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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä ikääntyneen ihmisen toimintakyky, sen 

arviointi ja kuntoutus ovat ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden, hei-

dän perheenjäsentensä ja hoitajien näkökulmasta. Aineisto koostui ympärivuoro-

kautisessa pitkäaikaishoidossa asuvien vanhojen ihmisten (n=16), heidän perheen-

jäsentensä (n=16), sekä siellä työskentelevien hoitajien (n=24) yksilöhaastatteluista. 

Aineisto kerättiin kahdeksasta eteläsuomalaisesta ikääntyneiden ympärivuorokautista 

pitkäaikaishoitoa tarjoavasta yksiköstä. 

Tutkimus koostui neljästä osajulkaisusta ja yhteenveto-osasta. Ensimmäisessä 

osajulkaisussa tarkasteltiin, miten asukkaat ja hoitajat ymmärtävät toimintakyvyn. 

Toisessa osajulkaisussa selvitettiin hoitajien käsityksiä toimintakyvyn arvioinnista 

osana hoitotyötä. Kolmannessa osajulkaisussa selvitettiin, miten hoitajat ja asukkaat 

ymmärtävät kuntoutuksen. Neljännessä osajulkaisussa tarkastelun kohteena oli per-

heenjäsenten rooli ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa erityisesti siitä näkö-

kulmasta, miten he tukevat läheisensä toimintakykyä. 

Tulokset osoittivat, että toimintakyky ja sen tukemiseen tähtäävät toiminnot ovat 

ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa monitulkintaisia ja osittain epäselviä. 

Hoitajien puheessa ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden toimintakyky 

oli abstrakti ja moniulotteinen ilmiö, mutta sillä tarkoitettiin myös konkreettisia päi-

vittäistoimintoja kuten liikkumista ja hygienian hoitoa. Asukkaiden puheessa toimin-

takyky esiintyi laajempana ilmiönä. Asukkaat puhuivat päivittäisten toimintojen li-

säksi näkemisestä, kuulemisesta, piirtämisestä ja television katselusta. He myös liitti-

vät toimintakyvyn osaksi elämänkulkua. Hoitajien puheessa korostui ristiriita toimin-

takyvyn mittaamisen ja hyvän hoidon välillä. Mittaamiskäytännöt koettiin periaat-

teessa hyödyllisinä, jos niitä olisi käytetty paremmin hyväksi hoitajien päivittäisessä 

työssä. Toimintakyvyn mittaaminen kuvattiin ulkopuolisten tahojen vaatimusten 

täyttämisenä eikä ensisijaisesti asukkaiden tarpeisiin vastaamisena.  

Kuntoutus nähtiin tärkeänä osana ympärivuorokautista hoitoa, mutta sitä oli han-

kala määritellä. Hoitajat kuvasivat kuntoutuksena kuntouttavaa hoitotyötä, jota he 

kertoivat toteuttavansa laajasti osana päivittäistä työtään. Asukkaat taas eivät koke-

neet hoitajien toimia kuntoutuksena, vaan kuntoutusta odotettiin muilta ammattilai-

silta kuten fysioterapeutilta. Perheenjäsenille toimintakyvyn ylläpitämiseen yhdistyi 
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sosiaalisten kontaktien tarjoaminen ja niiden ylläpitäminen. Lisäksi sellainen toi-

minta, joka huomioi heidän läheisensä yksilölliset toiveet ja tavat ja näin ollen tuki 

asukkaan kohtaamista yksilönä, oli heille keskeistä toimintakyvyn säilyttämisessä. 

Tulokset osoittivat toimintakyky-käsitteen monimutkaisuuden sekä hoivapolitii-

kan sanastossa että osana ympärivuorokautisen hoidon arkea. Kun toimintakyvystä 

puhuttiin hoivapoliittisena asiana, se liitettiin aktiivisuuteen sekä hoidon ja sen laadun 

mittaamiseen. Toimintakyky kuitenkin hahmottui erilaisena, kun siitä puhuttiin osana 

ympärivuorokautisen hoidon arkea.  Tällöin haastateltavien puheessa korostuivat elä-

män mielekkyys, vuorovaikutus, elämänkulku ja hoidon niukat resurssit.  

Politiikkadokumenttien tavoitteiden ymmärtäminen, konkretisoiminen ja saavut-

taminen on vaikeaa, jos käsitteet ovat epäselviä tai eivät vastaa käytännön työssä val-

litsevia käsityksiä ja arvostuksia. Ympärivuorokautisen hoidon suunnittelussa ja jär-

jestämisessä on tärkeää huomioida paitsi poliittiset tavoitteet ja keinot myös hoidon 

arjen realiteetit ja edellytykset. Jotta toimintakyky ei redusoituisi pelkästään mittaris-

tojen tuottamaksi numeeriseksi tiedoksi, on toimintakykyyn liittyvässä sanastossa ko-

kemukselle, sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja hoidon jatkuvuudelle saatava vah-

vempi asema. Kun ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa tavoitellaan toiminta-

kyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista, on samalla pidettävä huolta siitä, että ne eivät 

häivytä alleen ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden oikeutta hoivaan ja arvokkaa-

seen elämään. 

 

Avainsanat: Ikääntyneet, ympärivuorokautinen hoito, pitkäaikaishoito, toimintakyky, 

kuntoutus, hoivapolitiikka 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to explore how functional ability, functional assessment 

and rehabilitation are understood by long-term care nurses, older people living in 

long-term care and their family members. The data consists of one-on-one inter-

views with long-term care residents (n=16), their family members (n=16) and nurses 

(n=24). It was gathered in eight long-term care facilities providing 24-hour care in 

southern Finland.  

This thesis consists of four original articles and a synthesis chapter. The first study 

explored how long-term care residents and nurses understand functional ability. The 

second examined nurses’ experiences of functional assessment as part of their work. 

The third study explored how nurses and residents understand rehabilitation. The 

fourth study examined family members’ role in long-term care and especially in 

maintaining the functional ability of their older relatives.  

The results indicated that there is some unclarity and ambiguity about functional 

ability and associated activities in long-term care. In nurses’ talk, the functional ability 

of long-term care residents appeared as an abstract and multidimensional phenome-

non. Furthermore, functional ability was described in terms of daily activities such 

as ambulating and taking care of personal hygiene. In residents’ talk, functional abil-

ity was understood in broader terms. In addition to daily activities, residents talked 

about seeing, hearing, drawing and television viewing. They also associated func-

tional ability with their life course. For nurses, functional assessment was contradic-

tory to what they perceived as good care. Assessments were considered useful in 

principle, but it was felt that they should have been put to better use in daily practices 

of care. Nurses portrayed functional assessment as an exercise of meeting formal 

requirements set by the authorities rather than residents’ needs. 

Rehabilitation was perceived as an important part of long-term care. However, 

defining rehabilitation was difficult. Nurses described rehabilitative nursing as a form 

of rehabilitation, and said they engaged in rehabilitative nursing as part of their eve-

ryday work. Residents, by contrast, did not understand the work done by nurses as 

rehabilitation. They regarded rehabilitation as something that was done by other pro-

fessionals, such as physiotherapists. For family members, maintaining functional 

ability was related to providing and maintaining social contacts. They highlighted 
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activities that took into consideration their relative’s personal wishes and habits and 

which thus supported the resident’s personhood. As far as family members were 

concerned, these were important to maintaining functioning.  

The results highlighted the complexity of functional ability in the context of both 

care policies and daily life in long-term care. Interviewees talked about functional 

ability in the same way that it is discussed and represented in care policies and public 

debate. In these cases, functional ability and rehabilitation were associated with an 

activity paradigm and with measurements of care and its quality. However, functional 

ability was portrayed differently when it was considered as part of daily life in long-

term care: here the interviewees emphasized the importance of meaningful life, social 

interaction, and lack of resources. 

It is difficult to implement concrete measures and to understand the goals and 

purpose of policy papers if the concepts used are unclear or if they are not aligned 

with common understandings and values in practical work. In the design of long-

term care it is important to take account not only of policy objectives and measures 

but also of the realities and prerequisites of everyday care. Personal experience, social 

interaction and continuity of care must be given a more central place in the vocabu-

lary of functional ability so that it is not reduced to a matter of numbers. While long-

term care is aimed at maintaining and improving functional ability, it is also im-

portant to make sure that these goals do not override long-term care residents’ right 

to care and a dignified life.  

 

Keywords: Older people, long-term care, 24-hour care, functional ability, function-

ing, rehabilitation, care policy 
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on ikääntyneen ihmisen toimintakyky 

ja sen arviointi sekä kuntoutus ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. Toimin-

takyky on käsite, jota käytetään ikääntyneitä ja heidän palvelujaan koskevassa tutki-

muksessa, politiikassa sekä hoidon arjessa. Toimintakyvyllä ei kuitenkaan ole yhtä 

universaalia määritelmää. Niin kutsuttu vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) 

mainitsee otsikko mukaan luettuna toimintakyvyn yhteensä 35 kertaa. Lain mukaan 

kunnan on huolehdittava ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta, toiminta-

kykyä on arvioitava palvelutarpeen toteamiseksi ja palveluiden on tuettava toiminta-

kykyä. Ei ole kuitenkaan selvää, mitä toimintakyky ja siihen liitetyt toiminnot kuten 

kuntoutus merkitsevät ja miten ne ymmärretään siinä vaiheessa, kun ihminen asuu 

ympärivuorokautisessa hoidossa. Ympärivuorokautisessa hoidossa asutaan keski-

määrin kaksi viimeistä elinvuotta (Aaltonen, 2021), asukkaat ovat iäkkäitä, monisai-

raita ja heidän toimintakykynsä on jo heikentynyt (Noro, 2005; THL, 2020a). Toi-

mintakyvyn tiedetään heikkenevän iän myötä ja erityisesti elämän loppuvaiheessa 

(Guralnik ym., 1991; Raitanen ym., 2020). Tästä huolimatta ympärivuorokautisen 

pitkäaikaishoidon käytännöissä ja tavoitteenasetteluissa korostetaan toimintakyvyn 

ylläpitämistä ja kuntouttavaa työtapaa.  

Ikääntyneen ihmisen toimintakyky on käsitteenä vahvasti läsnä ympärivuoro-

kautisen pitkäaikaishoidon käytännöissä. Asukkaiden toimintakykyä mitataan ja arvi-

oidaan, jotta saadaan tietoa heidän palvelutarpeistaan ja hoidon laadusta. Tietoa asuk-

kaiden toimintakyvystä hyödynnetään päätöksenteossa ja toimenpiteiden kohdenta-

misessa. Lisäksi ympärivuorokautisen hoidon odotetaan tukevan ja ylläpitävän asuk-

kaiden toimintakykyä. Ympärivuorokautisen hoidon toimintaa ohjaavissa suosituk-

sissa keskeisen aseman on saanut kuntouttava työote, jolla tarkoitetaan tavoitteellista 

ihmisen toimintakyvyn vahvistamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa 

(Järvikoski, 2013; STM, 2013, 2017b). Harvoin kuitenkaan puhumme arkisessa kie-

lenkäytössä omasta tai toistemme toimintakyvystä. Tämän tutkimuksen idea syntyi 

näiden eri näkökulmien pohdinnasta. Puhummeko oikeastaan samasta asiasta, kun 

puhumme ikääntyneen ihmisen toimintakyvystä tai kuntoutuksesta? Miten 
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toimintakyky ja siihen liitetyt toiminnot ymmärretään siinä vaiheessa, kun ihmisen 

toimintakyky on jo heikentynyt ja hän asuu ympärivuorokautisessa hoidossa?  Näihin 

kysymyksiin vastatakseni olen haastatellut tätä tutkimusta varten ympärivuorokauti-

sessa pitkäaikaishoidossa toimivia hoitajia, siellä asuvia ikääntyneitä ihmisiä sekä hei-

dän perheenjäseniään. 

Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon kuuluvat Suomessa tehostettu palvelu-

asuminen, vanhainkotihoito ja pitkäaikainen terveyskeskuksen vuodeosastohoito 

(Johansson, 2010). Näissä asui vuonna 2019 vajaa 43 000 75-vuotiasta ja sitä van-

hempaa suomalaista (Sotkanet, 2021). Vaikka nykyinen hoivapolitiikka korostaa ko-

tia ensisijaisena ikääntyneen ihmisen asuinpaikkana (Laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012), 

ei tarve ympärivuorokautiselle hoidolle ole vähenemässä. Elinikä on kasvanut Suo-

messa kuten muissakin kehittyneissä maissa erityisesti viimeisen 200 vuoden ajan. 

Vuonna 2019 suomalaisen miehen elinajanodote oli 79,2 vuotta ja naisen 84,5 vuotta 

(Suomen virallinen tilasto, 2020a). Erityisesti vanhoista vanhimpien määrä on kasva-

nut. Vuonna 2000 Suomessa eli alle 23 000 yli 90-vuotiasta, kun vuonna 2019 heitä 

oli jo kaksinkertainen määrä eli yli 54 000 (Suomen virallinen tilasto, 2020b). Tilas-

tokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 90-vuotiaita olisi vuonna 2035 jo lähes 

100 000 (Suomen virallinen tilasto, 2019). Kuoleman siirtyessä yhä vanhempaan 

ikään ja vanhimpien ikäluokkien kasvaessa ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon 

tarve lisääntyy – ainakin jos tarve määritellään samoin kriteerein kuin nyt. Tutkijat 

ovat nimittäin havainneet, että tarve ympärivuorokautiselle pitkäaikaishoidolle lisään-

tyy iän myötä ja se keskittyy etenkin elämän viimeisiin vuosiin (Aaltonen ym., 2017; 

Forma ym., 2017, 2018). Pitkäikäisyyden ohella yleistyvä dementia lisää ympärivuo-

rokautisen pitkäaikaishoidon tarvetta (Aaltonen et al., 2019). 

Ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn kokonaisuuden hahmottamisessa tärkeässä 

roolissa ovat ihmisen itsensä sekä hänen läheisensä arviot toimintakyvystä ja avun-

tarpeesta. Keskeisessä asemassa ovat myös hoitotyöntekijät, joilta odotetaan objek-

tiivista toimintakyvyn arviointia ja toimintakyvyn tukemista. Tässä tutkimuksessa kä-

sityksiä toimintakyvystä ja kuntoutuksesta tarkastellaan ympärivuorokautisen pitkä-

aikaishoidon hoitajien, siellä asuvien ikääntyneiden ihmisten sekä heidän perheen-

jäsentensä näkökulmasta. Olen kerännyt tutkimuksen aineiston kahdeksasta etelä-

suomalaisesta ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa ikääntyneelle väestölle tarjoa-

vasta yksiköstä. Tutkimuksessa kysyn, miten toimintakyky ja kuntoutus ymmärre-

tään, mikä merkitys toimintakyvyn arvioinnilla on osana hoitotyötä ja mikä on per-

heenjäsenten rooli toimintakyvyn tukemisessa. Tarkastelemalla samanaikaisesti eri 

toimijoiden kokemuksia ja käsityksiä mahdollistuu laajan ja itsestään selvänä pidetyn 
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toimintakyvyn käsitteen ja siihen liittyvien toimien, arvioinnin ja kuntoutuksen, laaja-

alainen tarkastelu. 

Tämä väitöskirjatutkimus koostuu neljästä osajulkaisusta ja yhteenveto-osasta. 

Tässä yhteenveto-osassa tarkastelen toimintakykyä vanhenemistutkimuksessa (luku 

2) sekä ikääntyneiden hoivapolitiikassa (luku 3). Toimintakyvyn ohella käsittelen 

näissä luvuissa ikääntyneen ihmisen toimintakykyyn kiinteästi liittyviä toimia: toimin-

takyvyn arviointia ja mittaamista sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutusta. Lu-

vussa 4 tarkastelen ikääntyneiden ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa, ympärivuo-

rokautiseen pitkäaikaishoitoon liittyvää hoivaa, hoitoa ja kuntouttavaa hoitotyötä 

sekä ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoitajia, asukkaita ja heidän perheenjä-

seniään. Luvussa 5 esitän tutkimuksen tavoitteet ja luvussa 6 tutkimuksen toteutta-

misen vaiheet. Tutkimuksen tulokset (luku 7) esittelen siten, että jokainen alaotsikko 

vastaa yhtä osajulkaisua. Lopuksi tarkastelen tuloksia kokonaisuutena ja suhteessa 

aikaisempaan tutkimukseen (luku 8) ja esitän tutkimuksen johtopäätökset (luku 9). 

Tutkimus kuuluu gerontologian oppialaan, mutta se osallistuu myös laajempaan 

keskusteluun antaen aineksia hoitotieteelliselle, yhteiskuntatieteelliselle ja palvelujär-

jestelmän tutkimukselle. Tulosten avulla voidaan saattaa näkyväksi erilaisia tapoja kä-

sittää ikääntyneiden hoidossa itsestään selvänä pidettyjä käsitteitä. Tavoitteena on 

ennen kaikkea tuottaa ymmärrystä siitä, miten ikääntyneen ihmisen toimintakyky, sen 

arviointi ja kuntoutus ymmärretään ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. 
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2 TOIMINTAKYKY VANHENEMISTUTKIMUKSESSA 

2.1 Toimintakyvyn käsite ikääntyneillä 

Vaikka toimintakyky on yleinen käsite, sillä ei ole olemassa yhtä määritelmää. Kieli-

toimiston sanakirja kertoo toimintakyvyn olevan ”kyky suoriutua erilaisista tehtä-

vistä” (Kielitoimiston sanakirja, 2020). Ikääntyneen ihmisen toimintakykyä on taval-

lista jäsentää fyysisen, psyykkisen tai kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ulot-

tuvuuksiksi (Heikkinen ym., 2013; Pitkälä ym., 2016). Fyysinen toimintakyky käsittää 

kehon fyysiset toiminnot ja kehon kyvyn liikuttaa itseään. Aistitoiminnot voidaan 

lukea kuuluvaksi fyysiseen toimintakykyyn. Kognitiiviseen toimintakykyyn liitetään 

kyky tiedon vastaanottoon, säilyttämiseen ja käyttämiseen. Psyykkinen toimintakyky 

kattaa tiedon käsittelyn lisäksi mielenterveyteen, tuntemiseen ja päätöksentekoon liit-

tyviä tekijöitä. Sosiaalinen toimintakyky eroaa muista toimintakyvyn ulottuvuuksista 

siinä, että sitä on vaikeampi tarkastella ainoastaan yksilön ominaisuutena. Sosiaaliseen 

toimintakykyyn liittyy kyky toimia sosiaalisissa suhteissa yhteiskunnassa, yhteisöissä 

ja yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. (Sainio ym., 2013; Tiikkanen, 2013) 

 Englanninkielisessä kirjallisuudessa toimintakyvystä käytetään termejä ”functio-

ning”, ”functional ability”, ”intrinsic capacity” ja ”performance”. Termillä ”functio-

ning” voidaan viitata monen eri tason toimintaan: kehon tai kehon osan toimintoi-

hin, yksilön toimintaan tai yksilön toimintaan suhteessa ympäröivään maailmaan 

(WHO, 2002b). Maailman terveysjärjestön ikääntyneitä koskevissa raporteissa on 

yleistynyt käyttöön termi ”functional ability”, joka määritellään yksilön kyvyksi sel-

viytyä hänelle merkityksellisistä asioista. Tähän kyvykkyyteen vaikuttavat ympäristö 

sen laajassa merkityksessä sekä yksilön sisäinen kyvykkyys, ”intrinsic capacity”. 

(WHO, 2015, 2017) ”Performance”, joka voitaisiin suomentaa myös suorituskyvyksi, 

viittaa kykyyn suorittaa tiettyjä tehtäviä kuten säilyttää tasapaino tai nousta tuolilta 

(Guralnik ym., 1994).  

Ikääntyneen ihmisen toimintakyky voidaan määritellä yksilön kykynä suoriutua 

toimista, joita hänen tarvitsee tai hän haluaa suorittaa omassa ympäristössään (esim. 

Sainio ym., 2013). Näitä toimintoja voidaan kutsua päivittäistoiminnoiksi ja toimin-

takyky määritellä päivittäistoiminnoista selviytymiseksi. Toimintakyky voidaan 
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käsittää myös yksilön kykyjen, ympäristön ja omien tavoitteiden tasapainotilaksi. 

(THL, 2019a) 

Toimintakykyä hahmottamaan on kehitetty erilaisia viitekehyksiä, joista tunnet-

tuja ovat ainakin Saad Nagin malli (Nagi, 1976), Verbruggen ja Jetten malli 

(Verbrugge & Jette, 1994) sekä Maailman terveysjärjestön ICF-luokitus (WHO, 

2002b). Ensimmäisissä toimintakykyä kuvaavissa malleissa kiinnostuksen kohteena 

olivat sairauden aiheuttamien toiminnanvajauksien syntyminen ja kehittyminen. Na-

gin (1976) malli kuvaa kehityskulkua, joka alkaa kehon patologisesta muutoksesta, 

mikä aiheuttaa vamman tai vaurion, tämä rajoitteen suorituskyvyssä, joka johtaa toi-

minnanvajaukseen (Nagi, 1976). Ikääntyneiden toimintakyvyn käsitteistöön on myö-

hemmin vaikuttanut vammaistutkimus, jossa on jo pitkään painotettu ympäristön ja 

yhteiskunnan asenteiden ja käytänteiden merkitystä toimintakyvyn ja toiminnanva-

jeiden määrittelyssä (esim. Oliver, 2009). Verbrugge ja Jette kehittivät Nagin mallia 

eteenpäin ja lisäsivät malliin yksilön sisäiseen kyvykkyyteen ohella myös ympäristön 

merkityksen ja korostivat näiden molempien puolien tarkastelun tärkeyttä (Kuvio 1) 

(Verbrugge & Jette, 1994).  

 

 

Kuvio 1.   Verbrugge ja Jette (1994:4) kehittivät Nagin (1976) toiminnanvajauksien syntymisen 
viitekehystä lisäten siihen ympäristö- ja yksilötekijät. 
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Maailman terveysjärjestö on ylläpitänyt toimintakyvyn, toiminnanvajeiden ja tervey-

den kansainvälistä luokittelua eli niin kutsuttua ICF-luokittelua (International Classi-

fication of Functioning, Disability and Health). ICF-luokittelu perustuu malliin, jossa 

toimintakyky hahmotetaan laajasti kehon toimintojen sekä kontekstuaalisten tekijöi-

den vuorovaikutuksena. Kontekstuaalisiin tekijöihin sisältyvät yksilöön ja ympäris-

töön liittyvät tekijät (Kuvio 2). Luokittelu päivitettiin vuonna 2002, jolloin käsitteis-

töä muutettiin kuvaamaan toimintakykyä positiivisten käsitteiden kuten kykyjen ja 

osallistumisen eikä vaurioiden ja rajoitteiden kautta.  (WHO, 2002b; WHO ja Stakes, 

2004) ICF-luokitus sisältää tarkan toimintakyvyn luokittelusysteemin, mutta se tar-

joaa ikääntyneiden toimintakyvyn tarkasteluun myös käsitteet ja mallin, jossa toimin-

takykyä tarkastellaan yksilön ja ympäristön dynaamisena vuorovaikutuksena. 

 

 

 

Kuvio 2.  ICF-luokituksen osa-alueiden vuorovaikutus (WHO ja Stakes, 2004 s.18) 

 

Suomessa Jyrki Jyrkämä on kehittänyt toimijuuden viitekehyksen, joka korostaa sitä, 

miten toimintakykyä hyödynnetään arjen tilanteissa. Toimijuuden modaliteetit perus-

tuvat siihen, että pelkän fyysisen ja psyykkisen kykenemisen lisäksi toimijuutta tar-

kastellaan täytymisenä, voimisena, tuntemisena, haluamisena ja osaamisena (kuvio 3). 

Toimijuusnäkökulma korostaa, että ihmiset tekevät valintoja ottaen huomioon kul-

loisenkin tilanteen mahdollistamat vaihtoehdot. Vaikka toimintakyky ja toimijuus 

eroavat käsitteellisesti toisistaan, voidaan toimijuuden viitekehyksen avulla toiminta-

kykyä tarkastella tilanteisena ja käytössä olevana toimintakykynä. Toimintakyky 
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voidaan siis ymmärtää ja tulkita erilaisena riippuen kustakin sosiaalisesta tilanteesta 

ja kontekstista. (Jyrkämä, 2008, 2013) 

 

 
 

Kuvio 3.  Toimijuuden modaliteetit kuvaavat kuutta erillistä, mutta toisiinsa liittyvää toimijuuden 
ulottuvuutta. (Jyrkämä, 2008:195) 

 

2.2 Ikääntyneiden toimintakyvyn mittaaminen  

Ikääntyneen väestön toimintakykyä on pyritty arvioimaan ja mittaamaan lukuisin eri 

tavoin. Mittaamisella tarkoitan tässä erilaisten toimintakykyä kuvaavien mittareiden 

ja arviointivälineiden käyttöä ja arvioinnilla laajempaa prosessia, johon kuuluu myös 

tiedon kerääminen ja tulkinta, tulosten pohjalta tehtävien toimenpiteiden suunnittelu 

sekä seuranta. Erilaisia standardoituja mittareita ja arviointivälineitä on kehitetty eri-

laisiin tarpeisiin ja ympäristöihin kuten tutkimukseen tai käytännön työhön (Guralnik 

& LaCroix, 1992; Guralnik & Ferrucci, 2003). Toimintakykymittareita on hyödyn-

netty kliinisen päätöksenteon välineinä, arvioitaessa sairauksien aiheuttamaa toimin-

nan vajetta (Guralnik ym., 1996; Katz & Stroud, 1989; Lawton, 1971), elämänlaadun 

arvioinnissa, toimintakyvyn muutosten seurannassa ja ennustamisessa (Guralnik & 

LaCroix, 1992), palveluiden suunnittelussa (Lawton & Brody, 1969) ja väestötasolla 

kansanterveystoimien arvioinnissa ja suunnittelussa (Guralnik ym., 1996). Mittarei-

den tarkoituksena on myös ollut luoda yhteisiä käsitteistöjä ja auttaa vanhojen ihmis-

ten parissa työskenteleviä kiinnittämään huomiota toimintakyvyn erilaisiin ongelmiin 
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ja mahdollisuuksiin (Lawton & Brody, 1969). Nykyään toimintakykyä mitataan myös 

hoidon laadun ja tehokkuuden arvioimiseksi sekä palvelun tarpeen osoittamiseksi. 

Fyysistä toimintakykyä voidaan arvioida yhtäältä erilaisten objektiivisten toimin-

tatestien ja toisaalta haastattelun ja havainnoinnin keinoin. Toimintatesteillä voidaan 

mitata esimerkiksi alaraajojen suorituskykyä tasapainon, kävelynopeuden tai tuolilta 

nousemisen avulla (Guralnik ym., 1994). Suomessa on kehitetty TOIMIVA-testistö, 

jossa mitataan keuhkojen toimintaa, tasapainoa, tuolilta nousemista, puristusvoimaa 

ja kävelynopeutta (Hamilas ym., 2000). Yksi tunnettu toimintatesti on Bergin tasa-

painotestistö, jossa mitataan esimerkiksi seisomista erilaisissa asennoissa, siirtymistä 

ja kääntymistä (Berg ym., 1989; Berg ym., 1992).  

Toimintakykyä voidaan arvioida myös haastattelun ja havainnoinnin keinoin. Ta-

vallista on arvioida ikääntyneiden kykyä selviytyä arkisista toiminnoista. Kenties tun-

netuin päivittäistoimintojen mittari on ADL (activities of daily living). ADL-mittari 

on hierarkkinen asteikko päivittäistoimintojen avun tarpeesta esimerkiksi peseytymi-

sessä, pukeutumisessa ja syömisessä (Katz ym., 1970). Tästä on edelleen kehitetty 

välineellisten päivittäistoimintojen mittari eli IADL, jossa arvioidaan avun tarvetta 

esimerkiksi kaupassa käymisessä ja puhelimen käytössä (Lawton & Brody, 1969). Päi-

vittäistoimintojen itsenäistä suorittamista ja avun tarvetta on arvioitu myös Barthelin 

indeksillä, joka on alun perin kehitetty halvaantuneiden toimintakyvyn arviointiin ja 

kuntoutuksen seurantaan (Mahoney & Barthel, 1965). RAVA (Rajala-Vaissi) on suo-

malaisten kehittämä päivittäistoimintojen avuntarvetta kuvaava mittari, jota on pi-

detty yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä (Kangasharju ym., 2010).  

Psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen ei ole yhtä 

suoraviivaista kuin fyysisen toimintakyvyn, sillä toimintakyvyn eri ulottuvuudet ovat 

tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Sosiaalista toimintakykyä arvioitaessa voi-

daan ottaa huomioon sosiaalisen verkoston rakenne, koko ja sen vuorovaikutus, so-

siaalinen eristyneisyys, vuorovaikutussuhteiden koettu laatu, sosiaaliset taidot ja so-

siaalinen osallistuminen kuten harrastukset ja vapaaehtoistyö (Tiikkainen & 

Pynnönen, 2018). Kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn osalta voidaan esimer-

kiksi mitata muistia MMSE-mittarilla (Mini Mental State Examination, Finne-Soveri 

ym., 2008) tai masennusta GDS-seulalla (Sheikh & Yesavage, 1986).  

Laajemmin toimintakykyä ja hoidon laadun arviointia varten on kehitetty moni-

ulotteisia mittareita kuten FIM (Functional Independence Measure) (Dodds ym., 

1993) ja RAI (Resident Assessment Instrument) (Hawes ym., 1997). RAI on laaja 

mittaristo, joka on toimintakyvyn arvioinnin ohella myös hoidon laadun, tarpeen ja 

seurannan arviointiväline. Yhdysvalloissa, jossa RAI on alun perin otettu käyttöön, 

sitä on hyödynnetty myös asiakasmaksujen määräytymisessä (Hawes ym., 1997). RAI 
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koostuu laajasta kysymyslomakkeesta, hoitosuunnitelman avuksi kehitetyistä herät-

teistä, sekä käyttöohjeesta (Finne-Soveri ym., 2010; Hawes ym., 1997) ja siitä on ke-

hitetty hieman toisistaan poikkeavia versioita eri ympäristöihin kuten kotihoitoon ja 

laitoshoitoon (Bernabei ym., 2008).  

2.3 Toimintakyky ja vanheneminen 

Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä todennäköisemmin hänellä on useita saman-

aikaisia kroonisia sairauksia. Pelkät sairaudet eivät kuitenkaan kerro siitä, minkälainen 

vaikutus niillä on ihmisen arkeen ja elämään. Osa ihmisistä voi kokea itsensä ter-

veeksi sairauksista huolimatta. Tällöin pelkkä sairauksien diagnosointi ei riitä, vaan 

tarvitaan tietoa toimintakyvystä. Niinpä tietoa ikääntyneen väestön toimintakyvystä 

on käytetty terveyden keskeisenä indikaattorina. (Guralnik ym., 1996; Guralnik & 

Ferrucci, 2003) Merkittäviä toimintakykyä heikentäviä kroonisia sairauksia ovat tut-

kimusten perusteella esimerkiksi aivohalvaus, muistisairaudet ja nivelrikko. Näiden 

lisäksi kuulo- ja näkövaikeudet heikentävät ikääntyneiden toimintakykyä. (Jagger ym., 

2007; Spiers ym., 2005) 

Riski toimintakyvyn heikkenemiselle kasvaa vanhetessa. Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen FinSote-tutkimuksen mukaan vuonna 2018 6,8 %:lla 55-74-vuotiaista 

oli suuria vaikeuksia kävellä 500 metriä, kun taas 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien 

joukossa vaikeuksia koki jo 22,9 %. Vastaavasti vakava toimintarajoite haittasi 14,9 

%:n elämää 55-74-vuotiaiden ikäryhmässä, kun 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista va-

kavasta toimintarajoitteesta kärsi 40,2 %. (Parikka ym., 2019) Tervaskannot 90+ tut-

kimuskokonaisuudessa toimintakykyä on tarkasteltu pyytämällä 90-vuotiaita ja sitä 

vanhempia tutkimukseen osallistujia arvioimaan kykyään pukeutua, nousta sängystä, 

liikkua sisätiloissa, kävellä 400 metriä ja käyttää portaita. Näitä pyydettiin arvioimaan 

sen suhteen, kokeeko vastaaja pystyvänsä suorittamaan toiminnon ilman vaikeuksia, 

vaikeasti, avun turvin vai ei laisinkaan. (esim. Enroth, 2017) Vuonna 2018 vaikeudet 

selvitä näistä toiminnoista olivat Tervaskannot 90+ aineistossa yleisiä siten, että 59 

%:lla naisista ja 38 %:lla miehistä oli ainakin yhdessä näistä toiminnoista avun tarve 

tai kyvyttömyys (Jylhä ym., 2019).  

Tämä tutkimus kohdistuu ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon, jossa asu-

taan keskimäärin noin kaksi viimeistä elinvuotta (Aaltonen, 2021). Toimintakyvyn 

vajeet yleistyvät erityisesti elämän loppuvaiheessa ja toimintakyvyn heikkeneminen 

on sitä todennäköisempää mitä vanhempaan ikään kuolema sijoittuu (Guralnik ym., 

1991). Iän on todettu lisäävän riskiä toimintakyvyn heikkenemiselle vielä vanhoista 
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vanhimpien, 90-vuotiaiden ja sitä vanhempien, joukossa (Jylhä ym., 2013). Tutkijat 

ovat havainneet, että jokainen lisäelinvuosi lisää fyysisen toimintakyvyn vajeita yli 90-

vuotiailla. Lasku on erityisen jyrkkä niillä, jotka elävät elämänsä loppuvaihetta. 

(Raitanen ym., 2020)  

Toimintakyvyn avulla on mahdollista ennustaa jäljellä olevaa odotettavaa elinai-

kaa. Emmett Keeler ja kumppanit seurasivat Yhdysvalloissa ikääntyneiden liikkumis-

kykyä ja selviytymistä päivittäistoiminnoista sekä näiden muutoksia ja kuolleisuutta. 

Heikentynyt kyky selviytyä päivittäistoiminnoista sekä heikentynyt liikkumiskyky pie-

nensivät kaikkien tutkittujen ikäryhmien eli 70-, 75-, 80-, ja 85-vuotiaiden elinajan-

odotetta. (Keeler ym., 2010) Emilia Frangos Lordos ja kollegat puolestaan tutkivat, 

ennustaako sairauksien lukumäärä vai moniulotteisesti arvioitu toimintakyky parem-

min kuolleisuutta geriatriselle osastolle kotoa joutuneiden ikääntyneiden joukossa. 

He havaitsivat, että heikko toimintakyky ennusti kuoleman läheisyyttä paremmin 

kuin sairastavuus. (Lordos ym., 2008) Odotettavissa olevan eliniän lisäksi toiminta-

kyvyn on todettu ennustavan palveluiden tarvetta. Shi-Yi Wang ja kollegat suorittivat 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, jossa he tarkastelivat geriatristen syndroomien 

sekä sairaalaan ja vanhainkotiin joutumisen yhteyttä. Katsauksessaan he havaitsivat, 

että heikko toimintakyky, jota useimmiten tarkasteltiin päivittäistoiminnoista selviy-

tymisenä, lisäsi riskiä joutua sairaalaan ja vanhainkotiin. (Wang ym., 2013) Tieto toi-

mintakyvystä voi auttaa myös ennustamaan tulevaisuuden toimintakykyä. Esimer-

kiksi Graziano Onder ja kumppanit tutkivat ikääntyneitä naisia, joilla oli heikentynyt 

toimintakyky. He havaitsivat, heikko suorituskyky tutkimuksen alussa, erityisesti ala-

raajojen suorituskyvyn osalta, ennusti toimintakyvyn laskua tulevaisuudessa. (Onder 

ym., 2005) 

On havaittu, että ikääntyessä erilaiset toimintakyvyn heiketessä menetetyt toimin-

not voidaan asettaa hierarkkiseen järjestykseen. Ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn 

lasku alkaa monimutkaisista välineellisistä toiminnoista edeten kohti tavallisia päivit-

täistoimintoja kuten syömistä ja peseytymistä (Ferrucci ym., 1998). Toimintakyky ei 

kuitenkaan laske samanlaisella tahdilla kaikilla vanhoilla ihmisillä. Niillä, jotka koh-

taavat äkillisen kuoleman, toimintakyky ei välttämättä ehdi heikentyä, kun taas esi-

merkiksi kroonisen sairauden kohdalla toimintakyvyn lasku voi olla hidasta ja aaltoi-

levaa. (Lunney ym., 2003) Toisaalta esimerkiksi sairaalahoitoon joutuminen on mer-

kittävä riski toimintakyvyn heikkenemiselle (Jämsen ym., 2015). 

Tutkijat ovat jo pitkään pohtineet, ovatko eliniän kasvaessa terveet elinvuodet 

lisääntyneet suhteessa yhtä paljon, vai merkitseekö kasvanut elinikä lisää vuosia toi-

minnanvajeiden kanssa. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan saavutettu yhteistä käsitystä 

siitä, onko elämän loppuvaiheen raihnaisuuden aika suhteessa lisääntyneisiin 
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elinvuosiin lisääntynyt (expansion of morbidity)(Gruenberg, 2005), vähentynyt 

(compression of morbidity) (Fries, 1980), vai säilynyt ennallaan (dynamic equili-

brium)(Manton, 1982).  Tutkimustuloksia on vaikea vertailla, sillä terveyttä ja toimin-

takykyä on mitattu eri tavoin (Chatterji ym., 2015). Viimeisimmät Suomessa tehdyt 

tutkimukset, joissa on tarkasteltu ikääntyneen väestön toimintakykyä, ovat havain-

neet, että 75- ja 80-vuotaiden toimintakyky on parantunut kolmenkymmenen viime 

vuoden aikana (Koivunen ym., 2020; Munukka ym., 2020). Uuden Tervaskannot 90+ 

aineistoon pohjautuvan tutkimuksen mukaan eliniän pidentyessä suomalaisten 90-

vuotiaiden ja sitä vanhempien toimintakykyiset elinvuodet ovat lisääntyneet, mutta 

toisaalta heikentyneen toimintakyvyn vuodet eivät ole juurikaan vähentyneet. Nais-

ten osalta sellaiset vuodet, jolloin liikkumiskyky on rajoittunut, ovat jopa lisääntyneet. 

(Enroth ym., 2020) 

Hyvä terveys ja toimintakyky liitetään onnistuneeseen ja hyvään vanhenemiseen 

(Nosraty ym., 2014; Rowe & Kahn, 1997). Baltes ja Baltes (1990) ovat määritelleet 

onnistunutta vanhenemista prosessina, jossa sopeudutaan vanhenemisen tuomiin 

muutoksiin. Sopeutuminen tapahtuu valinnan (selection), optimoinnin (optimisa-

tion) ja kompensaation (compensation) kautta. Mallin mukaan yksilö voi keskittyä 

toimintakyvyn laskiessa sellaisiin toiminnan muotoihin, jotka sopivat hänen sen het-

kiseen tilanteeseensa. Joitakin haastavia toimintoja voidaan jättää suorittamatta. Ta-

voitteiden saavuttamiseksi voidaan opetella uusia taitoja tai käyttää vaihtoehtoisia toi-

mintatapoja. Yksilön toimien ohella ympäristöä voidaan muokata palvelemaan pa-

remmin toiminnan tavoitteita. (Baltes & Baltes, 1990) Sopeutuminen toimintakyvyn 

laskuun voi tapahtua esimerkiksi toimintakyvyn kasvattamisena, toimintakyvyn yllä-

pitämisenä akuutin tilanteen tai toimintakyvyn haasteen kohdatessa tai palautumisena 

entiseen toimintakykyyn sekä menetysten hallintana.  

2.4 Ikääntyneiden kuntoutus 

Kuntoutuksen merkitys on vahvistunut ja sen sisältö on muuttunut samalla, kun toi-

mintakyvyn ja sairauden käsitykset ovat laajentuneet. Suomessa erityisesti sotainvali-

dien auttaminen sotien jälkeen antoi sysäyksen kuntoutuksen vakiinnuttamiselle 

osaksi valtion tehtäviä. Kuntoutus haluttiin jo alusta lähtien sisällyttää sosiaali- ja ter-

veyspalveluihin. Tuohon aikaan tosin kuntoutus nähtiin ensi sijassa työkykyisyyden 

palauttamisena, ja kuntoutustarpeen määrittely perustui konkreettiseen vammaan tai 

sairauteen. (Puumalainen, 2008) Vasta myöhemmin kuntoutus on laajentunut tavoit-

telemaan yleisemmin toimintakyvyn ja itsenäisyyden tukemista sekä elämänlaadun 
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parantamista (Järvikoski & Härkäpää, 2008; Pitkälä ym., 2016). Sosiaali- ja terveys-

ministeriön julkaiseman vuoden 2017 ikääntyneiden palveluiden laatusuosituksen 

mukaan ikääntyneiden kuntoutus on ”suunnitelmallista, tavoitteellista ja monialaista, 

yleensä kestoltaan rajattua, mutta pitkäjänteistä toimintaa” (STM, 2017b).  

Kuntoutus on ollut sekä gerontologisen että geriatrisen tutkimuksen kiinnostuk-

sen kohteena. Geriatrisella kuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutusta lääketieteellisistä 

lähtökohdista. Gerontologista kuntoutusta taas on kuvattu vanhenemisen eri puolet 

huomioivaksi toiminnaksi, joka korostaa vanhanemisen normaaliutta eikä sairautta ja 

jossa huomioidaan sosiokulttuurinen vanhenemiskäsitys. (Koskinen ym., 2008) Ge-

riatrisen ja gerontologisen näkökulman välille on kuitenkin vaikea vetää tiukkaa rajaa, 

sillä molempien tavoitteet ja sisältö ovat saman suuntaiset (Järvikoski, 2013). Ikään-

tyneiden kuntoutuksessa korostetaan tänä päivänä kuntoutettavan sitoutumista, mo-

tivaatiota ja omaa aktiivisuutta. Kuntoutuksen lähtökohtana pidetään asiakaslähtöi-

syyttä, mikä tarkoittaa ihmisen yksilöllisen tilanteen, toiveiden ja tarpeiden huomioi-

mista (Koskinen ym., 2008; Pitkälä ym., 2016), mutta myös perheen ja läheisten roo-

lia kuntoutuksen onnistumiselle pidetään tärkeänä (Achterberg ym., 2019; Pitkälä 

ym., 2016). 

Ikääntyneiden kuntoutuksen katsotaan yleisesti olevan monialaista toimintaa 

(Järvikoski, 2013). Sen tavoitteena voi olla toimintakyvyn palauttaminen sairautta tai 

vammaa edeltävään tilanteeseen, optimaalinen itsenäisyys ja omatoimisuus tai hyvä 

elämänlaatu (Achterberg ym., 2019; Pitkälä ym., 2016).  Etenkin muistisairaiden kun-

toutuksessa voidaan tavoitella toimintakyvyn palauttamisen sijasta toimintakyvyn 

heikkenemisen hidastumista (Pitkälä, 2010). 

