hän samalla reflektoi omaa 

oppimistaan. Opiskelija voi valita aina jotain itselleen merkityksellistä ja jättää jotain 

mainitsematta. Opiskelijan henkilökohtainen elämäntilanne ja tausta voivat vaikuttaa siihen, 

millaisia asioita hän tuo esille kertomuksessaan. Toisaalta kertomuksen kautta opiskelija voi 

tuoda esille asioita, joita hän ei ole aiemmin miettinyt. (Heikkinen 2001, 92–95.) Myös lukija 

voi saada uutta ymmärrystä vastaajien kirjoittamien tarinoiden kautta (Heikkinen 2001, 126). 

Pyrin tuomaan vastaajien kertomusten pohjalta ilmiöön liittyvät asiat esille siten, että 

ne vastasivat mahdollisimman hyvin kertomuksissa esille tuotuja asioita. Lukijat voivat 

seurata sen pohjalta tutkimusprosessin etenemistä. Luin aineistoa useita kertoja koko 

tutkimuksen teon ajan ja palasin jatkuvasti aineistoon ja peilasin omia tulkintojani sen 

pohjalta. (Silverman 2005, 209.) Tutkimuksellani sain vastauksia asettamiini 

tutkimuskysymyksiin. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koski fyysisen toimintakyvyn 

esteitä ja edellytyksiä ja niihin liittyi keskeisenä asiana opiskelijoiden kertomuksissa resurssit 

tai resurssien puutteet. Opiskelijat tarkastelivat fyysistä toimintakykyä laaja-alaisesti ja 

liittivät siihen erityisesti liikunnan ja kuntouttavan hoitotyön. Toinen tutkimuskysymykseni 

käsitteli opiskelijoiden kuvaamia osaamisen tavoitteita tulevaisuudessa ja niihin kuului 

yksittäisiä asioita molempien kehyskertomusten kirjoitusten pohjalta. Näitä olivat 

ravitsemus, lääkkeet, apuvälineet ja teknologia. Lisäksi ryhmään kuului yksittäisten 

vastaajien tuomia asioita, kuten palkkaus, moniammatillisuus ja monikulttuurisuus.  

Kolmanteen tutkimuskysymykseeni hyvän hoidon ympäristöstä sain vastauksen lukemalla 

aineistoa uudelleen ja tulkitsemalla aineistoa toisenlaisesta näkökulmasta. Kun vaihdoin 

näkökulmaa tulkintaani ja tarkastelin kertomuksia siitä lähtökohdasta, että keiden ääntä ei 

kertomuksissa kuulunut, niin esille tuli kuva hoitotyön ympäristöstä ja hoitajien 

toimintatavoista. Asiakkaiden tai heidän omaisten ääntä ei lähihoitajaopiskelijoiden 

kertomuksissa kuulunut kuin hyvin vähäisesti. Tämä on yhteneväinen kuva tyypillisestä 

laitoshoidon toimintatavasta, jossa asiakkaat ovat hoitajan työn kohteena. Kertomuksia 

olivat kirjoittaneet lähihoitajaopiskelijat. Kertomuksista puuttui kuitenkin opiskelijan ääni. 

Opiskelijan roolia oppijana tai oman oppimisen arvioijana, ei mainittu yhdessäkään 

kertomuksessa. Opettajan ääni puuttui myös kokonaan kertomuksista. Yhteenvetona 

tutkimustuloksien mukaan iäkkäiden asukkaiden fyysistä toimintakykyä olisi mahdollista 

tukea, mikäli työhön olisi resursseja. Tulevaisuudessa lähihoitajan tulisi hallita 

ravitsemukseen, lääkehoitoon, apuvälineisiin ja teknologiaan liittyviä asioita sekä osata 
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työskennellä moniammatillisessa ja monikulttuurisessa työryhmässä. Hyvän hoidon 

ympäristöä määrittelivät opiskelijat ja asiakkaan hyvä hoito mahdollistuisi riittävien 

resurssien kautta. 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut lisätä se, että vastaajia olisi ollut enemmän. Nyt 

aineistosta tuli esille osittain yksittäisiä näkökulmia. Toisaalta näiden yksittäisten 

näkökulmien kautta sain rakennettua monimuotoisen kuvan ikääntyneiden hoidon 

ympäristöstä ja opiskelijan oppimiseen liittyvistä tekijöistä. Tieto opiskelijoiden kielitaidosta 

olisi auttanut suunnittelemaan kehyskertomukset eri tavoin. Kehyskertomuksina voidaan 

käyttää kuvia tai videota (Wallin, Helenius, Saaranen–Kauppinen & Eskola 2015, 254). 

