
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOIDON LAATU VANHAINKODISSA 

 VANHUSTEN JA OMAISTEN KOKEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PÄIVI PORRE-MUTKALA 

    Tampereen yliopisto 

    Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 

    Sosiaalityön pro gradu -tutkielma 

    Tammikuu 2012 

 

 

 



 

 

 

 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 

 

 

PORRE-MUTKALA PÄIVI: Hoidon laatu vanhainkodissa vanhusten ja omaisten kokemana 

Pro gradu –tutkielma, 74 sivua, 4 liitesivua 

Ohjaaja: Kyösti Raunio 

Sosiaalityö 

Tammikuu 2012 

 

 

Tarkoituksena oli tutkia vanhusten kokemaa hoidon laatua vanhainkodissa sekä henkilökunnan ja 

omaisten välisen yhteistyön vaikutusta hoidon laatuun. Omaisten osallistuminen ja omaisyhteistyö 

ovat tärkeitä näkökulmia myös vanhusten kokemassa hoidon laadussa. Tutkimuksen tavoitteena oli 

saada tietoa, jota voidaan hyödyntää vanhusten hoidossa ja omaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla. Haastattelujen pohjaksi laadittiin kahdeksan teemaa 

sisältävä haastattelurunko, joka perustui aikaisempiin tutkimuksiin vanhusten hoidosta ja 

omaisyhteistyöstä. Haastattelurunko jäsenneltiin Donabedianin (1969) kehittämistoiminnan 

arviointimallin mukaisesti. Teemat pyrittiin luomaan avoimiksi. Tutkimukseen osallistui viisi 

vanhusta ja viisi omaista, jotka haastateltiin joulukuussa 2001. Ennen varsinaisia haastatteluja yksi 

vanhus esihaastateltiin. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällön analyysiä. 

 

Vanhukset kokivat henkilöstön ammattitaitoiseksi ja saamansa kohtelun ystävälliseksi. 

Henkilökunnan vaihtuvuus oli asia, josta vanhukset ja omaiset eivät pitäneet. Hankalin tilanne oli, 

jos omahoitaja vaihtui usein. Kaikki vanhukset eivät tienneet omahoitajaansa. Vanhukset kaipasivat 

vanhainkodissa seuraa, ulkoilua ja omaisten vierailuja. Omaiset kaipasivat enemmän aikaa 

hoitajilta. He olivat arkoja itse ottamaan kontaktia hoitajiin. Henkilökunnan tulisi ottaa aktiivisempi 

rooli kommunikoinnissa omaisten kanssa. Omaiset olivat tyytymättömiä huonoon tiedon kulkuun ja 

vanhusten turhiin siirtoihin osastolta toiselle. Omaiset kaipasivat vanhusten aktivoinnin lisäämistä. 

 

Vanhukset hyötyisivät hoidossaan hoito- ja palvelusuunnitelman sekä hoitoneuvottelutilanteiden 

kehittämisestä ja niiden kehittämisellä olisi myönteisiä ja selkiyttäviä vaikutuksia myös hoitajien 

työhön ja omaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sosiaalityöntekijällä on tärkeä rooli 

hoitoneuvotteluissa. Hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma on yksilöllinen ja vanhuksen tarpeet ja 

voimavarat huomioiva. Oma huone ja siihen liittyvä itsenäisyyden tunne olivat tärkeitä asioita 

monelle vanhukselle ja omaiselle. Itsenäisyys ja yksinäisyys olivat asioita, jotka kulkivat käsi 

kädessä. Hyvin itsenäinen vanhus oli usein myös yksinäinen. 

 

Avainsanat: vanhainkoti, hoidon laatu, omaisyhteistyö 



 

 

 

 

UNIVERSITY OF TAMPERE 

School of Social Sciences and Humanities 

 

 

PORRE-MUTKALA PÄIVI: The quality of care in old people’s home. Old persons’ and relatives’ 

view.  