Ikääntyneiden kuntoutusta on tarkasteltu lukuisissa tutkimuksissa erilaisissa ym-

päristöissä ja erilaisilla sisällöillä. Sairaalassa toteutetun kuntoutuksen on todettu pa-

rantavan toimintakykyä. Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten meta-analyysi 

osoitti, että sairaalassa toteutetulla geriatrisella kuntoutuksella on mahdollista paran-

taa toimintakykyä, vähentää tarvetta pitkäaikaishoidolle ja vähentää kuolleisuutta 

(Bachmann ym., 2010). Cochrane-katsauksen mukaan fyysisestä kuntoutuksesta voi 

olla hyötyä myös pitkäaikaishoidossa, mutta katsauksen kirjoittaneet tutkijat toteavat, 

että kaikkia pitkäaikaishoidon asukkaita koskevia kuntoutussuosituksia on vaikea an-

taa (Crocker ym., 2013). Dementian yleistyessä tutkijat ovatkin alkaneet kiinnittää 

huomiota muistisairaiden kuntoutukseen (esim. Poulos et al., 2017). Muistisairaiden 

toimintakykyä voidaan esimerkiksi lonkkamurtuman jälkeen parantaa kuntoutuksen 

avulla (Huusko ym., 2000; Resnick ym., 2016). Suomalaisessa FINGER-tutkimuk-

sessa on puolestaan havaittu, että elämäntapaohjauksella, muistiharjoituksilla sekä 
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valtimotautien riskitekijöihin puuttumisella voidaan kognitiivisen toimintakyvyn 

heikkenemistä hidastaa (Ngandu ym., 2015).  

Kuntoutusta koskevaan keskusteluun ja tutkimukseen ovat viime vuosina nous-

seet erilaiset kuntoutumiseen liittyvät käsitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi koti- ja ar-

kikuntoutus, jotka liitetään usein kotihoitoon tai kodin arjessa tapahtuvaan toimin-

taan. Niiden sisällöstä ja merkityksestä suomalaisessa palvelujärjestelmässä käydään 

kuitenkin yhä keskustelua. (Niskanen ym., 2021; Pikkarainen, 2017) Englanninkieli-

sessä kirjallisuudessa tutkijat ovat viime vuosina alkaneet käyttää termiä ”reable-

ment”, joka on ollut käytössä ainakin  Englannissa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa 

sekä Australiassa ja Uudessa Seelannissa (Aspinal ym., 2016; Liaaen & Vik, 2019; 

Metzelthin ym., 2020). Reablement-termiä on käytetty erotuksena varsinaisesta kun-

toutuksesta (”rehabilitation”). Reablement kääntyy hankalasti suomeksi. Siitä voi-

daan puhua kuntouttavana työotteena, kotikuntoutuksena tai arkikuntoutuksena. 

Käytän tässä suomennoksena termiä kotikuntoutus, sillä useimmiten reablement yh-

distetään kotona asumisen tukemiseen.  Kotikuntoutuksella voidaan tarkoittaa ajalli-

sesti rajattua, yksilöllistä toimintaa, jonka tavoitteena on tukea itsenäisyyttä ja auttaa 

ikääntynyttä ihmistä palauttamaan tai saavuttamaan taitoja, joiden avulla hän selviy-

tyy päivittäisestä elämästään (Aspinal ym., 2016). Norjalaisten tutkijoiden mukaan 

kotikuntoutuksessa ihmistä tulisi tukea suoriutumaan toiminnoista itsenäisesti eikä 

suorittaa hoitoa tai kodinhoidollisia tehtäviä hänen puolestaan (Hjelle ym., 2017).  

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat puolestaan käyttäneet termiä ”function-focused care”, 

joka on sisällöltään varsin samankaltainen kuin reablement, mutta sitä on sovellettu 

erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa (Galik ym., 2014; Resnick ym., 2014). 

Eräät tutkijat ovat olleet huolissaan kuntoutustermin korvaamisella kuntoutuk-

senomaiseen toimintaan viittavilla muilla termeillä, sillä näiltä puuttuvat vielä riittävä 

näyttö ja tutkimukseen perustuvat käytännön toimintamallit (Cations ym., 2018; Doh 

ym., 2020). Kotikuntoutuksen (reablement) määritelmää on alettu kuitenkin viime 

vuosina hahmotella. Tutkijat Tanskasta, Ruotsista, Uudesta Seelannista ja Australi-

asta selvittivät asiantuntijoiden käsityksiä kotikuntoutuksesta. Tutkimuksen tulok-

sena saatu kotikuntoutuksen määritelmä on laaja. Sen mukaan kotikuntoutuksen ta-

voitteena on edistää toimintakykyä ja osallistumista päivittäisiin toimintoihin omassa 

elinympäristössä sekä vähentää pitkäaikaishoidon tarvetta. (Metzelthin ym., 2020) 

Tosin tutkimuksen kyselyyn osallistuneet asiantuntijat olivat sitä mieltä, että kotikun-

toutusta voidaan hyödyntää myös pitkäaikaishoidossa. Kotikuntoutukseen liitettiin 

moniammatillisen tiimin toistuvat käynnit sekä kokonaisvaltainen arviointi ja seu-

ranta. (Metzelthin ym., 2020) Määritelmä on siis monin osin yhdenmukainen yleisen 

kuntoutuskäsityksen kanssa. Määritelmistä riippumatta arki- ja kotikuntoutuksen 
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käsitteiden yleistyminen kuvastaa osaltaan ikääntyneiden kuntoutukseen liittyvien kä-

sityksien ja kiinnostuksen kohteiden muuttumista laitosmuotoisesta kuntoutuksesta 

kohti kotona ja arjen ympäristöissä tapahtuvaa toimintaa.  

Ikääntyneiden ihmisten näkökulmaa ja kokemuksia kuntoutuksesta on jonkin ver-

ran tarkasteltu aikaisemmassa tutkimuksessa. Tutkimukset ovat kohdistuneet suu-

relta osin kuntoutukseen, jota toteutetaan sairaalassa, kuntoutuslaitoksissa tai kotona. 

Tutkimukset kertovat, että hoitohenkilökunnan rooli kuntoutuksessa on jäänyt 

ikääntyville kuntoutettaville epäselväksi. Tessa Trappez-Lomax ja Annie Hawton tut-

kivat ikääntyneiden ihmisten kokemuksia sairaalassa tai kuntoutusyksikössä tapahtu-

neesta kuntoutuksesta. Tarpeet ja toiveet kuntoutuksen suhteen olivat erilaisia. Kun-

toutettavat pohtivat, antavatko hoitajat heidän toimia itsenäisesti tarkoituksellisesti, 

vai siksi että he ovat kiireisiä muiden tehtävien parissa. (Trappes-Lomax & Hawton, 

2012) Elaine Tyrrell kollegoineen haastatteli seitsemää ikääntynyttä uusiseelantilaisen 

kuntoutusosaston potilasta hoitajien roolista osana kuntoutusta. Tulosten mukaan 

hoitajilta odotettiin paitsi hoitotoimenpiteistä huolehtimista ja itsenäisyyteen kannus-

tamista myös läsnäoloa ja kohtaamista. Tutkijoiden mukaan hoitajan osoittama myö-

tätunto ja kunnioitus mahdollistivat parhaalla tavalla potilaiden motivoitumisen kun-

toutumiseen. (Tyrrell ym., 2012) 

Ikääntyneiden ihmisten kokemuksia kotikuntoutuksesta ovat tarkastelleet esimer-

kiksi Kerstin Björkman Randström ja kollegat. Tulosten mukaan vastavuoroinen 

suhde terapeutin kanssa ja selkeät ohjeet vahvistivat kuntoutettavien itseluottamusta. 

Osa kuitenkin koki, että heille asetettiin liian paljon vastuuta kuntoutumisen suhteen. 

(Randström ym., 2013) Norjalaiset tutkijat puolestaan tarkastelivat, miten ikäänty-

neet kokivat osallistumisensa kotikuntoutukseen. Haastateltavat tunnistivat oman 

tahdonvoimansa ja motivaationsa merkityksen. Tuttu ympäristö kannusti toimimaan 

päivittäisissä askareissa. Kuntouttavien työntekijöiden kannustus paransi kuntoutet-

tavien motivaatiota. Vaikka kuntoutus tapahtui päivittäistoimien ohessa, moni osal-

listujista ei käsittänyt näitä kuntoutuksena. Heille kuntoutusta olivat erilliset harjoi-

tusohjelmat. (Hjelle ym., 2017) 

Tutkimuksissa on tarkasteltu myös hoitohenkilökunnan kokemuksia ikääntynei-

den kuntoutuksesta. On havaittu, että ikääntyneiden ihmisten tarpeet voivat olla ris-

tiriidassa kuntoutuksen ideaalin kanssa, mikä taas voi aiheuttaa hoitajille ristiriitaa sen 

suhteen, miten ja kenen kohdalla kuntoutusta tulisi toteuttaa. Tanskalainen tutkija 

Malene Bødker tarkasteli ikääntyneiden kuntouttamista kahden logiikan kamppai-

luna: Ammattilaisia ohjaavat yhtäältä tavoitteet onnistuneesta ja aktiivisesta vanhe-

nemisesta ja toisaalta ikääntyneiden ihmisten toiveet vetäytyä aktiviteeteista ja keskit-

tyä heille mieluisiin toimintoihin.  (Bødker, 2019) Vähäkangas, Noro ja Björkgren 
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havaitsivat tutkimuksessaan, että jos hoitaja oli arvioinut ikääntyneellä olevan poten-

tiaalia kuntoutua, hoitajat tukivat todennäköisemmin hänen kuntoutumistaan 

(Vähäkangas ym., 2006). Australialaiset tukijat puolestaan tarkastelivat terveyden-

huollon henkilökunnan käsityksiä muistisairaiden kuntoutuksesta ja havaitsivat, että 

työntekijät kokivat hankalaksi määrittää muistisairaiden kuntoutuksen tavoitteita. 

Kuntoutuksen asema etenkin elämän loppuvaiheen hoidossa oli hankalasti määritel-

tävissä ja työntekijät kertoivat pelkäävänsä, että kuntoutuksesta puhuminen lisäisi 

turhia toiveita kunnon parantamisesta. He päätyivätkin usein käyttämään kuntoutuk-

sen sijasta termejä, jotka viittaavat toimintakyvyn ylläpitämiseen (esim. re-ablement).  

(Cations ym., 2020)  
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3 TOIMINTAKYKY IKÄÄNTYNEIDEN 
HOIVAPOLITIIKASSA 

3.1 Ikääntyneiden hoivapolitiikka ja sen muutokset Suomessa 

Vanhojen ihmisten hoivan järjestämisestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä on tullut 

tärkeä osa ikääntymispolitiikkaa. Tässä luvussa tarkastelen pitkäaikaisen hoivan jär-

jestämistä sekä hoivapalvelujen organisointiin ja hallintoon vaikuttaneita viimeaikai-

sia kehityskulkuja.  

Suomessa verovaroin rahoitetuilla julkisilla palveluilla on ollut perinteisesti varsin 

vahva asema. Tutkijat ovat kuitenkin havainneet markkinoihin perustuvien toimin-

tamallien lisääntyneen suomalaisessa ikääntymispolitiikassa jo ainakin  muutaman 

vuosikymmenen ajan (Anttonen & Häikiö, 2011; Karsio & Anttonen, 2013). Vastaa-

vanlaisesta kehityksestä on raportoitu myös muissa pohjoismaissa (Szebehely & 

Meagher, 2018). Markkinaehtoisiin toimintamalleihin voidaan lukea esimerkiksi tar-

peiden arvioinnin erottaminen hoivan tarjoajasta, yksityisten voittoa tavoittelevien 

palveluntarjoajien hyödyntäminen, asiakkaan valinnanvapaus eri palveluiden välillä 

sekä säännölliset laadun arvioinnit (kts. esim. Karsio & Anttonen, 2013; Kröger, 

2011). Markkinoistumisen myötä ikääntyneiden palvelut nähdään kauppatavarana ja 

asiakkaat kuluttajina (Anttonen & Häikiö, 2011) ja julkisesta sektorista puhutaan pal-

veluntarjoajana (Hoppania, 2017).  

Markkinaehtoisten toimintatapojen ja yritysmaailman oppien tuominen julkisten 

palveluiden piiriin liittyvät kiinteästi ideologiaan, jota myöhemmin ryhdyttiin kutsu-

maan uudeksi julkisjohtamiseksi (New Public Management, NPM). Uuden julkisjoh-

tamisen mukaisiin käytäntöihin voidaan lukea esimerkiksi tehokkuus- ja tulosvaati-

mukset, toiminnan ja vastuun hajauttaminen, huippuyksiköiden ja -yksilöiden erot-

telu ja asiakkaan toiveiden korostaminen. (Julkunen, 2008) Uuden julkisjohtamisen 

on katsottu vahvistuneen etenkin 90-luvun laman jälkeen, ja sitä ovat sen jälkeen 

vauhdittaneet ennusteet ikääntyvästä väestöstä ja tarve sopeutua ikääntyvän väestön 

myötä kasvaviin menoihin. Palveluiden tuottavuuden lisäämisestä onkin tutkijoiden 

mukaan tullut vuosituhannen vaihteen jälkeen keskeinen tavoite suomalaisessa sosi-

aali- ja terveyspolitiikassa. (Niemelä & Saarinen, 2015) 
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Uusi julkisjohtaminen vauhditti jo aiemmin alkanutta tulosjohtamisen ja manage-

rialismin sisäänajoa suomalaiseen julkishallintoon. Managerialismissa johtaminen ja 

johtajuus nähdään keskeisessä roolissa tuottavuuden kasvun tavoittelussa. Tämän 

ideologian mukaan hyvät johtamiskäytännöt omaksutaan yksityiseltä sektorilta ja nii-

hin kuuluvat esimerkiksi organisaatiokulttuuriin keskittyminen ja sen muuttaminen 

sekä työn tulosten mittaaminen. (af Ursin & Vartola, 2015) Tulosohjaus ja tulosjoh-

taminen 80- ja 90-lukujen taitteessa toivat mukanaan tarpeen kehittää mittareita tuot-

tavuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Kuitenkin jo tuolloin käytiin keskustelua 

mittareiden soveltuvuudesta julkiselle sektorille, ja siitä, minkälaisia suoritteita ja tu-

loksia julkisella sektorilla ylipäätään voidaan mitata. Tulosjohtamista arvosteltiin sen 

kyvyttömyydestä huomioida toiminnan laatua. Niinpä 90-luvulla esille nostettiin laa-

tujohtaminen, jonka myötä laatumittaristot tulivat käyttöön ja tarjosivat keinon to-

teuttaa kilpailua palveluja vertailemalla. Laatujohtamisenkin ajateltiin tuovan säästöjä 

ja lisäävän tuottavuutta. Hallinnon uudistaminen ja hyvien mittareiden etsiminen jat-

kuu edelleen. (Yliaska, 2014) Julkisten organisaatioiden kohdalla managerialismin on-

gelmaksi on esitetty, että se sivuuttaa eettiset näkökulmat sekä henkilöstön demo-

kraattisen osallistumisen mahdollisuudet (af Ursin & Vartola, 2015). 

Uusi julkisjohtaminen ja tehokkuusajattelu ovat muuttaneet myös ikääntyneiden 

palveluiden käytäntöjä. Hoidon standardointi sekä dokumentaation ja laatuindikaat-

toreiden lisääntynyt käyttö voidaan lukea tällaisiin käytäntöihin. Hoitotyön tehosta-

minen on vaikuttanut etenkin kotihoidon työntekijöiden työhön, sillä kotihoidossa 

työtä on pilkottu osiin ja alettu seurata minuuttien ja suoritettujen tehtävien tarkkuu-

della. Samalla on vähennetty työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työ-

hönsä. (Henriksson & Wrede, 2008) Työn standardoinnin ja dokumentoinnin käy-

tännöt voidaan tulkita yhtäältä positiivisena työn ja ammatillisen osaamisen näky-

väksi tekemisenä, mutta toisaalta näiden voidaan ajatella kaventavan käsitystä hoi-

vasta (Dahl, 2009). Esimerkiksi osan ikääntyneiden palveluissa käytössä olevista hoi-

don laadun indikaattoreista on todettu painottuvan kliinisiin tuloksiin eikä yksilön 

omiin tavoitteisiin hoidon suhteen (Mcconnell & Meyer, 2019). Hoitohenkilökunnan 

näkökulmaa tarkastelevien tutkimusten mukaan laatumittaristot on kyllä havaittu 

hyödyllisiksi hoidon laadun parantamisessa, mutta osa on kokenut arvioinnin anta-

van vajavaisen kuvan arvioinnin kohteena olevasta ihmisestä (Hansebo ym., 1998) 

tai toteutuneesta hoidosta (Parmelee ym., 2009). Työn tulosten ja vaikutusten näky-

väksi tekeminen on noussut keskeiseksi periaatteeksi myös sen takia, että työn suora 

valvonta on vähentynyt ja työntekijöiltä odotetaan itseohjautuvuutta (esim. 

Hoppania ym., 2017). Julkunen (2008) kuitenkin toteaa, että työn standardointi ja 

mittaaminen eivät koskaan takaa johdon aukotonta kontrollia, sillä työntekijät 
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omaksuvat ja tulkitsevat arviointikäytäntöjä eri tavoin. He tulkitsevat käytäntöjä suh-

teessa aikaisempiin kokemuksiinsa ja ammatilliseen osaamiseensa ja käsityksiinsä. 

(Julkunen, 2008)  

Merkittävä kehityskulku hallinnon uudistusten ohella on ollut pitkäaikaishoidon 

uudelleenjärjestely siten, että ikääntyneitä pyritään hoitamaan kotona niin pitkään 

kuin mahdollista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Kotona asumisen suosiminen lin-

kittyy kansainväliseen paikoillaan vanhenemisen toimintapolitiikkaan (”Ageing in 

place”), jonka tavoitteena on ollut toimintakyvyn laskiessa mahdollistaa turvallinen 

kotona asuminen tarjoamalla ihmisen nykyiseen elinympäristöön riittävä apu ja tuki 

(WHO, 2015). Tavoitteesta on tullut globaali politiikkatavoite, jota on alettu soveltaa 

myös suomalaisessa ikääntymispolitiikassa (Pulkki ym., 2017). Käytännössä tämä tar-

koittaa sitä, että kotona annettavaa hoitoa pidetään ensisijaisena palvelumuotona hoi-

van tarpeessa oleville ikääntyneille (Anttonen & Häikiö, 2011; Laki ikääntyneen 

väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

980/2012; STM, 2017b). Tämä on suosinut kahdenlaista palveluiden uudelleenorga-

nisointia. Ensinnäkin ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan yhä pienemmälle osuu-

delle ikääntyneestä väestöstä ja toiseksi laitoshoitoa on purettu ja korvattu tehoste-

tulla palveluasumisella (Kuvio 4)(Anttonen & Karsio, 2016; Noro & Alastalo, 2014; 

Sotkanet, 2021). Tehostetun palveluasumisen lisääntymisen on katsottu heijastavan 

kotihoidon painottamisen politiikkaa, sillä palveluasumisessa ikääntynyt ihminen 

asuu omassa asunnossaan (Karsio & Tynkkynen, 2015). Ympärivuorokautiseen pit-

käaikaishoitoon siirtymistä pyritään välttämään sillä perusteella, että ihmisen pitäisi 

terveydentilan heiketessäkin saada asua omassa kodissaan (WHO, 2015). Käytän-

nössä kyse on usein myös kustannusten kasvun hillitsemisestä (esim. Halminen ym., 

2019; Vauramo & Ryynänen, 2019).  
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Kuvio 4.  Yli 75-vuotiaiden ympärivuorokautisen hoidon peittävyys (osuus 75 vuotta täyttäneestä 
väestöstä) vuosina 2000-2019 (Sotkanet, 2021) 

Vaikka ympärivuorokautinen hoito on vähentynyt jo pitkään, kotihoitoa ei ole sen 

ensisijaisuuden korostamisesta huolimatta vahvistettu samassa suhteessa (Noro & 

Alastalo, 2014). Moni kotona asuvakaan ei välttämättä saa riittävästi apua päivittäi-

seen selviytymiseensä (Kröger ym., 2019). Perheen merkitys ikääntyneiden ihmisten 

hoidossa on sen sijaan kasvanut, etenkin Pohjoismaissa, joissa palvelut on perintei-

sesti tuotettu universalismin periaatteiden mukaisesti (Szebehely & Meagher, 2018). 

Vaikka Suomessa perheenjäsenillä ei ole lain velvoittamaa huoltovastuuta, käytän-

nössä ikääntyneen perheenjäsenen asioiden hoitamisen ja hoidon turvaamisen katso-

taan kuuluvan perheen vastuulle (Ahosola, 2018; Kalliomaa-Puha, 2017). Tätä per-

heen roolin vahvistumista on muun muassa Päivi Ahosola kutsunut vanhushoivapo-

litiikan uusfamilismiksi. Hän havaitsi väitöskirjatutkimuksessaan, että suomalaisessa 

ikääntymispolitiikassa perhe ja läheiset nähdään tärkeänä hoidon resurssina ja heidän 

apuunsa asetetaan paljon odotuksia. (Ahosola, 2018)  
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3.2 Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuksen ideaali  

Toimintakyvystä ja sen säilyttämisestä on tullut tärkeitä tavoitteita sekä kansainväli-

sessä että suomalaisessa ikääntymispolitiikassa - osittain aktiivisena ikääntymisen (ac-

tive ageing) paradigman takia. Aktiivisena ikääntymiseen liitetään toimintakykyisyy-

den ja itsenäisyyden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa (WHO, 2002a). Aktiivi-

suutta korostava näkökulma on saanut tutkijoilta myös kritiikkiä, koska sen voidaan 

nähdä unohtavan hauraat ja hoivan tarpeessa olevat ikääntyneet (Boudiny, 2013; 

Hoppania ym., 2016; Katz, 2000). Maailman terveysjärjestö siirtyi vuonna 2015 käyt-

tämään aktiivisena vanhenemisen käsitteen sijasta tervettä vanhenemista (healthy 

ageing) (WHO, 2015). Terve vanheneminen käsittää kuitenkin varsin samoja tavoit-

teita kuin aktiivinen vanheneminen. Se merkitsee vapaasti suomennettuna ”toimin-

takyvyn edistämisen ja ylläpitämisen prosessia, joka mahdollistaa hyvinvoinnin van-

huudessa” (mt. s.28).   

Niin kutsuttu vanhuspalvelulaki kertoo jo otsikkotasolla toimintakyvyn ylläpitä-

misen keskeisyydestä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-

käiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Laissa ei mainita varsinaista kuntou-

tusta, mutta asetetaan kuntien velvollisuudeksi tukea ikääntyneen väestön terveyttä 

ja toimintakykyä suunnittelemalla, seuraamalla ja järjestämällä sosiaali- ja terveyspal-

veluja, jotka tukevat ikääntyneiden toimintakykyä (Laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuodesta 2001 alkaen julkaisemat ikääntyneiden pal-

veluiden laatusuositukset linjaavat palveluiden järjestämistä koskevia suosituksia ja 

vanhuspalvelulain voimaan tulon jälkeen täydentävät ja tarkentavat lain tavoitteita. 

Myös näissä on enenevässä määrin painotettu toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntou-

tusta osana laadukkaita ikääntyneiden palveluita. (STM, 2008, 2013, 2017b, 2020b)   

Vuoden 2013 ikääntyneiden palveluiden laatusuosituksessa kuntoutus mainitaan 

kuntoutusalan ammattilaisten toteuttamana hoitona (STM, 2013), mutta jo seuraa-

vassa vuoden 2017 suosituksessa se määritellään monialaiseksi toiminnaksi, jossa 

kuntoutujan ja hänen läheisensä toiminta on keskeistä (STM, 2017b). Ympärivuoro-

kautiseen hoitoon suositellaan kuntoutumista edistävää työtapaa. Kuntoutumista 

edistävän työtavan tavoitteeksi nimetään toimintakyvyn ja vastuunoton vahvistami-

nen ja se käsittää suositusten mukaan henkilön kanssa yhdessä tehtäviä arkiaskareita, 

joissa henkilöllä on vaikeuksia. (STM, 2013, 2017b) Viimeisimmässä vuonna 2020 

julkaistussa ikääntyneiden palveluiden laatusuosituksessa sivutaan kuntoutukseen 

liittyvää toimintaa monin eri termein kuten kuntoutuminen, toimintakyvyn ylläpysy-

minen, toimintakyvyn edistäminen, toimintakykyä ylläpitävä toiminta, kuntoutumista 
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edistävä toiminta ja kuntouttava toiminta. Uusina termeinä mainitaan arkikuntoutus 

ja etäkuntoutus. (STM, 2020b) 

Asiantuntijaryhmä, joka asetettiin pohtimaan vanhuspalvelulain toimeenpanossa 

huomioonotettavia tekijöitä ja ikäystävällistä Suomea vuonna 2014, esitti yksitoista 

teesiä ikääntymisestä. Yksi näistä oli vaatimus järjestelmällisen kuntoutuksen tuomi-

sesta kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon osaksi. (STM, 2015). Kuntoutta-

malla riittävästi ikääntyvää väestöä, on ajateltu voitavan vähentää ympärivuoro-

kautista pitkäaikaishoitoa ja säästää kustannuksia (Kinnula ym., 2015; Vauramo & 

Ryynänen, 2019). Valtioneuvoston vuonna 2016 julkaisema arvio sosiaali- ja tervey-

denhuollon säästöpotentiaalista nimeää toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaeh-

käisyn sekä kuntoutuksen tärkeiksi vanhuspalvelujen kustannuksia hillitseviksi toi-

miksi niiden ympärivuorokautisen hoivan tarvetta vähentävän vaikutuksen vuoksi 

(Torkki ym., 2016).  

 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama kuntoutuksen uudistamiskomitea ehdot-

taa raportissaan, että ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa tulisi hyödyntää 

”kuntouttavaa, toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää toimintamallia”. Suositusten 

varsinainen sisältö kohdentuu kuitenkin kotona asuviin henkilöihin. (STM, 2017a) 

Usein kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpito nähdään politiikkadokumenteissa tärkeiksi 

nimenomaan kotona asumisen mahdollistamiseksi. Vähemmälle huomiolle jäävät 

säännönmukaisesti ne vanhat ihmiset, jotka asuvat jo ympärivuorokautisen pitkäai-

kaishoidon yksiköissä.  Minna Zechner ja kollegat toteavat, että kuntoutumisen ja 

itsenäisyyden ihanteet saattavat vaarantaa hyvän hoidon toteutumisen niiden koh-

dalla, joiden terveys ei enää riitä näiden tavoitteiden saavuttamiseen (Zechner ym., 

2017). Kuntoutus nähdään siis yleisesti hyvänä ja tavoiteltavana asiana kaikissa ikään-

tyneiden palveluissa, mutta samaan aikaan sen merkitys ja sisältö niiden kohdalla, 

jotka jo asuvat ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa jää epäselväksi. 

3.3 Toimintakyvyn arviointi palvelutarpeen ja hoidon laadun 
osoittajana 

Pääsy ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon edellyttää lain mukaan sosiaali- tai 

terveysalan ammattilaisen suorittamaa palvelutarpeen selvittämistä. Tässä arvioin-

nissa edellytetään toimintakyvyn huomioimista kokonaisvaltaisesti sekä ”monipuoli-

sesti ja luotettavia apuvälineitä käyttäen”. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012:15§) Toimintaky-

vyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto (TOIMIA) on antanut 



 

34 

suosituksen toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Suo-

situs korostaa, että palvelutarpeiden arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma, 

jossa toimintakykyä arvioivat mittarit toimivat apuvälineinä. Suosituksessa koroste-

taan arvioinnin keskustelunomaisuutta ja toimijuuden tunnistamista sekä tarpeiden 

yksilöllisyyttä. (Finne-Soveri ym., 2020) Käytännössä palvelutarpeiden arvioinnissa 

on havaittu painottuvan erityisesti fyysinen ja psyykkinen toimintakyky. Palveluiden 

myöntäminen sosiaalisiin perusteisiin pohjautuen on harvinaista ja niitä käytetään lä-

hinnä palveluiden saamisen lisäehtona tai etusijaisuusjärjestelyissä (Perttola, 2019). 

Palvelutarpeen arviointi suositellaan uusittavaksi määrävälein ja ikääntyneen tilanteen 

muuttuessa (Finne-Soveri ym., 2020). Kun ikääntyneelle henkilölle on myönnetty hä-

nen tarvitsemansa palvelut palveluntarpeen arvion perusteella, hoidon järjestämistä 

tulisi lain mukaan ohjata hoitosuunnitelmalla, joka perustuu toimintakyvyn kattavalle 

arviolle (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista 980/2012). 

Suomessa systemaattisen toimintakyvyn mittaamisen merkitys kasvaa entisestään, 

kun vanhuspalvelulain uudistuksen yhteydessä vuonna 2020 lakiin kirjattiin velvolli-

suus käyttää RAI-mittaristoa toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista 980/2012). RAI on ollut käytössä Suomessa 2000-luvun alusta al-

kaen. Sen avulla on ollut tarkoitus kehittää sekä yksittäisen ihmisen palvelutarpeen 

arviointia että mahdollistaa vertailukehittäminen (Finne-Soveri ym., 2010). Suomessa 

RAI:ta hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mutta sen oikeudet omistaa kan-

sainvälinen interRAI verkosto. RAI:n kysymykset kattavat useita hoitoon ja toimin-

takykyyn liittyviä osa-alueita kuten terveydentila, arkisuoriutuminen, lääkitys, ravitse-

mus, muisti, mieliala, kuntoutus, palvelujen käyttö, ympäristö, osallisuus, aktiivisuus 

ja omaisten tuki. (THL, 2020b) RAI:n kysymyksistä voidaan muodostaa lukuisia mit-

tareita. Suomessa kehitetty ja käytetty HAAKu-mittari on suunniteltu kuvaamaan ak-

tiivista kuntoutumista edistävää hoitajan toimintaa. Se muodostuu RAI-arvioinnin 

kysymyksistä, jotka kartoittavat niiden päivien määrää viikon ajalta, jolloin asukas on 

saanut vähintään 15 minuuttia hoitajan ohjausta ja harjoittelun tukea liikkumisessa, 

siirtymisessä, pukeutumisessa tai siistiytymisessä ja syömisessä. (Vähäkangas, 2010) 

RAI-arvioinnin täyttävät yleensä hoitotyöntekijät ja se tulisi täyttää jokaisen asuk-

kaan kohdalla puolivuosittain tai asukkaan voinnin muuttuessa (Finne-Soveri ym., 

2010). Mittaristo on Suomessa laajalti käytössä ympärivuorokautisessa pitkäaikais-

hoidossa. Vuonna 2018 jo 40 %:lle kaikista ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista 

oli tehty RAI-arviointi (THL, 2020b), vaikka laki ei vielä velvoittanut sen käyttöön. 

RAI-arvioinnin periaatteissa korostetaan arvioitavan osallistumista arviointiin. 
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Osallistumista voidaan seurata RAI-tulosten avulla, sillä ne sisältävät arvioijan vas-

tauksen siitä, osallistuiko asukas itse arviointiin. Käytännössä läheskään kaikki arvi-

oinnin kohteena olevat ikääntyneet eivät osallistu RAI-arviointiinsa (Lind ym., 2020). 

Toimintakyvyn mittaaminen kuuluu paitsi palvelutarpeiden arviointiin myös 

osaksi ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon laadun arviointia. Hoidon laadun mit-

taristojen ja niihin sisältyvien toimintakykyarviointien avulla voidaan saada tietoa yk-

sittäisen ihmisen toimintakyvystä sekä seurata asiakasrakennetta, hoidon laatua ja 

vertailla hoidon tuloksia muihin vastaaviin organisaatioihin tai yksiköihin (Finne-

Soveri ym., 2010). RAI-mittaristoa on Suomessa hyödynnetty monessa kunnassa ja 

hoivayksikössä hoidon laadun arvioinnissa ja seuraamisessa (Heikkilä & Mäkelä, 

2015). RAI-arviointien avulla on esimerkiksi Tampereella seurattu ympärivuoro-

kautisen hoidon yksiköitä käyttäen arviointijärjestelmän laatuindikaattoreita, jotka 

kertovat vuoteeseen hoidettavien määrästä ja aktiviteettien vähyydestä (Mäkinen ym., 

2015). Helsinkiläisessä Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa on seurattu muiden 

indikaattoreiden ohella asukkaiden sosiaalista osallistumiskykyä, aktiviteettien mää-

rää, päivittäistä kipua ja vuoteeseen hoidettavien määrää (Kan & Kuosmanen-Finér, 

2015). 
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4 IKÄÄNTYNEIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN 
PITKÄAIKAISHOITO 

4.1 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon määritelmä ja 
järjestäminen 

Tässä tutkimuksessa toimintakykyä ja kuntoutusta tarkastellaan ympärivuorokautisen 

pitkäaikaishoidon kontekstissa. Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon tarkoituk-

sena on tarjota hoitoa ja hoivaa henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut niin, ettei 

hän pärjää enää itsenäisesti tai kotihoidon tuella kotona. Suomessa ikääntyneiden 

ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa järjestetään tehostetussa palveluasumisessa, 

vanhainkodeissa sekä terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaisosastoilla (Johansson, 

2010). Vanhainkodit ja terveyskeskuksen vuodeosastot luokitellaan sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) mukaiseksi laitoshoidoksi. Tehostettu palveluasuminen taas kuuluu so-

siaalihuoltolain (1301/2014) mukaisiin asumispalveluihin. Pitkäaikaishoitona pide-

tään yleisesti asiakasmaksulain mukaista yli 90 vuorokautta kestänyttä hoitoa tai teh-

tyä pitkäaikaispäätöstä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

734/1992). 

Tehostettu palveluasuminen on Suomessa yleisin tapa järjestää ikääntyneiden ym-

pärivuorokautisen hoidon palvelut (Taulukko 1). Kunnilla on vapaus tuottaa palvelut 

joko itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia ne ulkoisilta toimijoilta. Useat 

kunnat ovatkin hankkineet ainakin osan ympärivuorokautisesta pitkäaikaispalvelusta 

ulkoisilta toimijoilta. Vuonna 2018 ympärivuorokautisessa hoidossa yksityisiä toimi-

joita oli yli 40 prosenttia (Alastalo ym., 2018). 
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Taulukko 1.  Ympärivuorokautisen hoidon 75 vuotta täyttäneet asukkaat 31.12.2019 (Sotkanet, 
2021) 

 

 asukkaita 
yhteensä 

% vastaavan ikäisestä 
väestöstä 

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen  38 359 7,3 

Vanhainkoti 3 778 0,7 

Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito 684 0,1 

 

Vuoteen 2021 asti tehostettu palveluasuminen on eronnut laitoshoidosta eli vanhain-

kodeista ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidosta sosiaali- ja terveydenhuollon asia-

kasmaksuista annetun lain (734/1992) perusteella. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut 

määräytyvät henkilön tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hen-

kilön kuukausituloista, kuitenkin siten, että henkilön käyttöön jää kuukausittain pieni 

käyttövara (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 743/1992). Sosiaali-

huoltolain mukaisiin asumispalveluihin kuuluvan tehostetun palveluasumisen mak-

suista ei ole aikaisemmin säädetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-

sulaissa. Kunnat ovat voineet siis itse määritellä avopalveluksi luettavaan tehostet-

tuun palveluasumiseen sisältyvät maksut. Yleistä on ollut, että asukkaan kanssa teh-

dään vuokrasopimus, jonka lisäksi asukas tilaa tarvitsemansa palvelut kuten hoivan, 

hoidon ja ateriapalvelut palveluntuottajalta. Näihin kustannuksiin asukas on voinut 

hakea Kelalta hoitotukea ja eläkkeensaajan asumistukea. Lisäksi tehostetun palvelu-

asumisen asukkaat ovat vastuussa omista lääkekuluistaan, kun taas laitoshoidossa 

lääkkeet sisältyvät palvelun hintaan. Uusi asiakasmaksulaki astuu kuitenkin voimaan 

1.7.2021, jolloin laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen maksukäytäntöjä on tar-

koitus yhtenäistää (STM, 2020a). 

Lain mukaan laitoshoitoa voidaan tarjota vain ” jos siihen on lääketieteelliset pe-

rusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet” (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista 980/2012). Käytännössä tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito 
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vastaavat samoihin tarpeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuodelta 2009 

mahdollistaa sen, että avo- ja laitoshoitoa voidaan antaa jopa samassa toimintayksi-

kössä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn 

perusteista 1806/2009).  

4.2 Hoiva, hoito ja kuntouttava hoitotyö ympärivuorokautisessa 
pitkäaikaishoidossa 

Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon viitataan sekä hoito- että hoivapalveluna 

tarkoittaen likipitäen samaa sisältöä. Hoiva on laaja käsite, jolla ei ole vakiintunutta 

määritelmää. Se voidaan ajatella kattokäsitteeksi, joka sisältää informaalin eli esimer-

kiksi perheenjäsenten välisen avun lisäksi myös ammatillisen hoitotyön (esim. 

Anttonen & Zechner, 2009;  Hoppania, 2017).  Hoivan käsite on yleistynyt alun perin 

1980-luvulla naistutkimuksessa, jossa haluttiin tuoda esille naisten tekemän huolen-

pidon yhteiskunnallista merkitystä ja asemaa. Tämän jälkeen hoivatutkimus on laa-

jentunut monille eri tieteenaloille. Hoivaa on tarkasteltu yhtäältä työnä, josta tulee 

maksaa palkkaa ja toisaalta palkattomana huolenpitona niistä, jotka eivät selviydy il-

man apua. (Anttonen & Zechner, 2009) 

Hoivan käsitteen laajuudesta kertoo se, että hoivan kohde, hoivatarpeet ja hoivan 

sisältö voivat olla moninaisia (Anttonen & Zechner, 2009). Hoiva on auttamista ih-

misen perustoiminnoissa kuten hygienian hoidossa, mutta se voi olla myös apua ar-

kisissa käytännön toimissa kuten kaupassa käynnissä, mikäli ihminen ei niihin itse 

kykene (Kröger ym., 2019). Hoivaa voidaan tarkastella sekä ihmisruumiiseen kohdis-

tuvana  työnä (Twigg, 2000) että psyykkisiin tarpeisiin vastaamisena ja läsnäolona. 

Hoivalle on ominaista sen emotionaalinen ulottuvuus, mitä esimerkiksi Hilary Gra-

ham on korostanut nimeämällä hoivan rakkauden työksi (Graham, 1983). 

Joan Tronto jakaa hoivan välittämiseen (caring about), hoitamiseen (caring for), 

huolenpitoon (care giving) ja hoivan vastaanottamiseen (care receiving) (Tronto, 

2010). Tronton jaottelu kuvaa hoivan prosessinomaisuutta sekä sitä, että hoivassa 

ovat läsnä sekä hoivaaja että hoidettava. Hoivalle on keskeistä ajatus siitä, että se on 

aina myös ihmissuhde, ja ylipäänsä se, että ihmisen olemassaolossa keskeisessä ase-

massa ovat suhteet toisiin ihmisiin (Tronto, 2010). Siihen liittyvät moniulotteiset suh-

teet paitsi hoivan antajan ja vastaanottajan välillä myös suhteessa palvelujärjestel-

mään.  

Ikääntyneiden hoivassa tärkeässä asemassa ovat sekä perheenjäsenet, jotka anta-

vat läheisilleen informaalia hoivaa, että hoitotyöntekijät, jotka työnsä kautta luovat 
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hoivasuhteita asiakkaisiin. Frank Martela kirjoittaa väitöskirjassaan vanhainkodissa 

ilmenevästä hoivayhteydestä, jossa hoitajan ja hoidettavan välillä on vahva, usein sa-

nattoman viestinnän kautta syntyvä, molemminpuolinen yhteys  (Martela, 2012). 

Tunnesiteiden muodostaminen voi lisätä hoivatyön mielekkyyttä mutta myös aiheut-

taa ristiriitoja työn sisällön rajaamisessa (Stacey, 2011).  

Hoivan ja hoidon käsitteet limittyvät monissa keskusteluissa ja niihin voidaan liit-

tää samoja sisältöjä (esim. Aarva, 2009). Hoitotyö kytkeytyy laajaa hoivan käsitettä 

selvemmin ammatilliseen hoitoon ja sitä on tarkasteltu erityisesti hoitotieteen piirissä. 

Suomalaiset hoitotieteilijät määrittelevät hoitamisen olevan ”ihmisen terveyden edis-

tämiseen ja kärsimyksen lievittämiseen tähtäävää inhimillistä toimintaa” ja hoitotyön 

olevan ”evidenssiin ja tutkittuun tietoon, ammatilliseen kokemukseen tai käytäntei-

siin perustuvaa toimintaa.” (Eriksson ym., 2016:32) 

Tämän tutkimuksen kohteena on ikääntyneiden ympärivuorokautinen hoito, 

jossa hoitotyötä ohjaavat gerontologisen hoitotyön periaatteet. Ikääntyneiden hoito-

työssä korostetaan kokonaisvaltaista terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tuke-

mista, ihmisen aktivoimista sekä yksilöllistä, voimavaralähtöistä ja asiakaslähtöistä 

toimintatapaa (Hyttinen, 2009; Kiljunen, 2019; STM, 2020b). Hoitotyö vaatii siis mo-

nipuolisia taitoja ja osaamista. Outi Kiljunen selvitti väitöskirjassaan ikääntyneiden 

hoivakodeissa tarvittavia hoitotyön osaamisalueita. Tutkimuksen mukaan näihin 

kuuluivat eettinen osaaminen, vuorovaikutustaidot, yhteistyö, kliiniset taidot, johta-

mis- ja kehittämisosaaminen sekä hyvinvoinnin edistäminen. (Kiljunen, 2019)  

Yksi tärkeimmistä gerontologisen hoitotyön sisällöistä on ikääntyneen ihmisen 

toimintakyvyn tukeminen, parantaminen ja säilyttäminen (Tiikkanen & Voutilainen, 

2009). Kirjallisuudessa puhutaan esimerkiksi kuntouttavasta työtavasta (Koskinen 

ym., 2008) tai kuntoutumista edistävästä työotteesta (Järvikoski, 2013). Kuntouttavaa 

työotetta voidaan tarkastella osana kaikkea ikääntyneiden parissa tehtävää työtä tai se 

voidaan mieltää vain tietyn ammattiryhmän työtapana. (Järvikoski, 2013)  

Kuntouttavalla hoitotyöllä viitataan nimensä mukaisesti erityisesti hoitotyön am-

mattilaisten toimintoihin. Kuntouttavan hoitotyön on määritelty olevan tavoitteel-

lista ja terveyslähtöistä toimintaa, joka perustuu monialaiseen yhteistyöhön 

(Routasalo ym., 2004; Vähäkangas, 2009). Hoitajan konkreettinen kuntouttava toi-

minta voi käsittää lukuisia toimintoja. Näihin voidaan lukea auttaminen, motivointi, 

kannustaminen, ohjaaminen, muistuttaminen (Routasalo ym., 2004; Vähäkangas, 

2009, 2010), opettaminen, tiedottaminen, kirjaaminen ja sen varmistaminen, että 

muutkin toimivat saman toimintamallin mukaisesti. (Vähäkangas, 2009, 2010) Kun-

touttavaan hoitotyön on luettu myös kohtaaminen, läsnäolo, kosketus tai mieliruoan 

tarjoaminen (Siira ym., 2021). Hoitotyö on kuntouttavaa kun esimerkiksi ihmiselle 
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annetaan aikaa suoriutua toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti (Vähäkangas, 

2009, 2010). Hoitaja toimii siis ikään kuin valmentajana joka toiminnanvajauksissa 

auttamisen sijaan havainnoi toimintakykyä ja ihmisen potentiaalia. Hoitajan voidaan 

ajatella hoitavan jopa ”liikaa” mikäli hän suorittaa tehtäviä asiakkaan puolesta, koska 

sen pelätään johtavan ihmisen passivoitumiseen. (Meldgaard Hansen & Kamp, 2018)  

Pirkko Routasalon, Seija Arveen ja Sirkka Laurin tutkimuskirjallisuuteen perus-

tuva kuntouttavan hoitotyön malli korostaa sekä hoitajan että ikääntyneen ihmisen 

osallistumista ja sitoutumista kuntoutukseen, joka pohjautuu ikääntyneen ihmisen 

olemassa oleviin kykyihin (Routasalo ym., 2004). Pia Vähäkangas on puolestaan tut-

kinut kuntoutumista edistävää hoitajan toimintaa pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Hän 

määritteli tutkimuksessaan hoitajan kuntouttavan toiminnan tavoitteeksi optimaali-

sen toimintakyvyn, voimavarojen tukemisen, osallistumiseen ja itsemääräämiseen 

kannustamisen sekä hyvän elämänlaadun palauttamisen tai säilyttämisen. 