Näiden vastaajien kertomusten pohjalta voidaan kuitenkin saada kuvaa 

lähihoitajaopiskelijoiden näkemyksistä ikääntyneiden fyysiseen toimintakyvyn tukemisen 

esteistä ja edellytyksistä. Vastaajien tuottamissa kertomuksissa tuotiin esille vanhustyöhön 

yleisesti julkisuudessa tunnettuja haasteita, kuten riittämättömät resurssit. Lisäksi 

opiskelijoiden toimintatapa vastasi kertomusten mukaan laitoshoidon hoitajalähtöistä 

työskentelyä, jossa asiakas on hoitajan työn kohde. Ammatillisen koulutuksen reformin 

tavoite lisätä työelämässä oppimista jäi mietityttämään minua erityisesti opettajan ja 

oppilaitoksen osalta. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että koulutuksen ja työelämän 

yhteistyön kehittäminen on vielä kesken, kun tuetaan opiskelijan työelämässä oppimisen 

prosessia. Toisaalta on tärkeää selvittää työelämän resurssien riittävyyteen liittyvien 

tekijöiden merkitys työn tekemiseen.  

Ammattiin oppiminen on siirtynyt vahvasti työelämään. Työelämäympäristössä 

opiskelija pääsee tekemään töitä ammattilaisten kanssa ja kohtaamaan aitoja 

asiakastilanteita. Työelämässä oppimiseen liittyy kuitenkin rajoitteita. Työtä tekemällä 

oppiminen voi johtaa vääränlaisten käytäntöjen oppimiseen (Billet 2016, 127). Lisäksi 

Isopahkala–Bouret (2013, 51) painottaa, että osaaminen on sidottu tiettyyn aikaan ja 

paikkaan (Isopahkala–Bouret 2013, 51).  Opettajalla on pedagoginen vastuu siitä, että 

oppimisprosessi onnistuu tavoitteiden mukaisesti (Virtanen, Tynjälä & Stenström 2010, 99–

100; Tynjälä & Eteläpelto 2014, 10–11).  

Opiskelijan oppiminen on siirtynyt ammatillisen reformin mukaisesti enemmän 

työelämään. Sosiaali- ja terveysalalla on pitkään ollut haasteena toteuttaa työtä aidosti 

asiakaslähtöisesti (Kangasniemi ym. 2018, 43–44). Nokelainen, Rintala, Virtanen, Juujärvi 

ja Hytönen (2017, 2–7) tuovat esille ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksen 

opiskelijan oppimiseen. Opiskelija tarvitsee tukea omaan oppimisprosessiin. Erityisesti 

teoriatiedon yhdistäminen käytännön työhön on haastavaa. Työpaikan ohjaajalta saattaa 
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puuttua pedagogista osaamista tähän. Oppilaitosten mahdollisuudet tukea opiskelijaa 

työelämässä ovat vähentyneet. Osasyynä on se, että lähiopetuksen määrää on vähennetty. 

(Nokelainen ym. 2017, 2–7.) Tutkimukseni haasteena oli pieni aineisto. Lisäksi minulle tuli 

yllätyksenä se, että usealla vastaajalla oli heikko kielitaito. Katson kuitenkin, että aineiston 

pohjalta pystyin saamaan kuvan lähihoitajaopiskelijoiden näkemyksistä iäkkäiden 

asukkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemisen edellytyksiin ja esteisiin. 

Jatkotutkimusalueena voisi olla toimintatutkimus, jossa keskeisenä tavoitteena olisi edistää 

ja kehittää opiskelijan oppimisprosessia yhdessä koulutuksen järjestäjän, työelämän ja 

iäkkäiden asukkaiden ja heidän omaisten kanssa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 25–

27). Yhteinen käsitys fyysisestä toimintakyvystä ja sen arvioinnista luo pohjaa yhteisille 

työmenetelmille (Arolaakso & Tervaskanto–Mäentausta 2017, 2). Tutkimukseni tulokset 

antavat viitteitä siihen suuntaan, että opiskelijat tarvitsevat vahvempaa ohjausta opettajalta 

ja työelämässä oppimisen ohjaajalta ammattitaidon saavuttamiseen tutkinnon perusteiden 

mukaisesti. Opiskelija on tulevaisuuden työntekijä vanhustyössä. Hyvä koulutus 

mahdollistaa sen, että työelämään saadaan ammattitaitoisia ja osaavia työntekijöitä. 
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8 LIITTEET 

Liite 1. Kehyskertomukset 

Kehyskertomus 1:  

On vuosi 2025 ja olet toiminut viisi vuotta opiskelijoita ohjaavana lähihoitajana ikääntyneiden 

laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisyksikössä. Teet tiivistä yhteistyötä 

oppilaitoksen kanssa. Ikääntyneiden asukkaiden fyysinen toimintakyky on parantunut 

valtavasti. Kerro, mitä on tapahtunut? 