Master’s Thesis, 74 pages, 4 appendixes 

Supervisor: Kyösti Raunio 

Social Work 

January 2012 

 

 

The purpose of the study was to describe how old persons experience the quality of life in old 

people’s home and co-operation between staff and relatives. The participation of relatives and co-

operation with relatives are important perspectives in the quality of care old persons’ points of view. 

The aim was to gain knowledge to use in the care of old persons and co-operation with relatives. 

 

The data were collected by themeinterview. Eight themes were handled in the interviews. The 

structure of analysis is operationalised on the basis of previous knowledge of old persons care and 

co-operation with relatives. Interviews were analysed using Donabedian’s (1969) developing 

model. The themes were unstructured. A sample of five old people’s home residents and five close 

relatives was interviewed for the study in December 2001. Before the actual interviews, one old 

people’s home resident was interviewed in advance. The data were interpreted using qualitative 

content analysis. 

 

Old persons were satisfied with the professional skills and warm care of staff. Old persons and 

relatives did’t like turnover of the personnel. Most difficult situation was if named nurse changed 

often. Every old person did’t know who was her/his named nurse. Residents missed company, 

outdoor exercise and relatives visitations. Relatives wanted that nurses spent more time with them. 

They were shy to take yourself contact nurses. The staff should assume a more active role in 

communication with relatives. Relatives were unsatisfied with information transfer and residents 

unnecessary transfer from ward to ward. Relatives wanted that nursing staff will activate residents 

more.  

 

Residents would benefit if staff develop care and service schemes and care negotiations. 

Developing has positive and clearance effects to nurses work and co-operation between staff and 

relatives. Social worker’s role is important in care negotiations. Good care and service scheme is 

individual. Residents needs and resources is taken into account. Privacy of the own room was 

important many old people’s home residents and relatives. Independence and loneliness were things 

which go together. Very independent old person was often loneliness too. 
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1 JOHDANTO 

 

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on noin 26 % 

väestöstä (Suomen virallinen tilasto). Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan niille yli 65-

vuotiaille henkilöille, jotka eivät selviydy enää omissa kodeissaan kotihoidon turvin, tarjotaan 

pitkäaikaista hoitoa ja asumispalveluita terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhainkodeissa ja 

palveluasumisen yksiköissä. Vuoden 2010 lopussa ympärivuorokautisen hoidon asiakkaina 

erilaisissa yksiköissä oli 44 726 henkilöä, mikä oli 4,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Asiakkaiden keski-ikä oli 83,2 vuotta. Naisia vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen 

asiakkaista oli 72,3 %.  Sosiaali – ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat julkaisseet 

vuonna 2008 ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen, jossa on asetettu muiden tavoitteiden ohella 

määrällisiä tavoitteita palvelurakenteelle. Laatusuosituksen mukaan valtakunnallisena tavoitteena 

on, että vuoteen 2012 mennessä 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä kolme prosenttia on hoidossa 

vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla. Hoitoilmoituksien 

mukaan vuoden 2010 lopussa vanhainkodeissa oli hoidossa 3,2 % ja pitkäaikaishoidossa 

terveyskeskusten vuodeosastoilla 1,5 % 75 vuotta täyttäneistä.  

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa tarkoituksena on, että vanhukset saavat ympärivuorokautiset palvelut 

elämänsä loppuun asti. Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen. Koska moni vanhus joutuu 

viettämään useita vuosia laitoksessa, on palvelujen suunnittelussa tarpeen huomioida muun muassa 

vanhuksen toimintakyky ja tyytyväisyys, hoidon laatu, eettiset kysymykset, yhteistyö omaisten 

kanssa, hoitoympäristö ja hoitohenkilöstön kohtelu. Omaiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita 

asiakkaan hoidossa. Tässä tutkimuksessa kolme haastateltavaa vanhusta oli vanhainkodin 

pitkäaikaisasukkaita ja kaksi lyhytaikaisasukkaita, jotka kävivät vanhainkodin hoitojaksoilla 

suunnitellusti. Haastateltujen omaisten läheiset vanhukset olivat kaikki pitkäaikasiasukkaita. 