(Vähäkangas, 2009, 2010) Gerontologisen hoitotyön ja kuntouttavan hoitotyön ta-

voitteet ovat kovin yhdenmukaisia, mikä voi aiheuttaa sen, että käytännön arjessa 

kuntouttavaa hoitotyötä voi olla mahdotonta tarkastella varsinaisesta hoitotyöstä eril-

lisenä toimintana (Pikkarainen, 2013).  

4.3 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaat 

Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon muuttavat ikääntyneet ovat monisairaita 

ja heidän toimintakykynsä on heikentynyt (Noro, 2005). Vuonna 2019 tehostetun 

palveluasumisen ja vanhainkotien asukkaiden keski-ikä oli 84 vuotta ja heidän hoivan 

tarpeensa oli viisiluokkaisella asteikolla keskimäärin 4,7, jossa luokka 5 tarkoittaa jat-

kuvaa ympärivuorokatuisen hoivan tarvetta (THL, 2020a).  Suurimmalla osalla ym-

pärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaista on heikentynyt kognitio (Noro, 

2005) ja yli puolella on muistisairausdiagnoosi (Sotkanet, 2021). Ympärivuorokauti-

sessa pitkäaikaishoidossa asutaan elämän viimeisiä vuosia - keskimäärin noin 2 vuotta 

(Aaltonen, 2021).  

Riskiin joutua pitkäaikaishoitoon vaikuttavat monenlaiset tekijät. Muistisairaudet 

ovat merkittävä toimintakykyä heikentävä tekijä (Halonen ym., 2017) ja muistisai-

rauksien onkin todettu olevan tärkeimpiä ympärivuorokautiseen hoitoon joutumisen 

ennustajia (Halminen ym., 2019). Muistisairauksien ohella myös muut tekijät nosta-

vat riskiä joutua pitkäaikaishoitoon. Elina Nihtilä kirjoittajakumppaneineen tarkas-

teli, minkälainen yhteys erilaisilla kroonisilla sairauksilla oli pitkäaikaiseen hoitoon 

joutumiseen suomalaisilla yli 65-vuotiailla. He havaitsivat, että dementia, Parkinsonin 
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tauti, halvaus, masennusoireet, mielenterveysongelmat, lonkkamurtuma ja diabetes 

olivat vahvasti yhteydessä riskiin joutua pitkäaikaishoitoon. (Nihtilä ym., 2008) Maa-

rit Kauppi ja kumppanit puolestaan tarkastelivat Tervaskannot 90+ aineistolla pitkä-

aikaishoitoon joutumista ennustavia tekijöitä 90-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Pitkä-

aikaishoitoon joutumista ennusti vanhoista vanhimmilla naissukupuoli, useampi 

krooninen sairaus, yksin asuminen ja ulkopuolisen avun tarve. (Kauppi ym., 2018)  

Monella pitkäaikaishoidon asukkaalla on heikentynyt fyysinen toimintakyky 

(Noro, 2005). Vuonna 2015 ympärivuorokautisen hoivan hoitajille tehdyssä NORD-

CARE2-hankkeen kyselyssä lähes kolme neljästä hoitajasta raportoi, että yli puolet 

heidän asiakkaistaan tarvitsee apua siirtymisissä (Kröger ym., 2018). Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen Vanhuspalvelujen tila -tiedonkeruun mukaan ympärivuoro-

kautisen hoidon asukkaiden joukossa itsenäisesti tai avustetusti päivittäin suihkussa 

käyvien määrä on pieni, ja osuus on laskenut hieman viime vuosina (2014 3,8 % ja 

2018 3,2 %). Noin puolet kykenee käymään WC:ssä itsenäisesti tai avustettuna use-

amman kerran päivässä, mutta tällaistenkin asukkaiden osuus on ollut laskusuuntai-

nen (2014 51,4 % ja 2018 48 %). Vain neljä kymmenestä ympärivuorokautisen hoi-

don yksiköstä raportoi vuonna 2018, että kaikki tai lähes kaikki asukkaat osallistuvat 

ulkoilemiseen viikoittain. Viidesosa yksiköistä arvioi kaikkien tai lähes kaikkien asuk-

kaiden liikkuvan omaehtoisesti, kun taas 4,1 % yksiköistä kukaan ei liikkunut oma-

ehtoisesti. Vuoteessa pääosan päivästään viettävien ympärivuorokautisen hoidon 

asukkaiden osuus on tiedonkeruun mukaan kuitenkin hieman pienentynyt viime vuo-

sina. Vuonna 2014 tällaisia asukkaita oli 3,5 %, kun vuonna 2018 heitä oli vain 1,1%. 

(THL, 2019b) 

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden avun tarpeet yksityisissä ja 

julkisissa hoivayksiköissä eroavat vain hieman toisistaan. Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitoksen ”Yksityinen vai kunnallinen palveluasuminen?” -raportissa tarkasteltiin 134 

tehostetun palveluasumisen yksikköä ja 45 vanhainkotiyksikköä. Järjestöt ja yksityiset 

hoivayksiköt järjestivät palveluita erityisesti muistisairaille. Järjestöjen hoivayksiköi-

den asukkailla oli suurin avuntarve: yli puolet asukkaista tarvitsi vähintään runsaasti 

apua. Järjestöjen ja julkisen omistamissa vanhainkodeissa noin kolmasosa asukkaista 

oli autettavia tai täysin autettavia. Kaikkien tutkittujen yksikköjen asukkailla oli kes-

kimäärin vähintään keskivaikea kognition alenema ja niiden osuus, joilla ei ollut lain-

kaan kognitiivista häiriötä oli pieni. (Sinervo ym., 2010)  

Kun tarkastellaan ympärivuorokautista hoitoa, on tärkeää selvittää asukkaiden 

omia kokemuksia ja käsityksiä hoidosta. Samalla on hyvä huomata, että suuri osa 

ympärivuorokautisen hoidon asukkaista on hyvin huonokuntoisia, eikä pysty osallis-

tumaan kyselytutkimuksiin ja asukkaiden riippuvuus hoidosta voi vaikeuttaa 
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kriittisten mielipiteiden esittämistä. Riitta Räsänen tutki väitöskirjassaan ympärivuo-

rokautisen hoivan asukkaiden elämänlaatua. Tutkimuksen mukaan asukkaat olivat 

pääosin tyytyväisiä hoitoonsa ja hoidon laatuun. Toisaalta lähes puolet tutkittavista 

koki, että he eivät saaneet hoitajilta riittävästi aikaa. Tutkimuksen mukaan mitä tyy-

tyväisempi asukas oli hoitajiin, sitä parempi oli hänen elämänlaatunsa. (Räsänen, 

2011) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ASLA-tutkimuksessa selvisi, että osa ym-

pärivuorokautisen hoivan asukkaista joutui olemaan yksin vasten tahtoaan, ja yli vii-

desosa kertoi olevansa yksinäisiä. Kuitenkin yli puolet raportoi olevansa tyytyväisiä 

nykyisiin ihmissuhteisiinsa. Lisäksi tämän tutkimuksen mukaan vain kolmasosa koki, 

että voi tehdä itselleen tärkeitä asioita, ja alle puolet koki pääsevänsä riittävästi ulkoi-

lemaan.  Moni ympärivuorokautisessa hoidossa asuvista vastaajista koki kuitenkin 

olonsa turvalliseksi ja puolet kertoi hoitohenkilöstön ottavan huomioon heidän miel-

tymyksensä. (THL, 2016)  

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden omia arvioita heidän toimin-

takyvystään on tutkittu vain vähän. Aikaisemmassa tutkimuksessa on tarkasteltu 

ikääntyneiden ihmisten käsityksiä toimintakyvystä lähinnä valmiiden kysymysten tai 

mittareiden avulla. Esimerkiksi Sinikka Lotvonen kirjoittajakumppaneineen pyysivät 

palvelutaloon muuttaneita ikääntyneitä arvioimaan fyysistä toimintakykyään as-

teikolla erittäin hyvä – erittäin huono. Vastaajat arvioivat fyysisen toimintakykynsä 

pääosin kohtalaiseksi (Lotvonen ym., 2018). Riitta Räsänen puolestaan tarkasteli ym-

pärivuorokautisen hoivan asukkaiden toimintakykyä ja avun tarvetta pyytämällä näitä 

arvioimaan avuntarvettaan keskeisissä päivittäisissä toiminnoissa. Tutkittavat kokivat 

tarvitsevansa eniten apua hygienian hoidossa, lääkityksessä ja pukeutumisessa tai rii-

suutumisessa (Räsänen, 2011).  

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaat ovat siis hyvin iäkkäitä ihmisiä, 

joiden toimintakyky on jo lähtökohtaisesti heikentynyt, ja he elävät elämänsä viimei-

siä vuosia.  Heikentynyt fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky merkitsee, että heidän 

avun tarpeensa päivittäisissä toiminnoissa selviytymiseksi on merkittävä.  

4.4 Hoitajat ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa  

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden päivittäisestä hoidosta vastaavat 

hoitoalan työntekijät, joista suurin osa on koulutukseltaan lähi- tai perushoitajia 

(THL, 2019b). Sairaanhoitajalla on ympärivuorokautisessa hoidossa sairaanhoidolli-

nen vastuutehtävä, mutta käytännössä he usein osallistuvat myös päivittäiseen hoito-

työhön. Sairaanhoitajia on ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä noin joka 
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kymmenes. Laitoshoidossa sairaanhoitajien osuus on suurempi kuin tehostetussa 

palveluasumisessa. (THL, 2019b) Hoitajien ohella ympärivuorokautisessa hoidossa 

saattaa työskennellä esimerkiksi fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosiaalityön-

tekijöitä, hoiva-avustajia sekä laitoshuoltajia. Riittävästä asiakastyöhön osallistuvan 

henkilöstön määrästä on aikaisemmin ohjeistettu ikääntyneiden palveluiden laa-

tusuosituksissa (STM, 2017b), mutta lokakuusta 2020 alkaen mitoituksesta säädetään 

vanhuspalvelulaissa. Laki edellyttää 0,7 työntekijää asukasta kohden siirtymäajan 

puitteissa. Tähän mitoitukseen lasketaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat 

työntekijät. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-

siaali- ja terveyspalveluista 980/2012) 

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoitajien työtehtäviä ja työolosuhteita on 

selvitetty pohjoismaisessa NORDCARE2-tutkimushankkeessa. Kyselyyn Suomessa 

osallistuneet ympärivuorokautisen hoidon työntekijät kertoivat auttavansa keskimää-

rin 12 asukasta aamuvuoronsa aikana ja 26 asukasta yövuoronsa aikana. Etenkin päi-

vävuoroissa autettavien määrä työntekijää kohden oli korkeampi Suomessa kuin 

muissa pohjoismaissa. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet ympärivuorokautisen hoi-

don työntekijät Suomessa raportoivat joka päivä auttavansa asukkaita hygienian hoi-

dossa (97 %) ja siirtymisissä (96 %), tarjoilevansa päivittäin valmista ruokaa (92 %) 

ja tekevänsä hallinnollisia töitä kuten kirjauksia (92 %). Vain hieman harvinaisempaa 

oli antaa asukkaille päivittäin henkistä tukea (84 %). Suuri osa (69 %) piti työtehtävi-

ään useimmiten mielekkäinä, joskin tulos oli heikentynyt kymmenen vuoden takai-

sesta kyselystä. (Kröger ym., 2018)  

Kokemus kiireestä ja siitä, ettei työtään ehdi tehdä kunnolla on ympärivuorokauti-

sessa hoivassa yleistä (Vehko ym., 2018). Laadullisissa tutkimuksissa on raportoitu 

ympärivuorokautisen hoivan hoitajien olevan huolissaan siitä, etteivät resurssit tai 

organisaation käytänteet aina mahdollista riittävää vuorovaikutusta ja että ne heiken-

tävät mahdollisuuksia tarjota hyvää hoivaa (Daly & Szebehely, 2012; Martela, 2012). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ASLA-tutkimuksessa vain 14 % ympärivuoro-

kautisen hoivan hoitajista koki, että heillä on riittävästi aikaa asukkaille (THL, 2016). 

NORDCARE2-tutkimushankkeessa puolestaan yli kolmannes hoitotyöntekijöistä 

koki riittämättömyyden tunnetta ja vain neljäsosa oli sitä mieltä, että asukkaita hoi-

detaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti (Kröger ym., 2018). Kunta-alan työnteki-

jöille tehtävässä valtakunnallisessa Kunta10-tutkimuksessa vanhustenhoidon työnte-

kijöillä onkin havaittu selvästi enemmän eettistä kuormitusta verrattuna kunta-alaan 

keskimäärin (TTL, 2019). 

Ympärivuorokautisessa hoidossa tehtävän kirjaamisen ja hallinnollisten töiden on 

havaittu lisääntyneen ja esimerkiksi mahdollisuudet ulkoilla asukkaiden kanssa 
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puolestaan ovat vähentyneet (Kröger ym., 2018). Antti Hämäläinen ja Helena Hir-

vonen tarkastelivat tutkimuksessaan pitkäaikaishoidon hoitajien kokemuksia säh-

köisten tietojärjestelmien käytöstä. He havaitsivat, että tietojärjestelmien käyttö yh-

täältä tarjosi faktatietoa hoitotyön tueksi, mutta myös lisäsi hoitajien kokemaa taak-

kaa, sillä kokonaisvaltaista hoivaa oli vaikea raportoida sähköiseen järjestelmään 

(Hämäläinen & Hirvonen, 2020). Ei siis kenties ole yllättävää, että hoitajien näkökul-

masta ympärivuorokautisessa hoidossa kirjaamiseen ja hallinnolliseen työhön käyte-

tään liikaa aikaa (Kröger ym., 2018).  

Hoitotyön arvioinnin ja standardoinnin lisääntymisen on esitetty haastavan perin-

teisen hoitotyön ammatillisen ihanteen, jossa korostuvat vuorovaikutus ja kohtaami-

nen ja korvaavan sitä numeerisella arvioinnilla ja kustannustehokkuuden vaatimuk-

silla (Satka & Hämeenaho, 2015; Tainio & Wrede, 2008). Tätä ristiriitaa ikääntynei-

den hoitotyössä ovat tarkastelleet lähemmin Tuija Virkki ja kollegat (2012).  He ha-

vaitsivat hoitajien ja vanhustyön johtajien haastatteluissa, kuinka työtä määritettiin 

organisaation ylemmiltä tasoilta talouden logiikan mukaisesti samaan aikaan kun hoi-

tajien näkemykset työstään korostivat hyvinvoinnista huolehtimista ja inhimillisiin 

tarpeisiin vastaamista. (Virkki ym., 2012) Helena Hirvonen onkin todennut, että 

markkinaehtoisten näkökulmien kuten työn tulosten ja tehokkuuden korostaminen 

ja raportoiminen voivat häivyttää hoitotyössä ammatillisia arvoja kuten kasvokkaista 

kohtaamista (Hirvonen, 2014).  

4.5 Perheenjäsenet ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa 

Työntekijöiden ohella ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden läheisillä 

ja perheenjäsenillä on tärkeä rooli osana asukkaiden elämää ja hoitoa. Perheenjäsenet 

voivat osallistua pitkäaikaishoidossa päällisin puolin pieniltä näyttäviin tehtäviin. Ai-

kaisemmassa tutkimuksessa tällaisia tehtäviä ovat olleet esimerkiksi vierailu, kevyet 

hoidolliset tehtävät (Baumbusch & Phinney, 2014; Whitaker, 2009), ulkoilu, hiusten 

laittaminen, päivän lehden tuominen (Eika ym., 2014), seuran pitäminen, lukeminen 

ja ulkoilu (Ryan & Scullion, 2000). Perheenjäsenet voivat tarjota läheiselleen myös 

psykososiaalista ja emotionaalista tukea (Ryan & Scullion, 2000; Whitaker, 2009),  

minkä on esitetty jäävän erityisesti perheenjäsenten vastuulle palvelujärjestelmän kes-

kittyessä lähinnä fyysisten tarpeiden tukemiseen (Zechner & Valokivi, 2009).   

Ympärivuorokautinen hoito on erityinen ympäristö perheen näkökulmasta. Suu-

rimman osan hoidosta ja vastuusta kantaa hoitoyksikön henkilökunta, joka on pai-

kalla ympäri vuorokauden. Perheelle tällaisessa paikassa voi olla hankala toimia siksi, 
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että se on yhtäältä asukkaan koti ja toisaalta laitos (Milligan, 2009). Läheisen muutto 

kotoa pitkäaikaishoitoon merkitseekin usein perheenjäsenen roolin muuttumista 

(Eika ym., 2014). Erityisesti jos perheenjäsen on toiminut keskeisenä hoivantarjo-

ajana ennen pitkäaikaishoitoon muuttamista, voi uuden roolin löytäminen hoivako-

tiympäristössä olla hankalaa (Crawford ym., 2015; Ryan & Mckenna, 2015) ja aiheut-

taa surua, yksinäisyyttä ja luopumisen tunnetta, mutta myös tarvetta olla mukana hoi-

dossa myös hoivakotiin muuton jälkeen (Crawford ym., 2015). Toisaalta läheisen 

muutto hoivakotiin voi tuntua helpotukselta (Crawford ym., 2015; Eika ym., 2014; 

Kiljunen ym., 2017; Reuss ym., 2005).  

Vaikka perheenjäsenet ovat usein valmiita auttamana ikääntynyttä pitkäaikaishoi-

dossa asuvaa läheistään (Ryan & Scullion, 2000), heillä voi olla erilaisia syitä osallistua 

hoitoon. He saattavat auttaa läheistään perheenjäsenten välisen velvollisuudentun-

teen tai vastavuoroisuuden vuoksi tai kokea hoidon riittämättömäksi ja siksi tuntea, 

että heidän on välttämätöntä osallistua hoitoon ja sen järjestämiseen (Holmgren ym., 

2014). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ASLA-tutkimukseen osallistuneista ym-

pärivuorokautisen hoivan asukkaiden omaisista vain neljäsosa koki, että heidän lä-

heisensä saamat palvelut auttavat häntä elämään haluamallaan tavalla. Kaksi viidestä 

oli sitä mieltä, että hoitohenkilökunta ottaa huomioon asukkaiden mieltymykset, 

mutta vain 16% ajatteli hoitohenkilökunnalla olevan riittävästi aikaa asukkaille. Alle 

puolet koki läheisensä pääsevän WC:hen aina halutessaan ja vain harvan mielestä 

ulkoilua oli riittävästi. (THL, 2016)  

Vanhuspalveluiden asiakkaan roolin muuttuessa kohti kuluttajan roolia omaiset 

saattavat joutua epäsuoran kuluttajan asemaan hoitaessaan asioita ja toimiessaan 

asukkaiden puolestapuhujina (Valokivi & Zechner, 2009). Aikaisemmassa tutkimuk-

sessa on havaittu, että perheenjäsenet toimivat hoidon tarkkailijoina (Baumbusch & 

Phinney, 2014; Eika ym., 2014; Holmgren ym., 2014; Palmer, 2013; Ryan & Scullion, 

2000; Whitaker, 2009). He seuraavat paitsi läheisensä, myös koko hoivakodin toi-

mintaa ja miten muita asukkaita kohdataan (Baumbusch & Phinney, 2014; Wilson 

ym., 2009). Hoidon tarkkailu koetaan perheenjäsenen oikeudeksi tai jopa velvollisuu-

deksi, mutta toisaalta perheenjäsenet voivat kantaa huolta siitä, että heidät koetaan 

hankalina (Holmgren ym., 2014).  

Ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden läheiset ja perheenjäsenet voivat tuoda 

hoitoon tärkeää tietoa läheisensä elämänhistoriasta ja toiveista (Baumbusch & 

Phinney, 2014; Crawford ym., 2015; Pirhonen, 2017; Ryan & Scullion, 2000; Wilson 

ym., 2009), mikä on keskeistä voimavara- ja asiakaslähtöisen hoidon toteutumiselle. 

He voivat odottaa läheisensä aikaisempien tapojen kunnioittamista myös henkilö-

kunnalta (Kiljunen ym., 2017; Ryan & Mckenna, 2015). Perheenjäsenten keskeinen 
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tunnistettu rooli pitkäaikaishoidossa onkin asukkaan arvokkuuden ja identiteetin tur-

vaaja  (Eika ym., 2014; Harnett & Jönson, 2010; Palmer, 2013; Whitaker, 2009).  

Usein perheenjäsenten roolia tarkastellaan siitä näkökulmasta, minkälaista konk-

reettista apua he voivat tarjota. On kuitenkin tärkeää havaita, että vierailut hoivako-

dissa ovat tärkeitä myös perheenjäsenen oman elämän ja sen merkityksellisyyden 

kannalta (Whitaker, 2009). Pienilläkin perheenjäsenen suorittamilla tehtävillä voi olla 

merkitystä perheenjäsenen ja hänen läheisensä väliselle ihmissuhteelle ja sen jatku-

vuudelle (Eika ym., 2014; Whitaker, 2009). Norah Keating kollegoineen määrittelevät 

perheenjäsenten välisen hoivan paitsi tekemisenä, myös ihmissuhteena, joka kehittyy 

ajan myötä (Keating ym., 2019). On sanottu, että perheenjäsenten tarjoama tuki on-

kin siis paitsi tekemistä myös olemista (Whitaker, 2009).  

Aina perheenjäsenillä ja muilla asukkaiden läheisillä ei ole selkeää omaa paikkaa 

osana hoivayhteisöä. Läheisiä saatetaan helposti pitää hoivakodissa ulkopuolisina 

vieraina (Eika ym., 2014; Holmgren ym., 2014) eikä osana hoivayhteisöä. Perheenjä-

senet saatetaan sulkea ulos päätöksenteosta ja heikko tiedonkulku voi turhauttaa 

heitä (Baumbusch & Phinney, 2014). Hoitajat eivät välttämättä koe perheenjäsenten 

roolia yhtä merkittävänä kuin perheenjäsenet itse (Ryan & Scullion, 2000). Lopuksi, 

vaikka perheenjäsenillä on tärkeä rooli ympärivuorokautisessa hoivassa, tai ehkäpä 

juuri siksi, on tärkeää huomata, että kaikilla ympärivuorokautisen hoivan asukkailla 

ei ole omaisia (Ahosola, 2018). Perheenjäsenillä saattaa olla myös muita vastuita, jol-

loin he joutuvat tasapainoilemaan ikääntyneen läheisensä hoidon ja muiden velvolli-

suuksien välillä (Jolanki, 2015; Zechner, 2004). 
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Väestön ikääntyessä kysymykset toimintakyvystä ja kuntoutuksesta ovat nousseet 

keskeiseen asemaan sekä hoivapolitiikassa että hoidon arjen käytännöissä. Toiminta-

kykyä mitataan, arvioidaan ja siitä tehdään päätelmiä hoidon tarpeesta. Kuntoutuk-

sella pyritään parantamaan ikääntyneiden toimintakykyä ja etenkin lisäämään mah-

dollisuuksia selviytyä kotona mahdollisimman pitkään. 

Ympärivuorokautisessa hoidossa asutaan elämän viimeisiä vuosia. Ympärivuoro-

kautisen hoidon asukkaat ovat enimmäkseen hyvin ikääntyneitä ja heidän toiminta-

kykynsä jo lähtökohtaisesti heikentynyt. Tutkimuksista tiedetään, että toimintakyky 

heikkenee iän myötä ja erityisesti elämän loppuvaiheessa, jolloin myös tarve ympäri-

vuorokautiselle hoidolle on suurin. Samaan aikaan ikääntymispolitiikassa painottuu 

toimintakyvyn arviointi sekä toimintakyvyn ylläpitäminen. Systemaattinen toiminta-

kyvyn mittaaminen on saanut entistä vahvemman roolin. Ympärivuorokautisen hoi-

don järjestämisessä keskeiseen asemaan on noussut kuntouttava työote, jolla tarkoi-

tetaan tavoitteellista työn tekemisen tapaa, jossa pyritään ylläpitämään ihmisen toi-

mintakykyä.  

Vaikka toimintakyky ja kuntoutus ovat yleisiä termejä sekä ikääntymispolitiikassa 

että ympärivuorokautisen hoidon arjessa, ei ole tietoa siitä, miten ne ymmärretään 

siinä vaiheessa, kun ihminen asuu ympärivuorokautisessa hoidossa. Toimintakyky on 

laaja ja moniulotteinen käsite, jolla ei ole yhtä määritelmää. Toimintakyvyn ylläpitä-

mistä ja tukemista vaikeuttavat toimintakyvyn ja kuntoutuksen käsitteistön moni-

naisuus, päällekkäisyys ja monet tulkinnat. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut 

siitä, millaisena hoidon suunnittelussa ja järjestämisessä korostuva toimintakyvyn kä-

site näyttäytyy ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoidon arjessa.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä ikääntyneen ihmisen toiminta-

kyky, sen arviointi ja kuntoutus ovat ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asuk-

kaiden, heidän perheenjäsentensä ja hoitajien näkökulmasta. Tarkemmat tutkimus-

kysymykset ovat: 

1. Miten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaat ja siellä työskentele-

vät hoitajat ymmärtävät toimintakyvyn ja asemoivat itsensä suhteessa toimin-

takykyyn? (Osajulkaisu I) 
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2. Miten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoitajat kuvaavat asukkaan toi-

mintakyvyn arviointia osana työtään?  (Osajulkaisu II) 

3. Miten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaat ja siellä työskentele-

vät hoitajat ymmärtävät kuntoutuksen? (Osajulkaisu III) 

4. Minkälainen rooli perheenjäsenillä on ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoi-

dossa toimintakyvyn tukemisen näkökulmasta? (Osajulkaisu IV) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Tutkittavien valinta 

Tutkimuksen aineisto koostui ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköistä tätä 

tutkimusta varten kerätystä haastatteluaineistosta. Valitsin tutkimukseen osallistuneet 

hoivayksiköt harkinnanvaraisesti kahdesta eteläsuomalaisesta kaupungista. Pyysin va-

lituista kunnista listauksen niistä pitkäaikaishoidon yksiköistä, joissa kunta tarjoaa 

ikääntyneille asukkailleen pitkäaikaista ympärivuorokautista hoivaa. Valitsin tutki-

mukseen molemmista kunnista neljä hoivayksikköä siten, että puolet yksiköistä oli 

tehostettua palveluasumista ja puolet laitoshoitoon lukeutuvia vanhainkoteja. Valin-

nassa en huomioinut sellaisia yksiköitä, joissa olin itse aiemmin työskennellyt. Mo-

lemmissa kunnissa vanhainkotihoito oli keskitetty yhteen useampia osastoja katta-

vaan laitokseen. Näistä pyrin valitsemaan tutkimukseen molemmista kaksi erillistä 

osastoa. Kaikissa tutkimukseen valituissa hoivayksiköissä oli käytössä RAI-arviointi-

järjestelmä. Ennen tutkimuksen toteuttamista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eetti-

nen toimikunta sekä tutkimukseen osallistuneiden kuntien paikalliset toimikunnat 

myönsivät tutkimukselle puoltavat lausunnot. 

Lähestyin kevään ja kesän 2016 aikana kahdeksaa hoivayksikköä ottamalla sähkö-

postitse yhteyttä näiden lähiesimiehiin tai johtajiin. Lähetin yksiköiden edustajille 

sähköpostitse tietoa tutkimuksesta, tiedotteen tutkittavalle ja pyynnön valita haasta-

teltaviksi tutkimuksen kriteerit täyttävät kolme hoitajaa, kaksi asukasta ja kaksi 

omaista. Tarjosin mahdollisuutta, että tulisin kertomaan tutkimuksesta lisää paikan 

päälle esimerkiksi osastonkokoukseen. Yksikään yksikkö ei kuitenkaan toivonut täl-

laista käyntiä. Tarvittaessa soitin yhteishenkilölle, mikäli en saanut kohtuullisen ajan 

sisällä vastausta sähköpostiin. Osa henkilöistä, joihin otin yhteyttä, ohjasivat kyselyn 

eteenpäin suoraan yksikköihin ja niiden lähiesimiehille tai vastaaville. Kaksi tehoste-

tun palveluasumisen hoivayksikköä kieltäytyi osallistumasta, koska he eivät löytäneet 

tutkimukseen sopivia haastateltavia. Näiden tilalle valitsin uudet yksiköt. Toisessa 

vanhainkotihoitoa tarjoavassa laitoksessa otin yhteyttä pitkäaikaishoidon palveluista 

vastaavaan päällikköön ja pyysin lupaa tulla toteuttamaan tutkimus kahdella ennalta 

valitulla osastolla. Näistä toinen ei vastannut pyyntöihin, joten laitoksen edustaja il-

moitti toisen osaston tämän tilalle. 
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Tutkimukseen valittaviin hoivayksiköihin sisältyi sekä julkisia että yksityisiä palve-

luntarjoajia (Taulukko 2). Yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö oli erikoistunut 

mielenterveysongelmista kärsivien ikääntyneiden hoitoon.  

Taulukko 2.  Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdeksasta ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon 
yksiköstä. 

Kaupunki  Laitoshoito / tehostettu palve-

luasuminen 

Yksityinen/ julkinen Koodi 

 #1 Tehostettu palveluasuminen Yksityinen TPA1 

Tehostettu palveluasuminen Yksityinen TPA2 

Laitoshoito Julkinen VK1 

Laitoshoito Julkinen VK2 

#2 Tehostettu palveluasuminen Yksityinen TPA3 

Tehostettu palveluasuminen Yksityinen TPA4 

Laitoshoito Yksityinen VK3 

Laitoshoito Yksityinen VK4 

 

6.2 Haastattelut 

Tutkimusta varten kerätty aineisto koostui ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon 

hoitajien (n=24), asukkaiden (n=16) ja perheenjäsenten (n=16) yksilöhaastatteluista 

(Liite 1). Pyysin jokaisen hoivayksikön yhteyshenkilöä valitsemaan yksilöhaastattelua 

varten kolme hoitajaa, kaksi asukasta ja kaksi omaista. Valinta annettiin yksikön yh-

teyshenkilölle tai esimiehelle siitä syystä, että heillä on paras tieto yksikön henkilö-

kunnasta ja asukkaista ja siten he kykenevät ehdottamaan haastattelua sopiville hen-

kilöille. Valinnassa pyysin huomioimaan, että hoitajien tulisi olla työskennellyt vähin-

tään puoli vuotta kyseisessä yksikössä. Hoitajaksi laskettiin kaikki yksikössä työsken-

televät lähi-, perus- tai sairaanhoitajat. Asukkaiden valinnassa pyysin varmistamaan, 

että heillä on korkeintaan lievä muistisairaus: Pyysin valitsemaan sellaisia asukkaita, 

joiden MMSE-pisteet (Mini Mental State Examination) olisivat yli 18 tai CPS-pisteet 

(Cognitive Performance Scale) 0-2. MMSE- ja CPS-mittarit ovat Suomessa yleisesti 

käytössä ympärivuorokautisessa hoidossa (THL, 2020c). Lisäksi asukkaiden tuli olla 

asunut vähintään puoli vuotta kyseisessä hoivayksikössä. Omaisten ei tarvinnut olla 

juuri haastateltujen asukkaiden omaisia, mutta heidän läheisensä piti olla asunut vä-

hintään puoli vuotta yksikössä. 
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Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teemahaastattelu mahdollistaa tut-

kittavien oman pohdinnan ja siirtymisen eri aiheiden välillä. Aineistonkeruutapa so-

veltuu erityisen hyvin aiheisiin, joista on vain vähän tietoa tai halutaan saada näky-

väksi tutkittavien näkemyksiä ja kokemuksia. (Hirsjärvi & Hurme, 2015) Käytin 

apuna teemahaastattelurunkoa (Liite 2), joka muodostettiin yhteistyössä kokeneiden 

tutkijoiden kanssa, joista osalla oli myös käytännön kokemusta ympärivuorokauti-

sesta pitkäaikaishoidosta. Haastattelurunko erosi yksityiskohdissaan tutkittavien ase-

man mukaan, mutta varsinaiset teemat – ikääntyneen ympärivuorokautisen pitkäai-

kaishoidon asukkaan toimintakyky ja kuntoutus – olivat yhteneväiset. Hyödynsin 

haastattelurunkoa haastatteluissa, mutta en seurannut sitä yksityiskohtaisesti. Mikäli 

haastateltava esimerkiksi vastasi hieman ohi kysymyksen, en keskeyttänyt vastausta. 

Tai mikäli haastateltava puhui jostakin aiheesta haastattelun eri vaiheessa kuin haas-

tattelurungossa, jatkoin haastattelua haastateltavan esiin nostamien aiheiden mukai-

sesti, ja tarvittaessa palasin myöhemmin takaisin käsiteltävään aiheeseen. 

Hoivayksiköiden yhteyshenkilöt olivat sopineet minulle etukäteen suurimman 

osan haastateltavista, joten haastateltavat tiesivät, että olin tulossa haastattelemaan 

heitä. Lähes jokainen oli saanut yhteyshenkilöni kautta tiedotteen tutkittavalle. Osa 

haastatteluista sovittiin paikan päällä. Näissä tilanteissa esimerkiksi aiemmin sovittu 

hoitaja oli poissa ja hänen tilalleen pyydettiin työvuorossa oleva hoitaja. On tärkeää, 

että haastateltava tietää haastattelun tarkoituksen sekä sen, että hänestä kerättyä tietoa 

käytetään ja säilytetään luottamuksellisesti (Kuula, 2011; Tiittula & Ruusuvuori, 

2005). Haastattelun alussa varmistin, että haastateltava oli saanut kirjallista tietoa tut-

kimuksesta. Olin lähettänyt tutkimukseen osallistuviin yksiköihin tiedotteen tutkitta-

ville, mutta kävin tämän tiedotteen vielä suullisesti läpi ennen haastattelun aloitta-

mista. Pyysin haastateltavilta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. 

Ennen haastattelun alkua kerroin, että olen koulutukseltani sairaanhoitaja, joka on 

työskennellyt vastaavanlaisissa yksiköissä. Tällä tavoiteltiin avoimuutta, sekä hoita-

jien kohdalla erityisesti sitä, että hoitajat voisivat kokea kollegiaalisuuden kautta tur-

vallisemmaksi kertoa tunteistaan ja käsityksistään haastattelutilanteessa.  Haastattelun 

alussa kerroin, että haastattelu nauhoitetaan.  

Kaikki haastattelut toteutettiin syksyllä 2016 haastateltavan tai hänen läheisensä 

hoivayksikössä. Haastattelupaikat vaihtelivat asukkaan huoneesta yleiseen oleskeluti-

laan ja kahvilasta toimistoon. Nauhoitin haastattelut ääninauhurilla. Nauhoituksen 

kesto vaihteli 16 minuutista 58 minuuttiin. Äänimuotoisen aineiston lisäksi kirjoitin 

lyhyesti huomioitani haastattelun jälkeen. Näitä olivat esimerkiksi haastattelupaikka, 

tilanne ja nauhoituksen jälkeen tutkittavan mahdollisesti mainitsemat asiat. Nauhoi-

tetut haastattelut litteroitiin sanatarkasti tekstiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 
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esimerkiksi kesken jääneet sanat ja merkittävät (muutaman sekunnin) tauot merkittiin 

litteraation. Litteroitua aineistoa oli yhteensä yli 130 000 sanaa. Haastatteluja litteroi-

taessa nimet muutettiin ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistettiin. Ai-

neiston keräämisessä ja säilyttämisessä noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä 

(TENK, 2013). 

6.3 Haastatteluaineiston analysointi  

Toimintakyky ja kuntoutus ovat yleisiä termejä sekä ikääntymispolitiikassa että ym-

pärivuorokautisen hoidon arjessa, mutta ei ole tietoa siitä, miten ne ymmärretään 

siinä vaiheessa, kun ihminen asuu ympärivuorokautisessa hoidossa.  Tässä tutkimuk-

sessa mielenkiintoni kohdistui siihen, miten hoitajien, ympärivuorokautisen hoidon 

asukkaiden ja heidän perheenjäsentensä puheessa tuotetaan tulkintoja toimintaky-

vyn, sen arvioinnin ja kuntoutuksen merkityksistä.  Diskurssianalyysi tarjosi välineet 

analysoida näitä erilaisia merkityksiä eri toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuk-

sessa tarkasteltiin sitä, millaisia asioita eri toimijat nostavat esille puhuessaan toimin-

takyvystä ja kuntoutuksesta käytännön hoidon ja arjen näkökulmasta. Teema-ana-

lyysi tarjosi välineitä eritellä näitä erilaisia aihealueita ja temaattisia kokonaisuuksia. 

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoitajien, asukkaiden ja heidän perheen-

jäsentensä haastattelupuheen tarkastelu mahdollisti erilaisten näkökulmien ja käsitys-

ten huomioon ottamisen ja lisäsi ymmärrystä siitä, miten toimintakykyä ja kuntou-

tusta tulkitaan ja ymmärretään eri tavoin.  Seuraavaksi tarkastelen osajulkaisuiden 

analyysimenetelmiä sekä analyysin toteuttamista ja etenemistä. 

Diskurssianalyysi 

Diskurssianalyysiä hyödynnettiin osatöissä I ja II. Diskurssianalyysi on näkökulma, 

jolla on erilaisia sovelluksia ja joka perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin, eli aja-

tukseen siitä, että kielenkäyttö rakentaa todellisuutta (Jokinen ym., 2016). Sosiaali-

sessa konstruktionismissa ajatellaan, että kieli ei pelkästään kuvaa asioita, vaan se 

myös rakentaa todellisuutta ja merkityksiä. Analysoitaessa haastateltavien puhetta 

kielenkäyttöä on siis lähestytty toimintana, ja tarkasteltu sitä, minkälaisia merkityksiä 

puheen kohteena olevista ilmiöistä kielen avulla tuotetaan. (Burr, 1996) 

Diskurssianalyysiä käytetään monilla tieteenaloilla, eikä diskurssille ole yhtä mää-

ritelmää. Sari Pietikäinen ja Anne Mäntynen määrittelevät diskurssin tarkoittavan 

”kielenkäyttöä kontekstissaan osana sosiaalista toimintaa” (Pietikäinen & Mäntynen, 



 

53 

2019:16). Diskurssianalyysissa mielenkiinnon kohteena on kieli ja mitä sillä tehdään.  

Kielenkäyttö nähdään diskurssianalyysissä kaksisuuntaisesti. Kielenkäytön avulla ih-

miset tekevät maailmaa ymmärrettäväksi itselleen ja toisilleen, eli tuottavat erilaisia 

versioita maailmasta ja todellisuudesta. Tämä ei kuitenkaan tapahdu tyhjiössä, vaan 

kielenkäyttö perustuu merkityksellistämisen tapoihin, joita puhuja ammentaa ympä-

ristöstään. (Potter & Wetherell, 1987; Suoninen, 2016) Diskurssianalyysissa kieltä ja 

sen osia tarkastellaan osana vuorovaikutustilannetta (Jokinen ym., 2016; Potter & 

Wetherell, 1987). Niinpä tässäkin tutkimuksessa tarkasteltiin, miten puheen kohteena 

olevasta ilmiöstä puhutaan haastattelutilanteessa tutkijalle tai hoitajien kohdalla sa-

malla myös kollegalle.  

Diskurssianalyysissä ollaan kiinnostuneita siitä, minkälaisia merkityksiä ja todelli-

suuksia kielenkäytöllä rakennetaan. Siinä voidaan siis tutkia myös sitä, miten puhujat 

kuvaavat itseään ja muita ihmisiä sekä omaa ja muiden ihmisten toimintaa puheena 

olevan ilmiön suhteen.  Tätä voidaan tutkia asemoinnin teorian (positioning theory) 

avulla. Asemoinnin teorian avulla tarkastellaan, miten puhuja kielen avulla asemoi 

itseään tai muita. Asemointi on aktiivinen ja dynaaminen vuorovaikutuksen tasolla 

tapahtuva prosessi, jossa moraalisia oikeuksia ja velvollisuuksia annetaan, valitaan, 

vastustetaan tai kiistetään. Asemat eivät kuitenkaan ole pysyviä, vaan uudelleenase-

mointia voi tapahtua saman puheenvuoron aikana. (Harré, 2012; Harré ym., 2009; 

van Langenhove & Harré, 1999) 

Osajulkaisussa I hyödynnettiin diskurssianalyysiä sekä asemoinnin teoriaa, koska 

tarkoituksena oli tutkia, miten hoitajat ja asukkaat haastattelupuheessaan asemoivat 

itseään suhteessa toimintakykyyn. Osajulkaisun I analyysi alkoi perehtymällä hoita-

jien ja asukkaiden haastatteluaineistoon kirjoittaen samaan aikaan muistiinpanoja. 