 

 

Kehyskertomus 2: 

On vuosi 2025 ja olet toiminut viisi vuotta opiskelijoita ohjaavana lähihoitajana 

laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisyksikössä. Teet tiivistä yhteistyötä 

oppilaitoksen kanssa. Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt valtavasti. Kerro, 

mitä on tapahtunut?  
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Liite 2. Taustakysely vastaajille 

Taustakysely tutkimukseen Marja Rapo-Tennilä (marja.rapo.tennila@gmail.com) 

Kysely vanhustyön osaamisalan lähihoitajaopiskelijan taustasta. 

KYSYMYKSIIN VASTAAT NIMETTÖMÄNÄ JA TIEDOT KÄSITELLÄÄN 

LUOTTAMUKSELLISESTI 

1. Sukupuoli (ympyröi) 

• mies 

• nainen 

• muu 

2. Minkä Ikäinen olet? (ympyröi) 

• alle 20 vuotta 

• 21-35 vuotta 

•  36-45 vuotta 

• yli 45 vuotta 

3. Minä vuonna aloitit lähihoitajaopinnot? (ympyröi) 

• 2014 

• 2015 

• 2016 

• 2017 

• Joku muu aloittamisaika: 
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4. Milloin aloitit vanhustyön osaamisalan opinnot? 

• 2016 

• 2017 

• 2018 

• Jokin muu aloittamisaika 

5. Kuinka paljon sinulla on ollut vanhustyöhön liittyvää työssäoppimista lähihoitajaopintojen 

aikana? (mainitse myös muissa tutkinnon osissa suoritetut vanhustyöhön liittyvät 

työssäoppimiset) 

• kasvun tukeminen ja ohjaaminen 

• kuntoutumisen tukeminen 

• hoito- ja huolenpitotyö 

• valinnainen ammatillinen tutkinnon osa 

• vanhustyön osaamisala 

6. Kuinka paljon sinulla on vanhustyöhön liittyvää muuta työkokemusta (esimerkiksi 

kesätyöt) ja millaisessa paikassa? (ympyröi) 

o AIKA    PAIKKA  

• 1-4 viikkoa 

• 1-2 kuukautta 

• 3-6 kuukautta 

• 6-12 kuukautta 
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• 1-2 vuotta 

• jokin muu aika, mikä? 

7. Valmistuttuani lähihoitajaksi, toivon työllistyväni (ympyröi vaihtoehto/ vaihtoehdot): 

• Vanhusten kotihoitoon 

• Vanhusten pariin laitosympäristöön 

• Vanhusten päivätoimintaan 

• Muuhun, mihin? 

Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 3. Vanhustyön osaamisalan ammattitaitovaatimukset (Opetushallitus 2014) 

Opiskelija osaa:  

• työskennellä vanhustyön eettisten periaatteiden ja ikääntyneiden palveluiden 

laatusuositusten mukaisesti sekä kehittää vanhustyötä 

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhusten hoitoa ja palvelua ottaen huomioon 

asiakkaan voimavarat ja osallisuuden 

• käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitojaan työskennellessään vanhusten ja 

heidän läheistensä kanssa 

• tukea ja ohjata vanhuksia päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavaa työotetta 

käyttäen 

• motivoida ja ohjata vanhuksia liikuntaan ja lihaskunnon ylläpitämiseen 

• edistää vanhuksen elämänlaatua ottaen huomioon hänen ainutlaatuisen 

elämäntilanteensa ja elämänhistoriansa 

• ohjata toimintakyvyiltään erilaisia vanhusryhmiä ohjata vanhuksia ja heidän 

läheisiään terveyden edistämisessä (terveellisen elämän mahdollistaminen, 

haittojen ja sairauksien ehkäisy, hoito sekä kuntoutus), sosiaalisissa ja 

psyykkisissä ongelmissa sekä erilaisten 

• palvelujen hakemisessa ja käytössä 

• toteuttaa lääkehoitoa 

• hyödyntää oman alansa tietoperustaa  

• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 

• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 

• kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa 

osaamistaan 
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• työskennellä yhteistyössä muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa  

• edistää omaa työhyvinvointia ja työturvallisuuttaan 

 

Opiskelijan tulee osata vähintään nämä asiat arviointiasteikolla Tyydyttävä 1 (T1). 

Arviointiasteikko on kolmiportainen: tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3.  

 