 

Hyvän elämänlaadun takaamiseksi vanhainkodin asukkaiden ja heidän omaistensa ääntä ja 

mielipiteitä halutaan kuulla säännöllisin väliajoin. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu 

sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa sen merkitys vähenee, mutta 

sielläkään sitä ei saa kokonaan unohtaa. Esimerkiksi kuntouttavan hoitotyön ja virkistystoiminnan 

avulla asukkaiden elämänlaatua ja elämänhallintaa voidaan parantaa. Laki potilaan asemasta ja 

oikeuksista (785/1992) velvoittaa huolehtimaan potilaan itsemääräämisoikeudesta, jolloin potilaalla 

on oikeus esimerkiksi valita hoitomuoto ja kieltäytyä hoidosta. Itsemääräämisen ehtona on, että 

yksilö saa tarpeellisen tiedon kyetäkseen tekemään päätöksiä.  



 2 

 

Aiemmin vanhuksen asioita hoitaneen omaisen rooli muuttuu vanhuksen siirtyessä laitoshoidon 

asiakkaaksi. Laitokseen tultaessa ollaan laitoksen ja myös muiden asukkaiden ehdoilla. Omaistaan 

laitoksessa hoitaville ei ole olemassa lakisääteistä tukea kuten omaistaan kotona hoitaville ja heille 

suunnattu toimintakin on suhteellisen uutta Suomessa. Näiden itsensä enemmän vierailijoiksi kuin 

omaishoitajiksi mieltävien omaisten tukeminen ja huomioiminen on tärkeää. Hoitohenkilökunnan ja 

omaisten välisen tiedonkulun parantaminen on yksi jatkuva kehittämisen kohde laitoksissa. 

Yleisenä suuntauksena on, että kotona asumista tuetaan entistä enemmän ja potilaat tulevat 

laitokseen pitkäaikaishoitoon myöhemmin ja entistä huonompikuntoisina. 

 

Olen itse työskennellyt vanhustenhuollon eri tehtävissä noin 15 vuotta. Olen työssäni törmännyt 

erilaisiin kehitettäviin asioihin. Vanhuksille on tärkeää, että he saavat hyvää hoitoa, johon sisältyy 

myös lääkärin palvelut. Mainitsen tämän siksi, koska lääkäreistä on yleensä ollut pulaa 

vanhustenhoidossa. Monet muut asiat ovat olleet tärkeämpiä, kun lääkäreiden rajallisia resursseja 

on jaettu. Vain harvoissa hoitolaitoksissa on käytettävissä geriatriaan erikoistuneen lääkärin 

palveluita. Vanhustenhoitoon kuuluu kuitenkin paljon muutakin, koska vanhainkoti on vanhuksen 

koti ja siellä pitäisi pystyä elämään mahdollisimman normaalia elämää. Sen takia vanhus tarvitsee 

sairaanhoitajien, lähihoitajien, laitoshuoltajien, sosiaalityöntekijöiden, fysioterapeuttien, 

askarteluohjaajien, sairaalapastoreiden ja niin edelleen palveluita, jotta hän voi viettää laadukasta 

elämää vanhainkodissa. Kotiin kuuluu myös se, että läheiset ihmiset voivat vierailla siellä ja viettää 

aikaa vanhuksen kanssa. Vanhukselle olisi mukavaa, jos hänkin pääsisi vierailemaan joskus 

vanhainkodin ulkopuolelle. Vanhus tarvitsee mahdollisimman normaalia elämää ympärilleen. 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää vanhusten ja omaisten kokemaa hoidon 

laatua vanhainkodissa. Uskoisin, että monessa suomalaisessa vanhainkodissa mietitään hoidon 

laatuun liittyviä asioita kehittämismielessä. Tässä tutkimuksessa tuli esille useita laatuun liittyviä 

asioita. Käytännössä kehittämistyössä edetään pienin askelin. Jos saadaan yksi laatuasia 

paremmaksi, sillä voi kuitenkin olla vaikutusta myös muihin laatuun vaikuttaviin tekijöihin. 