Tarkoituksena oli kiinnittää huomiota toistuviin puhetapoihin, joilla haastateltavat 

kuvailivat toimintakykyä, tekivät sitä puheellaan ymmärrettäväksi, ja erityisesti, miten 

puhuttaessa toimintakyvystä kuvattiin itseä ja muita. Poimin haastatteluista ne koh-

dat, joissa haastateltava kuvaili toimintakykyä. Hoitajien haastatteluissa kiinnitin huo-

miota kysymykseen ”Mitä tarkoitetaan ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa 

asuvan ihmisen toimintakyvyllä?” ja asukkaiden kohdalla kysymykseen ”Miten kuvai-

lisit omaa toimintakykyäsi?”. Siirsin nämä aineistokatkelmat kahteen tekstitiedos-

toon: yhteen hoitajien katkelmat ja toiseen asukkaiden.  Kävin näitä yhä uudelleen 

läpi ja kirjoitin näistä alustavia ajatuksia ja pyrin löytämään näitä yhdistäviä laajempia 

kokonaisuuksia.  

Osajulkaisussa II tarkasteltiin, minkälaisia merkityksiä toimintakyvyn mittaami-

nen sai osana hoitajien työtä. Aineistosta kiinnitin huomiota hoitajien kuvauksiin 

siitä, miten asukkaiden toimintakykyä heidän työyksikössään arvioidaan. Poimin 
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aineistosta nämä otteet erilliseen tiedostoon. Luin näitä otteita useaan kertaan läpi, 

joka kerralla kirjaten huomioita ja pyrkien järjestelemään samankaltaiset ilmaukset 

omiksi kokonaisuuksiksi. Alussa saatoin nimetä yksittäisiä sanoja tai lauseita, mutta 

huomasin pian, että erityisen kiinnostavaksi nousivat laajemmat kokonaisuudet, jotka 

kuvasivat toimintakyvyn mittaamista suhteessa hoitajan työhön.  Analyysin tuloksena 

hahmottui kolme diskurssia, jotka kuvaavat toimintakyvyn mittaamisen merkitystä 

osana hoitotyötä. 

Analyysi eteni vaiheittain perehtymällä aineistoon, kokoamalla samankaltaisia il-

maisuja kokonaisuuksiksi ja taas palaamalla aineiston lukuun täydentäen ja tarkentaen 

aikaisemmin havaittuja kokonaisuuksia. Analyysi kehittyi osajulkaisujen kanssakir-

joittajien kanssa käytyjen keskustelujen avulla, joissa käsiteltiin alkuun yksittäisiä 

haastatteluita ja myöhemmin muodostamiani alustavia analyysejä ja valikoimiani kes-

keisiä aineisto-otteita. 

Teema-analyysi  

Teema-analyysiä hyödynnettiin osatöissä III ja IV. Teema-analyysi käsittää erilaisia 

tapoja lähestyä aineistoa, joille yhteistä on tunnistaa ja analysoida aineistosta koko-

naisuuksia eli teemoja. Teema-analyysi on analyysimetodi, mutta se antaa tutkijalle 

vapauden valita lähestymistavan, jolla hän aineistoa tulkitsee. (Braun & Clarke, 2006, 

2012) Tässä tutkimuksessa teemoja on etsitty aineistolähtöisesti. Koodaus on toteu-

tettu luokittelemalla ensin sanoja ja lauseita niiden eksplisiittisen merkityksen tasolla. 

Analyysin tuloksena saatujen teemojen muodostamisessa on siirrytty analyysitasolla 

kohti tulkitsevaa otetta. Osatyössä III aineistona käytettiin hoitajien ja asukkaiden 

haastatteluita ja osatyössä IV perheenjäsenten haastatteluita.  

Hyödynsin teema-analyysissäni Braunin ja Clarken kehittämää kuuden vaiheen 

analyysiprosessia (Braun & Clarke, 2006), joka selkeytti analyysin etenemistä ja ana-

lyysin vaiheiden raportointia. Ensimmäisessä vaiheessa luin litteroituja haastatteluja 

kertaalleen läpi tehden samalla muistiinpanoja ja kirjaten alustavia ajatuksia. Toisessa 

vaiheessa etsin aineistosta ne kohdat, jotka vastasivat tutkimuskysymykseeni, ja siir-

sin ne tekstinkäsittelyohjelmassa erilliseen tiedostoon ja pyrin nimeämään näitä ai-

neistokohtia erilaisilla alustavilla koodeilla. Kolmannessa vaiheessa kävin näitä ai-

neisto-otteita ja niiden alustavia koodeja läpi ja luokittelin ja siirsin niitä samassa teks-

titiedostossa siten, että sain muodostettua alustavista koodeista laajempia kokonai-

suuksia. Tässä vaiheessa kykenin nimeämään aineistosta alustavia teemoja. Neljän-

neksi, ja osittain samaan aikaan edellisen vaiheen kanssa, vertasin aineisto-otteille an-

tamiani koodeja suhteessa laajempaan teemaan. Jos koodi ei tuntunut istuvan 
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teemaan, kävin aineisto-otteita uudelleen tarkemmin läpi ja siirsin tarvittaessa ai-

neisto-otteen toiseen teemaan tai nimesin olemassa olevan teeman eri tavoin. Vii-

dennessä vaiheessa varmistin, että teemojen nimet kuvaavat niiden sisältöä. Osatöi-

deni kanssakirjoittajien kanssa käymäni keskustelut auttoivat selkeyttämään teemoja 

ja niiden sisältöjen analyysiä. Kuudenteen ja viimeiseen vaiheeseen kuuluu tulosten 

raportointi. 

Käytännössä osajulkaisun III analyysi eteni selkeästi edellä mainitun prosessin 

mukaisesti. Osajulkaisun IV analyysiprosessi oli monivaiheisempi poiketen välillä si-

vupoluille, mutta palaten kuitenkin teema-analyysin vaiheisiin. Osajulkaisussa IV 

käytin huomattavasti enemmän käsin kirjoitettuja muistiinpanoja ja niiden jalostumi-

nen teemoiksi kehittyi erilaisten keskustelujen ja paperille kirjattujen hahmotelmien 

avulla. 
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7 TULOKSET 

7.1 Asukkaiden ja hoitajien erilaiset käsitykset toimintakyvystä 
(Osajulkaisu I) 

Osajulkaisussa I kiinnostuksen kohteena oli hoitajien ja asukkaiden käsitykset toi-

mintakyvystä sekä se, miten he asemoivat itsensä suhteessa toimintakykyyn. Aineis-

tona olivat hoitajien ja asukkaiden haastattelut. 

Kun kysyin haastatteluissa hoitajilta, mitä heidän mielestään tarkoitetaan ikäänty-

neen ihmisen toimintakyvyllä, oli varsin yleistä, että hoitajat vastasivat toimintakyvyn 

tarkoittavan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi he käyttivät ter-

miä ”päivittäistoiminnot”. Tällainen formaali kielenkäyttö asemoi hoitajat päteviksi 

hoitotyön asiantuntijoiksi. Oppikirjoissa ja koulutuksessa mainittujen termien käytön 

tulkittiin osoittavan virallisten toimintakykymääritelmien hallintaa. Päivittäistoimin-

noilla voidaan viitata ADL-toimintoihin, joita hoitotyössä mitataan ja arvioidaan. On 

mahdollista, että tällaisiin yleisesti hyväksyttyihin määrittelyihin turvaudutaan, jos 

hankalien käsitteiden määrittely omin sanoin tuntuu vaikealta. Hoitajien puheessa 

toimintakyky esiintyi laajana ja vaikeasti selitettävänä ilmiönä. Toimintakyky oli täl-

löin kaikkea mitä elämään sisältyi ja mitä hoivakodissa päivän aikana tapahtui. 

Toimintakykynä sekä asukkaat että hoitajat kuvailivat konkreettisia arkisia toimin-

toja kuten liikkumista ja peseytymistä. Näiden ohella mainittiin osallistuminen erilai-

siin tilaisuuksiin. Hoitajien puheessa korostuivat etenkin hoitajan työn kannalta mer-

kitykselliset asiat. He puhuivatkin asukkaista esimerkiksi ”syötettävinä” ja ”autetta-

vina”. Hoitajat kuvailivat puheessaan toimintakykyä skaalalla, jonka yhdessä päässä 

on itsenäinen ja omatoiminen ihminen ja toisessa päässä runsaasti hoitajan apua tar-

vitsevat asukkaat - erään hoitajan sanoin ”vuodepotilaat”. Toimintakykyä määriteltiin 

asukkaan itsenäisyyden ja omatoimisuuden kautta: toimintakyky oli yhtäältä niitä asi-

oita, joita asukas pystyi tekemään itse, ja toisaalta niitä asioita, joissa tarvittiin hoitajan 

apua. Tällainen puhe asemoi hoitajan aktiiviseksi hoivan tarjoajaksi. Toimintakyky 

oli siis hoitajien puheessa sellaisia toimintoja, jotka edellyttivät hoitajan aktiivista 

otetta ja apua. 

Asukkaat puhuivat toimintakyvystään liikkumisen, peseytymisen ja muiden arki-

toimintojen lisäksi esimerkiksi television katseluna, piirtämisenä ja lukemisena. 
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Minulle on erityisen hyvin jäänyt mieleen eräs tehostetun palveluasumisen mies-

asukas, joka kysyessäni hänen toimintakyvystään pyysi kaivamaan yöpöydän laati-

kosta piirustuslehtiön. Hän oli toiminut elämänsä aikana taiteilijana ja halusi näyttää 

minulle piirustuksiaan palvelutalon henkilökunnasta. Mies kertoi, että hän ei enää 

kyennyt käyttämään öljyvärejä, mutta hän oli löytänyt uudenlaisia tapoja toteuttaa 

mielenkiinnon kohteitaan. Asukkaat puhuivat toimintakyvystä linkittäen sen elämäs-

sään merkityksellisiin toimiin kuten harrastuksiin, työtehtäviin tai vapaa-ajan viet-

toon. Toimintakyky liittyi siis asukkaiden puheessa osaksi elämänkulkua. Asukkaat 

puhuivat myös yksinkertaisista aistitoiminnoista kuten kuulemisesta ja näkemisestä 

puhuessaan toimintakyvystään. 

Asukkaat asemoivat itsensä oman toimintakykynsä suhteen yhtäältä aktiivisiksi 

toimijoiksi ja toisaalta hoidon ja avun tarvitsijoiksi. Asukkaat kuvasivat, kuinka he 

pienin teoin selviytyivät päivittäisestä elämästään, vaikka heidän toimintakykynsä oli 

heikentynyt. He omasivat siis resilienssiä, eli kykyä selviytyä heikentyneen toiminta-

kyvyn kanssa itseään tyydyttävällä tavalla. He kertoivat, kuinka he pystyivät edelleen 

suoriutumaan erilaisista tehtävistä.  Asukkaiden mukaan erilaiset apuvälineet kuten 

rollaattori tai silmälasit sekä omat tavat toimia mahdollistivat heidän itsenäisen toi-

mintansa. Puhuessaan itsenäisestä toiminnastaan ja sopeutumisesta heikentyneeseen 

toimintakykyynsä, he asemoivat itsensä aktiivisiksi ja itsestään huolta pitäviksi. Toi-

saalta asukkaat puhuivat toimintakyvystään kertomalla sairauksistaan ja toimintaky-

kynsä heikkenemisestä ja näin puheellaan oikeuttivat asemansa ympärivuorokautisen 

hoidon tarvitsijana ja vastaanottajana.  

Asukkaat kertoivat, kuinka he yrittivät toimia mahdollisimman paljon itse apua 

pyytämättä, koska he kokivat, ettei henkilökunnalla ollut heille aikaa. Tällöin asukkaat 

puheessaan asemoivat itsensä henkilökunnan taakaksi. Asukkaiden puheessa heidän 

aktiivisuutensa perustui siis paitsi selviytymiskykyyn ja itsenäisyyden arvostukseen, 

myös siihen, että he eivät kokeneet saavansa riittävästi apua tai eivät halunneet vai-

vata kiireistä henkilökuntaa. 

Kaiken kaikkiaan toimintakyky sai hoitajien ja asukkaiden puheessa erilaisia mer-

kityksiä. Hoitajille toimintakyky liittyi selkeämmin päivittäistoimintoihin ja hoitajien 

tehtäviin. Asukkaiden puheessa toimintakyky esiintyi laajempana ilmiönä. Asukkaat 

puhuivat ADL-toimintojen lisäksi esimerkiksi näkemisestä, kuulemisesta, piirtämi-

sestä ja television katselusta. He myös liittivät toimintakyvyn osaksi elämänkulkua. 
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7.2 Toimintakyvyn mittaaminen osana hoivan arkea (Osajulkaisu 
II) 

Koska osajulkaisussa I havaittiin, että toimintakyvyn mittaamisella oli mahdollisesti 

jonkinlainen osuus hoitajien toimintakykykäsitysten muodostumisessa, halusin tar-

kastella lähemmin toimintakyvyn mittaamisen merkitystä hoitajille. Osajulkaisussa II 

tarkasteltiin, millainen rooli toimintakyvyn mittaamisella on osana hoitotyötä ympä-

rivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. Aineistona käytettiin hoitajien haastatteluja. 

Haastatteluissa kysyin hoitajilta, arvioivatko he asukkaiden toimintakykyä. Lähes 

kaikki hoitajat vastasivat, että he käyttävät RAI:ta. Mikäli hoitaja mainitsi RAI:n tai 

jonkin muun mittarin, kysyin heiltä tarkemmin miksi, ketä varten ja miten arviointia 

toteutetaan. Aineistosta tarkasteltiin sitä, minkälaisia merkityksiä toimintakyvyn mit-

taaminen sai hoitajien puheessa.  

Hoitajien puheessa toimintakyvyn mittaaminen oli ensinnä osa byrokratiaa. 

Hoitajat kuvasivat toimintakyvyn mittaamisen rutiininomaiseksi osaksi työtään. Suuri 

osa haastateltavista puhui toimintakykyarviointien käytännöistä, eli siitä, ketkä arvi-

oinnit tekevät ja kuinka usein. RAI:n kohdalla hoitajat kertoivat yhdenmukaisesti, 

että hoitajien pitäisi tehdä RAI-arviointi puolivuosittain tai asukkaan kunnon muut-

tuessa. Toimintakykyarviointi liitettiin hoidon organisointiin kuten hoitajien mää-

rään, hoidon rahoitukseen ja asiakasmaksuihin. Osa hoitajista kertoi ymmärtäneensä, 

että hoivakotiin saataisiin enemmän resursseja, jos toimintakykymittaukset tehtäisiin 

oikein. He kuvasivat kuitenkin pettyneensä, kun he eivät olleet havainneet mittauk-

silla olleen mitään vaikutuksia näihin asioihin. Toisaalta mittauksista puhuttiin hyö-

dyllisenä osana hoitoprosessia esimerkiksi hoitosuunnitelmien laatimisessa. Toimin-

takyvyn mittaaminen kuvattiin hoitajan velvollisuutena. Haastateltavat kertoivat te-

kevänsä arviointeja, koska kunta tai hoivakoti sitä edellyttää. Joskus hoitajien pu-

heessa oli implisiittisesti ylempi auktoriteetti, jota varten arvioinnit vain täytyi tehdä. 

Tällaisessa puheessa toimintakyvyn arviointi oli osa hoitotyön ja hoito-organisaation 

järjestelmää ja ohjeistuksia, joita hoitajan tuli noudattaa. 

Toiseksi toimintakyvyn mittaaminen oli hoitajien puheessa hukattu mahdolli-

suus. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitajat kuvasivat puheessaan mittaamisen hyötyjä 

hoitotyölle, mutta he eivät kertomansa mukaan nykyisillä käytännöillä havainneet 

näitä hyötyjä. Kysymys siitä, miksi arviointeja ylipäänsä tehdään, osoittautui vaike-

aksi. Eräs hoitaja kertoi, että he tekevät arvioinnit ja tallentavat ne tietojärjestelmään, 

mutta ne unohtuvat tietokoneelle. Toimintakyvyn mittaaminen näyttäytyi turhana 

työnä. Hoitajien mukaan heillä ei ollut käsitystä siitä, kenelle sitä tehdään ja katsooko 

kukaan arviointien tuloksia. Toimintakyvyn mittaaminen oli hoitajien puheessa siis 
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potentiaalisesti hyödyllistä, mutta mittaaminen ei näyttäytynyt luonnollisena osana 

hoitajan työtä. Usein hoitajien oli vaikea keksiä, miten mittaaminen hyödyttäisi päi-

vittäistä hoitotyötä. 

Kolmanneksi toimintakykymittaukset näyttäytyivät hoitajien puheessa esteenä 

ihmislähtöisen hoitotyön toteuttamiselle. Tällaisessa puheessa toimintakykymit-

taukset näyttäytyivät vastakkaisena hoitajien käsittämälle hyvälle hoidolle. Toiminta-

kykyarvioinnit edustivat hoitajien puheessa sellaista mittaamisen tapaa, jossa ihmistä 

määriteltiin numeroiden avulla. Eräs hoitaja kertoi haastattelussaan, kuinka mittarit 

yksinkertaistavat ihmistä. Moni haastateltu kertoi, että mittarit eivät riittävällä tavalla 

kuvanneet ihmistä kokonaisvaltaisesti. Eräs hoitaja käytti esimerkkinä taitavaa runoi-

lijaa, jonka taidot eivät välittyisi toimintakykymittauksien kautta. Mittareiden käyttö 

yhdistettiin yleisesti tietojärjestelmiin ja raportointiin, joiden kerrottiin vievän aikaa 

hoitotyöltä, jossa oltiin asukkaiden vierellä. Tällaisella vastakkainasettelulla hoitajat 

korostivat käsitystään hyvästä hoidosta: se oli läsnäoloa, vuorovaikutusta, ihmisen 

kokonaisvaltaista kohtaamista ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Toimintaky-

kymittaukset esitettiin tällaisesta hoitotyöstä erillisenä toimintana ja jopa esteenä hy-

vän hoidon toteuttamiselle. Hoitajien näkökulmasta toimintakyvyn arviointi tapahtui 

käytännöllisemmin päivittäisessä hoitotyössä ja raportointi hoitajien välisessä keskus-

telussa tai päivittäisessä kirjaamisessa. Hoitajien puheessa korostui asukkaiden koko-

naisvaltainen kohtaaminen ja asukkaiden ja heidän yksilöllisten ja vaihtelevien tar-

peidensa tunteminen.  

Hoitajien puheessa korostui ristiriita toimintakyvyn mittaamisen suhteen. Mittaa-

miskäytännöt nähtiin kyllä periaatteessa hyödyllisinä, jos niitä olisi voitu paremmin 

hyödyntää hoitajien päivittäisessä työssä. Toimintakyvyn mittaaminen kuvattiin ul-

kopuolisten tahojen vaatimusten täyttämisenä eikä ensisijaisesti asukkaiden tarpeisiin 

vastaamisena. Toimintakykymittausten tavoitteet ja tarkoitus jäivät näin ollen epäsel-

viksi ja erillisiksi hoitajien käsitysten mukaisesta hyvästä hoidosta. 

7.3 Asukkaiden ja hoitajien erilaiset käsitykset kuntoutuksesta 
(Osajulkaisu III) 

Osajulkaisussa III tarkasteltiin asukkaiden ja hoitajien käsityksiä kuntoutuksesta ja 

kuntoutuksen vastuista ja tavoitteista. Aineistona käytettiin hoitajien ja asukkaiden 

haastatteluja. 

Kun haastatteluissa kysyin hoitajilta, mitä kuntoutus tarkoittaa ympärivuorokauti-

sessa pitkäaikaishoidossa, moni pohti ääneen mitä se voisi olla. Useat mainitsivat 
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fysioterapian. Suhteessa omaan työhönsä lähes kaikki haastattelemani hoitajat mai-

nitsivat kuntouttavan työotteen. Kuntouttavaa työotetta määriteltiin ilmaisuilla ”älä 

tee puolesta” tai ”älä tee sellaista mitä asukas pystyy itse tekemään”. Näitä tismalleen 

samoja ilmaisuja käytti suuri osa haastattelemistani hoitajista. Kuntouttava työote ko-

ettiin tärkeäksi. Kuntoutusta estäväksi tekijäksi mainittiin, etteivät kaikki noudatta-

neet kuntouttavan työotteen mukaisia toimintatapoja. Hoitajat kuvasivat siis tärke-

äksi sekä kuntouttavan työotteen tunnistamisen ja hyödyntämisen omassa työssä että 

huolen pitämisen siitä, että työote oli koko työyhteisössä käytössä.  

Hoitajien puheessa kuntoutus oli vaikea määriteltävä, sillä se liittyi kaikkeen mitä 

päivän aikana tapahtui ja se oli kiinteä osa hoitajien työtä. Heidän oli hankala määri-

tellä tarkasti, mitä kuntoutus konkreettisesti pitää sisällään. Hoitajat kertoivat kun-

touttavansa kaikkia asukkaita osana päivittäistä työtään. He kertoivat, että myös 

”vuodepotilaita” kuntoutettiin ja kuntoutusta voitiin antaa jopa saattohoidossa. Kun-

toutuksen laajuudesta kertoi hoitajien puhe kuntoutuksen tavoitteista: kuntoutuksen 

tavoitteeksi kerrottiin hyvinvoinnin ja mielekkään elämän mahdollistaminen.  

Sekä hoitajat että asukkaat puhuivat kuntoutuksesta suhteessa niukkoihin resurs-

seihin. Hoitajien puheessa kiire rajoitti kuntouttavan työotteen toteuttamista. He ker-

toivat, kuinka hoitajalta vaati aikaa odottaa, että asukkaat toimivat omassa tahdissaan. 

Hoitajien kokemuksen mukaan toiminnot usein tapahtuivat nopeammin, jos hoitaja 

teki ne asukkaan puolesta. Hoitajat perustelivatkin joskus kiireellä sitä, ettei hoitaja 

kyennyt jokaisessa tilanteessa toteuttamaan kuntouttavaa työotetta. Hoitajien yhtei-

nen näkemys kuitenkin oli, että asukkaan puolesta ei tule toimia, vaikka hoitajasta 

itsestään riippumattomat tekijät saattoivat estää kuntouttavan työn. Kiireen lisäksi 

estäviä tekijöitä olivat hoitajien mukaan asukkaiden sairaudet, kivut ja mieliala. Toi-

saalta hoitajat toivat esille, että kuntouttava työote oli hyvä ratkaisu kiireiseen työhön, 

sillä sitä pystyi toteuttamaan normaalin hoitotyön ohessa.  

Hoitajat painottivat puheessaan asukaslähtöisyyttä. He kertoivat, että asukkaiden 

toiveiden ja tapojen tunteminen oli keskeistä kuntoutuksen onnistumiselle. Asukkai-

den pienienkin tapojen ja mieltymysten tunnistaminen kuvattiin tärkeäksi osaksi hoi-

tajan ammattitaitoa ja kokemusta. Hoitajat kuvasivat oman roolinsa asukkaiden mo-

tivoijaksi ja itsemääräämisoikeuden turvaajaksi. 

Vaikka hoitajien puheessa kuntoutus oli arkinen osa hoitotyötä, asukkaiden pu-

heessa kuntoutus näyttäytyi lähinnä erillisen työntekijän kuten fysioterapeutin tapaa-

misina. Moni asukas koki, ettei saanut kuntoutusta. Osa haastatelluista asukkaista 

puhui hoitajien järjestämistä ryhmämuotoisista tapahtumista kuten tuolijumpasta ja 

sanapeleistä kuntoutuksena. Tällaiset jumpat ja aktiviteetit tuntuivat kuitenkin 
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joistakin asukkaista liian lapsellisilta. Moni kertoi kaipaavansa etenkin fysioterapeutin 

järjestämää kuntoutusta. 

Mielenkiintoista oli se, että samaan aikaan kun hoitajat kertoivat kuntouttavansa 

asukkaita kannustaen näitä toimimaan itsenäisesti, asukkaat kertoivat olevansa pa-

hoillaan, kun hoitaja oli jättänyt heidät selviytymään toimista itse. Moni asukas kertoi 

haastatteluissa, että heidän oma aktiivisuutensa on tärkeää kuntoutuksessa. Osa piti 

tätä itsestään selvänä ja osa kertoi hoitajien vähäisen ajan olevan riittämätöntä tuke-

maan heidän kuntoutumistaan. Heidän oli siis itse toimittava asian suhteen aktiivi-

sesti ja kuntoutettava itseään eri tavoin. 

Kaikki asukkaat eivät odottaneet saavansa kuntoutusta. Moni kuvaili, miten kun-

toutusta tarvitaan kotona, jotta asuminen omassa kodissa mahdollistuu. Tällaisessa 

puheessa kuntoutus ei ollut tarpeellista enää siinä vaiheessa, kun ihminen oli jo muut-

tanut ympärivuorokautiseen hoitoon. Jotkut kertoivat, että kuntoutus oli sairaampia 

ihmisiä varten. 

Kuntoutus nähtiin tärkeänä osana ikääntyneiden palveluita, mutta se oli ympäri-

vuorokautisen hoidon kontekstissa hankalasti määriteltävissä. Hoitajat ratkaisivat 

kuntoutuksen määritelmän hankaluuden turvautumalla kuntouttavan hoitotyön ku-

vailuun ja sanastoon. Asukkaat taas eivät kokeneet hoitajien toimia kuntoutuksena, 

vaan sitä odotettiin muilta työntekijöiltä kuten fysioterapeutilta. 

7.4 Perheen rooli toimintakyvyn tukemisessa (Osajulkaisu IV) 

Osajulkaisussa IV tarkasteltiin perheenjäsenten roolia ympärivuorokautisessa pitkä-

aikaishoidossa erityisesti siitä näkökulmasta, miten he tukevat ikääntyneen läheisensä 

toimintakykyä. Tutkimusta varten haastatellut perheenjäsenet olivat ympärivuoro-

kautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden puolisoita tai lapsia. Haastateltavat kertoivat 

osallistuvansa läheisensä hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen, arvioivansa ja seu-

raavansa hoidon järjestämistä ja läheisensä vointia sekä tukevansa vanhemman tai 

puolisonsa yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden toteutumista. 

Perheenjäsenet kertoivat osallistuneensa hoitoon järjestämällä hoivayksikön ulko-

puolisia fysioterapeutin palveluita, hankkimalla apuvälineitä ja olemalla mukana 

suunnittelemassa hoidon sisältöä. Päätöksenteko lääkityksen suhteen oli perheen-

jäsenten näkemyksen mukaan tärkeää ja vaikutti asukkaiden toimintakykyyn. Haas-

tateltavat kertoivat tukevansa asukkaiden liikkumista. Monet perheenjäsenet kertoi-

vat ulkoilevansa läheisensä kanssa. He kertoivat, että he ovat parhaita motivoimaan 

asukkaita liikkeelle, sillä he tuntevat toisensa niin hyvin. 
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Perheenjäsenet kertoivat tukevansa läheisensä toimintakykyä tuomalla piristystä 

arkeen. He toimivat linkkinä ulkomaailman ja hoivakodin arjen välillä. Haastatte-

luissa perheenjäsenet kertoivat läheisensä tottumuksista, ja pitivät hyvänä, jos nämä 

tulivat huomioiduksi hoidossa. Heidän puheessaan tärkeänä nousi esille asukkaan 

toiveiden ja tapojen mukainen hoito, jota toteutettiin yhteistyössä perheen ja hoito-

henkilökunnan kanssa. Tällä tavoin perheenjäsenet kykenivät varmistamaan, että hei-

dän läheisensä tunnustetaan yksilönä ja että toiminnassa korostuvat yksilölliset tavat 

ja mieltymykset. 

Toimintakyvyn tukeminen ei perheenjäsenten näkökulmasta rajoittunut hoitoalan 

koulutuksen saaneeseen henkilökuntaan, vaan esimerkiksi siivooja kuvattiin henki-

löksi, joka säännöllisillä käynneillään tuli tutuksi asukkaalle ja näin tuki asukkaan toi-

mintakykyä. Sosiaalinen vuorovaikutus ja läheiset ihmissuhteet korostuivat perheen-

jäsenten puheessa toimintakyvyn ylläpitämisestä. Haastateltavat painottivat haastat-

telussa, että tekevät läheisensä toimintakyvyn ylläpitämiseksi sen minkä kykenevät 

ilman alan koulutusta, tehden näin eroa kuntoutuksen ja hoitotyön ammattilaisiin.  

Haastatteluissa perheenjäsenet kertoivat kokemuksistaan läheisensä aikaisem-

masta hoidosta ja vertasivat nykyistä hoitoa odotuksiinsa. Heille oli tärkeää seurata 

hoidon järjestämistä ja varmistaa, että heidän läheisensä saa riittävää apua. Perheen-

jäsenten kokemuksen mukaan työntekijöiltä oli joskus vaikeaa saada sellaista apua, 

joka olisi parhaalla mahdollisella tavalla tukenut heidän läheisensä toimintakykyä. He 

kuitenkin tunnistivat työntekijöiden kiireen, eivätkä halunneet vaivata hoitajia pyyn-

nöillään tai vaatimuksilla. Perheenjäsenet siis paikkasivat tai täydensivät varsinaista 

hoitoa, jota hoivakodissa tarjottiin.  

Perheenjäsenille toimintakyvyn osalta tärkeää ei ollut pelkästään fyysisten harjoit-

teiden suorittaminen. Heille toimintakyvyn ylläpitämiseen yhdistyi vahvasti myös so-

siaalisten kontaktien tarjoaminen ja niiden ylläpitäminen. Lisäksi sellainen toiminta, 

joka huomioi heidän läheisensä yksilölliset toiveet ja tavat ja näin ollen tukivat asuk-

kaan huomioimista yksilönä, oli heille keskeistä toimintakyvyn säilyttämisessä. 
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8 TULOSTEN TARKASTELU 

8.1 Toimintakyky hoivapolitiikan ja hoivan käytäntöjen rajapinnalla 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä ikääntyneen ihmisen toimintakyky, 

sen arviointi ja kuntoutus ovat ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden, 

heidän perheenjäsentensä ja hoitajien näkökulmasta. Lähtökohtana oli se, että tutkit-

tavat saavat omin sanoin kuvailla toimintakykyä, sen arviointia ja kuntoutusta. Tut-

kimuksen tulokset osoittivat, että käsityksiin toimintakyvystä liittyy ristiriitoja. Toi-

mintakyky merkitsi laajaa ja monimerkityksellistä käsitettä mutta myös mitattavia te-

kijöitä. Se voitiin käsittää arkisina päivittäistoimintoina, mutta myös tarkastella sitä 

osana elämänkulkua. Toimintakyky merkitsi aktiivisuutta ja itsenäisyyttä mutta myös 

vuorovaikutusta ja läsnäoloa.  

Ikääntymispolitiikassa toimintakyvyllä on keskeinen rooli: toimintakykyisyyttä ko-

rostetaan ja toimintakykyä tulee seurata, arvioida, tukea ja ylläpitää. Haastattelemieni 

toimijoiden puheessa esiintyi tämä politiikassa korostettu ja julkisessa keskustelussa 

toistuva toimintakyky. Toimintakyky kuitenkin sai erilaisia merkityksiä, kun siitä pu-

huttiin osana ympärivuorokautisen hoidon arkea. Tätä kahtiajakoa olen hahmotellut 

taulukkoon 3. Tämä jaottelu ei ole aivan tarkkarajainen, sillä hoivapolitikkaa ja hoi-

don arkea on vaikea tarkastella täysin toisistaan erillisinä ulottuvuuksina. Olen kui-

tenkin halunnut nostaa taulukkoon ilmiöitä ja toimintakykyä kuvaavia tekijöitä, joi-

den lähtökohta voidaan löytää yhtäältä ikääntyneisiin liittyvästä politiikasta ja toisaalta 

siitä arjesta, jota hoitajat, asukkaat ja perheenjäsenet pitkäaikaishoidossa päivittäin 

elävät. 
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Taulukko 3.  Haastateltavien puheessa ikääntyneen ihmisen toimintakyky määrittyi yhtäältä 
hoivapolitiikan ja sen sanaston kautta ja toisaalta ympärivuorokautisen hoidon arjen 
lähtökohdista. 

Toimintakyky politiikan ulottu-

vuudessa 

Toimintakyky hoidon arjen ulottu-

vuudessa 

• Aktiivisuuseetos 

• Hoidon tehokkuuden ja laa-

dun mittaaminen 

 

• Elämän mielekkyys 

• Elämänkulku 

• Vuorovaikutus 

• Niukat resurssit 

 

Sekä hoitajien, asukkaiden että perheenjäsenten puhuessa toimintakyvystä aktiivisuus 

ja itsenäisyys nähtiin tavoiteltavina asioina. Nimitän tätä ilmiötä aktiivisuuseetokseksi. 

Voidaan olettaa, että tällainen aktiivisuutta korostava puhe on omaksuttu aktiivisena 

vanhenemisen periaatteesta, joka toistuu hoivapolitiikassa (WHO, 2002a, 2015). Ak-

tiivisuuden merkitys korostuu kotona asumista suosivassa politiikassa, joka korostaa 

ikääntyneen omatoimisuuden ja itsenäisyyden merkitystä (Anttonen & Häikiö, 2011; 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista 980/2012; STM, 2017b). Hyvä toimintakyky ja sen ylläpitämisen 

tavoite näyttäytyivät tässä tutkimuksessa tärkeänä myös ympärivuorokautisessa hoi-

dossa. Toive mahdollisimman itsenäisestä elämästä toistui läpi koko tutkimusaineis-

ton. Tavoitteet omatoimisuudesta voivat kuitenkin asettua ristiriitaan ympärivuoro-

kautisen hoidon todellisuuden kanssa, sillä asukkaiden toimintakyky on jo merkittä-

västi heikentynyt. Toimintakyvyn tukemisella harvoin voidaan tällöin tavoitella täyttä 

itsenäisyyttä kaikissa toimissa. Ehkä siksi tämän tutkimuksen tuloksissa esitellyt nä-

kemykset toimintakyvystä ja kuntoutuksesta olivat ristiriitaisia. Tutkimuksessa haas-

tatellut hoitajat kertoivat toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutuksen päämääräksi 

asukkaiden hyvän ja merkityksellisen arjen. Hoidon arjen näkökulmasta mielekkääm-

pää oli siis toimintakyvyn suhteen tavoitella omatoimisuuden sijasta yleisemmin mie-

lekästä elämää. Mielekkään elämän tavoite on tärkeä, mutta saattaa jättää sitä tavoitte-

levan konkreettisen toiminnan sisällön ja sen arvioinnin epämääräiseksi ja vaikeaksi 

tulkita. 

Aktiivisuuden ja sen säilyttämisen ohella aineistossa toistuivat hoidon tehokkuuden 

ja laadun mittaamista heijastavat puhetavat. Toimintakyvyn mittaaminen hoidon ja sen 

tulosten arvioimiseksi on tiiviisti sidoksissa hoivapolitiikkaan ja siinä korostettuihin 

arviointikäytäntöihin. Laadun ja tehokkuuden seuraamiseen liittyvät mittaristot ovat 

yleistyneet julkisten palveluiden toiminnan seurannassa (Adcroft & Willis, 2005; 
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Armstrong ym., 2016; Szebehely & Meagher, 2018). Mittaamisen hyvät tarkoitukset 

ovat hoidon käytännöissä vaarassa muuttua siten, että niitä ei enää käsitetä hyvän 

hoidon tukitoimena vaan mittaamista toteutetaan mittaamisen vuoksi. Eräät aikai-

semmat tutkimukset ovat nostaneet esille tehokkuustavoitteiden ja ihmisen koko-

naisvaltaisuuden huomioivan lähestymistavan ristiriidan esimerkiksi vanhainkodeissa 

(Armstrong ym., 2016), sosiaalipalveluissa (Eriksson & Janlöv, 2020) ja julkisella sek-

torilla yleensäkin (Adcroft & Willis, 2005). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

voidaan sanoa, että ristiriitaa mittaamisen ja hoidon arjen välillä esiintyy myös ympä-

rivuorokautisessa hoidossa. Toimintakyvyn mittaaminen näyttäytyi osana hoiva-

työssä lisääntynyttä kirjaamista ja arviointia. Tämä aiheutti haastateltujen hoitajien 

näkökulmasta ristiriidan hoitotyöhön. He kokivat, että toimintakyvyn numeeriset ar-

viot yksinkertaistivat ihmistä eikä niitä nähty päivittäisen hoitotyön osana tai apuna. 

Toisaalta toimintakyvyn mittaaminen nähtiin potentiaalisesti hyödyllisenä mutta riit-

tämättömästi hyödynnettynä toimintana. 

Se, miten toimintakykyä mittaristoissa ja arviointikäytänteissä tarkastellaan, ei 

välttämättä vastaa pitkäaikaishoidossa toimivien hoitajien, asukkaiden tai perheen-

jäsenten käsitystä toimintakyvystä tai sen ylläpitämisestä. Jos toiminnalla tavoitellaan 

hyvää ja mielekästä elämää, ei toimintakyvyn numeerisella arviolla voida täysin tällai-

sen tavoitteen toteutumista arvioida. Tutkimustulokset, jotka kertovat, ettei hoitajan 

kuntoutumista edistävä toiminta ympärivuorokautisessa hoidossa ollut kaikkien 

asukkaiden kohdalla päivittäistä (Vähäkangas, 2010), on ristiriidassa sen suhteen, että 

hoitajat tässä tutkimuksessa kertoivat toteuttavansa kuntouttavaa hoitotyötä tiiviinä 

osana jokapäiväistä työtään. Haastateltujen hoitajien näkökulmasta kuntouttavaa 

työtä tehtiin jatkuvasti ja kaikkien asukkaiden kohdalla. On siis tärkeää kiinnittää huo-

miota siihen, miten toimintakykyä ja sitä tukevaa toimintaa arvioidaan ja tulkitaan. 

Näitä tulkintoja on lukuisia, kuten tässä tutkimuksessa havaittiin. 

Kun tutkimuksessa haastatellut hoitajat kuvasivat konkreettisia toimintakykyyn 

liittyviä toimintoja, ne olivat päivittäistoimintojen mittareissa mainittuja ja hoitajien 

työn kannalta merkityksellisiä toimia kuten syöminen, pukeutuminen ja hygienian 

hoito. Tämä heijastaa toimintakyvyn mittaristojen ja niiden sanaston keskeisyyttä 

ikääntyneiden hoidossa. Myös asukkaat mainitsivat näitä päivittäisiä toimintoja, 

mutta puhuivat lisäksi sellaisista asioista kuten tv:n katselu tai piirtäminen. Etenkin 

asukkaiden ja perheenjäsenten puheessa toimintakyvystä puhuttiin suhteessa elämän-

kulkuun. Tällaisessa puheessa viitattiin sellaisiin toimintoihin, jotka liittyivät asukkaan 

tapoihin tai mieltymyksiin sekä tulevaisuuden toiveisiin. Toimintakyky suhteutui siis 

menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. 
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Tutkimuksen tulosten mukaan toimintakykyyn ja sen ylläpitämiseen liitettiin päi-

vittäisten toimien ohella vuorovaikutus. Etenkin perheenjäsenten puheessa korostui 

ihmisten välisten kohtaamisten, sosiaalisen kanssakäymisen ja läheisten ihmissuhtei-

den merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä. Puhe läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta 

ei suinkaan puuttunut hoitajienkaan kertomuksista - päinvastoin - hekin korostivat 

näiden tärkeyttä osana hyvää hoitoa. Heidän puheestaan kuitenkin välittyi ristiriita 

poliittisesti asetettujen tavoitteiden, erityisesti toimintakyvyn numeerisen arvioinnin, 

ja arjen hyvän hoidon välillä.  

Suomalaiset hoivatutkijat ovat aiemmin tuoneet esille hoivan ja markkinoiden lo-

giikan ristiriitaisuuden ikääntyneiden hoivassa. Ristiriidan on kuvattu ilmenevän 

siinä, että hoivaa pyritään markkinoiden logiikan mukaisesti pilkkomaan suoritteisiin 

ja mittaamaan palveluiden tehokkuutta ja tulosta. Hoivan logiikan mukaisesti tällai-

nen tuloksen mittaaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä hoiva nähdään proses-

sina, johon sisältyy itse toiminta sekä hoivaan liittyvät moniulotteiset suhteet hoivat-

tavan, hoitajan ja palvelujärjestelmän välillä. (Hirvonen, 2014; Hoppania ym., 2020; 

Näre, 2012; Virkki ym., 2012) Tämän hoivan logiikan mukaisesti toimintakyvyn ko-

konaisuuttakaan ei voida täysin ymmärtää vain toimintakykymittareiden avulla. Sen 

sijaan toimintakyvyn tarkastelussa ja tukemisessa keskeistä ovat yhtä lailla myös hoi-

vasuhteet, vuorovaikutus sekä hoidon jatkuvuus. 

Tässä tutkimuksessa toimintakykyyn ja sen tukemiseen liittyvissä keskusteluissa 

nousi kaikkien haastateltujen ryhmien kohdalla esille hoidon niukat resurssit. Usein 

haastateltavat viittasivat henkilökunnan kiireeseen. Kiire oli haastateltavien puheessa 

ympärivuorokautisen hoidon arjesta nouseva tekijä, joka vaikutti asukkaiden toimin-

takykyyn. Hoitajien vähäinen aika joissakin tapauksissa pakotti asukkaita toimimaan 

itsenäisesti tai kannusti hoitajia toimimaan kuntouttavan hoitotyön periaatteiden mu-

kaisesti. Lähes aina kiireen vaikutus koettiin kuitenkin negatiiviseksi siten, että hoita-

jilla ei ollut aikaa olla läsnä. 

Erilaiset käsitykset toimintakyvystä vaikuttavat siihen, minkälaista huomiota ja 

odotuksia siihen kohdistetaan, miten toimintakykyä tuetaan ja miten sitä tarkkaillaan. 

Seuraavaksi tarkastelen lähemmin tutkimuksen tuloksia siitä, minkälaisia vastuita ja 

velvollisuuksia toimintakyvyn arviointiin ja ylläpitämiseen ympärivuorokautisessa 

hoidossa liittyi. 
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8.2 Moniselitteiset vastuut toimintakyvyn seuraamisessa ja 
ylläpitämisessä  

8.2.1 Hoitajat kuntouttavat ja arvioivat 

Hoitotyöhön ympärivuorokautisessa hoidossa liittyy asukkaiden toimintakyvyn seu-

raaminen, arvioiminen ja sen ylläpitäminen ja tukeminen. Tässä tutkimuksessa mie-

lenkiinnon kohteena olivat hoitajien käsitykset toimintakyvystä ja kuntoutuksesta 

sekä toimintakyvyn arvioinnista osana hoitotyötä. Hoitajien puheessa toimintakyvyn 

arvioinnin ja kuntouttamisen tehtävät ja tavoitteet asettuivat hankalaan asemaan. Yh-

täältä niitä edellytettiin organisaation toimesta ja niiden toteuttaminen kuului hoitajan 

ammatilliseen tietotaitoon. Toisaalta hoitajien puheessa kuuluivat hoivan perusaja-

tukset läsnäolosta ja kohtaamisesta. Toisinaan nämä kaksi puolta aiheuttivat hoito-

työhön yhtälön, jossa niitä oli vaikea sovittaa yhteen. Hoitajat olivat vastuussa siis 

hyvään hoitoon liitettyjen tavoitteiden saavuttamisesta organisaatiolle ja ylemmille 

tahoille sekä samaan aikaan hoidon arjessa ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon 

asukkaille.  