Tutkimuksen kohteena olevassa vanhainkodissa haluttiin kehittää omaisten kanssa tehtävää 

yhteistyötä. Laatu on asia, johon kannattaa panostaa varsinkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, koska 

silloin satsataan ihmisten hyvinvointiin. Hyvinvointi taas lisää ihmisten elämänlaatua ja -sisältöä 

yleisesti. 
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2 HOIDON LAATUTEKIJÖITÄ VANHAINKODISSA  

 

Tämä pääluku on jaettu yhdeksään alalukuun. Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö kulkee mukana 

koko ajan, siitä ei ole tehty omaa alalukuaan. Ajatuksena on, että omaisten kanssa tehtävä yhteistyö 

kuuluu normaaliin vanhainkodin arkeen.  Omaisyhteistyössä on kysymys vuorovaikutuksen 

onnistumisesta ja hoitajien ja omaisten keskinäisestä luottamuksesta. Luottamus on yhteistyön 

edellytys. Ihmisten välisessä luottamuksessa on kysymys henkilön odotuksista toisen ihmisen 

toimintaa kohtaan. Näistä odotuksista tulee avoimesti keskustella muun muassa hoito- ja 

palvelusuunnitelmaneuvotteluissa. 

 

Vanhukset viettävät vanhainkodissa eri pituisia aikoja, viikosta jopa kymmeniin vuosiin. 

Laitostuminen on asia, josta puhutaan yleensä negatiiviseen sävyyn. Siinä on myös hyvät puolensa, 

koska laitostuminen tarkoittaa yleensä sopeutumista ja kotiutumista uuteen ympäristöön. 

Elämänlaadun kannalta on hyvä, jos vanhus kotiutuu vanhainkotiin. Asia korostuu erityisesti, jos 

hoitoaika on vuosien pituinen. Toisaalta vanhus saattaa saada parin viikon lyhytaikaishoitojaksolta 

niin paljon voimavaroja, että hänen elämänlaatunsa paranee kotioloissa jakson jälkeen.  

 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen hoidon laatua aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen pilkkomalla 

sitä pienempiin osiin. Käsittelen hoidon laatua omahoitajuuden, hoitosuhteen, yhteistyön ja 

tiedonkulun sekä hoito- ja palvelusuunnitelman näkökulmista. Moniammatillinen henkilökunta on 

luomassa laadukasta hoitoa vanhuksille. Tarkastelen erityisesti sosiaalityön ja sosiaalityöntekijän 

roolia vanhainkodissa. Turvallisuus on tärkeä asia sekä kotona että laitoksessa. Jos vanhus kokee 

olonsa turvalliseksi, hän on yleensä myös jollain tavalla tyytyväinen saamaansa hoitoon ja 

palveluun. Seitsemännessä alaluvussa käsitellään laitosasumiseen liittyviä ikäviä puolia, 

yksinäisyyttä ja kaltoinkohtelua, jotka kuvaavat laadun kääntöpuolta. Kaikki vanhukset eivät ole 

yksinäisiä vanhainkodissa, koska siellä on mahdollisuus seurustella muiden vanhusten kanssa ja 

osallistua monenlaiseen ryhmätoimintaan. Viimeisessä alaluvussa käsittelen kuolevan potilaan 

laadukkaaseen hoitoon liittyviä asioita. Omaisen surua läheisen vanhuksen menettämisestä ei tässä 

tutkimuksessa käsitellä. 