Toimintakyvyn ja kuntoutuksen tärkeän aseman osana hoitajan ammattitaitoa 

osoittivat hoitajien yhdenmukaisesti käyttämät fraasit ja termit. Toimintakyvyn arvi-

oinnin yhteydessä hoitajat kertoivat toimintakyvyn mittauksista ja niihin liittyvistä 

velvollisuuksista varsin yhdenmukaisesti. Kertoessaan kuntoutuksesta lähes kaikki 

haastatellut hoitajat osasivat kertoa kuntouttavasta hoitotyöstä ja suurin osa määrit-

teli sen yhtenevin sanoin: ”älä tee puolesta”. Yleistyneisiin termeihin ja niiden mää-

rittelyyn voidaan turvautua silloin, kun asian kuvailu omin sanoin on hankalaa. Kun-

touttavaa työotetta tosiaan edellytetään ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä 

(STM, 2020b), joskin sen määritelmät kattavat laajemman repertuaarin kuin vain 

puolesta tekemisen välttämisen (Routasalo ym., 2004; Vähäkangas, 2009, 2010). On 

kiinnostavaa, miksi juuri puolesta tekemisen välttäminen on yleistynyt hoitajien pu-

heessa kuntouttavan työotteen määritelmäksi.  

Kuntouttava hoitotyö kohdistui hoitajien näkökulmasta kaikkiin asukkaisiin ja 

kaikkiin hoitotyön tilanteisiin jättäen sen sisällön lopulta laajaksi ja yleisesti hyvää 

elämää tavoittelevaksi toiminnaksi. Hoivapolitiikassa korostetaan kuntouttavaa toi-

mintatapaa (STM, 2020b), jossa hoitaja motivoi, tukee ja kannustaa ikääntynyttä 

(Routasalo ym., 2004; Vähäkangas, 2009, 2010). Tällaisen hoitajan valmentavaa ja 

aktivoivaa roolia korostavan puhetavan käyttö voi olla keino vahvistaa ammatillista 

identiteettiä (Meldgaard Hansen & Kamp, 2018). Kuntoutukseen viittaavilla 
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lähitermeillä ei kuitenkaan ole vakiintunutta asemaa tai selkää sisältöä (Cations ym., 

2020; Pikkarainen, 2017). Vaikka hoitajilla vaikutti olevan selkeä käsitys kuntouttavan 

hoitotyön tärkeydestä ja kokonaisvaltaisuudesta, tämän tutkimuksen tulosten mu-

kaan hoitajilla ja asukkailla oli toisistaan eroavat käsitykset kuntoutuksesta ja sen ta-

voitteista. Hoitajan hyvää tarkoittavat kuntoutumiseen ja toimintakyvyn tukemiseen 

tähtäävät tavat toimia, kuten asukkaan kehottaminen toimimaan itsenäisesti, voivat 

asukkaan näkökulmasta näyttäytyä jopa avun pyyntöjen hylkäämisenä tai vähättelynä 

(myös Ojanen, 2014). Toisaalta hoitajan voidaan ajatella hoitavan ”liikaa” jos hän 

suorittaa tehtäviä asukkaan puolesta (Meldgaard Hansen & Kamp, 2018). On selvää, 

että kuntoutukseen liittyvät epäselvät sisällöt ja tavoitteet voivat osaltaan vaikeuttaa 

hoidon järjestämistä ja suunnittelua. 

Aivan kuten kuntouttava hoitotyö, myös toimintakyvyn arviointi mittarein tun-

nistettiin organisaation ja hoitajan ammatillisuuden näkökulmasta tärkeäksi osaksi 

ympärivuorokautista hoitoa. Mittarit eivät kuitenkaan hoitajien näkökulmasta täysin 

soveltuneet osaksi hyvää hoitotyötä. Kuten Mirja Satka ja Pilvi Hämeenaho tarkas-

teltuaan suomalaisten kotihoidon työntekijöiden kokemuksia työstään totesivat, hoi-

totyöntekijät ovat hankalassa välikädessä, jossa he eivät yhtäältä täysin kykene toteut-

tamaan hoitotyön ideaaleja eivätkä toisaalta myöskään vastaamaan järjestelmän vaa-

timuksiin rationaalisesta ja tehokkaasta työntekijästä. (Satka & Hämeenaho, 2015) 

Tämä ristiriita näyttäytyi hoitajien kuvaillessa toimintakyvyn mittaamista osana hoi-

totyötä. Mittaaminen edusti organisaation ja ylempien tahojen tavoitteita, eikä se so-

veltunut inhimilliseen ja läsnäoloa korostavaan hoitotyöhön, jota hoitajat puheessaan 

korostivat tärkeänä. Toimintakyvyn mittarit näyttäytyivät ihmisen yksinkertaistami-

sena numeeriseen arvioon, jonka hyöty hyvän hoidon toteuttamiselle jäi epäselväksi. 

Hoivapolitiikka ja hoivapalveluiden järjestäminen perustuvat ihmisen toimintaky-

vylle, ja siksi on tärkeää, että toimintakykyä kyetään mittaamaan ja arvioimaan. Hoi-

totyön arki ja hoitajien käsitys hyvästä hoidosta edellyttävät kuitenkin läsnäoloa ja 

ihmisen kohtaamista yksilönä. Mittareilla voidaan havaita toimintakyvyn muutokset, 

mutta on vaikea arvioida numeerisesti hoitajan ja hoidettavan välistä vuorovaikutusta 

ja kohtaamista.  Toimintakyvyn numeeriset arviot voivat, ilman linkittymistä hoito-

työhön ja sen tukemiseen, asettua näin poikkiteloin hoitotyön arjen kanssa.  

Hoitajat ovat tärkeässä roolissa muuttamassa hoivapolitiikan tavoitteita arjen käy-

tännöiksi. Gerontologisessa hoitotyössä korostuvat päätöksentekoa ohjaavat erilaiset 

ja joskus ristiriitaisetkin intressit. Toimintaan vaikuttavat lainsäädäntö, monenlaiset 

suositukset, ohjeistukset sekä toimintapolitiikat ja toisaalta hoitajan omat tiedot ja 

taidot. Päätöksenteossa on huomioitava sekä resurssit että muiden ammattiryhmien 

näkemykset, omaiset ja ikääntyneen ihmisen itsensä tarpeet, toiveet ja kokemukset. 
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(Tiikkainen & Heikkinen, 2013) Päätöksenteko, joka pohjautuu entistä enemmän 

valmiisiin mittaristoihin ja niistä tuotettuihin tilastoihin, voi hoitotyöntekijöiden nä-

kökulmasta heikentää hoitotyön ammatillisen osaamisen painoarvoa (esim. 

sosiaalityöstä Eriksson & Janlöv, 2020). Lisäksi kuntoutuksen poliittisten tavoittei-

den ja ikääntyneiden ihmisten toiveiden eriytyminen voi hankaloittaa hyvän hoidon 

toteuttamista (esim. Bødker, 2019). Näitä pitkäaikaishoidossa toteutettavan hoito-

työn ristiriitoja on tärkeä pyrkiä tunnistamaan, kun pyritään löytämään keinoja tukea 

hoitajien työssäjaksamista ja alalla pysymistä.  

8.2.2 Asukkaat aktiivisina toimijoina vai hoidon kohteina 

Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon päästäessä tai jouduttaessa ihmisen toi-

mintakyky on selvästi heikentynyt siten, että omassa kodissa asuminen ei ole mah-

dollista. Monella on fyysisiä toimintarajoitteita tai muistisairausdiagnoosi - joillakin 

molemmat. Silti, kuten tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, ympärivuorokautisen 

hoidon asukkaat eivät asemoi itseään pelkäksi hoidon kohteeksi. He voivat olla jäl-

jellä olevan toimintakykynsä suhteen aktiivisia toimijoita. Tutkimuksen tulosten mu-

kaan pitkäaikaishoidon asukkaat asemoivat itsensä toimintakykynsä suhteen itsestään 

huolehtijaksi, hoidon vastaanottajaksi ja jopa hoitajien taakaksi. Kuntoutuksessa he 

korostivat omaa vastuutaan, mutta myös odottivat saavansa kuntoutusta.  

Ei ole tavatonta, että ikääntyneet puhuvat itsestään yhtäältä aktiivisina ja itsenäi-

sinä ja toisaalta ulkopuolisina avun tarvitsijoina. Esimerkiksi kotona asuvia 70 vuotta 

täyttäneitä koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että puhuessaan omasta terveydes-

tään tutkittavat asemoivat itsensä sekä monin tavoin aktiivisiksi toimijoiksi että toi-

mintojen ja päätöksenteon kohteiksi (Jolanki, 2009). Itsenäisyys liittyi toimijuuden 

säilyttämiseen, mikä merkitsi sopeutumista. He pystyivät omilla toimillaan hidasta-

maan tai ehkäisemään toimintakykynsä heikkenemistä. Puhuessaan omasta ter-

veydestään, he vertasivat itseään ”toisiin”, jotka olivat vuodepotilaina laitoksissa. 

(Jolanki, 2009) Tässä tutkimuksessa saatiin samankaltaisia tuloksia. Mielenkiintoisesti 

tutkimukseen haastatellut ympärivuorokautisessa hoidon yksikössä asuvat ikäänty-

neet vertasivat edelleen asuessaan pitkäaikaishoidossa itseään muihin heikompikun-

toisiin. Haastateltujen vertailukohtana saattoi olla heitä huonommin pärjäävät tai ko-

tona asuvat, jotka eivät saaneet riittävästi apua, ja näin olivatkin heitä heikommassa 

asemassa. Aikaisemmassa tutkimuksessa hoivakotiympäristö on edustanut ikäänty-

ville nimenomaan itsenäisyyden ja autonomian menettämistä (esim. Pirhonen et al., 

2016). Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ympärivuorokautisessa 
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hoivassa asuvat voivat kokea itsensä aktiivisiksi toimijoiksi toimintakykynsä suhteen 

huolimatta siitä, että he tarvitsevat ympärivuorokautista apua. Sopeutumalla elämään 

heikentyneen toimintakyvyn kanssa, hoivakodissakin asuva voi ylläpitää kokemus-

taan itsenäisyydestä ja itsemääräämisoikeudesta (Pirhonen, 2017). 

Tässä tutkimuksessa haastatellut ympärivuorokautisen hoivan asukkaat asemoivat 

itsensä samaan aikaan sekä aktiivisiksi toimijoiksi että avun tarvitsijoiksi. Asukkaat 

tekivät avuntarpeensa hyväksyttäväksi kuvailemalla rajoitteitaan, joiden vuoksi he ei-

vät enää kyenneet itsenäisesti suoriutumaan kaikesta ilman apua. Kuntoutusta toi-

vottiin ja odotettiin. Joskus he jopa puhuivat itsestään hoitajien taakkana.  

Kuntoutuksen ja hoitotyön ammattilaiset voivat puhua ikääntyneistä työnsä koh-

teena (Pikkarainen ym., 2019). Tässä tutkimuksessa hoitajat puhuivat ”vuodepoti-

laista”, viitaten henkilöön, joka tarvitsee runsaasti hoitajan apua päivittäisissä toimin-

noissaan. Käytettäessä termejä, jotka kuvaavat hoidettavaa objektina, esimerkiksi pu-

humalla ”syötettävistä” ja ”autettavista”, voidaan vahvistaa käsitystä siitä, että ikään-

tynyt ihminen nähdään hoitajan toimien kohteena. Vaikka hoitajat korostivat asuk-

kaiden omaa aktiivisuutta ja itsemääräämisoikeutta, nämäkin olivat osittain hoitajien 

toimien kohteina, sillä omalla toiminnallaan hoitajat pystyivät motivoimaan asukkaita 

ja turvaamaan heidän itsemääräämisoikeuttaan.  

On tärkeää pohtia, miten ikääntyneistä ihmisistä puhutaan ja millä termeillä heihin 

viitataan. Hallinnollinen kieli ja geneeriset kategoriat voivat vaikuttaa siihen, millai-

sena hoiva ja sen kohteena olevat ikääntyneet ymmärretään. (Tronto, 2010) Siksi ei 

ole yhdentekevää, miten toimintakyky ja tarpeet määritellään ja miten niitä arvioi-

daan. Ikääntyneiden palveluiden laatusuosituksessa todetaan, että  ikääntyneiden 

mielipiteet on huomioitava ja hänen tulisi olla aidosti osallinen palvelun toteutuk-

sessa (STM, 2020b). Ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa asukkailla tulisi olla 

mahdollisuus osallistua toimintakykynsä arvioimiseen sekä heidän toiveitaan ja ta-

voitteitaan on kuultava toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä toiminnoissa. Osal-

listumista tukee huomion kiinnittäminen käytettyyn kieleen ja käytäntöihin, jotka 

edistävät asukkaiden yksilöllisten tavoitteiden ja toiveiden huomioimista hoivayhtei-

sössä. 
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8.2.3 Perheenjäsenet täydentävät hoitoa 

Ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn tukemista on tavallista tarkastella hoitohenkilö-

kunnan tai ikääntyneen itsensä näkökulmasta. Myös perheenjäsenillä on tärkeä rooli 

ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden toimintakyvyn tukemisessa. Tässä tutki-

muksessa tarkasteltiin perheenjäsenten käsityksiä heidän roolistaan ympärivuoro-

kautisessa hoivassa asuvan läheisensä toimintakyvyn tukemisessa. Tulosten mukaan 

he osallistuivat läheisensä hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen, arvioivat ja seu-

rasivat hoidon järjestämistä ja läheisensä vointia sekä tukivat yksilöllisten toiveiden 

ja tarpeiden toteutumista. Tulokset kertovat myös siitä, että perheenjäsenet korosta-

vat toimintakyvyn tukemisessa paitsi fyysisiä harjoitteita, myös merkityksellisiä ih-

missuhteita, hoidon jatkuvuutta ja ihmisen persoonan huomioimista. 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat monin tavoin aikaisempaa tutkimusta 

perheen roolista ikääntyneiden hoidossa. Perheenjäsenten tarjoama apu ja tuki pe-

rustuu usein perheenjäsenten väliselle vastavuoroisuudelle, mutta myös kokemus 

hoidon riittämättömyydestä saattaa velvoittaa perhettä osallistumaan hoitoon 

(Holmgren ym., 2014). Perheenjäsenten roolin on aikaisemmassa tutkimuksessa tun-

nistettu olevan läheisen puolestapuhuja (Valokivi & Zechner, 2009), hoidon tarkkai-

lija (Baumbusch & Phinney, 2014; Eika ym., 2014; Holmgren ym., 2014; Palmer, 

2013; Whitaker, 2009) ja elämänkulun sanoittaja (Baumbusch & Phinney, 2014; 

Crawford ym., 2015; Pirhonen, 2017; Ryan & Scullion, 2000; Wilson ym., 2009). 

Nämä roolit voi tunnistaa myös tämän tutkimuksen tuloksista. 

Vaikka tulokset tukevat monin osin aikaisempia tutkimustuloksia, nostavat ne 

esille myös uusia tärkeitä havaintoja. Tulokset viittaavat siihen, että perheenjäsenet 

täydentävät toimintakykyä tukevaa hoitoa kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin he ha-

vainnoivat hoidon puutteita, joita he pyrkivät täyttämään. Toiseksi heidän näkökul-

mansa laajentaa toimintakyvyn käsitettä kattamaan toimintakyvyn sosiaalisen ja emo-

tionaalisen ulottuvuuden. 

Perheenjäsenet seurasivat läheisensä saamaa hoitoa, ja toivat ilmi, että se ei heidän 

kokemuksiensa mukaan täysin täytä heidän odotuksiaan. Erityisesti sosiaaliseen osal-

listumiseen ja psyykkiseen tukemiseen asukkaat saivat perheenjäsenten näkökulmasta 

liian vähän tukea. Niinpä perheenjäsenet kokivat tärkeäksi näiltä osin täydentää tar-

jottua hoivaa. (kts. Zechner & Valokivi, 2009) Perheenjäsenet kuitenkin odottivat ja 

toivoivat, että hoitotyöntekijät olisivat osallistuneet enemmän, vaikka tunnistivatkin 

hoitajien kiireen. Perheenjäsenet nimittäin painottivat, että he eivät ole hoitotyön tai 

kuntoutuksen asiantuntijoita ja erottivat näin itsensä varsinaisista ammattilaisista. 

Heidän puheensa voi tulkita siten, että he odottivat hoitajilta ja terapeuteilta vastuuta 
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kuntouttavasta toiminnasta ja samaan aikaan rajasivat oman roolinsa yksinkertaisem-

piin toimiin kuten vierailuihin.  

Perheenjäsenet toivat haastatteluissaan esille ikääntyneen läheisensä persoonan 

säilymisen merkityksen toimintakyvyn ylläpidon kannalta. Janice Palmer on kuvan-

nut, miten perheenjäsenet tukevat dementiaa sairastavan läheisensä persoonan tun-

nustamista tuomalla hoivakotiin kotoa tuttuja tavaroita ja tekemällä läheisen mielty-

myksiin liittyviä aktiviteetteja (Palmer, 2013). Voidaan siis ajatella, että perheenjäse-

nen näkökulmasta fyysisten harjoitteiden ohella toimintakyvyn säilyttämisessä tär-

keää on se, että ihminen tunnustetaan yksilönä, ja että hänelle on tarjolla riittävästi 

inhimillisiä ja vastavuoroisia kohtaamisia.  

Mahdollisuus ihmissuhteiden säilyttämiseen ja rakentamiseen ovat tärkeitä ympä-

ristön osatekijöitä toimintakyvyn kannalta (WHO, 2015). Entistä paremmin tulisi 

tunnistaa hoivan relationaalisuus, eli se että hoiva paitsi konkreettista tekemistä, se 

on myös ihmissuhde joka muuttuu ja kehittyy ajan myötä (Keating ym., 2019). Tässä 

tutkimuksessa haastateltujen perheenjäsenten näkökulmasta keskeistä oli vastavuo-

roisuus ja läheisyys kuntouttajan ja kuntoutettavan välillä. Heille oli tärkeää, että hoi-

taja, terapeutti tai muu henkilö, joka pyrki ylläpitämään asukkaan toimintakykyä, 

tunsi hyvin asukkaan ja että myös asukas tunsi tämän toisen henkilön. Perheenjäsenet 

toivoivat hoivakodin henkilökunnan vastaavan paitsi fyysisiin niin myös sosiaalisiin 

tarpeisiin, ja luovan yhteisöllisyyden tunnetta hoivakotiin (myös Kiljunen et al., 

2017). Koska henkilöstö saattaa vaihtua, säilyy omainen tärkeänä linkkinä asukkaan 

persoonan ymmärtämiselle ja sitä kautta toimintakyvyn tukemiselle. 

Hoidon organisoinnissa ja suunnittelussa olisi hyvä huomioida perheenjäsenet ja 

heidän antamansa apu ja tuki. Toisaalta vaarana on, että perheenjäsenille jää sellaisia 

tehtäviä, joita he eivät haluaisi omaan rooliinsa sisällyttää. Jo se, että he kykenevät 

tukemaan asukkaiden persoonaa on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämisen näkökul-

masta. Hyvä yhteistyö vaatii avointa keskustelua ja tarpeiden, toiveiden ja mahdolli-

suuksien sanoittamista asukkaan, hänen läheisensä sekä hoivakodin käytäntöjen nä-

kökulmasta.  

8.3 Tutkimusprosessin tarkastelu 

Kunnat voivat Suomessa järjestää ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelut 

hyvin eri tavoin. Siksi tarkastelukohteeksi valittiin hoivayksiköitä kahdesta kunnasta. 

Näin pyrittiin varmistamaan, etteivät tulokset edusta vain yhden kunnan näkökul-

maa. Tutkimuksen aineistoon haluttiin sisällyttää sekä laitoshoitoa että tehostettua 
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palveluasumista tarjoavia yksiköitä, jotta aineisto kattaisi mahdollisimman laajasti 

ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palveluita. Vaikka Suomessa ympärivuoro-

kautista pitkäaikaishoitoa järjestetään enenevässä määrin tehostetussa palveluasumi-

sessa, ja itse asiassa juuri tästä syystä, aineistoon haluttiin sisällyttää myös väistyvää 

laitoshoitoa. Alun perin tarkoituksena oli, että valitsemalla sekä laitoshoidon että te-

hostetun palveluasumisen yksiköitä, voisi aineisto mahdollistaa näiden kahden pal-

velumuodon vertailun. Tutkimuksen edetessä kävi kuitenkin ilmi, että sen sijaan, että 

tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito olisivat eronneet toisistaan, eroja näkökul-

missa oli enemmän yksiköiden ja jopa saman yksikön eri työntekijöiden välillä.   

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastateltavien saattoi olla hel-

pompi kuvata henkilökohtaisia kokemuksiaan ja ajatuksiaan kahden kesken tutkijan 

kanssa kuin esimerkiksi ryhmähaastattelussa. Ryhmähaastattelu olisi voinut tuottaa 

keskustelua, jossa haastateltavien kokemukset kannustaisivat muita haastattelun osal-

listujia kertomaan omia näkemyksiään keskustelun kohteena olevasta teemasta. Toi-

saalta esimerkiksi hoitajien kohdalla kollegan läsnäolo voi vaikuttaa myös päinvas-

toin: on hankalaa kritisoida yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja, jos ei ole varma, että 

kollegat ajattelevat samoin. 

Ympärivuorokautisen hoidon asukkaita voidaan pitää tutkimuseettisesti haavoit-

tuvana ryhmänä. Tässä tutkimuksessa on tutkimukseen pyydetty sellaisia ympärivuo-

rokautisen pitkäaikaishoidon asukkaita, joilla on korkeintaan lievä muistin alenema. 

Näin varmistettiin, että haastateltava kykeni antamaan tietoisen suostumuksen osal-

listua tutkimukseen. Tulokset olisivat voineet olla erilaisia, mikäli siihen olisi sisälty-

nyt edennyttä muistisairautta sairastavien ikääntyneiden näkökulma, sillä heillä fyysi-

nen toimintakyky saattaa vielä olla hyvä. Vaikka ikääntyneiden hauraiden ihmisten 

haastatteleminen on usein eettisesti monimutkaista, on kuitenkin tärkeä tuoda esille 

heidän näkemyksiään heitä koskevista teemoista (Lumme-Sandt, 2005; Pleschberger 

ym., 2011). Kirsi Lumme-Sandt on todennut, että tutkijan on hyvä tunnistaa omat 

ennakko-oletuksensa mennessään haastattelemaan vanhoja ihmisiä (Lumme-Sandt, 

2005). Haastattelutilanteeseen on saattanut vaikuttaa se, että olen toiminut aikaisem-

min vanhojen ihmisten parissa hoitotyöntekijän roolissa. Tutkimuksen teemat olivat 

minulle entuudestaan tuttuja hoitotyön näkökulmasta, ja siksi en ehkä ole osannut 

aina esittää riittävästi tarkentavia kysymyksiä. Toisaalta kokemukseni ansiosta van-

hojen ihmisten tapaaminen ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä ei tuntunut uu-

delta tai vaikealta. 

Koska hoivayksiköt ovat itse valinneet tutkimukseen osallistujat, on mahdollista, 

että osallistujiksi on valittu esimerkiksi esimiehen mielestä oikealla tavalla hoivayksi-

kön toimintaa edustavia hoitajia. Haastateltavilla hoitajilla oli erilaisia 
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koulutustaustoja. Suurin osa oli koulutukseltaan lähihoitajia, mutta aineistoon sisältyi 

myös perus- ja sairaanhoitajia. Erilaiset koulutustaustat ja vastuutehtävät ovat voineet 

vaikuttaa siihen, miten hoitaja on vastannut kysymyksiin. Sairaanhoitajilla on ympä-

rivuorokautisessa hoivassa yleensä hoidollinen vastuu sekä päävastuu lääkehoidosta. 

Muutoin näiden eri ammattiryhmien tehtävät eivät ole lain tai suositusten tasolla tark-

kaan määriteltyjä, vaan kaikki osallistuvat yleensä päivittäiseen hoitotyöhön. Lähi- ja 

sairaanhoitajien osaamisvaatimukset on kuvattu hyvin samankaltaisiksi tehostetussa 

palveluasumisessa (Kiljunen, 2019). Siksi, vaikka haastatellut hoitajat edustivat eri 

ammattiryhmiä, heidän vastauksiaan voitiin analysoida yhtenä aineistona. Ennen 

haastattelun alkua kerroin, että olen koulutukseltani sairaanhoitaja. Tämä on voinut 

vaikuttaa etenkin hoitajien haastatteluihin siten, että he ovat voineet kokea puhu-

vansa paitsi tutkijalle myös kollegalle.  

Myös omaisten kohdalla valikointia on voinut tapahtua. Hoivayksiköissä asuvien 

vanhojen ihmisten omaiset ovat hyvin erilaisia siinä, kuinka aktiivisia he ovat hoi-

vayksikön toiminnassa. Toiset saattavat vierailla hoivayksikössä päivittäin ja kysellä 

kuulumisia, antaa palautetta ja jopa vastata omaisryhmän toiminnasta. Toiset omaiset 

ovat hyvinkin etäällä yksikön arjesta. Tässä tutkimuksessa on mahdollista, että ni-

menomaan aktiiviset omaiset ovat valikoituneet tutkimuksen osallistujiksi. Sellaista 

henkilöä, joka on usein tekemisissä henkilökunnan kanssa, on todennäköisesti hel-

pompi ja käytännöllisempi pyytää osallistumaan tutkimukseen. Haastatteluiden ai-

kana sain vaikutelman, että haastattelemani perheenjäsenet olivat kaikki melko tii-

viisti läsnä hoivayksikön arjessa ja läheisensä hoidossa. 

Aineiston kokoon ovat vaikuttaneet käytettävissä olevat resurssit ja aika. Yli vii-

denkymmenen haastattelun sopiminen, toteuttaminen ja litteroiminen on vienyt pal-

jon aikaa. Itse keräämäni aineisto on mahdollistanut sen, että aineistoon perehtymi-

nen on ollut helpompaa kuin valmiiksi kerätyn aineiston käsittely. Aineiston koko 

osoittautui sopivaksi tutkimuksen tavoitteiden ja menetelmien näkökulmasta. Kuten 

aina haastattelututkimuksissa, osa haastatteluista osoittautui analyysin kannalta rik-

kaammiksi kuin toiset. Etenkin hoitajien kohdalla haastatteluissakin esille noussut 

kiire näyttäytyi myös siten, että heillä saattoi olla tutkimushaastattelun aikana paine 

palata työnsä pariin. Haastattelutilanteen parempi rauhoittaminen ja tarkempi haas-

tateltavan kokemusten kartoittaminen ja ihmettely olisi voinut rikastaa haastatteluai-

neistoa. 

Aineiston vahvuutena oli mahdollisuus tarkastella toimintakykyä ja kuntoutusta 

samanaikaisesti eri toimijoiden näkökulmasta. Hoitajilla, perheenjäsenillä ja asuk-

kailla on kullakin keskeinen asema ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon käytän-

nöissä, mutta heidän roolinsa ovat erilaisia. Tutkimuksessa ei tarkasteltu muita 



 

75 

ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteleviä ammattiryhmiä tai vapaaehtoisia, joi-

den kokemukset olisivat voineet tuoda tutkimukseen erilaisen näkökulman1.  

Tutkimuksessa olen tarkastellut sitä, minkälaisia merkityksiä toimintakyky ja kun-

toutus saavat haastateltavien puheessa. On kuitenkin tärkeä huomata, että myös tut-

kijalla on aktiivinen rooli merkityksien rakentumisessa. Tiedostan, että olen hyvin 

voinut tulkita aineistoa eri tavoin kuin joku muu, ja että tekemäni tulkinnat vaikutta-

vat tutkimuskohteen merkityksien rakentumiseen. Tutkimuksen tuloksia ei voi yleis-

tää koskemaan kaikkia ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköitä. Niitä voi-

daan kuitenkin tarkastella ikkunana ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon toimijoi-

den ja siellä asuvien ikääntyneiden ihmisten käsityksiin ja kokemuksiin. On todennä-

köistä, että tässä tutkimuksessa tunnistetut puhetavat ja käsitykset ilmenevät myös 

muissa ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköissä. Tulokset vahvistavat kä-

sitystä siitä, että ikääntyneen ihmisen toimintakyky, sen arviointi ja kuntoutus ympä-

rivuorokautisessa hoidossa ovat monimerkityksellisiä ja jopa ristiriitaisia ilmiöitä ja 

käsitteitä. 

 
1 Keräsin aineistonkeruun yhteydessä myös pienen aineiston, jossa haastattelin kuutta lääkäriä. Lääkä-
rien haastattelut auttoivat hahmottamaan tutkimukseni kohteena olevien hoivayksiköiden käytäntöjä. 
Haastattelut lisäsivät ymmärrystäni aiheesta ja sitä kautta auttoivat tämän tutkimuksen kirjoittamisessa. 
Tämä aineisto ei kuitenkaan lopulta päätynyt osaksi tutkimuksen varsinaista analyysiä. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä ikääntyneen ihmisen toimintakyky, 

sen arviointi ja kuntoutus ovat ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden, 

heidän perheenjäsentensä ja hoitajien näkökulmasta. Ikääntyneen ihmisen toiminta-

kyky on erityisen mielenkiintoinen käsite ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa, 

sillä ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien ikääntyneiden toimintakyky on jo läh-

tökohtaisesti heikentynyt (Noro, 2005) ja siellä asutaan elämän viimeisiä vuosia 

(Aaltonen, 2021). Toimintakyky heikkenee iän myötä ja erityisesti elämän loppuvai-

heessa (Raitanen ym., 2020), jolloin myös tarve ympärivuorokautiselle hoidolle on 

suurin (Aaltonen ym., 2017; Forma ym., 2017, 2018). Samaan aikaan ikääntyneitä 

koskevat politiikat painottavat toimintakyvyn sekä sen tukemisen ja ylläpitämisen 

merkitystä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012; STM, 2020b). Tutkimuksen tulokset osoitti-

vat, että vaikka toimintakyky ja sen ylläpitäminen toistuvat ikääntyneitä koskevissa 

politiikoissa, toimintakyky ja sen tukemiseen tähtäävät toiminnot ovat osittain epä-

selviä ja monitulkintaisia ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. Tulokset pal-

jastavat toimintakyky-käsitteen monimutkaisuuden yhtäältä hoivapolitiikan sanas-

tossa ja toisaalta osana ympärivuorokautisen hoidon arkea.  

Tutkimuksen tulosten mukaan toimintakyky ja kuntoutus ymmärrettiin yhtäältä 

jokapäiväiseen elämään liittyvinä laajoina käsitteinä ja toisaalta konkreettisina ja mi-

tattavina toimintoina. Tämä kuvasti näiden käsitteiden määrittelyn vaikeutta: oli vai-

kea sanoa tarkalleen ottaen mitä toimintakyky tai sen tukeminen on, koska ne liittyvät 

kaikkeen päivittäisessä elämässä. Konkreettisten toimenpiteiden asettaminen ja poli-

tiikkadokumenttien tavoitteiden ymmärtäminen ja saavuttaminen on vaikeaa, jos 

käytetyt käsitteet ovat epäselviä tai ne eivät ole linjassa käytännön työssä vallitsevien 

käsitysten ja arvostusten kanssa. Kun näillä termeillä tarkoitetaan kaikkea, tullaan ti-

lanteeseen, jossa ne eivät enää tarkoita mitään ja käytännön arjessa on yhä vaikeampi 

löytää konkreettisia tapoja, joilla näitä voisi edistää. 

Kuntoutuksella ja kuntouttavalla toiminnalla on oikeutetusti tärkeä rooli ympäri-

vuorokautisessa hoidossa. Kuntoutumisen korostaminen ei ole kuitenkaan yksiselit-

teistä. Jos kuntoutus käsitetään - kuten tässä tutkimuksessa haastatellut asukkaat sen 

ymmärsivät - hoitotyön ulkopuolisena aktiivisena toimintana kuten fysioterapiana, 
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voidaan kysyä, onko tällainen aktiivinen kuntoutus ympärivuorokautisen hoivan tar-

koitus. Jos taas kuntouttava toiminta ajatellaan laajana, hyvää ja merkityksellistä elä-

mää tavoittelevana työn toteuttamisen tapana - kuten tutkimuksen hoitajien puheessa 

korostui - ongelmaksi voi muodostua käsityksen saaminen siitä, mitä kuntouttava 

toiminta oikeastaan on ja miten sitä tarkastellaan ja seurataan. Kun kuntoutuksen ja 

toimintakyvyn ylläpitämisen ideaalia tuodaan ympäristöön, jossa kuntoutettavat elä-

vät viimeisiä vuosiaan ja jolloin tiedetään, että toimintakyky joka tapauksessa heikke-

nee, menettää kuntoutus sen sisältönsä tavoitteellisena toimintakyvyn palauttami-

sena. On siis tarkennettava, mitä hoivapolitiikassa korostetulla toimintakyvyn tuke-

misella ympärivuorokautisessa hoidossa tarkoitetaan, mihin sillä päädytään ja miten 

sitä voidaan arvioida.  

Tämän tutkimuksen tuloksilla on merkitystä sekä vanhenemistutkimukselle että 

käytännön hoivan järjestämiselle. Tulokset nojaavat sosiaaligerontologiassa korostet-

tuun kokemukselliseen ja kontekstisidonnaiseen näkökulmaan ikääntyneen ihmisen 

toimintakykyyn (Jyrkämä, 2008, 2013). Toimintakyvyn tarkastelussa tulisi entistä 

enemmän korostaa ikääntyneiden itsensä sekä heidän läheistensä näkökulmaa toi-

mintakykyyn ja sen tukemisen tapoihin. Tämän pitäisi toteutua poliittisten tavoittei-

den lisäksi hoidon käytännöissä ja toimintatavoissa. Tätä edistämään tarvitaan paitsi 

riittävästi osaavaa henkilökuntaa, myös tukitoimia koko hoivayhteisölle tunnista-

maan ja tunnustamaan sekä asukkaiden, läheisten että henkilökunnan tarpeet, toiveet 

ja lähtökohdat. Ihmislähtöinen, vuorovaikutusta tukeva ja hoivan relationaalisuuden 

tunnustava lähestymistapa auttaisi toimintakyvyn tukemisessa korostaen entistä 

enemmän sosiaalista kanssakäymistä ja merkityksellisiä ihmissuhteita.  

Voidaan ajatella, että tässä tutkimuksessa havaittu ristiriita hoidon arjen ja politii-

kan tuottamissa oletuksissa liittyy laajemminkin ympärivuorokautisen hoidon käy-

tänteiden ja politiikan kohtaamattomuuteen ja hankalaan yhteensovittamiseen. Viime 

aikoina on kiinnitetty huomiota hoitotyöntekijöiden jaksamiseen, moraaliseen stres-

siin ja alanvaihtoaikeisiin. Tutkimuksen tulosten perusteella poliittisten ja organisaa-

tion tavoitteiden sekä arjen hoitotyön yhdistäminen voi olla yksi osatekijä, joka luo 

ristiriitoja ja heikentää hoitajien työssäjaksamista. Jatkotutkimusaihe voisi olla politii-

kan ja hoidon arjen muodostamien ristiriitojen tarkastelu hoitotyössä. Työn parem-

malla organisoinnilla on esitetty voitavan ratkaista ikääntyneiden hoivan ongelmia. 

Jatkossa voisi tutkia, miten hoidon organisoinnissa ja hallinnassa käytetyt toiminta-

tavat kuten itseohjautuvuus tai hoidon laadun arvioinnit, joilla pyritään sitouttamaan 

hoitohenkilökuntaa ja takaamaan parempaa hoivaa, näyttäytyvät hoitotyössä ja mitä 

ne merkitsevät käytännön hoidon arjessa. Ikääntyneiden hoidossa tärkeänä ja itses-

tään selvänä pidettyjä käsitteitä ja toimintatapoja voisi tarkastella tutkimalla 
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lainsäädännön ja hoitoa ohjaavien virallisten ohjeistusten siirtymistä hoidon käytän-

töihin ja sitä, millä tavoin niitä tulkitaan ja miksi niiden siirtyminen käytäntöön ei 

usein ole yksinkertaista.  

Tutkimuksen vahvuutena on ollut toimintakyvyn ja kuntoutuksen tarkastelu mo-

nen eri toimijan näkökulmasta. Yhdistämällä samaan tutkimukseen sekä ympärivuo-

rokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden, heidän perheenjäsentensä sekä hoitajien 

haastatteluaineistot on ollut mahdollista luoda monipuolinen kuva siitä, miten toi-

mintakyky, sen arviointi ja kuntoutus käsitetään ympärivuorokautisessa hoidossa. 

Laadullisen tutkimuksen perusolettamusten mukaisesti en oleta aineistoni edustavan 

kaikkia pitkäaikaishoidon yksiköitä. Tämän tutkimuksen tuloksena ei ole yksi kattava 

määritelmä ikääntyneen ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaan toiminta-

kyvylle tai kuntoutukselle. Sen sijaan tutkimus on paljastanut sen moninaisuuden ja 

monitulkintaisuuden, joka näihin käsitteisiin sisältyy. Pitkäaikaishoidon asukkaat, 

perheenjäsenet sekä hoitajat ovat keskeisiä toimijoita päivittäisessä hoidossa ja sen 

onnistumisessa. Heidän arvionsa omasta, läheisen tai hoidettavan toimintakyvystä on 

otettava huomioon, jotta kokonaisvaltainen käsitys toimintakyvystä ja sen tukemi-

seen tarvittavista toimista olisi mahdollista saavuttaa. Siksi heidän kokemuksiaan ja 

käsityksiään on tärkeää kuulla ja tarkastella yhtä aikaa.  

Tämän tutkimuksen tulokset antavat eväitä tarkastella ikääntyneiden ihmisten toi-

mintakykyä ja sen tukemisen tapoja ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa eri 

toimijoiden näkökulmista. On tärkeää tunnistaa missä määrin ikääntyneen ihmisen 

toimintakyky, sen arviointi ja kuntoutus näyttäytyvät ihmisen omana kokemuksena 

ja missä määrin instituutioiden sanaston määrittelemänä. Jotta toimintakyky ei 

redusoituisi pelkästään mittaristojen tuottamaksi numeeriseksi tiedoksi, on toiminta-

kykyyn liittyvässä sanastossa kokemukselle, sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja hoidon 

jatkuvuudelle saatava tukevampi asema. Kun ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoi-

dossa tavoitellaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista, on samalla pidettävä 

huolta siitä, että ne eivät häivytä alleen ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden oi-

keutta hoivaan ja arvokkaaseen elämään. Tutkimuksen tulosten avulla on mahdollista 

tarkastella ympärivuorokautista hoitoa työ- ja asuinympäristönä, jossa toimitaan po-

litiikan ja ihmisten arjen rajapinnalla. Ympärivuorokautisen hoidon suunnittelussa ja 

järjestämisessä on tärkeää huomioida paitsi poliittiset tavoitteet ja keinot myös hoi-

don arjen realiteetit ja edellytykset. 
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LIITE 1. TUTKIMUKSEEN HAASTATELLUT HOITAJAT, 

ASUKKAAT JA PERHEENJÄSENET 

Liitetaulukko 1a. Tutkimukseen haastatellut hoitajat 

 

 

 

Koodi Suku-
puoli 

Ammattiteh-
tävä 

Työskennellyt 
hoitajana 

Työskennellyt 
nykyisessä yksi-
kössä 

Ikä (vuotta) 

VK1H1 Nainen sairaanhoitaja 22 vuotta 2 vuotta 9 kuu-
kautta 

 ei saatavilla 

VK1H2 Nainen lähihoitaja 3,5 vuotta 3,5 vuotta 29 

VK1H3 Nainen lähihoitaja 5 vuotta 3 vuotta 24 

VK2H1 Nainen lähihoitaja 13 vuotta 10 vuotta ei saatavilla 

VK2H2 Nainen sairaanhoitaja  10 vuotta 3 vuotta 59 

VK2H3 Nainen  lähihoitaja 23 vuotta 18 vuotta 50 

TPA1H1 Nainen sairaanhoitaja 5 vuotta 5 vuotta 28 

TPA1H2 Nainen lähihoitaja 18 vuotta 13 vuotta 56 

TPA1H3 Nainen lähihoitaja 20 vuotta 7 vuotta 44 

TPA2H1 Nainen  lähihoitaja 4 vuotta 4 vuotta 26 

TPA2H2 Nainen  lähihoitaja 13 vuotta 13 vuotta ei saatavilla 

TPA2H3 Nainen lähihoitaja 8 vuotta 5 vuotta 41 

VK3H1 Nainen lähihoitaja 2,5 vuotta 2,5 vuotta 60 

VK3H2 Nainen  lähihoitaja 40 vuotta 20 vuotta 64 

VK3H3 Nainen  lähihoitaja 30 vuotta 27 vuotta 52 

VK4H1 Nainen sairaanhoitaja 21 vuotta 8 vuotta 55 

VK4H2 Nainen lähihoitaja 42 vuotta 40 vuotta 59 

VK4H3 Nainen lähihoitaja 6 vuotta 6 vuotta 25 

TPA3H1 Nainen lähihoitaja 1 vuosi 1,5 kuukautta 24 

TPA3H2 Nainen lähihoitaja 5 vuotta 8 kuukautta 24 

TPA3H3 Nainen lähihoitaja 20 vuotta 5 vuotta 40 

TPA4H1 Mies lähihoitaja 2 vuotta 2 vuotta 32 

TPA4H2 Nainen lähihoitaja 8 vuotta 3 vuotta 48 

TPA4H3 Nainen sairaanhoitaja 5 vuotta 3 vuotta 34 
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Liitetaulukko 1b. Tutkimukseen haastatellut ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon 

asukkaat 

Koodi Sukupuoli Asunut nykyisessä hoivayksikössä  Ikä (vuotta) 

VK1A1 Nainen  ei saatavilla  ei saatavilla 
VK1A2 Nainen  1 vuosi  82 

VK2A1 Nainen 9 kuukautta  84 

VK2A2 Nainen  ei saatavilla  91 

TPA1A1 Mies 6 vuotta  91 

TPA1A2 Nainen 2 kuukautta  73 

TPA2A1 Nainen 9 kuukautta  89 

TPA2A2 Nainen 1 kuukausi  88 

VK3A1 Mies 2,5 vuotta  82 

VK3A2 Mies 2,5 vuotta  76 

VK4A1 Nainen 4 vuotta  66 

VK4A2 Mies 5 vuotta  97 

TPA3A1 Nainen 2 vuotta  82 

TPA3A2 Mies 1 vuotta  89 

TPA4A1 Nainen 2 vuotta  89 

TPA4A2 Nainen 7 vuotta  84 

 

Liitetaulukko 1c. Tutkimukseen haastatellut perheenjäsenet 

Koodi Suku-
puoli 

Ympärivuorokautisessa 
pitkäaikaishoidossa asuvan 
läheisen sukulaisuussuhde 

Läheisen asumisaika 
nykyisessä hoivayksi-
kössä 

Ikä (vuotta) 

VK1O1 Nainen Äiti 1 vuosi 71 
VK1O2 Nainen Äiti 1 vuosi 4 kuukautta 64 
VK2O1 Mies Puoliso 11 vuotta ei saatavilla 
VK2O2 Nainen Äiti 3 kuukautta 61 
TPA1O1 Nainen Äiti 6 vuotta 67 
TPA1O2 Mies Isä 3 vuotta 48 
TPA2O1 Nainen Puoliso 1 vuosi 2 kuukautta 64 
TPA2O2 Nainen Äiti 1 vuosi ei saatavilla 
VK3O1 Nainen Puoliso 2,5 vuotta 76 
VK3O2 Nainen Puoliso 2,5 vuotta 72 
VK4O1 Nainen Puoliso 1 vuosi 69 
VK4O2 Nainen Äiti 4 vuotta 64 
TPA3O1 Nainen Äiti 6 vuotta 68 
TPA3O2 Nainen Äiti 3 vuotta 63 
TPA4O1 Mies Äiti 2 vuotta 55 
TPA4O2 Nainen Puoliso 4 vuotta 77 
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LIITE 2. TEEMAHAASTATTELURUNGOT 

 

Teemahaastattelurunko asukkaille 

(Käydään ensin läpi tiedote tutkittavalle ja tutkittavan suostumus) 

Esittäytyminen 

-  Kuinka kauan olette asuneet tässä hoivakodissa? 

Teema 1 Toimintakyky  

Miten arvioisitte oman terveydentilanne tällaisella asteikolla: huono, kohtalainen, hyvä, erinomai-
nen 

Miten arvioisitte toimintakykynne tällä samalla asteikolla: huono, kohtalainen, hyvä, erinomainen 

Voisitteko vielä kertoa, että millainen teidän toimintakykynne oikein on? 

• Mistä asioista toimintakyky koostuu? 

• Minkälainen on hyvä toimintakyky? 

• Mitkä tekijät vaikuttavat toimintakykyynne täällä hoivakodissa jossa asutte? 

• Mitkä asiat vahvistavat toimintakykyänne? 

• Mitkä asiat rajoittavat toimintakykyänne? 

• Arvioidaanko toimintakykyä? Miten? 

Teema 2 Kuntoutus  

Kun ajattelette teidän nykyistä toimintakykyänne niin voidaanko sitä jotenkin ylläpitää tai paran-
taa?  

Kun ajatellaan kuntoutusta täällä hoivakodissa, niin mitä se olisi?  

• Miten kuntoutus näkyy arkipäivässäsi?  

• Mitä silloin oikeastaan tehdään kun kuntoutetaan?  

• Millaisissa tilanteissa kuntoutusta täällä hoivakodin arjessa tapahtuu?  

• Miksi kuntoutetaan?  

• Mikä kuntoutuksessa on tavoitteena?    

• Kuka teidän kuntoutuksenne tavoitteet määrittelee?  

• Mitä itse pidät kuntoutuksessa tärkeänä?  

• Minkälainen oma roolinne kuntoutuksessa?  

• Mikä on hoitajien rooli kuntoutuksessa? Entä muiden henkilöiden roolit, ovatko muut 
henkilöt mukana kuntoutuksessa?  

• Uskotteko siihen, että teillä on kuntoutumisen edellytyksiä?                                                         

• Voiko kuntoutumisen edellytyksiä jotenkin parantaa?  
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Teemahaastattelurunko hoitajille 

(Käydään ensin läpi tiedote tutkittavalle ja tutkittavan suostumus) 

Esittäytyminen 

• Kuinka pitkä työkokemus sinulla on vuosissa hoitajana?  

• Kauanko olet työskennellyt tässä yksikössä? 

Teema 1 Toimintakyky 

Kertoisitko omin sanoin: mitä tarkoitetaan täällä hoivakodissa asuvien vanhusten toimintakyvyllä? 

- Mitä toimintakykyyn sisältyy? 

- Millainen toimintakyky tämän yksikön asukkailla on?   

- Minkälainen on asukkaan hyvä toimintakyky? 

- Mikä merkitys hyvällä toimintakyvyllä on asukkaalle? 

- Mitkä tekijät vaikuttavat asukkaiden toimintakykyyn tässä hoivakodissa? 
o Mitkä asiat vahvistavat asukkaiden toimintakykyä? 
o Mitkä asiat rajoittavat asukkaiden toimintakykyä? 

- Arvioidaanko toimintakykyä? 
o Miten sitä arvioidaan? 
o (Jos RAI tulee esille: Miksi käytetään /miten / kuka tekee / ketä varten) 

Teema 2 Kuntoutus 

Kun ajattelet asukkaita täällä hoivakodissa niin voidaanko heidän toimintakykyään ylläpitää tai 
parantaa? 

Kun ajatellaan kuntoutusta tämän hoivakodin asukkaiden kohdalla, niin mitä se olisi? 

- Miten kuntoutus näkyy työssäsi? 

- Mitä teet konkreettisesti kun kuntoutat? 

- Millaisissa tilanteissa kuntoutusta täällä hoivakodin arjessa tapahtuu? 

- Miksi asukkaita kuntoutetaan? 

- Mikä kuntoutuksessa on tavoitteena?   
o Kuka asukkaan kuntoutuksen tavoitteet määrittelee? 

- Mitä itse pidät kuntoutuksessa tärkeänä? 

- Keitä asukkaita kuntoutetaan? 
o Kuntoutetaanko joitakin enemmän? Miksi? 

- Minkälainen oma roolisi on asukkaan kuntoutuksessa? 

- Mikä on asukkaan rooli kuntoutuksessa? Entä muiden henkilöiden roolit? 

- Miten arvioisit tämän hoivakodin asukkaiden kuntoutumisen edellytyksiä? 

- Voiko kuntoutumisen edellytyksiä jotenkin parantaa? 

- Onko tässä hoivakodissa jotakin suunnitelmia tai käytäntöjä kuntoutukseen liittyen? 
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Teemahaastattelurunko omaiselle 

(Käydään ensin läpi tiedote tutkittavalle ja tutkittavan suostumus) 

Esittäytyminen 

-  Kuinka kauan läheisenne on asunut tässä yksikössä? 

Teema 1 Toimintakyky   

Miten arvioisitte läheisenne terveydentilaa tällaisella asteikolla: huono, kohtalainen, hyvä, erin-
omainen  

Miten arvioisitte hänen toimintakykynsä tällä samalla asteikolla: huono, kohtalainen, hyvä, erin-
omainen  

Voisitteko vielä kertoa, että millainen teidän läheisenne toimintakyky oikein on?  

- Mistä asioista toimintakyky koostuu?  

- Minkälainen on pitkäaikaishoidossa asuvan ihmisen hyvä toimintakyky?  

- Mitkä tekijät vaikuttavat läheisenne toimintakykyyn täällä hoivakodissa jossa hän asuu?  

- Mitkä asiat vahvistavat hänen toimintakykyään?  

- Mitkä asiat rajoittavat hänen toimintakykyään?  

- Arvioidaanko toimintakykyä? Miten?  

   

Teema 2 Kuntoutus   

Kun ajattelette teidän läheisenne nykyistä toimintakykyä niin voidaanko sitä jotenkin ylläpitää tai 
parantaa?   

Kun ajatellaan kuntoutusta täällä hoivakodissa, niin mitä se olisi?   

- Miten kuntoutus näkyy tämän hoivakodin arkipäivässä?   

- Mitä silloin oikeastaan tehdään kun kuntoutetaan?   

- Millaisissa tilanteissa kuntoutusta täällä hoivakodin arjessa tapahtuu?   

- Miksi kuntoutetaan?   

- Mikä kuntoutuksessa on tavoitteena?     

- Kuka teidän läheisenne kuntoutuksen tavoitteet määrittelee?   

- Mitä itse pidät kuntoutuksessa tärkeänä?   

- Mikä on läheisenne rooli kuntoutuksessa?   

- Mikä on hoitajien rooli kuntoutuksessa? Entä muiden henkilöiden roolit, ovatko muut 
henkilöt mukana kuntoutuksessa?   

- Uskotteko siihen, että teidän läheisellänne on kuntoutumisen edellytyksiä?                                                          

- Voiko kuntoutumisen edellytyksiä jotenkin parantaa?   
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A B S T R A C T

The functional ability of older people has come to play a significant role in their care. Policies and public debate
promote active aging and the need to maintain functioning in old age, including among older people living in
long-term care. This study explores the meanings given to functional ability in the interview talk of long-term
care nurses (n = 24) and older people living in long-term care (n = 16). The study is based on discourse analysis
and positioning theory.

In this study, accounts of functioning differed between nurses and older residents. For the nurses, functional
ability was about the basic functions of everyday life, and they often used formal and theoretical language,
whereas for older long-term care residents, functional ability was a more versatile concept. Being active was
promoted, particularly in the nurses' talk but also sometimes in residents' talk, thereby reflecting the public
discourse about functioning. In their talk, the nurses positioned themselves in relation to functional ability as
competent professionals and active caregivers. In residents' talk, we found three positions: an active individual
taking care of him or herself, a recipient of help, and a burden to nurses. To move in a direction that promotes
activity and rehabilitative care, a better understanding of older people's individual needs and their own views of
functional ability is needed.

Introduction

Functional ability and long-term care

In this study, we analyze the meanings of functional ability1 in the
interview talk of long-term care (LTC) nurses and older people living in
LTC. Functional ability is broadly understood here as an individual's
capacity to carry out the activities that he or she needs or wishes to
carry out in a given environment. Functioning has become an important
part of elderly care, not least because of the paradigm of active aging
that highlights functioning and independence (Katz, 2000; World
Health Organization, 2002a). In public discourse, those who remain
active in their later years are seen in a positive light (Weicht, 2013).
Active aging has been promoted worldwide; however, consensus has

not been reached on its meaning, and it has been criticized for ex-
cluding the frail and dependent (Boudiny, 2013; Walker, 2002). In-
creasing age is associated with the risk of decreased functioning. LTC
residents, who are often frail elders with progressive diseases, could be
regarded as a group that is not achieving the ideal of active aging.
However, geriatric rehabilitation programs and general aging policies
aim to change the care culture in LTC by shifting it toward the pro-
motion of activity (see Routasalo et al., 2004).

Measuring functional ability plays an important role in aging re-
search, and a range of instruments have been used to assess older
people's functioning (Guralnik & Lacroix, 1992). Activities of Daily
Living (ADL) (Katz et al., 1963) is a traditional method to assess older
people's functional ability and is widely used in LTC (den Ouden et al.,
2015; Grönstedt et al., 2013; Littbrand et al., 2009; Phillips et al.,
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2007). The Resident Assessment Instrument (RAI) is commonly used
worldwide, including in Finland (National Institute of Health and
Welfare, 2017), to assess LTC residents' functioning and the quality of
their care (Kahanpää et al., 2016; Onder et al., 2012). In addition to
these, physical performance measures (Grönstedt et al., 2013; Peri
et al., 2008) are used, to mention but a few. In gerontology and geriatric
nursing textbooks, functioning is often classified into physical, mental
or cognitive, and social categories (Guralnik & Lacroix, 1992; Harrison,
2013; Heikkinen et al., 2013). Guralnik and Lacroix (1992) add sensory
functioning to this list. Based on a biopsychosocial model, the Inter-
national Classification of Functioning, Disability and Health offers
language and concepts for the discussion of disabilities and functioning,
describing functioning as a mixture of not only health conditions but
also personal and contextual factors (World Health Organization,
2002b).

Long-term care in Finland

In Finland, the municipality is responsible for organizing elderly
care services. These services can be provided by the municipality itself,
together with other municipalities, or the municipality can buy the
services from a private provider (Finlex, 1982; Finlex, 2012). Elderly
LTC consists of nursing home care, LTC wards in health center hospitals
or community hospitals, and assisted living with 24-hour assistance and
care (Johansson, 2010). At the end of 2015, 0.4% of Finns aged over 75
lived on an LTC ward and 1.7% in a nursing home, whereas 7.1% lived
in assisted living facilities (Sotkanet Indicator Bank, 2017). Recent re-
search shows that the use of LTC increases with advancing age and in
the last years of life (Forma et al., 2017). Nursing homes and LTC wards
are regarded as institutional care. In Finland, as in many other coun-
tries, there has been a shift toward the reduction of these institutions
(Anttonen & Karsio, 2016; Ministry of Social Affairs and Health, 2013)
in favor of so-called homelike facilities, such as assisted living with 24/
7 care. In both institutional care and assisted living with 24-hour care,
the majority of employees are practical nurses. There are also other
employees, such as registered nurses or physical therapists. A physician
is available for consultation mostly by phone and may visit the facility a
few times a month. On LTC hospital wards, the physician may be pre-
sent daily.

Policy debate around elderly services in Finland emphasizes the
care providers' responsibility to support the functioning of their re-
sidents. Function-focused care and the promotion of older people's
functioning are required by national quality recommendations and by
law (Finlex, 2012; Ministry of Social Affairs and Health, 2013). In
Finland, disability is the main criterion to qualify for a place in LTC.
Moreover, policies such as “aging in place” are based on the expectation
that care services support the idea of older people living in their own
homes for as long as possible (Ministry of Social Affairs and Health,
2013). This means that they usually have remarkable disabilities by the
time they move into an LTC facility. Functional ability is, thus, an im-
portant issue among those living in LTC. In addition to promoting
functioning, a major principle in present-day LTC is “person-centered
care,” which emphasizes the self-determination of older people and
partnership between the individual and the caregiver rather than the
treatment of older people as objects of care (McCormack, 2003). In
Finland, person-centered care is expected by the law (Finlex, 2012).

The aim of this study

This study analyzes the interview talk of nurses and older people
living in LTC regarding functional ability in the context of LTC. To our
knowledge, no previous study has investigated this theme. The ways in
which people talk can be seen as not only reflecting but also con-
structing the reality (Burr, 1996). We have approached functional
ability as a discursive phenomenon. The ways in which LTC nurses and
residents talked about functioning were examined by drawing on

discourse analysis and using the concept of positioning. Position ana-
lysis has been utilized in elderly care, for instance, when studying client
engagement and the power relations between residents and staff
(Petriwskyj et al., 2014). Taking particular positions and using certain
discourses can have both positive and negative consequences and can
even contribute to tolerance for the mistreatment of older people in
care homes (Sabat, 2003; Stevens et al., 2013). Therefore, discourses in
care facilities have significance for good care and are worth looking at
more closely. An analysis of the interview talk of LTC nurses and re-
sidents can help us to understand the care culture in these facilities.
Although originating from research interviews instead of from an au-
thentic care situation, we think that the ways of talking in interviews
reflect social and, for nurses, professional norms, as well as public
discourses concerning elderly care and functioning (Allen and Wiles,
2013; Harré et al., 2009).

Material and methods

Interviews

We conducted semi-structured one-on-one interviews with LTC
nurses and older LTC residents. The interviews took place in eight
different LTC facilities in two cities in southern Finland with popula-
tions between 215,000 and 230,000. After acquiring approval for our
study from the cities' ethical committees, we requested a list of the care
facilities where the cities offered LTC for older people. We included all
the facilities using the RAI (National Institute of Health and Welfare,
2017). We excluded two facilities where the first author had previously
worked. From the included facilities, we chose two in each city that
provided institutional care and two that provided assisted living with
24/7 care. After we contacted these facilities, two assisted living fa-
cilities declined to participate because they could not find eligible
participants for this study. Consequently, two more assisted living fa-
cilities were chosen. In the other city, there was only one hospital
providing institutional care that was eligible for this study. Two dif-
ferent wards in this hospital were contacted. One of these wards de-
clined to participate, so the hospital was given an opportunity to choose
another ward to participate (Table 1).

The ethical committee of the local hospital district and the manager
of each facility approved our research plan. The first author contacted
the facilities by e-mail or by phone, after which written information
about the study was sent to the manager of each facility. The care fa-
cilities were asked to choose three nurses and two residents to parti-
cipate in the study. Eligible residents had to have no more than a minor
memory impairment to ensure that they could give informed consent.
This was confirmed with an adequate memory test score (Mini Mental
Status Examination MMSE > 18) or Cognitive Performance Scale score
(CPS ≤ 2). The interviews in the care facilities were carried out by the
first author. The interviewees were told that the interviewer was also a
registered nurse.

There were 40 one-on-one interviews altogether. The nurses
(n = 24) interviewed for this study had worked as nurses for between

Table 1
Participating facilities and number of nurses and residents interviewed.

City Care facilities Public/private Nurses Residents

#1 Nursing home Public n = 3 n = 2
Nursing home Public n = 3 n = 2
Assisted living facility Private n = 3 n = 2
Assisted living facility Private n = 3 n = 2

#2 LTC hospital ward Private n = 3 n = 2
LTC hospital ward Private n = 3 n = 2
Assisted living facility Private n = 3 n = 2
Assisted living facility Private n = 3 n = 2

Total n = 8 n = 24 n = 16
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one and 40 years. They had been working between one and a half
months and 20 years at their current care facility. Nearly all (n = 23)
the nurses were female. Nineteen of them were practical nurses and five
were registered nurses. The residents (n = 16) participating in this
study had lived in their current care facility for between one month and
seven years. Two of them could not give an answer about how long they
had lived there. More than half (n = 11) of the interviewed residents
were female.

The interviews were conducted during autumn 2016. The interview
guide was formulated jointly by authors 1, 3, 4, and 5 utilizing the
expertise and experience of the group. The themes of the inter-
views—functioning and rehabilitation—were decided beforehand, but
the interviewees were given the opportunity to elaborate on the themes.
Lasting between 16 and 58 min, the interviews were audio-recorded
with the consent of the interviewees and transcribed verbatim. The
analysis of this study concentrated on the parts of the interviews in
which the participants were asked about the functional ability of older
people living in LTC. The nurses were asked to describe the meaning of
“functional ability”—that is, what they were talking about when they
discussed functional ability in the LTC context. The residents were
asked how they would evaluate and describe their own functional
abilities.

Analysis

This study draws on discourse analysis based on social con-
structionism as an approach to understanding the meanings constructed
in participants' talk (Burr, 1996). Discourse analysis focuses on how
language is used and the functions that the language has (Burr, 1996;
Potter &Wetherell, 1987), as opposed to merely reporting what is said.
The first stage of the analysis was to read and reread all the transcribed
interviews several times and to get to know the data. During this stage,
notes were written in the transcripts, and preliminary coding was done.
The aim was to find recurrent patterns of talk—that is, in what way the
participants defined functional abilities. These patterns of talk are re-
ferred to as discourses. Drawing from positioning theory (Allen &Wiles,
2013; Harré & Lagenhove, 1999; Harré et al., 2009), we were interested
in how participants positioned themselves in relation to functioning.
For this self-positioning, we use the term subject position. The next
stage of the analysis concentrated on how the patterns of talk—the
discourses—constructed different subject positions. With each dis-
course, we examined what kind of position it was constructing for the
speaker—that is, what kind of function the discourse had. We noticed
that in some cases, several discourses represented the same subject
position. Positions can change, and repositioning can even occur during
a single speech act (Langenhove &Harré, 1999, pp. 17–18), resulting in
the overlapping and intertwining of the positions. In the analysis, one
interview excerpt could be categorized into several discourses.

During the process, authors 1, 2, 3, and 5 read all the data and made
their individual observations based on the research aim. All the authors
then discussed these findings and the preliminary analyses by the first
author to reach a consensus about the identification of the discourses
and the positions they represented. The first author then conducted the

final analysis after several, frequent consultations with the other au-
thors.

Results

In the data, we found different subject positions for both the studied
groups. As is typical, the subject positions were often overlapping ra-
ther than separate. In the excerpts, all the names are pseudonyms, and
VL refers to the interviewer.

The nurse as a competent professional and active caregiver

We looked at nurses' talk in the interviews using the discourse
analysis approach to see what kind of subject positions the nurses
constructed in their discourses on functional ability. We could distin-
guish two different subject positions: competent professional and active
caregiver (Table 2). The difference between these two is that when the
nurses positioned themselves as competent professionals, they used
theoretical, formal, and abstract language. When they positioned
themselves as active caregivers, they talked about the concrete daily
activities of the residents that affected their work as nurses. In several
cases, however, these positions intertwined.

Functional ability had several meanings. In the next excerpt, Laura,
a registered nurse working in an assisted living facility, replies to the
question about functional ability:

VL: Okay. Well, could you tell me in your own words what it means
when we're talking about the functional ability of older people living here in
this kind of care home?

Laura: What functional ability?
VL: Functional ability. Like when we're talking about functional

ability—.
Laura: Err, in my own words.
VL: What does it mean?
Laura: Well, to me, when I think of functional ability, I think of this kind

of physical and psychological well-being. What a resident can do by himself
and in what he needs help.

At first, Laura is somewhat hesitant to answer the interviewer's
question. She asks, “What functional ability?” This could be interpreted
in different ways: Either Laura has not quite heard the question, or she
presumes that there are different domains of functional ability and is
asking which domains she should talk about. The interviewer tries to
clarify that, in this case, she wants Laura to talk about functional ability
as a whole. Laura then defines functional ability in a very objectified
way, dividing it into two domains. She uses abstract concepts: “phy-
sical” and “psychological” well-being. Mentioning different domains
was typical when talking about functional ability as an abstract cate-
gory, and the domains that different nurses mentioned were largely the
same. This talk is not a part of everyday language; rather, it is theo-
retical and likely draws on a formal description of functioning that was
learned during their studies, as well as textbooks and policy papers.

Laura then describes functional ability as an activity that a “resident
can do by himself” or, conversely, as “in what he needs help.” She
constructs functional ability as independence when she states that it is

Table 2
Nurses' positions in their interview talk about functional ability: Competent professional and active caregiver.

Group Subject position Discourse Excerpts showing how functional ability is described

Nurses Competent
professional

Functioning as an abstract category
Functional ability as independence
Functional ability as part of daily life
Functional ability as a target of nursing
interventions

So, it is that. Mental, physical, cognitive, this is the wholeness of the human being.
Are you able to do anything yourself, or is everything done for you.
It is that you cope in your daily functions.
We always try to see and find those resources everyone has, and [to see] what one can do. And a little more
from there like, then, with rehabilitative nursing, we try. One gets more, like, what one thinks one is capable
of.

Active caregiver Functional ability as tangible daily
activities

Is one able to go to the toilet and to change one's clothes. Is one able to bathe, take care of hygiene, brush
one's teeth. Does one remember to come to eat or how to eat.
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an activity that a “resident can do by himself.” The dichotomization of
residents as either independent or bedridden was repeated in the nurses'
talk. Functional ability was described with regard to how independent
one was and what one was able to do without help.

In the nurses' interviews, functional ability was linked to nursing
interventions. These were, for instance, the evaluation of functional
ability, rehabilitation or function-focused care, and individual care. By
describing these, the participants were efficiently constructing them-
selves as both competent and good nurses. In the next excerpt, Liisa, a
registered nurse who works on an LTC ward, tells the interviewer how
she understands functional ability. The interviewer refers to this facility
as a nursing home. RAI is the instrument that the nurses use to evaluate
the residents' functioning.

VL: Okay. Well. How would you describe, in your own words, what it
means when we're talking about the functional ability of a resident living in
this kind of nursing home?

Liisa: Well. Usually, when we're doing care plans, as we still do for ev-
eryone, every six months, we check it after the RAI, after we fill the RAI
instrument, we always update it. Quite often, there will be that sentence that
we try to maintain the functioning that is still left. Like. No, there isn't going
to be that much of something, like, else.

VL: Yeah, right.
Liisa: Like, we aim for it to not get to a worse condition.
Here, Liisa begins her account by referring to the written care plans

that nurses make for every resident. She states that they are updated
every six months after the nurses fill out the RAI measurement instru-
ment. She also explains that they use “that sentence”—a specific sen-
tence, in which they mention the possibility of maintaining residents'
functioning. She also talks about herself as a part of nurses as a group
by saying that “we” update it and “we” try to maintain the functioning.
This kind of talk positions nurses as actors in maintaining residents'
functioning and residents as objects of nurses' actions. She even
strengthens her statement by saying that they “always” update the care
plans. We categorized talk about making and updating care plans,
measuring functioning using the RAI, and supporting functioning as a
discourse of functional ability as a target of the nurses' intervention.
This discourse was used to construct the position of a competent pro-
fessional, demonstrating knowledge about nurses' obligations and tasks
in terms of the care system.

We interpreted discourses about functional ability as an abstract
category, functional ability as independence, and functional ability as a
target of nursing interventions as reflecting the subject position of a
competent professional. Discourses in this position included talk in
which nurses made functional ability appear as a broad concept that is
quite distant from the daily life of the care facility. Several of the nurses
used the same phrases: “how independent one is” or “physical and
psychological well-being.” By positioning themselves as competent
professionals, the nurses simultaneously depersonalized the residents as
a group of frail people in need of help.

When positioning themselves as competent professionals, the nurses
described functional ability as daily life in the care facility. In response
to the question about what functional ability is, a common phrase was
simply “daily activities” without the inclusion of any details. Contrary
to this rather abstract vocabulary of the subject position of the com-
petent professional, the position of the active caregiver was char-
acterized by more concrete and detailed descriptions of physical ac-
tivities, such as eating, moving, getting dressed, and taking care of one's
own hygiene. In some cases, participation in social activities was also
mentioned. In the following excerpt, Kirsti, a practical nurse who has
worked on this LTC ward for almost 30 years, describes functional
ability as different tasks in daily life. What is interesting is that in her
talk, the positions of the competent professional and active caregiver
overlap and exist at the same time.

VL: Okay. Well. Mm, how would you describe, in your own words, what
it means when we're talking about the functional ability of old people living
in a nursing home like this?

Kirsti: [Sighs] Mm. Well, it is, after all, coping. With all the tasks of the
day: eating, dressing, washing. All the daily chores. Totally. And, indeed,
moving, and eating, and. Mm participation and. Everything that belongs to
life how you yourself, how, how we, we who still have everything left. Yeah
and the social side. Like how. It is exactly the same in institutions, in the
nursing home, like nevertheless, that. Sure, it is like that. They wouldn't be in
an institution if they wouldn't have in some area-. These days, you almost
should, have in every area, like, well, a need of help or a need of assistance
or a need of guidance.

Here, Kirsti is stating that functional ability in a nursing home is
“coping with all the tasks of the day.” She connects functional ability to
everything that happens in a nursing home during a day: “all the
functions,” “all the daily chores,” and “everything that belongs to life.”
These statements paint a big picture of functional ability as something
broad, inclusive, and difficult to describe because it is “everything.”

Describing functional ability was not an easy task for the nurses. In
several cases, the nurses' talk was very hesitant. This can be seen in the
previous excerpt with Kirsti. She uses several filler words when trying
to explain her understanding of functioning. Several of the nurses un-
derlined that what they said were only their own thoughts and opinions
and not necessarily the opinions of nurses as a group. This was inter-
esting, because although they did not present themselves as part of a
group, their views and the phrases they used were very similar.

Kirsti is constructing the subject position of the active caregiver
when she specifies the different daily activities: eating, dressing,
washing, and participation. At the end of her account, she states that
they would not be in an institution if they were not in need of help.
Hence, she is justifying the residents' need for their help. Even when she
says that “you almost should have [the need for help] in every area,”
she is stating that the residents do have a need for help if they are living
in a nursing home. This could also be regarded as a discourse that
constructs the other subject position: a competent professional. The
competent professional knows that residents' functioning is evaluated
before they enter a care home and that a decline in functioning is a
prerequisite for admission. When she positions residents as people
needing nurses' help, she simultaneously positions nurses as active
caregivers and justifies both the residents' place in a nursing home and
the nurses' role as their caregivers.

LTC residents as active individuals and recipients of help

Older LTC residents' talk in interviews about functional ability was
not as abstract or formal as nurses' talk. The concrete aspects of func-
tional ability were described not only in terms of what residents could
do by themselves but also which tasks they needed help with. The re-
sidents described functional ability as not only daily chores, such as
eating or dressing, but also as activities that were not necessarily basic
daily tasks but were, nevertheless, important to them.

Functional ability was connected to resilience. The residents used
different aids and managed their lives so that they were able to do the
activities they were currently able to do, even if these were done with
difficulty. The residents talked about the changes in their functional
abilities. These changes were often due to different diseases or im-
pairments. Change could also be described through experiences in
previous health-care environments. The residents compared their
functional abilities with those of other people. Although many assessed
their own functional abilities favorably compared with those of other
residents, some of them stated that their conditions were no longer
good. Functional ability was linked to their own personal life course:
what had been, what was, and what seemed to be the future or feared
future.

We could find three different but intertwining subject positions in
residents' interview talk (Table 3): an active individual taking care of
him or herself, a recipient of help, and a burden to the nurses.

In this next excerpt, the interviewer is asking Aino, a woman who
lives in an assisted living facility, how she would evaluate her
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functional ability. The interviewer has just asked Aino how she would
evaluate her health status—whether it is very good, quite good, quite
bad, or bad—to which Aino has replied that her health is quite bad.

VL: Quite bad. Well, how would you evaluate your functional ability
using this same scale?

Aino: Well, I can still do some things and-, and I have done, too.
VL: Yeah.
Aino: But, well. This isn't easy. This, your own will, is always tested.
VL: Yes.
Aino: We have this visit to the sauna, too. When you don't have enough

strength to wash yourself. And there are many people at the same time, and
you can't ask, only one nurse is washing. So it is then, I prefer to be, I try
myself rather than ask.

VL: Yes. Well, how would you evaluate your functional ability using this
scale? Is it very good, quite good, quite bad, or bad?

Aino: Well, if you put a seven there, what would it be?
VL: Well, it is a little like on the better side, so would it be quite good

then?
Aino: Yes. It would. I can't say. It's not that good anymore.
VL: Mm.
Aino: I do try here, too, when there's only a few nurses. I try to help, but

the helping, on the other hand, backfires because I am now one year to 90.
Aino presents herself as an active individual who takes care of

herself. She says that she is able to function—to “do some things.” She
grades her functional ability as a seven; this is most likely based on the
Finnish school grading system, which ranges from four to 10. She uses
temporal framing by saying that she “still” has the ability to function in
some way. The participants often used this same wording about “still”
being capable of doing things. This discourse, in which residents stated
that they had managed to maintain good functional ability, constructed
the subject position of active individuals taking care of themselves.
Managing to stay in good condition—sometimes in contrast with other
residents with poor functional abilities—indicated that they had been,
and still were, active in some sense.

Aino describes a situation in which the residents go to the sauna and
there is only one nurse to help them. She then, once again, puts herself
in the position of someone who is taking care of herself by saying that
she does not want to ask for help and, therefore, tries to cope on her
own. By doing this, she tries to help the nurses, too. This, she says,
“backfires,” and by stating her age, she justifies herself as someone who
actually needs help. The residents often described their ability to do
several things on their own so that the nurses, who have so much work
to do, do not have to help them or have to help them very little. In this
discourse, they positioned themselves as being a burden to the nurses,
at least potentially. In her talk, Aino is even more straightforward,
describing that she feels that there are only a few nurses available to
help and that she, therefore, tries to ask for as little help as

possible—for example, when she is at the sauna.
In this next excerpt, Hilda, a woman living in a nursing home, de-

scribes her functional ability in response to the interviewer's question:
VL: Yeah. Well, how would you evaluate your functional ability? Is it

very good, quite good, quite bad, or bad?
Hilda: Well, otherwise, I have, but when I have to walk with that wheeled

walker, it is that kind of-, that it's, my support.
VL: Yes.
Hilda: But, otherwise I am. I walk there, and then I move a lot.
VL: Yeah. Well, on this scale, how would you evaluate your functional

ability? Is it very good, quite good, quite bad, or bad?
Hilda: Well, I now say this. That kind of, that this is-. This is, in my

opinion, is when I compare to those others. I move here more and, and like
that. I am in those-. I participate in all of those that-. I think this is good.

VL: Quite good?
Hilda: Yes.
VL: Yeah. Well, how would you describe your functional ability?
Hilda: I can't describe it now, but here is everything ready for you: food,

clothes, they are washed, and this kind of thing, that these things are here
ready. But I do get up every day by myself. And dress myself, and make my
bed, and put my room in order, and then I go and look down there because
the breakfast is there and I go there to eat. While others have to be looked for
in their rooms and-.

VL: Yes.
Hilda: And then that, I think I am still in pretty good condition.
Hilda's first account of functional ability is related to walking. She is

clearly connecting functional ability to moving from one place to an-
other. The tasks described in detail in the residents' talk were largely
identical to those in the nurses' talk: moving, dressing, and eating.
However, the residents also mentioned activities that were missing
from the nurses' talk: writing, seeing, hearing, drawing, and watching
television. The ability to draw is an example of an activity that may
have little relevance in the context of the nurses' work and was,
therefore, not included in their accounts; however, for an older person,
it may be the most important thing that he or she can still do.

When Hilda says that she moves a lot in the care home, and she
describes how she gets up by herself, makes her bed, and goes down-
stairs to eat, she is using the independence discourse to construct her-
self as an active individual who takes care of herself. Within this dis-
course, residents demonstrated their ability to do things.

The wheeled walker can be seen as an important aid to Hilda. She
links functional ability to methods of coping when she describes how
she can move and walk but only when she has her walker with her.
Different aids were important to the residents. For instance, walkers,
wheelchairs, and magnifying glasses were some of the devices that were
mentioned by the residents in their talk about their functional abilities.
They said that these were helpful aids and that they might not cope

Table 3
LTC residents' subject positions in their talk in interviews about their own functional abilities: active individual taking care of him or herself, recipient of help, and burden to nurses.

Group Subject position Discourse Excerpts showing how functional ability is described

LTC residents Active individual taking care
of him or herself

Independence It [functional ability] is pretty good. I do know how to dress myself and (VL: Yes). And I
cleaned up, too, when I was at home by myself-. By myself everything and washed the
laundry.

Managing to maintain good functional
ability

Well, I wouldn't, wouldn't say it [functional ability] is poor yet. It is poor when one stays-.
When in everything one needs help. But I don't need help yet with everything.

Functional ability as coping I have poor vision, that I must say: that I have poor vision. That restricts me. But as long as I
see with my glasses and then with the magnifying glass, it works.

Help recipient Poor functional ability as physical
illness or impairment

Well, the whole functioning of my left side has been lost (VL: Yes). In my hand and foot. (VL:
That's right). The result of an infarct.

Present functional ability as compared
with that in the past

These hands are-. They have done a lot of work before that I′m not able [to do] anymore.

Burden to nurses Functional ability as a means to help
nurses' work

I do try here, too; when there's only a few nurses, I try to help.

Functional ability as not needing help
from nurses

I dress myself on my own, hands and all. These kind of things. Nurses don't help almost at all.
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without them. They also had their own methods of doing things—for
instance, when getting out of bed—which was another way of coping.

What strengthens Hilda's position as an active individual is her use
of the discourse of managing to maintain good functional ability. In her
talk, Hilda compares herself with other residents who “have to be
looked for in their rooms.” She compares herself to these “others” and
says that she is, in fact, “still in pretty good condition.”

The next excerpt is from an interview with Ester, a woman who, at
the time of interview, had been living at the nursing home for nine
months.

VL: Yeah. Well, what if you evaluated your own functional ability? Is it
very good, quite good, quite bad, or bad?

Ester: Well, it probably isn't good because here-. The other side is pa-
ralyzed and-. I can't use it at all.

VL: Yes.
Ester: Yes. So, it isn't bad, but it isn't good.
VL: That, no-. Is it quite good or quite bad?
Ester: Quite bad. Because you can't move at all now like this. Only with

this wheelchair.
VL: Yes.
Ester: Yes.
VL: Well, you said that your other side is paralyzed, but how-, is there-,

how would you define your functional ability? What is it like?
Ester: Well, in some sense, it is good, too, because I dress myself and I

dress my arms, and all. These kinds of things that nurses don't help with
almost at all.

Ester constructs herself as a recipient of help by stating that her
functional ability is not good because one side of her body is paralyzed.
She states that her functional ability “probably isn't good because” of
her disability. In this way, Ester is justifying her need for help: She
cannot say that her functional ability is good. In this kind of talk, the
physical body limited the residents' independence and justified their
need for help. When the interviewer returns to this subject by asking
Ester to assess her functional ability, she states that in “some sense, it is
good, too.” She then shifts to the subject position of an active person
taking care of herself by stating that she is able to dress herself. Ester
strengthens her statement by saying that the nurses do not actually
need to help her that much. In fact, in her talk, Ester is negotiating her
position; her functioning is “probably not good” because she cannot
move and is, therefore, in need for help. Conversely, she uses a
wheelchair to move around, and with this statement, she links func-
tional ability to methods of coping.

Discussion

In this study, we were interested in how the functional ability of
older people living in LTC is understood by the nurses and by the older
LTC residents themselves. The rationale for this study is based on our
conviction that the ways in which functioning is understood inform the
ways in which it is taken into account in the practices in LTC facilities
and the measures that are taken to promote residents' functioning. We
analyzed the constructions of functional ability in LTC nurses' and re-
sidents' interview talk, and we deepened this understanding by looking
at these speech acts through the concept of positioning.

In their talk in interviews, the nurses positioned themselves as
competent professionals on the one hand and as active caregivers on the
other. These positions differed in regard to how abstract and formal the
talk was and how closely related it was to the nurses' everyday work
chores. In the nurses' talk, functional ability commonly took shape ei-
ther as a formal, standardized indicator or an abstract combination of
physical, social, and psychological domains. Alternatively, it was de-
scribed using phrases such as “everyday activities,” “how independent
one is,” or “physical and psychological well-being.” Their way of
speaking and choice of words seemed to be heavily influenced by of-
ficial care policies and textbooks (Ebersole & Touhy, 2006; Finlex,
2012; Guralnik & Lacroix, 1992; Heikkinen et al., 2013; Katz, 2000;

McCormack, 2003; Ministry of Social Affairs and Health, 2013;
Wallace, 2008). Our interpretation is that by using these discourses, the
nurses presented themselves as competent professionals who were
knowledgeable of the policy and practice guidelines in their field. The
standard, rather abstract vocabulary that was used also suggests the
political importance and sensitivity of the themes involved; it is im-
portant to be able to talk about functioning in the correct way.

In the nurses' talk, a powerful way to construct oneself as a com-
petent professional was to refer to formal standardized assessments of
functioning, such as the RAI. This kind of talk reflects the tradition of
measuring functional ability in terms of activities of daily living (den
Ouden et al., 2015; Grönstedt et al., 2013; Littbrand et al., 2009;
Phillips et al., 2007) and the major role of the evaluation of functioning
in LTC. It appears that methods that are meant for evaluation, such as
the RAI, have an intrinsic value in nursing care and care culture. It
remains unclear to what extent the use of these routine assessments in
real life serve as a basis for the promotion of functioning, but our
findings imply that the ways in which functioning is operationalized in
these measurement indicators largely influence the ways in which
nurses understand the very notion of functional ability.

Contrary to the position of competent professional, when nurses
positioned themselves as active caregivers, they talked about concrete
activities. In this discourse, functional ability was described as tasks of
daily living for which inability would require nurses' actions. Here,
functional ability was about the basic functions of everyday life, such as
eating, dressing, moving, and taking care of hygiene. The same activ-
ities were also mentioned in the residents' talk, but to them, functioning
was a more versatile concept. The nurses also talked about functional
ability as something that defined residents as either independent or in
need of help. However, to the residents, it was not a straightforward
dichotomy between being dependent or independent; rather, it was
about different ways of coping with functional problems. One of the key
findings of the study was that the residents compared their functional
ability with what it had been earlier or what it might be in the future,
but the time dimension was missing from the nurses' talk.

In the residents' talk in interviews, we found three subject positions:
active individual taking care of him or herself, recipient of help, and
burden to nurses. These positions differed in their relationship with
functional ability. To an active individual with reduced functional
abilities, functional ability represented the effort to cope with health
problems. The residents also related functional ability to the need for
help, and similarly to nurses' talk, in residents' talk, activity and in-
dependence were positive aims to be pursued. However, apart from
basic daily activities, such as eating and moving, the residents men-
tioned activities beyond daily chores. These actions, which the nurses
did not mention at all, included writing, drawing, and watching tele-
vision. Sometimes referred to as “anti-activities” (Katz, 2000), these are
often missing from public discourse about functional ability. According
to the findings of this study, older people opine that they play a role in
their functional ability. The World Health Organization (2002b) high-
lights the contextual and personal factors related to functioning. In-
deed, the residents' perceptions were usually very personal and were
typically based on their previous experiences and lives. They also talked
about functional ability as a factor that one should and could have
influence on or, at least, do one's best not to worsen. Similar discourses
on activity and independence have been found in nonagenarians' talk
about health and functioning (Jolanki, 2004; Jolanki, 2009).

As in nurses' talk, in the residents' talk, activity and independence
were positive aims to pursue. An interesting perspective of the residents
regarding the extent of their own activity was provided by the subject
position we called “burden to nurses.” Here, the residents emphasized
the scarcity of nurses, and they, therefore, tried to ease nurses' work by
being as independent as possible. In this position, the traditional roles
of caregiver and care receiver were reversed; it was now up to the re-
sidents to lessen the nurses' burden.

The findings of this study show that there are differences in how
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LTC nurses and residents understand the functional abilities of older
LTC residents. The concrete actions connected to functional ability were
mostly the same between the studied groups: eating, dressing, moving,
and taking care of hygiene. In addition, the nurses described functional
ability in terms of how independent residents were or how they man-
aged their daily chores or daily lives in general. The study showed that
nurses understand functional ability in terms of standardized measures,
while residents understand it in broader and more contextual terms.
The nurses understood functional ability as being more like a me-
chanical performance, while to residents, it was a mundane part of their
life course. In particular, the nurses' talk reflected current policies and
debates around elderly services, which strongly emphasize the pro-
motion of functioning and activity in later years of life (Finlex, 2012;
Katz, 2000; McCormack, 2003; Ministry of Social Affairs and Health,
2013; Weicht, 2013; World Health Organization, 2002a). Indeed, being
active in later years has been regarded positively, and in discourses and
policies concerning old age, the polarization between positive activity
and negative passivity is evident (Katz, 2000; Weicht, 2013). However,
the residents' talk about promoting activity and the importance of in-
dependence despite age and illness also highlighted the main ideas of
current old age policies.

It is no surprise that participants' talk in interviews reflects the
current public debate about functioning. Self-positioning always in-
vokes broader social norms and public discourse (Allen and Wiles,
2013). Personal discourse should be studied within its cultural context
and normative system, which indicate certain cultural duties (Harré
et al., 2009, pp. 11, 26). As one is always positioning others while
positioning oneself (Langenhove &Harré, 1999, p. 22), the nurse's po-
sition as an active caregiver presumes that someone is the care receiver.
Indeed, LTC residents positioned themselves as care recipients and
objects of other people's actions (Jolanki, 2009). However, it is im-
portant to note that the residents did not position themselves as care
recipients only but also as active individuals who were taking care of
themselves. The residents thus resisted the position of solely passive
care receiver.

The ways in which the nurses in particular understood and talked
about the functioning of older people in LTC are not without con-
sequences; they are not “only talk.” Discourses indeed have “con-
stitutive force” (Davies & Harré, 2007), and it is important to ask how
the discourses are translated into practices of elderly care. In our study,
the nurses talked about functional ability as either an object of formal
measurement or intervention or as basic activities of daily living that
potentially require their help. We also found that there was some hes-
itation among the nurses when they were asked about their under-
standing of functional ability. They often ended up using the same
general phrases that are found in official policy papers. This implies
that there are not many discourses available for them to choose from. In
this sense, we found the residents' talk richer and more contextual than
the nurses'. Therefore, even if promoting and maintaining functional
ability is a widely shared goal, in this study, the priorities of the nurses
and the older people may differ. Alternative discourses highlighting the
views of older LTC residents and the personal and contextual side of
functional ability are needed.

In addition, the organizational culture is constructed through the
discourses that are used in daily situations of care. For instance, if the
nurses—even without being aware that they have such power—talk
about older people as requiring their help and not having a say in their
care, they are reflecting a reality in which older people are constantly
seen as objects of care and evaluation. Recent research (Petriwskyj
et al., 2014) has emphasized that the traditional power relations be-
tween nurses and patients—that is, the nurse as a caregiver and the
resident or client as a care receiver—resist the development of client
engagement in elderly care. The positions and discourses that adopt
these traditional identities and roles also support these traditional
power relations in elderly care. The formal discourse that we found
among LTC nurses may strengthen the image of older LTC residents as

passive care receivers and lead older people feeling that they are a
burden to the care staff. This is contrary to the aim of helping older
people to stay active in their later years.

The data for this study were collected in Finnish LTC facilities. The
semi-structured one-on-one interviews were conducted in eight dif-
ferent LTC facilities, both private and public, incorporating institutional
settings and assisted living facilities. The notion of functional ability is
rather universal, as is nursing care; both are the key interests of our
study. Therefore, we believe that the findings of this study can offer
insight into the understanding of functioning in other environments.
Due to limited financial and time resources, the number of interviews is
not very large but is not smaller than is usual in qualitative studies. The
plan was to cover different types of care facilities and to obtain as wide
a range of perspectives as possible. Even though it is impossible to know
whether a larger sample could have led to more variance in the dis-
courses, this sample showed repetition of the same themes, and in this
sense, saturation was reached. Only residents with good cognitive
status were interviewed; this excluded, for instance, persons suffering
from advanced dementia. These exclusions had to be made to ensure
the informed consent of the participants. In the nurses' interviews, the
fact that the interviewer was introduced as a nurse may have influenced
the interviewees to some extent. It may have encouraged the nurses to
emphasize their professional identities and to speak to a colleague in a
politically correct way. The data were received in on-one-one research
interviews, which is a situation that differs from ordinary care situa-
tions. Nevertheless, the ways in which the interviewees talked reflect
the patterns of understanding among the nurses and, therefore, influ-
ence the daily practice of the care facility.

The aim of LTC is to support and maintain residents' functional
abilities and to help them live their lives as individuals according to
their own preferences. This aim can be difficult to achieve if the un-
derstandings of functional ability differ significantly between nurses
and residents. Instead of emphasizing the evaluation of functioning and
formal care rituals, everyday care work should be guided by a practical
understanding that coincides with the reality of functional ability.
Ideally, long-term care should promote the activity and rehabilitative
care of older people, taking into account their own preferences. To
move in this direction, there is a need for better recognition of older
people's individual needs and their own views of functional ability.
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Abstract 

Objective measures and documentation are increasingly used in the care for older 

people to promote efficiency and productivity. A standardised assessment of functional 

capacity is one such measure. In this study, we examined the meanings given to 

standardised functional assessment by care workers who provide long-term care for 

older people. Gathered from eight Finnish long-term care facilities, the data consisted of 

one-on-one interviews with practical and registered nurses (n = 24). In the data analysis, 

we employed the discursive approach. We identified three discourses in the care 

workers’ talks that differed in the meaning given to standardised functional assessment 

in the process of care: part of the bureaucracy, a missed opportunity and a threat to 

person-centred care. Care workers described these assessments as constituting a 

routine part of their job but expressed uncertainty about their role and the practical 

benefits in actual care work. They even called into question these assessments’ 

relevance to quality care delivery. To be a meaningful part of care practice, it is essential 

that there be a shared understanding of the rationale behind functional assessments in 

the care organisation and that care workers themselves can see the outcomes of these 

assessments in their daily work. 

Keywords: functional assessment, long-term care, policy, aged, nursing care, 

residential facilities 

Introduction 

Over the past 10–15 years, the drive to increase efficiency and productivity has brought 

major organisational changes in health and social care in the Nordic countries, with wide-

ranging effects on daily care work, especially on the care for older people (Anttonen & 

Häikiö, 2011; Dahl, 2009; Nilsson et al., 2018; Strandell, 2019; Szebehely & Meagher, 

2018; Trydegård, 2012; Vabø, 2006). These changes can be viewed as part of the new 

public management (NPM) doctrine, which emphasises the importance of productivity, 

standardisation and measured outcomes in the public sector (Adcroft & Willis, 2005; 

Dahl, 2009; Trydegård, 2012). Vabø (2006) states that for care workers, this shift in 

emphasis has meant spending more time on using standardised documentation and 

quality measurement tools instead of working beside older persons. It has also been 

suggested that with these changes in the organisation and management of care, care 
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workers now have less autonomy and flexibility on the job (Dahl, 2009; Henriksson & 

Wrede, 2008; Trydegård, 2012). At the same time, the idea of person-centred care has 

affirmed its place in the care for older people (Finlex, 2012; Norwegian Ministry of Health 

and Care Services, 2016). This concept highlights older persons’ self- determination and 

partnership with caregivers (McCormack, 2003; McCormack et al., 2012; McGilton et al., 

2012). Measuring performance and outcomes are central to the NPM doctrine (Adcroft 

& Willis, 2005). We maintain that in the context of older people’s care, an integral part of 

the ongoing drive towards greater efficiency is the increased use of assessment tools. 

Among the various instruments that are used (Stoop et al., 2019), many include 

assessments of functional capacity. The development of standardised functional 

assessment indexes originated from the need to evaluate impairment caused by disease 

(Guralnik & Lacroix, 1992; Katz et al., 1970; Mahoney & Barthel, 1965). These indexes 

have been used to predict adverse outcomes and a further decline in functioning, 

evaluate quality of life in older populations (Guralnik & Lacroix, 1992), facilitate 

communication (Lawton, 1971) and assess rehabilitation (Lawton, 1971; Mahoney & 

Barthel, 1965). Some functional assessment instruments are research-specific, while 

others are used for practical care situations (Guralnik & Ferrucci, 2003; Guralnik & 

Lacroix, 1992). Today, the assessment of functioning among older persons is an 

essential part of determining their service needs and evaluating the quality and efficiency 

of care. 

The Resident Assessment Instrument (RAI) is one of the best-known comprehensive 

assessment tools for long-term care (LTC) and includes a component for functional 

assessment (Finne-Soveri et al., 2010; Hawes et al., 1997; Zimmerman et al., 1995). 

The RAI is intended to improve the quality of care and to develop individualised care 

plans, but it can also be used at the management level for benchmarking purposes 

(Finne-Soveri et al., 2010) and even to determine resource utilisation and care home 

payments (Hawes et al., 1997). While nursing home staff members have mainly taken a 

positive view on the RAI (Hansebo et al., 1998; Jogerst et al., 2002; Parmelee et al., 

2009), the assessment process has been regarded as time-consuming (Armstrong et al., 

2016; Hansebo et al., 1998; Jogerst et al., 2002; Parmelee et al., 2009) and not reflective 

of the actual care or the assessed person (Armstrong et al., 2016; Hansebo et al., 1998; 

Parmelee et al., 2009). Armstrong et al. (2016) have argued that the RAI represents a 
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new way of governing with market-based principles and is oriented more towards 

medical conditions and less towards caring and social relationships. 

This study was conducted in Finland where LTC for older people consists of nursing 

home care, assisted living with 24-hour care, and LTC wards in hospitals and in health 

care centres (Johansson, 2010). The use of LTC increases with age, especially in the 

last years of life (Forma et al., 2007, 2017). As in other Nordic countries, Finnish policies 

are aimed at reducing LTC and allowing older people to live at home for as long as 

possible (Ministry of Social Affairs and Health, 2013). As a result, most older people have 

significant care needs by the time they move into an LTC facility. In Finland, the 

responsibility for the organisation of LTC for older people and the management of access 

to care rests with municipalities (Finlex, 2012), but practical care provision is often 

outsourced to private organisations. Private care services purchased and paid directly 

by customers are marginal.  

Standardised structured multi-dimensional assessments, including assessments of 

functional capacity (Stoop et al., 2019), are routinely conducted for admission to home 

care or LTC in Finland. These assessments are also used on a regular basis during care 

to update recipients’ care plans and to determine care needs (Finlex, 2012; Ministry of 

Social Affairs and Health, 2017; Voutilainen & Vaarama, 2005). Currently, one of the 

most common instruments in Finnish LTC is RAI, which was first used in the country in 

the early 2000s (Finne-Soveri et al., 2010). Since then, objective measures and 

increased documentation, both closely linked to NPM principles, have become regular 

features in the care for older people. The assessments are mainly performed by care 

professionals, yet to our knowledge, no research has been conducted concerning their 

views on the role and the use of these assessments. Previous research has reported the 

validity and reliability of functional assessment instruments (Hawes et al., 1995; Hirdes 

et al., 2008; Mor et al., 2003; Richards et al., 2000; Sainsbury et al., 2005), but only a 

few studies have explored care professionals’ views on these assessments’ benefits and 

feasibility. There is a lack of knowledge on whether care workers who conduct the 

assessments and are mainly responsible for the caring process consider these 

assessments useful in their everyday work. In fact, little is known about the role of these 

assessments in the organisation and practice of care in general. To gain a deeper 
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understanding of care workers’ views, we interviewed them for this study to explore the 

meanings they assigned to standardised functional assessments. 

Methods 

Design 

We chose a qualitative method of data collection by conducting face-to-face interviews 

and applying a discursive approach to data analysis. Standardised assessment tools are 

used in several countries around the world as ways of improving the efficiency and 

arguably, the quality of care for older people. We were interested to find out whether the 

care workers using these tools in their daily work shared this view or whether they had 

other complementary or contrasting opinions. The discursive approach is particularly 

useful in data-driven explorative research whose aim is to unravel the meanings of a 

given topic, without any predefined assumptions on what these meanings might be 

(Wiggins & Potter, 2017). Our analysis focused on how the care workers’ talks portrayed 

standard functional assessment as part of their job. Our approach shares Phelan’s 

(2011) advocated idea that studying care workers’ talks about their daily work makes it 

possible to unravel taken-for-granted views about care practices and opens new and 

different perspectives on care work and daily life in LTC. Additionally, our premise is that 

care professionals’ understanding and way of talking about their work both reflect and 

affect practices in the care for older adults (Phelan, 2011).  

Participants 

Using purposive sampling, we gathered the data in 2016 from eight LTC facilities for 

older persons in two municipalities in southern Finland. We wanted to collect data from 

both institutional care (nursing homes and long-term hospital wards) and assisted living 

settings. Four out of the eight participating facilities provided institutional care and four 

provided assisted living with 24-hour care. Two of them were public and six were private 

facilities, but all were service providers for municipalities. The facilities are described in 

more detail elsewhere (Lehto et al., 2017).   

The manager of each care facility was asked to nominate three care workers to 

participate in the study. The care workers had to be registered or practical nurses, as 
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both usually participate in care work in Finland. Practical nurses are health and social 

care professionals with a protected occupational title and three-year training. Practical 

nurses provide, plan and assess care (Finnish National Agency for Education, 2017). 

The responsibility for nursing and medication management in LTC facilities rests mainly 

with registered nurses, who also participate in the personal care for residents alongside 

practical nurses. Despite the different roles and duties of registered nurses and practical 

nurses, both conduct functional assessment as a regular part of their jobs, so the two 

groups were not separated for the analysis. In total, 24 nurses were interviewed (Table 

1). Before the interview, the participants were informed about their voluntary participation 

and their right to withdraw their consent at any time. 

Data collection 

The first author conducted semi-structured one-on-one interviews in Finnish with the care 

workers in the LTC facilities. All interviewees were informed about the study’s main goals 

and that the interviewer was a researcher and a registered nurse with LTC experience. 

An interview guide focusing on functioning and rehabilitation was used but not rigidly 

followed; the purpose was to allow the interviewees to concentrate on the themes that 

they thought were most important. Functional assessment was addressed in connection 

with the item that asked whether the interviewee evaluated the functioning of residents. 

If the interviewee mentioned a specific instrument such as RAI, the interviewer would 

follow up and probe more deeply. These questions included how, why and for whom the 

assessment was conducted. Lasting from less than half an hour to an hour, the 

interviews were audio recorded and transcribed verbatim. The transcribed interviews 

totalled 63,680 words. 
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Table 1. Research data: 24 semi-structured interviews 

 

Name Type of facility Occupation Gender Years in current 
position 

Age (years) 

 

Joanna NH RN Female 1–5  n/a 

Emma NH PN Female 1–5 29 

Eeva NH PN Female 1–5  24 

Elsi NH PN Female > 5  n/a 

Juulia NH RN Female 1–5  59 

Irene NH PN Female > 5  50 

Amanda AL RN Female 1–5  28 

Moona AL PN Female > 5   56 

Tiina AL PN Female > 5 44 

Paula AL PN Female 1–5  26 

Elisa AL PN Female > 5  n/a 

Miia AL PN Female 1–5  41 

Veera LTC ward PN Female 1–5  60 

Helena LTC ward PN Female > 5  64 

Maija LTC ward PN Female > 5  52 

Olivia LTC ward RN Female > 5 55 

Birgitta LTC ward PN Female > 5  59 

Leila LTC ward PN Female > 5 25 

Josefiina AL PN Female < 1  24 

Meri AL PN Female < 1  24 

Miranda AL PN Female 1–5  40 

Tuomas AL PN Male 1–5  32 

Kaarina AL PN Female 1–5  48 

Eveliina AL RN Female 1–5  34 

 

RN = registered nurse, PN = practical nurse, NH = nursing home, LTC = long-term care, AL = 
assisted living with 24-hour care, n/a = not available 
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Data analysis 

The transcribed interviews were read through several times to gain an in-depth 

knowledge of the data. The first author conducted the coding process for the analysis, 

which involved identifying and marking the interview excerpts that somehow referred to 

functional assessment and then coding these marked excerpts. At this point, a code 

could consist of a single word or sentence, but as the analysis proceeded, the codes 

became more elaborate and comprised several sentences or turns of talk. After the 

preliminary coding, the data were re-read several times to map differences and 

similarities in the interview talks. The aim of the process was to identify variations in the 

talks, that is, the different ways of talking about the meaning of functional assessment in 

care work.  

We discussed the findings at different stages of the analysis to formulate a mutual 

understanding of the interpretations. The interviews were conducted in a flexible manner, 

giving the interviewees the opportunity to elaborate on and emphasise aspects of their 

own choice. The extracts presented in the Results section were chosen to illuminate the 

different aspects brought forward in the nurses’ talks. To cover the variations in their 

talks, we present the data extracts that convey views expressed in several interviews, 

as well as less common views. In the extracts, ‘omitted talk’ refers to comments that are 

not directly related to functional assessments. All names are pseudonyms. 

Ethical considerations 

Our research plan was approved by the ethics committee of the local hospital district 

(reference number R16003). Written informed consent was obtained from all 

interviewees. Anonymity was ensured at all stages of the study. The data are stored 

digitally and can only be accessed by the first author. The study is reported in accordance 

with the consolidated criteria for reporting qualitative studies (COREQ) checklist (Tong 

et al., 2007). All authors agreed on the coherence and integrity of the final analysis. The 

principles of openness and transparency were adhered to throughout the study.  
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Results 

Twenty-four nurses from eight LTC facilities participated in this study. The 

analysis showed that care workers’ views on functional assessments could not 

be portrayed simply as positive or negative attitudes but as discourses 

describing their understandings about the practicalities of care work, 

administrative routines, ideal care and the meaning of standard functional 

assessment in all these aspects. Discourses illuminate how different ways of 

talking portray and explain the topic at hand in a certain way, while refuting other 

portrayals and explanations (Wiggins & Potter, 2017). We identified three 

discourses that differed in the meaning assigned to standard functional 

assessment in the process of care: (1) part of the bureaucracy, (2) a missed 

opportunity or (3) a threat to person-centred care. In the following subsections, 

we present the discourses and their distinctive characteristics. In their talks, the 

participants typically pondered different aspects of the assessments and 

therefore often resorted to more than one discourse while still emphasising 

certain aspects. We found no differences between care workers working in 

private and public facilities or between those working in assisted living and 

institutional care settings. 

Functional assessment as part of the bureaucracy 

The care workers often described functional assessment as a routine part of 

their work. Rather than a practical useful tool, they described it as an obligation 

dictated or directed by a third party, such as representatives of municipal or 

other authorities. In this kind of talk, the focus was on the instrumental and 

practical aspects of assessment, as reflected in the connections drawn with staff 

ratios, financial incentives and service fees. Additionally, the participants listed 

reasons for making the assessment, the people involved and the assessment 

schedule.  
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The participants said that they were required to make the assessments at a 

specified frequency. Functional assessment was described as an obligatory, 

recurring part of their job. The position of care workers is thus reduced to a 

rather mechanical role in the system, simply following the instructions from the 

concerned authorities: 

VL-N: Who, who conducts the assessment? 
Elisa: Well, we do, us nurses; we make the assessment again and 
again. It’s our job. 

 

Typically, the assessment was portrayed as a regular part of the practical day-

to-day job. The participants also discussed some of the benefits of standard 

assessments, describing them as beneficial to care processes, such as writing 

up care plans.  

Almost all the care workers mentioned RAI when asked whether they assessed 

their residents’ functioning. Both the facility’s management and municipal and 

other authorities were described as in charge of gathering information and 

providing direction and regulation:  

VL-N: What’s your view – for whom would you say that RAI is 
conducted here? 

Paula: Well, of course, it should be done for the resident. But 
sometimes, you have a sense that it’s actually done for the care 
facility. [omitted text] It affects the care facility if… yeah, I mean they’ll 
get more. I don’t quite remember exactly how it works, but anyway, the 
care facility will benefit if the residents get higher scores. 

 

Even when the regulative instance was not explicitly mentioned, it came across 

indirectly in the care workers’ talks that regulative forces required these 

assessments. In these cases, the interviewees often used the pronoun ‘they’, 

referring to anonymous actors who dictated the use of and the rationale behind 

the assessment tools. This was commonly accepted as part of the job, but in 

some instances, care workers indicated that they had been given false hopes 

about the assessments, as described in the following extract: 
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VL-N: Well, maybe about RAI, why would you say it’s used here? 

Olivia: It’s, RAI is like, here to stay. I mean it’s the most widely used 
[assessment] in all of Finland. [omitted text] They always tell us that if 
we conduct these RAI evaluations well and with care, you know, do 
them well and carefully, that will be reflected in like, the nursing care 
intensity. And erm, then like the last argument they have is that if the 
scores show that we have a very high work load on our ward, then we’ll 
get more resources. And, during the time I’ve worked here, we’ve never 
received more [resources] based on RAI scores. And we’ve noticed how 
the caring intensity has continued to increase all the time. 

 

In this discourse, functional assessment was described as a routine part of the 

job, based on rules and directives rather than residents’ needs. Thus, the 

rationale did not stem from the logic of care work itself, but the assessments 

were dictated and imposed by the authorities who remained anonymous. The 

promise of improved efficiency and more resources remained vague and 

unwarranted. To summarise, in the care workers’ talks, functional assessments 

belonged to the realm of admission rules and financial resources. They were 

part of the bureaucracy over which the care workers had no control. 

Functional assessment as a missed opportunity 

When asked, some participants pondered the rationale for functional 

assessments but had difficulty in finding it. In this discourse, standard functional 

assessments were described as potentially beneficial but poorly used practice 

in care work. In their talks, the care workers deliberated on whether 

assessments would be useful in care work and if so, in what way, as illustrated 

in the following excerpt:  

VL-N: So why in your opinion is RAI used here? 

Miia: Umm. Well. I don’t know whether RAI is, whether it’s something 
that the municipal authorities actually require of us. Perhaps we [at this 
care facility] could use it; we do conduct RAI assessments, but perhaps 
it could be put to better use. They always tend to remain there for six 
months, on the computer. You know, they’re not like, really used in the 
end, in the practice of care work.  
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Miia’s response gives an ambiguous meaning to functional assessment in care 

work. Similarly, even though the assessments may potentially be useful, the role 

of care workers and the practical benefits of the assessments remain unclear. 

The preceding extract is an example of how the participants tried to make sense 

of the assessments, pointing out that the results were not used or that they were 

not sure whether and how they were used. The following extract shows 

Joanna’s attempt to answer the question of why RAI is used. Her hesitation and 

use of filler words like ‘umm’ and ‘well’ indicate her difficulty in giving a definitive 

answer: 

VL-N: Umm, what about RAI? Why would you say it is used here? 

Joanna: Umm… Well, it has, like RAI is… In my opinion, it’s not like, 
used as much as, as much as it should be, and the benefits we get, 
they’re not really visible here in our daily [work].  

 

As Joanna’s answer shows, in this discourse, the care workers indicated that 

functional assessments could be used more frequently, but their benefits in 

actual daily work remained invisible to the care workers who collected the 

information. Sometimes, they were even described as pointless, as exemplified 

by the following extract from Birgitta’s interview: 

VL-N: What would you say, who is it [the standardised assessment] 
conducted for? 

Birgitta: Well, I’ve asked myself the same question. I don’t know. We’ve 
been discussing this thing and you know, said, ‘Let’s just get them done, 
but no one’s ever going to read them’.  

 

As this excerpt shows, the care professionals struggled to express the meaning 

of functional assessment as part of their job. They did not explicitly denounce 

the assessment process as pointless but considered the rationale behind 

functional assessment. While assessment was accepted as a potentially useful 

tool in care, its practical effects remained invisible. Therefore, functional 

assessment was perceived as a missed opportunity. 
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Functional assessment as a threat to person-centred care 

In this discourse, the practice of assessing residents’ functional capacity was 

contrasted with the recognition of residents as individuals. In this kind of talk, 

functional assessment was thus described as a de facto obstacle to good quality 

care:  

VL-N: Do you evaluate the functional capacity of patients here? 

Helena: Yeah, well, I mean, we’ve all sorts of measurement 
instruments. But that sometimes feels like, I feel bad about 
judging someone based on their point score. That’s bad, a bad 
way of thinking. After all, it’s a human being but measured in 
terms of point scores. His score was low; that’s pretty bad. We 
didn’t use to do that. We appreciated people as people.  

 

As the preceding extract illustrates, the care workers compared functional 

assessments with their own understandings of good care and negotiated the 

justification of standardised assessments. Functional assessment, described as 

part of their routine paperwork, was explained as a separate task that detracted 

from the time available for proper care work, which for the interviewees meant 

spending time and talking with residents. By emphasising that they perceived 

and approached residents as human individuals rather than scores and points, 

as well as by pointing out that functional assessment could never provide a full 

and true picture of the person, the care workers depicted the assessment tools 

as detrimental to good quality care work.  

 In this discourse, spending time with residents was portrayed as more 

important than conducting functional assessments: 

VL-N: Umm, well, still further about RAI, what would you say, 
why do you use it here? 

Emma: Yes, well, I’m allowed to say anything here, right 
[laughter]? I mean we don’t, like in our daily care work, we don’t 
use it at all. It’s like, more about we do our documenting in 
Pegasos [digital patient information system] and in 
conversations, and like in our multidisciplinary team, we do this 
on a personal, face-to-face basis rather than going to see [the 
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assessment] made by another nurse. [text omitted] You get a 
much better insight just by doing your own care work.  

 

In this interview, Emma interestingly started her account with the comment that 

she was allowed to say anything in the interview situation. Our interpretation is 

that she was reminding both herself and the interviewer that the conversation 

was confidential, which was made clear to her at the start of the interview. Thus, 

her comment implied that what she was about to say was something that she 

would not say in some other situation. In fact, she made the point that functional 

assessments played no role in daily care work at all, but the residents’ situations 

were evaluated with quite different means.  

In this kind of talk, functional assessments were described as overlooking 

important skills and abilities of older persons and as failing to capture relevant 

aspects of residents’ individual characteristics. In contrast to the RAI tool, the 

care workers depicted themselves as having the ability to understand and to 

bring forth residents’ individual needs and preferences: 

VL-N: Well, maybe about RAI, why do you think you use it here? 

Olivia: [text omitted] I still think that RAI doesn’t answer the 
questions that I think are relevant. Or I mean it does but 
somehow in a formal, structured way. It simplifies. Somehow, I 
think the results don’t say anything about the individual. Nothing 
at all. I mean you could have a great poet there. Right here. You 
could have someone who could do amazing art if you’d give them 
a pencil. You wouldn’t see that in the RAI scores.  

 

When applying this discourse, the care workers stressed the importance of 

really knowing the residents and their abilities. In this context, compared with 

less structured and less formal ways of obtaining this knowledge, standard 

functional assessment was depicted as not a useful tool but an obstacle to 

quality person-centred care. 
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Discussion 

In this study, we examined LTC care workers’ views on standardised functional 

assessments using the data collected in semi-structured interviews. The analysis was 

based on a discursive approach (Wiggins & Potter, 2017), which allowed us to explore 

in detail the care workers’ descriptions of standardised assessments as part of their daily 

work and the meaning that they assigned to these assessments in the context of actual 

care. In line with Phelan (2011), we found the discursive approach a useful tool for 

unravelling the taken-for-granted content of care practices, which might remain invisible 

in other types of analyses.  

We identified three different discourses that the care workers used in constructing the 

meaning of functional assessments and their role in the care process. First, functional 

assessment was presented as part of bureaucracy and routine paperwork, relating to the 

means and goals of municipal authorities and the care facility’s management. Second, 

functional assessment was described as a missed opportunity; it was a potentially useful 

way of supporting person-centred care, but that potential was not realised. Third, the 

participants contrasted care work that used standardised assessments and point scores 

with holistic care work that approached older people as individuals. As a result, functional 

assessment was even presented as a threat to person-centred care.  

When asked about functional assessment, many participants mentioned RAI. Although 

RAI should ideally serve as a guide for understanding disabilities and the individual’s 

functional potential (Finne-Soveri et al., 2010; Hawes et al., 1997), the care workers in 

our study questioned this view and noted that the assessments conflicted with the 

principle of recognising older persons as individuals. They reflected on the practice of 

functional assessment in terms of their understanding of good care, which emphasised 

the individual and a person-centred approach (McCormack, 2003; McCormack et al., 

2012; McGilton et al., 2012). In earlier studies, nursing home personnel likewise 

recognised that RAI could contribute to quality of care and nursing documentation, but 

they expressed scepticism about the instrument’s ability to give a true and full picture of 

an older individual (Armstrong et al., 2016; Hansebo et al., 1998; Parmelee et al., 2009). 

Our study’s results not only support but also add to these findings. Some participants 

contested the idea of using scores to arrive at an assessment of the individual person. 
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Conducting the assessments was described as a waste of time and pointless, stealing 

time that they could otherwise have spent on face-to-face interactions with residents. 

This is again consistent with previous studies’ findings (Hansebo et al., 1998; Jogerst et 

al., 2002; Parmelee et al., 2009).   

On a general abstract level, functional assessments were recognised as potentially 

useful in care work. In other words, if they were used differently, assessments could have 

the potential to improve care work, but none of the discourses portrayed them as 

belonging to the core of the practice of care or based on the needs of individual LTC 

residents. Rather, the participants distanced themselves from functional assessments 

and described them as something additional to the nurse’s main duties (cf. Armstrong et 

al., 2016). Occasionally, they were depicted as part of routine paperwork, something that 

has continued to increase and expand in recent years and is threatening to reduce care 

workers’ interaction with residents (Tainio & Wrede, 2008; Vabø, 2006). In the nurses’ 

view, the fundamental goals of their work are to alleviate suffering and increase the well-

being of their patients. From this perspective, standardised assessments conflict with the 

logic of care. Conducting functional assessments was described as a practice dictated 

from the outside by municipal authorities or the care facility’s management. A number of 

earlier studies have also drawn attention to the growth of bureaucracy and 

standardisation in care work (Dahl, 2009; Trydegård, 2012; Vabø, 2006) and highlighted 

the increase in moral stress among care workers (Kiljunen et al., 2017; O’Dwyer, 2013; 

Trydegård, 2012; Vabø, 2006).   

Functional assessment indexes were originally developed for the purposes of predicting 

adverse outcomes and further decline in functioning, assessing the quality of life in older 

populations (Guralnik & Lacroix, 1992), facilitating communication with others (Lawton, 

1971) and assessing the outcomes of rehabilitation (Lawton, 1971; Mahoney & Barthel, 

1965). The introduction of standardised functional assessments in LTC since the early 

2000s can be regarded as part of the NPM movement and its emphasis on 

rationalisation, quality standards and performance measures (Adcroft & Willis, 2005; 

Armstrong et al., 2016). In the context of care for older people, the rationale for the use 

of these indexes, as explained in several policy papers and studies, is to plan care for 

individual recipients and survey their care needs, govern the process of care provision 

and allocate resources, as well as monitor the quality of care (Finlex, 2012; Finne-Soveri 
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et al., 2010; Voutilainen & Vaarama, 2005). Assessment instruments, particularly RAI, 

have been associated with the doctrine of evidence-based medicine, which prefers 

standardised evidence over anecdotal and contextual knowledge, but serious questions 

have been raised about the suitability of the approach to LTC (Armstrong et al., 2016).  

In our study, the care workers’ talks revealed the contrast between managerial goals and 

the ideal of good care for the individual. While the care workers largely accepted the 

stated purposes of standardised assessments, they did not see whether and how these 

purposes were met in practice. Our study was not intended to assess the relevance or 

usefulness of standardised assessments as such, and our findings indicate nothing 

about the extent to which the purposes of assessments in LTC are met. Instead, our 

study suggests that the rationale for these assessments, as presented in policy papers 

and administrative guidelines, is at odds with the experiences of LTC workers. Care 

workers have an unclear understanding about these assessments’ role in the practice of 

care and question their relevance to quality care delivery. Some care workers even 

consider assessment a source of moral stress. These views likely have an impact on not 

only daily care work but also the motivation and well-being of care workers. Our findings 

call for a reconsideration of the role and practices of standardised functional 

assessments in LTC. To be a meaningful part of care, it is essential that there be a 

shared understanding of the rationale for measures and assessments in the care 

organisation and that care workers can see the practical outcomes and effects of these 

assessments in their daily work. 

Limitations 

The data for this study were gathered from both practical and registered nurses in eight 

LTC facilities in Finland, selected with purposive sampling. We recognise that the two 

groups of care workers have different educational backgrounds and partly varying 

responsibilities. However, both are involved in personal care for LTC residents and 

conduct functional assessments. We also recognise that care cultures and guidelines 

can vary among Finnish care facilities, and they most certainly do among different 

countries. Our detailed analysis reveals the variations in the meanings given to 

assessment tools in care work, as indicated in the interviews with care workers,and calls 

into question the taken-for-granted meanings of assessment tools. However, this kind of 
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approach can neither show which views are the most common and which are the rarest 

nor establish how widely shared they are among care workers in general. Nevertheless, 

our sample provides useful insights into the care staff’s perspectives about functional 

assessments and their role in care work. The results shed light on how the use of 

standardised instruments fits into the daily work of LTC care staff and their views on good 

care. Despite the relatively small sample, the themes raised and discourses identified in 

the interviews offer a consistent picture of staff views and perceptions. 

Conclusions and implications 

In this article, we have discussed care workers’ views on the role and status of 

standardised functional assessments in LTC practices. LTC nurses described functional 

assessment as a routine part of their work but detached from their core duties of 

caregiving, even a threat to what they considered the most important part of their work. 

They recognised the official administrative purpose of functional assessments and their 

potential usefulness yet admitted their unclear understanding of whether and how the 

results of the assessments were used. From the care workers’ point of view, the results 

of standardised assessments remained invisible in daily work, and in practice, these 

neither contributed to nor advanced good care. As far as the participants were 

concerned, functional assessment might have value in the nursing care for older people, 

but at the time of the interviews, it was not an instrument that could help achieve good 

care. 

Standardised assessments in LTC can be understood as following the NPM doctrine that 

emphasises quality standards, outcomes and performance measures, even in the 

context of health and social care. Our findings suggest that as far as care workers are 

concerned, the practice of standardised assessments is at odds with the goal of good 

and personalised care. They draw attention to the problems of applying the NPM concept 

to the care for older people. The divergence between the managerial goals of functional 

assessments and care workers’ views will likely have impacts on daily work in LTC 

facilities and care workers’ motivation. Our findings also suggest that the results of 

functional assessments are not necessarily used in actual care work, contradicting the 

whole idea of using these tools. These findings call for a reconsideration and 
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reorganisation of the role of standardised assessments to arrive at a shared 

understanding of their purpose.  
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Kuntoutus ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa 
asukkaiden ja hoitajien näkökulmasta
VILHELMIINA LEHTO-NISKALA & OUTI JOLANKI  & JUTTA PULKKI & MARJA JYLHÄ 

Kuntoutuksella on keskeinen asema ikääntymistä koskevassa politiikassa. Se on 
ulotettu koskemaan myös pitkäaikaishoidossa asuvia hyvin vanhoja ja huonokuntoisia 
ihmisiä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mitä kuntoutuksella hoivassa tavoitellaan ja 
miten se on toteutettavissa. Tutkimuksessa tarkastellaan ympärivuorokautisen pitkä-
aikaishoidon hoitajien ja asukkaiden näkemyksiä kuntoutuksesta. 

English summary at the end of the article

Johdanto

Kuntoutukselle on annettu keskeinen rooli niin 
kansainvälisessä kuin kansallisessakin ikääntymis-
politiikassa (WHO 2015; STM 2017a). Suomes-
sa lainsäädäntö edellyttää ikääntyneiden palvelui-
den järjestämistä siten, että ne tukevat toimin-
takykyä (Finlex 2012). Toimintakyvyn tukemi-
sen keskeisyyttä korostaa sen nostaminen ikään-
tyneiden palveluita koskevan lain otsikkoon (La-
ki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluis-
ta 28.12.2012/980). Tärkeä muutos viime vuo-
sien kuntoutusta koskevassa keskustelussa ja lain-
säädännössä on kuntoutuksen ulottaminen koske-
maan myös pitkäaikaishoivaa. Niin sanottu kun-
touttava työote ja ajatus, että kuntoutus koskee 
myös pitkäaikaishoidon asukkaita, on laajasti hy-
väksytty. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuodes-
ta 2001 julkaissut ikääntyneiden palveluiden laa-
tusuosituksia. Myös näissä on enenevässä määrin 
kiinnitetty huomiota kuntoutukseen. Uusimmas-
sa laatusuosituksessa kaikkien ikääntyneille järjes-
tettävien palveluiden edellytetään tukevan toimin-

takykyä ja kuntoutumista (STM 2017a). Kuntou-
tus nähdään siis yleisesti hyväksi ja tavoiteltavak-
si asiaksi. Tässä tutkimuksessa olemme kiinnostu-
neita, miten kuntoutus näyttäytyy ja ymmärretään 
ikääntyneiden pitkäaikaishoidon arjessa.

Kuntoutuksen määritelmä on laaja ja osin epä-
selvä. Se on perinteisesti ymmärretty ajallisesti ra-
jatuksi lääketieteen piirissä tapahtuvaksi toimin-
naksi, jonka tavoitteena on palauttaa sairauden 
tai tapaturman vuoksi menetettyjä kehon toimin-
toja. Määritelmä on kuitenkin alkuperäisestä laa-
jentunut, ja kuntoutus käsitetään usein monialai-
seksi tavoitteelliseksi toiminnaksi, jossa hoitajilla 
ja sosiaalityöntekijöillä on keskeinen rooli (Hans-
sen & Sandvin 2003; Routasalo ym. 2004). Kat-
se on käännetty kehon toiminnoista myös ympä-
ristöön ja yksilön omiin toiveisiin ja tavoitteisiin 
(Hanssen & Sandvin 2003; katso myös WHO ja 
THL 2013). Vajavuuksien tarkastelusta on siir-
rytty puhumaan voimavaralähtöisestä toiminnas-
ta (Routasalo ym. 2004). Kuntoutuksen käsitteen 
laajeneminen on aiheuttanut sen, että on yhä han-
kalampi määritellä kuntoutuksen varsinaista sisäl-
töä (Røberg ym. 2017; Miettinen ym. 2011; Suo-
ranta 2006). 

Ikääntyneiden kuntoutuksen on ajateltu limit-
tyvän ja olevan osittain päällekkäistä hoidon ja 
hoivan kanssa (Pikkarainen 2013). Ikääntyneiden 
palveluiden laatusuositus määrittelee kuntoutuk-

Artikkeli on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Ikäänty-
misen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön tutkimustyö-
tä (nro 312311).
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sen systemaattiseksi, tavoitteelliseksi ja useimmi-
ten kestoltaan rajatuksi toiminnaksi, jonka tar-
koituksena on tukea ja parantaa ihmisen toimin-
takykyä sekä toimintaedellytyksiä (STM 2017a). 
Kuntoutus voidaan myös nähdä janana, jonka toi-
sessa päässä on jokapäiväinen hyvinvointia edis-
tävä omaehtoinen toiminta ja toisessa päässä yl-
läpitävä jäljellä olevien voimavarojen tukeminen. 
Näiden välimaastoon sijoittuu aktiivinen monia-
lainen kuntoutus esimerkiksi sairauden tai tapa-
turman yhteydessä. (Pikkarainen 2013.) Eten-
kin ikääntyneiden kuntoutukseen viitataan lu-
kuisilla eri käsitteillä, kuten kuntouttava työote 
(STM 2008), kuntouttava hoitotyö (Järnström 
2011), kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta 
(Vähäkangas 2010), kuntoutumista edistävä työ-
tapa (STM 2008; 2013; 2017a), kuntoutumista 
edistävä hoito (STM 2008; Voutilainen & Löp-
pönen 2016) ja toimintakykyä edistävä ja ylläpi-
tävä toiminta (Finlex 2012; STM 2008). Vaikka 
kuntoutukseen liittyvät käsitteet ja niiden keski-
näiset suhteet ovat epäselviä, on kuntoutuksella 
keskeinen asema ikääntyneiden hoitoa ja hoivaa 
koskevissa säädöksissä ja ohjeissa, ja hoitohenkilö-
kunnan oletetaan työssään tukevan ikääntyneiden 
kuntoutumista. Monen erilaisen käsitteen käyttö 
kertoo, että tavoitteet joihin käytännön työnteki-
jöiden odotetaan vastaavan, ovat moninaiset eivät-
kä kovin selkeät.

Ikääntyneiden kuntoutukseen on ladattu pal-
jon odotuksia. Sitä on esitetty ratkaisuksi kasva-
vaan ympärivuorokautisen hoivan tarpeeseen ja 
sitä lisäämällä on ajateltu voitavan vähentää yh-
teiskunnan kustannuksia mahdollistamalla kotona 
asuminen yhä pidempään (Hussi ym. 2017; STM 
2017b; Vauramo & Ryynänen 2019). Ikääntynei-
den kuntoutusta pidetään tärkeänä palveluntar-
vetta ennaltaehkäisevän ja lykkäävän vaikutuksen 
vuoksi, mutta viime vuosina se on nostettu kes-
keiseen asemaan myös pitkäaikaishoidossa. Aina 
ei kuitenkaan ole selvää, mitä kuntoutuksella ym-
pärivuorokautisessa hoivassa tavoitellaan ja miten 
se on toteutettavissa. 

Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että 
pitkäaikaishoitoa järjestettäessä on huolehditta-
va ikääntyneen mahdollisuudesta osallistua ”toi-
mintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan” 
(Finlex 2012). Ikääntyneiden palveluiden laa-
tusuositus suosittelee ympärivuorokautiseen hoi-
vaan ”kuntoutumista edistävää työtapaa”, jonka ta-
voitteena on yhteistyössä ikääntyneen itsensä kans-
sa tukea itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia selviytyä 

päivittäisestä elämästä (STM 2017a). Käypä hoito 
-suositus ympärivuorokautisesta pitkäaikaishoidos-
ta suosittaa toimintakykyä ja kuntoutumista edis-
tävää hoitoa erityisesti muistisairaiden toimijuu-
den tukemiseksi (Voutilainen & Löppönen 2016). 
Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2016 aset-
tama kuntoutuksen uudistamiskomitea ehdottaa 
kuntouttavan toimintamallin hyödyntämistä ym-
pärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. Ikäänty-
neiden kuntoutuksen tavoitteeksi todetaan kuiten-
kin mahdollisimman itsenäinen elämä omassa ko-
dissa ja konkreettiset kehittämisehdotukset onkin 
komitean raportissa kohdennettu erityisesti koto-
na asuville (STM 2017b).

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, millaisia 
merkityksiä kuntoutus saa ikääntyneiden pitkä-
aikaishoidon arjessa. Lähestymme tutkimuson-
gelmaa selvittämällä ympärivuorokautisen pitkä-
aikaishoidon hoitajien ja asukkaiden näkemyk-
siä kuntoutuksesta. Kysymme, miten hoitajat ja 
asukkaat ymmärtävät kuntoutuksen ja miten he 
selittävät ja kuvailevat kuntoutuksen toteuttamis-
ta ja tavoitteita. Hoitajien kokemuksia ikääntynei-
den kuntoutuksesta on aiemmin tarkasteltu koti-
hoidossa (Liaaen & Vik 2019), sairaalaosastolla 
(Elo ym. 2012) ja lyhytaikaishoidossa (Kraft ym. 
2014). Ikääntyneiden kokemuksia kuntoutuksesta 
on tarkasteltu lyhytaikaishoidossa ja sairaalaosas-
toilla (Trappes-Lomax & Hawton 2012) sekä ko-
tihoidossa (Hjelle ym. 2017; Trappes-Lomax & 
Hawton 2012; Wilde & Glendinning 2012). Tie-
tojemme mukaan ympärivuorokautisen pitkäai-
kaishoidon hoitajien tai asukkaiden kokemuksia 
kuntoutuksesta ei ole selvitetty, eikä varsinkaan sa-
manaikaisesti kuten tässä tutkimuksessa.

Kotihoidon suosiminen on johtanut siihen, et-
tä ympärivuorokautisessa hoidossa asuvat ovat yhä 
vanhempia ja yhä huonokuntoisempia. Useimmil-
la on elämää jäljellä vain muutamia kuukausia tai 
vuosia, lähes kaikilla on heikentynyt toimintaky-
ky, suurella osalla on muistisairaus ja useimmat 
tarvitsevat runsaasti hoivaa (SVT 2019; Forma 
ym. 2018; Sotkanet 2015). Tässä tutkimuksessa 
olemme kiinnostuneita siitä, mitä kuntoutus täl-
laisen ryhmän kohdalla merkitsee ja millaisina po-
litiikkapapereiden korostama toiminta näyttäytyy 
pitkäaikaishoivan arjessa. Aiemmassa tutkimuk-
sessamme olemme todenneet, että pitkäaikaishoi-
don hoitajat ja asukkaat ymmärtävät ikääntynei-
den toimintakyvyn eri tavoin (Lehto ym. 2017). 
On siis oletettavaa, että myös toimintakyvyn säi-
lymiseen ja paranemiseen tähtäävä toiminta voi 
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saada erilaisia merkityksiä. Tarkastelemalla hoita-
jien ja asukkaiden käsityksiä kuntoutuksesta voi-
daan tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä siinä, miten 
kuntoutus pitkäaikaishoidossa käsitetään. Hoita-
jien käsitykset ohjaavat heidän päivittäistä toimin-
taansa ja toisaalta asukkaiden näkökulma avaa sitä, 
mitä he kuntoutukselta odottavat. Tutkimustulos-
ten pohjalta voidaan tarkentaa kuntoutuksen käsi-
tettä sekä kehittää kuntoutukseen liittyviä käytän-
töjä pitkäaikaishoidossa.

Menetelmät ja tutkimuksen toteutus

Haastattelut
Tutkimuksen aineisto on kerätty kahden suoma-
laisen kunnan kahdeksasta ikääntyneiden ympä-
rivuorokautisen hoivan yksiköstä. Näihin sisäl-
tyi sekä julkisia että yksityisiä laitoshoidon ja te-
hostetun palveluasumisen yksiköitä (Lehto ym. 
2017). Ensimmäinen kirjoittaja otti yhteyttä va-
littujen yksikköjen esimiehiin tai johtajiin ja pyy-
si tutkimushaastattelua varten heitä valitsemaan 
kolme tutkimuksen kriteerit täyttävää hoitajaa se-
kä kaksi asukasta kustakin yksiköstä. Sekä esimie-
hille että haastateltaville lähetettiin kirjallinen tie-
dote, joka antoi tietoa tutkimusprosessista, tutki-
mukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä 
henkilön tunnistettavuuden suojelemisesta. Tie-
dote käytiin vielä jokaisessa haastattelussa suulli-
sesti läpi ennen haastattelun aloittamista. Asukkai-
den mukaanottokriteerinä oli, että heillä oli kor-
keintaan lievä muistihäiriö, jotta heiltä voitiin saa-
da tietoinen suostumus. Yksiköitä kehotettiin va-
litsemaan tutkimukseen sellaisia asukkaita, joilla 
CPS (Cogni tive Performance Scale) osoitti 0–2 tai 
MMSE (M ini Mental State Examination) yli 18. 

Ensimmäinen kirjoittaja toteutti yksilöhaas-
tattelut hoivayksiköissä pitkäaikaishoidon hoita-
jien (n = 24) ja asukkaiden (n = 16) kanssa vuon-
na 2016. Lähes kaikki haastatellut hoitajat olivat 
naisia (n = 23). Viisi heistä oli sairaanhoitajia ja 
loput (n = 19) lähi- tai perushoitajia. He olivat 
työskennelleet nykyisessä työpaikassaan puolesta-
toista kuukaudesta 20 vuoteen (ka = 8,5 vuotta). 
Hoitajien ikä vaihteli 24 vuodesta 64 vuoteen (ka 
= 41,6 vuotta, tieto puuttuu kolmen kohdalta). 
Tutkimukseen osallistuneet asukkaat olivat asu-
neet nykyisessä hoivakodissa kuukaudesta seitse-
mään vuoteen (ka = 2,5 vuotta), joskin kaksi heis-
tä kertoi, että he eivät muista kauanko ovat ny-
kyisessä paikassa asuneet. Asukkaista yksitoista oli 

naisia ja viisi miehiä. Nuorin heistä oli 63-vuotias 
ja vanhin 97-vuotias (ka = 82,9 vuotta; tieto puut-
tuu yhden kohdalta).

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. 
Ennen haastattelun aloittamista haastateltavil-
le kerrottiin, että haastattelija on taustaltaan hoi-
taja, joka on työskennellyt vastaavissa hoivayksi-
köissä. Haastattelun apuna käytettiin teemahaas-
tattelurunkoa, jonka teemat olivat pitkäaikaishoi-
dossa asuvan ihmisen toimintakyky ja kuntou-
tus. Haastattelurunkoa noudatettiin väljästi siten, 
että haastateltavilla oli mahdollisuus nostaa esil-
le erilaisia näkökulmia ja painottaa omasta näkö-
kulmastaan tärkeimpiä asioita. Hoitajille esitetyt 
kysymykset koskivat pitkäaikaishoidon asukkaan 
toimintakykyä, toimintakyvyn tukemisen tapoja 
ja toimintakykyä vahvistavia ja heikentäviä tekijöi-
tä sekä kuntoutuksen käsitettä, sisältöä ja toteut-
tajia. Asukkaiden haastattelut sisälsivät saman ai-
heisia kysymyksiä, mutta kiinnostuksen kohteena 
oli heidän oma toimintakykynsä ja kuntoutusko-
kemukset. Koska haastateltavien toivottiin kuvai-
levan omin sanoin kuntoutuksen sisältöä ja sen to-
teuttamistapoja, heiltä ei suoraan kysytty esimer-
kiksi fysioterapiasta tai muista terapiamuodoista, 
elleivät he itse näitä tuoneet esille. Haastattelut 
kestivät alle puolesta tunnista tuntiin. Haastatte-
lut nauhoitettiin ja litteroitiin tekstiksi, joka käsit-
tää yhteensä yli 78 000 sanaa. 

Analyysi
Analyysimenetelmänä käytettiin temaattista ana-
lyysiä, jonka avulla aineistoa jäsennettiin ja ryh-
miteltiin temaattisiksi kokonaisuuksiksi (Braun 
& Clarke 2006). Ensimmäinen kirjoittaja toteutti 
analyysin ensimmäisen vaiheen. Litteroidut haas-
tattelut luettiin kertaalleen läpi kokonaiskuvan 
muodostamiseksi. Erityisen tarkastelun kohteek-
si otettiin sellaiset aineistokohdat, joissa puhut-
tiin jollakin tavoin kuntoutuksesta tai toimintaky-
vyn ylläpitämisestä. Aineistosta kopioitiin laajem-
pia haastatteluotteita erilliseen tiedostoon ja jokai-
nen ote nimettiin sen mukaan, miten se kuvastaa 
haastateltavan käsitystä kuntoutuksesta. Toisiaan 
lähellä olevia nimeämisiä luokiteltiin tämän jäl-
keen yhteen, jolloin analyysin alateemat alkoivat 
muodostua. Kun aineistoa käytiin läpi, alustavia 
teemoja edelleen kehitettiin nimeämällä niitä uu-
delleen, luokittelemalla aineisto-otteita uusiin tee-
moihin ja yhdistämällä teemoja. (Braun & Clar-
ke 2006.) Ensimmäinen kirjoittaja muodosti tut-
kimuksen tuloksia kuvaavat alateemat. Analyysin 
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toisessa vaiheessa kaikki kirjoittajat lukivat neljä 
haastattelua ja kävivät keskustelun alateemoista ja 
laajemmista pääteemoista. Koska analyysin edetes-
sä kävi ilmi, että kuntoutukseen liittyi vastakohtai-
sia tai kilpailevia teemoja, pääteemat muodostet-
tiin siten, että ne kuvaavat alateemojen muodos-
tamia ristiriitaisuuksia.

Tulokset

Tutkimuksemme osallistujat kuvasivat kuntou-
tuksen hyvänä ja tavoiteltavana toimintana, mut-
ta monin osin heidän käsityksensä kuntoutuksesta 
ja sen tavoitteista erosivat. Temaattisen analyysin 
avulla haastateltavien puheesta muodostettiin kol-
me teemaa, jotka kuvaavat ristiriitaisuuksia kun-
toutuksen ja sen tavoitteiden käsityksissä. Teemat 
olivat seuraavat: 1) kuntouttava työote ja pitkä-
aikaishoidon realiteetit, 2) arkista auttamista vai 
kohdennettua toimintaa ja 3) mielekkäämpää elä-
mää vai parempaa kuntoa. (Ks. taulukko 1.) 

Tulososiossa esitetyissä aineisto-otteissa nimet 
on muutettu, jotta haastateltavaa tai hänen työ- 
tai asuinpaikkaansa ei voida tunnistaa.

Kuntouttavan työote ja pitkäaikaishoidon  
realiteetit
Kun hoitajilta kysyttiin, mitä kuntoutus pitkäai-
kaishoidossa on, lähes jokainen mainitsi kuntout-
tavan hoitotyön tai kuntouttavan työotteen. Kysy-
mys kuitenkin herätti pohdintaa siitä, miten kun-
toutus oikeastaan määritellään. Kaikki eivät olleet 

varmoja siitä, voiko heidän työtään kutsua kun-
toutukseksi. Tällaisessa tilanteessa hoitajat päätyi-
vät toteamaan, että he käyttävät työssään kuntout-
tavaa työotetta.

 
VL-N: Tota no sit jos ajatellaan kuntoutusta täällä van-
hainkodissa ni mitä se on?
Joanna: Eli sehän on. Se... se on mukana siinä kuntout-
tavassa työotteessa mitä me tehdään, et sehän ei oo pel-
kästään sitä et tulee se fysioterapeutti ja jumppauttaa 
nyt tätä asukasta, eli siinä samalla kun sitä tehdään nii-
tä hoitotoimia niin siinä samassa yhteydessä.
VL-N: Tota miten sä sanoisit et miten kuntoutus nä-
kyy sun työssä?
Joanna: Eli siinä ku mä käytän sitä kuntouttavaa työ-
otetta. 

(Joanna, sairaanhoitaja, laitoshoito)

VL-N: Joo. No tota, no sit puhutaan sellasest niinku 
kuntoutuksesta. Nii mitä se täällä Heinäkodissa ois, on-
ks tääl semmosta?
Meri: No, kuntoutus on edelleen sitä, annetaan tehä ite.
VL-N: Joo.
Meri: Että se kuntouttaa, kuntouttava työote. 

(Meri, lähihoitaja, tehostettu palveluasuminen)

Hoitajien puheesta kävi ilmi, että kaikkien asuk-
kaiden hoitoon osallistuvien oletettiin ja edellytet-
tiin toimivan kuntouttavan työotteen mukaisesti. 
Mikäli joku poikkesi tästä linjasta, se koettiin kun-
toutumista estävänä tekijänä. Kuntouttavalla työ-
otteella oli siis hyvin vahva ja itsestään selvä rooli 
hoitajan työssä. Työotteen tärkeyttä kuvasi myös 
se, että kaikki hoitajat kysyttäessä kertoivat kun-
touttavan työotteen tarkoittavan sitä, että ei pidä 
tehdä sellaista, minkä asukas pystyy itse tekemään. 
Fraasin yhteneväinen käyttö antaa ymmärtää, että 
määritelmä on opetettu hoitajille. Esittämällä ylei-

Taulukko 1. Pitkäaikaishoidon hoitajien ja asukkaiden haastatteluista tunnistetut teemat  
ja alateemat

Pääteemat Alateemat (hoitajat) Alateemat (asukkaat)

Kuntouttava 
työote ja pitkä-
aikaishoidon 
realiteetit

• Kuntoutus tarkoittaa kuntouttavaa  
työotetta

• Tärkeä noudattaa yhteisiä sääntöjä
• Hoitaja asukkaan  itsemääräämis- 

oikeuden turvaajana

• Resurssien niukkuus

Arkista auttamista 
vai kohdennettua 
toimintaa

• Kuntoutus tapahtuu jokapäiväisessä  
arjessa

• Kuntoutus on sitä, ettei tehdä puolesta
• Hoitaja motivoijana
• Kaikkia kuntoutetaan

• Loukkaantuminen siitä, että hoitaja 
on jättänyt pärjäämään yksin

• Kuntoutus tapahtuu muissa  
ympäristöissä

• Kuntoutusta tarvitsevat muut

• Kuntoutus hoitotyöstä erillisenä toimintona (esim. fysioterapia)

Mielekkäämpää 
elämää vai 
parempaa kuntoa

• Kuntoutus on hyvän elämän  
mahdollistamista

• Kuntoutus on fyysisen ja psyykkisen 
kunnon parantamista
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sesti tunnustetun määritelmän kuntoutukselle, he 
asemoivat itsensä ammattilaiseksi, jotka noudatta-
vat yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Toteuttaessaan kuntouttavan työotteen peri-
aatteita hoitajat joutuivat tasapainoilemaan pit-
käaikaishoidon realiteettien kanssa. Kuntoutta-
vaa työotetta rajoitti tasapainoilu kuntoutuksen 
ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen välil-
lä. Asukkaiden aktivoiminen omaan toimintaan 
oli tärkeää, mutta asukkaiden mieliala, sairaudet 
ja kivut koettiin kuntoutuksen esteiksi. Näiden li-
säksi suurimpana esteenä hoitajien puheesta välit-
tyi resurssien niukkuus. Toisaalta kuntouttava työ-
ote oli joidenkin hoitajien näkökulmasta ratkaisu 
vähäisiin kuntoutusresursseihin, sillä sitä toteutet-
tiin päivittäisen hoitotyön lomassa. Myös asuk-
kaat kuvasivat resurssien puutteen vaikuttavan 
kuntoutukseen. Hoitohenkilökunnan ajan puu-
te näyttäytyi sekä hoitajien että asukkaiden pu-
heessa kuntoutusta rajoittavana tekijänä. Hoitajil-
le se saattoi merkitä sitä, että heillä ei ollut aikaa 
odottaa, että asukas toimii itse. Kiireessä he oman 
kertomansa mukaan saattoivat joutua tekemään 
asioita asukkaan puolesta, mikä taas soti kuntout-
tavan työotteen ideologiaa vastaan. 

Tietenkin, voi olla jos on joskus kiire, ni sit se voi näkyä. 
Ehkä rajottavana siinä kohden ettei oo sitte ehkä hoita-
jalla aikaa antaa sen asukkaan tehdä... kaikkee sitten it-
se ku se on hitaampaa. 

(Miia, lähihoitaja, tehostettu palveluasuminen)

Myös asukkaat viittasivat henkilökunnan vähäi-
syyteen, mutta heille tämän rajoitteen seuraukset 
näyttäytyivät päinvastaisina: koska henkilökuntaa 
oli vähän, heidän piti itse ottaa enemmän vastuu-
ta toiminnoistaan.

VL-N: Miten te näätte, että mikä se teidän oma rooli 
siinä kuntoutuksessa on?
Johannes: No aika, aika tärkeä. 
VL-N: Nii. Aika tärkee nii. Miksi se oma rooli on tär-
keä?
Johannes: No, eihän hoitajilla ole aikaa. 

(Johannes, asukas, laitoshoito)

Monen asukkaan mielestä paitsi hoitajia myös 
kuntoutushenkilökuntaa ja heidän terapiatapaa-
misiaan oli liian vähän. Asukkaiden oma aktiivi-
suus kuntoutuksessa korostui monessa haastatte-
lussa, mutta usein omatoimisuus oli asukkaiden 
puheessa seurausta vähäisistä resursseista ennem-
min kuin omaehtoisesta kunnon ylläpitämisestä. 

Arkista auttamista vai kohdennettua  
toimintaa
Hoitajat kuvasivat kuntoutuksen erottamattoma-
na osana päivittäistä hoivakodin arkea. He kertoi-
vat kuntoutuksen tapahtuvan arkitoimintojen ku-
ten peseytymisen ja pukeutumisen aikana. Koska 
kuntoutus oli hoitajien puheessa kiinteästi kietou-
tunut arjen käytäntöihin ja rutiineihin, sen konk-
reettisen sisällön kuvailu tuotti heille vaikeuksia. 

VL-N: Osaisiksä sitä jotenki eritellä, että mitä konkreet-
tisesti sillon teet ku kuntoutat?
Elisa: Se on kyllä vaikee eritellä silleen, että se on kuiten-
ki niinku se jokapäivänen työ täällä että… se vaan tulee 
siinä niinkun, huomaamatta se, asia. 

(Elisa, perushoitaja, tehostettu palveluasuminen)

Hoitajat kuvasivat tehtäväkseen toteuttaa asuk-
kaan persoonan huomioon ottavaa kuntoutusta. 
Asukkaan tapojen ja toiveiden huomioiminen oli 
hoitajien puheessa tärkeää, sillä se auttoi hoitajia 
motivoimaan asukkaita kuntoutukseen liittyvään 
toimintaan. Hoitajat kuitenkin toivat selkeästi 
esille ajatuksensa siitä, että kuntouttavan työot-
teen oikeanlainen toteutus tarkoitti, että sellaisia 
asioita ei saanut tehdä, jotka asukas kykenee it-
se suorittamaan. Kuntoutus siis näyttäytyi paitsi 
asukkaiden arkitoiminnoissa auttamisena, myös 
auttamatta jättämisenä.

VL-N: No mitä se kuntouttava työote on?
Irene: No se on sitä, että hoitaja menee oven taakse pii-
loon, että toinen saa tehä rauhassa hommansa et, ei 
niinku hermostuta siitä, jos on joku nappi jossain vää-
rässä paikassa. Että kun itte on tehny, ni se on aina pa-
ras. 

(Irene, perushoitaja, laitoshoito)

VL-N: Mitä se kuntouttava työote pitää sisällään?
Tiina: Niin. No nimenomaan just se, että ei tehdä lii-
kaa puolesta.

(Tiina, lähihoitaja, tehostettu palveluasuminen)

Ja sitte on aina tää, kuntouttava työote. Elikkä älä tee 
puolesta. 

(Olivia, sairaanhoitaja, laitoshoito)

Hoitajat siis kuvailivat kuntoutusta ”puolesta 
tekemisen” välttämisenä, mutta asukkaiden haas-
tatteluista välittyi erilainen kokemus. Asukkaat 
kuvasivat, kuinka hoitaja oli joissakin tilanteissa 
jättänyt heidät suoriutumaan tehtävistä itse. Täl-
laiset kuvaukset saivat asukkaiden puheessa nega-
tiivisen sävyn. 

Kyllä noi joka... nyt ku täälläki on ollu noita nuoria 
opiskelijoita ja sitte on vanhempia hoitajia, ni kyllä-
hän niil on aivan erilainen ote. Vanhemmilla. Tuntuu 
joskus, että nuoret ei oikeen tajua sitä, niinku minun-



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 86 (2021):1          55

ki kohallani, voi… sanotaan semmonen yks hoitaja jo-
ka, jonka kans mä en tuu sillai toimeen, et esimerkiks 
yöllä ku tulee hätä, ni hän pakottaa minut nousemaan 
tosta sängystä, ja mennään vessaan vaikka jalat ei kan-
tas yhtään. 

(Matilda, asukas, tehostettu palveluasuminen)

Asukkaiden näkökulmasta omatoimisuuden tu-
keminen saattoi näyttäytyä hoitajien välinpitämät-
tömyytenä, jos he joutuivat suoriutumaan omas-
ta näkökulmastaan väärin perustein joistakin ar-
jen tehtävistä ilman apua. Asukkaat eivät myös-
kään kuvanneet hoitajien työtä kuntoutuksena, 
vaan heidän puheessaan kuntoutus oli pääasias-
sa fysioterapeutin suorittamaa työtä. Fysioterapia 
ja muut terapiat sekä erilaiset ryhmämuotoiset ta-
pahtumat (esim. tuolijumppa ja leikit) olivat asuk-
kaiden käsityksen mukaan kuntoutusta. Kuntou-
tus liitettiin myös esimerkiksi hoivayksikössä jär-
jestettyihin tapahtumiin (esim. lauluhetkiin ja as-
karteluun).

 
VL-N: No, jos ajatellaan ihan kuntoutusta täällä Leinik-
kikodissa ni mitä se on?
Pentti: No. Minä saan kuntoutusta kolmekymmentä 
päivää vuodessa, saan täällä tunti päivässä. Ja viikos-
sa. Kolmekymmentä viikkoa tulee sitä, [fysio]terapeutti 
hoitaa, se oli niinku tänäpäivänä nyt tulee. 

(Pentti, asukas, tehostettu palveluasuminen)

Kun kuntoutus näyttäytyi hoitajien puhees-
sa erottamattomana osana hoitajan arkista työtä, 
he eivät tehneet eroa kuntoutettavien ja muiden 
asukkaiden välillä vaan kertoivat kuntouttavansa 
kaikkia asukkaita.

VL-N: No, keitä asukkaita teillä kuntoutetaan?
Tiina: No, kyllä mä voisin sanoo, että melkeen oikees-
taan, kaikkia. Jollain tavalla. Et meil on yks vuode-
potilas, jota ei nosteta lainkaan, mut hälleki sit kato-
taan niinku asentohoito on semmonen ja jalkojen ihos-
ta ja ihosta yleensä pidetään huolta. 

(Tiina, lähihoitaja, tehostettu palveluasuminen)

VL-N: Tota. No, mitä sä sanoisit että jos palataan siis 
tohon kuntoutukseen että ketä asukkaita kuntoutetaan?
Juulia: Kaikkia. Kaikkia pitää kuntouttaa. 
VL-N: Onks siin jotain eroja?
Juulia: Siis, ei, ei pitäs olla. Mitään eroja. Kuntoutuk-
sessa. Et sit jos kuntoutus lopetetaan, ni se on sama ku 
lähetään saattohoitoon. Et sehän on se raja täällä aika 
häilyvä, että missä ihminen sitte on saattohoidossa. Ja 
saattohoidossaki voidaan vielä tietyllä lailla kuntouttaa. 
Mutta tota se ei oo enää nii semmosta, että pyydetään 
välttämättä jossei kädet enää pelaa ni hiuksia kampaa-
maan tai muuta. Mut se jatkuu koko ihmisen elämän. 

(Juulia, sairaanhoitaja, laitoshoito)

Kun hoitajat määrittelivät kuntoutuksen laaja-
na kaikkiin asukkaisiin kohdistuvana kokonaisuu-

tena, myös vuodepotilaita ja jopa saattohoidossa 
olevia voitiin heidän mukaansa kuntouttaa. Täl-
lainen lähestymistapa kuntoutukseen esitti hoita-
jat vastuullisessa roolissa. Heidän tehtävänsä oli 
ottaa jokapäiväisessä työssään jokainen asukas ko-
konaisvaltaisesti huomioon.

Asukkaille kuntoutuksen kohderyhmä ja tavoit-
teet näyttäytyivät selkeärajaisempina kuin hoita-
jille. Vaikka useat olisivat toivoneet enemmän 
kuntoutusta, jotkut kuvasivat, että he eivät usko 
omaavansa kuntoutumisen edellytyksiä, ja monet 
olivat tyytyväisiä siihen, mitä heillä nyt on. Asuk-
kaiden puheessa kuntoutus linkittyi akuutteihin 
tilanteisiin kuten sairauksiin tai tapaturmiin, mut-
ta ei varsinaisesti pitkäaikaishoitoon. Asukkaat ei-
vät juuri odottaneet kuntoutusta asuessaan pitkä-
aikaishoidossa. Jotkut kokivat olevansa liian van-
hoja tai sairaita kuntoutumaan. Kuntoutus liitet-
tiin muihin tilanteisiin kuten kotiin tai muihin ih-
misiin  (esim. sairaisiin tai nuorempiin). 

VL-N: Nii justii. No, mitä te ajattelette, että miksi kun-
toutetaan, miksi sitä tehdään?
Bertta: Minä oletan sitä, että kuntoutetaan sen takia että 
vanhukset pärjäis vähän paremmin. Kun on paljon van-
huksia, jotka ei saa mitään.
VL-N: Niin.
Bertta: On meinaa paljon semmosia. Jokka joutuu 
oleen esimerkiks kotona huonona. Jos kotiavustaja käy 
kerran päivässä, se ei riitä mihinkään.
VL-N: Mm.
Bertta: Se täytys huono ihminen saada sillon ku hän 
tarttee jotain. Mutta, täällä niinku minäkin niin, jos 
mä tartten vessaan apua, ne on heti tullu. Kyllä ne tu-
lee heti kun, yksi minuutti ni he tulee, ’Bertta, kyllä he 
tulee’, joo joo. 

(Bertta, asukas, tehostettu palveluasuminen)

Hoitajat siis tasapainoilivat sen välillä, onko 
kuntoutus konkreettista arkitoimissa auttamista 
vai niiden tekemättä jättämistä. Sekä hoitajat et-
tä asukkaat mainitsivat kuntoutuksena fysiotera-
pian tai muita hoitotyön ulkopuolisia terapeutin 
järjestämiä aktiviteetteja. Asukkaat eivät kuiten-
kaan odottaneet tai kokeneet hoitajien kuntout-
tavan heitä, vaikka hoitajat kertoivat kuntoutta-
vansa arjessa kaikkia asukkaita.

Mielekkäämpää elämää vai parempaa kuntoa
Hoitajien puheessa kuntoutuksen tavoitteena oli 
hyvän ja mielekkään elämän turvaaminen pitkä-
aikaishoidon asukkaille. Tehostetun palveluasumi-
sen perushoitaja Paula kertoi kuntoutuksen tavoit-
teeksi hyvinvoinnin ja että ”loppuelämä olis arvo-
kasta ja tuntis olonsa hyväksi”. Toisen tehostetun 
palveluasumisen yksikön sairaanhoitaja Amanda 



56          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 86 (2021):1 

esitti tavoitteeksi, että ”elämä tuntus semmosel-
ta elämisen arvoselta”. Ajatus siitä, että kuntou-
tus ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa li-
sää elämän mielekkyyttä, toistui hoitajien haastat-
teluissa. Kuntoutuksena saatettiin kuvata jopa oi-
keanlainen vuorovaikutus asukkaiden kanssa.

VL-N: No mitä se kuntoutus täällä sitte niinku käy-
tännössä on?
Mira: Ihmisen arjen kanssa kulkemista.
VL-N: Niin.
Mira: Se. Niin se on joka hetken huomioimista. Tai siis 
sillä tavalla.
VL-N: Joo.
Mira: Et kyl mä. Se on siinä päivässä. Se on niin mon-
taa kohtaa. Mitä sä tavallaan kuntoutat sitä asukasta, 
ku sä meet sinne huoneeseen. Jo se et sä pidät mielen, 
ku sä käyttäydyt, vastaat hänelle niinku hän tykkää, esi-
merkiks ku miettii, et täs on eri tyylisiä asukkaita. Tois-
ten kanssa mennään hyvin kirjakielellä ja puhutaan tie-
tyllä tavalla ja puhutaan tietystä asiasta, ja sitten näitä 
ronskimpia versioita, ketkä haluaa että puhutaan niin-
ku, oikeella sanoilla oikeella nimellä oikeella kielellä.
VL-N: Mm.
Mira: Ni kylhän hänel on mielekkäämpi arki. Jos hän 
saa puhuu mulle stadin slangia ja mä jotakin yritän ym-
märtää ja käytetään meidän puhekieltä. On siinä suu-
ri ero. 

(Mira, lähihoitaja, tehostettu palveluasuminen)

Kuntoutus merkitsi hoitajien puheessa laajasti 
päivittäistä elämää. Hoitajat esittivät aineistossam-
me oman roolinsa tärkeänä: hoitajan antama kun-
toutus ei pelkästään ylläpidä asukkaiden toimin-
takykyä, vaan myös mahdollistaa hyvän ja merki-
tyksellisen elämän. 

Asukkaille kuntoutuksen tavoitteena oli kun-
non parantaminen tai ylläpitäminen. Heille kun-
toutus merkitsi lähinnä fyysisiä harjoitteita ku-
ten kävelyharjoituksia, mutta he mainitsivat myös 
mielialan ja henkisen voinnin tärkeyden. Asuk-
kaat kertoivat muiden ihmisten tapaamisen pi-
ristävän ja osaltaan tukevan heidän toimintaky-
kyään. Asukkaat siis tunnistivat henkisen toimin-
takyvyn tukemisen, mutta lähes kaikki haastatel-
lut asukkaat kuitenkin näkivät kuntoutuksen ta-
voitteena ennen kaikkea fyysisen kunnon ylläpitä-
misen tai parantamisen. 

No meillä on tota kuntoutusta, nyt jos, enemmästä 
päästä se on, noita polkee, sitä semmosta. Ja sit soutaa 
ja... Et tuolla kuntosalilla, kun ne vehkeet on, ni kyllä 
mä, ihan joka, lajia melkeen yritetään. Että pystytään 
ja... ja sitte välillä heittään palloo siellä ja... ja välillä. 
Että aina jotakin, urheilua ja… voimistetaan näitä kan-
keita jäseniä sääriä. 

(Selma, asukas, tehostettu palveluasuminen)

VL-N: No mitä te ajattelette, että miksi sellasta kuntou-
tusta järjestetään tai tehdään?
Helvi: Jaa että miksi.

VL-N: Nii.
Helvi: Kyllä se luulis et auttaa, sehän, liikkumiseen pa-
lautumista että... aattelis. 

(Helvi, asukas, tehostettu palveluasuminen)

Kaiken kaikkiaan hoitajien ja asiakkaiden ku-
vaukset kuntoutuksen tavoitteista erosivat selväs-
ti toisistaan. Hoitajien puheessa se esiintyi laaja-
na asiana kuten ”ihmisten arjen kanssa kulkemi-
sena” tai ”joka hetken huomioimisena”, jopa kai-
ken läpäisevänä työn tekemisen, asukkaiden kans-
sa olemisen ja heille puhumisen tapana, jonka ta-
voitteena oli asukkaiden yleinen parempi elämä. 
Asukkaiden puheessa taas kuntoutus oli fyysiseen 
toimintakykyyn ja erityisesti liikuntakyvyn ylläpi-
toon kohdistuvaa tarkkarajaista toimintaa. 

Johtopäätökset

Olemme tässä tutkimuksessa osoittaneet, kuin-
ka kuntoutus voi saada erilaisia merkityksiä ym-
pärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoitajien ja 
asukkaiden puheessa. Tavoitteenamme oli selvit-
tää, miten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoi-
don hoitajat ja asukkaat ymmärtävät kuntoutuk-
sen ja miten he selittävät ja kuvailevat kuntoutuk-
sen toteuttamista ja sen tavoitteita. Analyysissam-
me muotoutui kolme teemaa, jotka kuvaavat ris-
tiriitoja kuntoutuspuheessa: 1) kuntouttava työ-
ote ja pitkäaikaishoidon realiteetit, 2) arkista aut-
tamista vai kohdennettua toimintaa ja 3) mielek-
käämpää elämää vai parempaa kuntoa.

Asukkaiden käsitykset kuntoutuksesta edustivat lä-
hinnä perinteistä kehon toimintojen parantamiseen 
tähtäävää kuntoutuskäsitystä. He kuvasivat kuntou-
tusta ajallisesti rajattuna toimintana, jolla pyritään 
parantumaan sairaudesta tai tapaturmasta (Hanssen 
& Sandvin 2003). Tulokset vahvistavat aiempia löy-
döksiä, joiden mukaan ikääntyneet kokevat kuntou-
tuksena fyysiset harjoitteet ennemmin kuin tavan-
omaiset päivittäiset askareet (Hjelle ym. 2017). 

Hoitajille kuntoutuksen sisällön konkreettinen 
kuvaileminen oli haastavaa (ks. myös Røberg ym. 
2017; Suoranta ym. 2006). Lähes kaikki haastat-
telemamme hoitajat kuitenkin kertoivat toteutta-
vansa kuntoutusta jollakin tavalla ja pitivät sen ta-
voitteena asukkaiden mielekkään elämän turvaa-
mista. Aikaisemmin olemme tutkineet pitkäai-
kaishoidon hoitajien ja asukkaiden käsityksiä toi-
mintakyvystä. Myös toimintakyvyn määrittely oli 
pitkäaikaishoidon hoitajille hankalaa, koska yh-
täältä se ymmärrettiin kaikenkattavana abstrakti-
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na yläkäsitteenä, toisaalta taas konkreettisena jo-
kapäiväisistä toimista selviytymisenä. Asukkaatkin 
puhuivat perustoiminnoista selviytymisestä, mut-
ta he sisällyttivät toimintakykyyn myös laajempia, 
itsensä toteuttamiseen liittyviä toimintoja, kuten 
kirjoittamista, piirtämistä tai television katselua. 
(Lehto ym. 2017.) Myös kuntoutuksen suhteen 
hoitajien ja asukkaiden näkökulmat erosivat toi-
sistaan: asukkaat ymmärsivät sen erillisinä konk-
reettisina palveluina, mutta hoitajat kuvasivat si-
tä osana tavanomaista päivittäistä työtään (Pik-
karainen 2013) ja työn tekemisen tapana enem-
män kuin erillisinä toimina. Näiden kahden tut-
kimuksemme systemaattinen vertailu on vaikeaa, 
mutta syntyy vaikutelma, että toimintakyky oli-
si asukkaille laajempi käsite kuin hoitajille, kun 
taas hoitajat kuvaavat kuntoutuksen kattavampa-
na toimintana kuin asukkaat. 

Tulostemme pohjalta voi sanoa, että kuntoutus 
ja kuntouttava hoitotyö on tärkeä osa hoidon ja 
hoivan retoriikkaa. Kuntoutusta tai vähintäänkin 
kuntouttavaa työtapaa edellytetään ympärivuoro-
kautisen pitkäaikaishoidon järjestämistä koskevis-
sa säädöksissä (STM 2017a). Hoitajille voi näin 
ollen ajatella olevan korrektia esittää itsensä to-
teuttamassa tätä toimintatapaa. Lähes kaikki haas-
tattelemamme hoitajat sekä ilmoittivat toteutta-
vansa kuntoutusta että määrittelivät kuntoutuksen 
”kuntouttavaksi hoitotyöksi” ja edelleen sellaisek-
si toiminnaksi, että ”ei tehdä puolesta”. Tällainen 
yhteneväisten fraasien käyttö erilaisissa hoivayksi-
köissä kertoo, että kuntouttava hoitotyö on hyväk-
sytty ja keskeinen työtapa ikääntyneiden pitkäai-
kaishoidossa. Kertomalla toteuttavansa tätä työ-
otetta, hoitajat saattoivat asemoida itsensä ammat-
tilaisiksi, jotka tuntevat yleisesti hyväksi katsotut 
työtavat ja toteuttavat niitä.

”Puolesta tekemisen” välttäminen osoitti, että 
kuntoutusta määriteltiin myös sen kautta, mitä 
ei saisi tehdä. Tämän kaltainen ajattelutapa on it-
seasiassa ristiriidassa virallisten kuntoutusmääri-
telmien kanssa, joiden mukaan kuntouttavaa työ-
otetta tulisi toteuttaa yhteistyössä ikääntyneen it-
sensä kanssa (STM 2017). Joillekin asukkaille, ku-
ten tuloksemme osoittivat, auttamisen välttämi-
nen saattaa näyttäytyä välinpitämättömyytenä. 
Aiemmin on osoitettu, että kotihoidossa olevat 
ikääntyneet eivät aina ymmärrä kuntoutuksena 
hoitajien toimia, joiden tavoitteena on motivoi-
da itsenäiseen toimintaan (Hjelle ym. 2017; Wil-
de & Glendinning 2012). Meidänkään tutkimuk-
sessamme hoitajilla ja asukkailla ei näyttänyt ole-

van yhteisymmärrystä kuntoutuksen sisällöstä tai 
tavoitteista. Kuntoutuksen tavoitteiden asettami-
nen ja kirjaaminen yksilölliseen hoito- tai kuntou-
tussuunnitelmaan on keskeinen toimintaa ohjaava 
käytäntö pitkäaikaishoidossa. Voidaan kysyä, mi-
ten toteuttamiskelpoisia nämä suunnitelmat ovat, 
mikäli hoitajien ja asukkaiden käsitykset kuntou-
tuksesta merkittävästi eroavat toisistaan.

Tuloksemme kertovat, että hoitajat joutuivat 
tasapainoilemaan konkreettisen avun antajan ja 
asukkaan motivoijan roolien välillä. Aikaisem-
missa tutkimuksissa on esitetty samankaltaisia 
tuloksia erilaisissa ympäristöissä (Elo ym. 2012; 
Liaaen & Vik 2019; Trappes-Lomax & Hawton 
2012). Haastattelemillemme hoitajille kuntou-
tus käsitti kaiken vuodepotilaiden asentohoidosta 
fyysiseen avustamiseen ja vuorovaikutukseen. Oli 
myös yleistä, että hoitajat kuvasivat kuntouttavan-
sa kaikkia asukkaita. Hoitajien kokemus siitä, että 
kuntoutusta tapahtuu päivittäisissä toiminnoissa 
ei näkynyt asukkaiden puheessa. Haastattelemam-
me asukkaat kuvasivat kuntoutuksena lähinnä fy-
sioterapian tai muut vastaavat terapiat tai jumpat. 
Osittain siksi, että he kokivat saavansa riittämättö-
mästi tällaista kuntoutusta, kuntoutuksen toteut-
taminen näytti olevan asukkaiden itsensä vastuul-
la. Myös aiemmissa tutkimuksissa ikääntyneiden 
on havaittu korostavan omaa vastuutaan (Hjelle 
ym. 2017; Jolanki 2004; Lehto ym. 2017). Haas-
tattelemamme asukkaat hyväksyivät usein oman 
vastuunsa kuntoutuksessa, mutta näkivät sen ole-
van välttämätöntä myös hoivayksiköiden vähäis-
ten resurssien vuoksi. Asukkaat käyttivät myös 
korkeaa ikäänsä ja sairauksiaan perusteena vähäi-
semmälle kuntoutustarpeelle. Kuntoutuksen aja-
teltiin olevan tarkoitettu nuoremmille ja terveem-
mille tai akuutisti sairaille.

Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdeksas-
ta erilaisesta ympärivuorokautista pitkäaikaishoi-
toa ikääntyneille tarjoavasta yksiköstä. Tavoittee-
namme oli kattaa erilaisia hoivayksiköitä sekä eri-
laisia hoitajia ja asukkaita. Tulokset saattaisivat ol-
la erilaisia, mikäli olisimme voineet sisällyttää myös 
kognitiivisesti heikompikuntoisia asukkaita, joita 
pitkäaikaishoidon asukkaista on suuri osa (Sotkanet 
2015). Tutkimukseen haastateltiin kuitenkin vain 
sellaisia asukkaita, joilla oli korkeintaan lievä muis-
tin alenema. Näin voitiin varmistaa asukkaiden tie-
toinen suostumus. Haastatellut hoitajat tavoitettiin 
heidän esimiehiensä kautta, mikä on saattanut vai-
kuttaa siihen, millä tavoin suhtautuvia hoitajia va-
likoitui mukaan sekä siihen, mitä he ovat kokeneet 
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sopivaksi kertoa haastattelun aikana. Haastattelija 
oli itse myös hoitaja, mikä kerrottiin haastateltavil-
le. Tieto haastattelijan taustasta on voinut kannus-
taa hoitajia esiintymään haastatteluissa kuten kolle-
galleen. Kuitenkin havaitsimme, että samat teemat 
toistuivat haastateltujen puheessa hoivayksiköstä 
toiseen. Tämä kertoo, että tuloksemme eivät ole sa-
tunnaisia vaan kuvastavat laajemmin sitä, millaisia 
näkökulmia pitkäaikaishoidon asukkailla ja heidän 
hoitajillaan on kuntoutuksesta.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että 
ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoita-
jat ja asukkaat eroavat siinä, miten he ymmärtä-
vät kuntoutuksen ja sen tavoitteet. Vaikka hoitajat 
mielestään kuntouttavat kaikkia asukkaita, asuk-
kaille hoitajan toimet eivät näyttäydy kuntoutuk-
sena. Voidaankin pohtia, tietävätkö asukkaat, että 
heitä kuntoutetaan.

Erityisesti hoitajien puheessa kuntoutus kiinnit-
tyy vahvasti yleiseen hoivaretoriikkaan ja hyvään 
hoivaan. Heidän puheensa kuntoutuksen tärkey-
destä ja keskeisyydestä oli samansuuntaista hoivaa 
ohjaavien säädösten (STM 2017a) kanssa. Hoi-
tajien puheesta kuitenkin kuvastuu myös pitkä-
aikaishoidon haasteellisuus kuntoutuksen ympä-
ristönä. Pitkäikäisyyden yleistyessä ja kotihoidon 
ihanteen voimistuessa valtaosa pitkäaikaishoidon 
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ENGLISH SUMMARY
Vilhelmiina Lehto-Niskala & Outi Jolanki & Jutta 
Pulkki & Marja Jylhä: Rehabilitation in long-term 
care for older people from the viewpoint of residents and 
nurses (Kuntoutus ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa 
asukkaiden ja hoitajien näkökulmasta)

The importance of rehabilitating older people is 
recognized in all care settings, including long-term 
residential care where the oldest old and functionally 
impaired people live out their last years. However, it 
is not always clear what rehabilitation means in this 
context. This study looks at how long-term care residents 
and nurses understand and describe rehabilitation and 
its aims. The data consist of semi-structured interviews 
with long-term care residents (n=16) and nurses (n=24). 
The study used thematic analysis. 

We found three themes that defined understandings 
of rehabilitation: (1) rehabilitative work approach and 
realities of long-term care, (2) daily life or targeted 

actions and (3) meaningful life or improved fitness. The 
results showed that although rehabilitation is generally 
seen as beneficial and desirable, long-term care residents 
and nurses understand the concept of rehabilitation 
differently. For nurses, rehabilitation was embedded 
in the daily life of the care facility, while residents saw 
rehabilitation as a service separate from care work. 
Although nurses said they provided rehabilitation to 
all residents, residents did not always recognize they 
were receiving rehabilitation. Especially in nurses’ talk, 
rehabilitation ties in with a general care rhetoric and 
good care. Their talk also reflects the challenging role 
of rehabilitation in long-term care. Indeed, there is 
need for discussion about what rehabilitation entails 
and what its limits and aims are in residential long-
term care. 
Keywords: rehabilitation, aged, care work, long-term 

care.
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