 

2.1 Omahoitajan merkitys vanhuksen ja omaisen elämässä 

 

Vanhainkotihoidossa on tärkeää, että jokaiselle vanhukselle on nimetty omahoitaja. Omahoitajuus 

on yksi osa yksilövastuista hoitotyötä, jota toteutetaan vanhainkodeissa sovellettuna versiona 
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alkuperäisestä teoreettisesta mallista. Yksilövastuinen hoitotyö on yksi tapa organisoida työtä. 

Teoria kohtaa käytännön sekä omahoitajan henkilökohtaisten edellytysten että työyksikön antamien 

mahdollisuuksien pohjalta. Hegyvaryn (1991) mukaan yksilövastuisesta hoitotyöstä voidaan puhua 

silloin, kun hoitotyössä tulevat esille vastuullisuus, autonomia, koordinointi ja kattavuus. Hjerppen 

(2008, 27-41) tutkimuksen mukaan omahoitajat kokivat toteuttavansa yksilövastuista hoitotyötä 

kirjaamisen, vastuullisen hoitotyön, eettisten periaatteiden, yhteistyön sekä kokonaishoidon 

toteuttamisen ja arvioinnin kautta. Vanhainkodissa korostuvat erityisesti hoito- ja 

palvelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen sekä yhteistyö vanhuksen omaisten kanssa. 

Omahoitajuuden pitäisi olla myönteinen kokemus sekä vanhukselle että omahoitajalle. Vanhuksella 

täytyy olla oikeus myös vaihtaa omahoitajaa tarvittaessa samalla tavoin kuin omalääkärikin voidaan 

vaihtaa. Omahoitajan ammattitaidon lisäksi myös henkilökemialla on vaikutusta siihen, miten 

yhteistyö omahoitajan ja vanhuksen välillä onnistuu. Sama tilanne tulee näkyviin myös omahoitajan 

ja vanhuksen omaisen välisessä kommunikoinnissa. 

 

Laakson ja Routasalon (2001) haastattelututkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten 

vanhainkodin asukkaat, heidän omaisensa ja henkilökunta olivat kokeneet yksilövastuiseen 

hoitotyöhön siirtymisen. Hoidon jatkuvuuden, kokonaisvaltaisuuden, suunnitelmallisuuden ja 

yksilöllisyyden pitäisi parantua yksilövastuiseen hoitotyöhön siirtymisen jälkeen. 10 vanhusta, 10 

omaista ja 10 henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä haastateltiin. Analyysimenetelmänä käytettiin 

sisällön analyysiä. Tulosten mukaan yksilövastuiseen hoitotyöhön siirtymisen jälkeen henkilöstö 

muuttui ystävällisemmäksi, vietti enemmän aikaan vanhusten luona ja oli motivoituneempaa. Myös 

yhteistyö omaisten kanssa parantui jonkin verran. 

 

Laitisen (1993b) tutkimus oli ensimmäinen osaraportti tutkimuksesta ”Yli 75-vuotiaiden vanhusten 

omaisten ja läheisten hoitoon osallistuminen hoitolaitoksissa ja hoidon laatu.” Kyselytutkimuksessa 

käytettiin tutkimus-vertailuasetelmaa. Tutkimukseen osallistui 45 yli 75-vuotiasta potilasta ja 147 

omaista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin alkumittauksen tuloksia hoidon laadun osalta. Tulokset 

kuvattiin summamuuttujien keskiarvoina tarveluokittain. Tutkimustulosten analysoinnissa käytettiin 

tilastollisia menetelmiä ja testejä. Tutkimuksen mukaan vanhuspotilaiden fyysiset ja 

fyysispsyykkiset tarpeet tyydyttyivät hyvin sekä potilaiden että omaisten mielestä. Psyykkisten ja 

hengellisten tarpeiden tyydyttyminen sekä vuorovaikutus, kommunikointi ja sosiaalinen tuki 

toteutuivat heikoiten. Vuorovaikutus omaisten ja muiden läheisten välillä oli vähäistä. Riittävän 

informaation antaminen vanhuksille ja omaisille korostui. Omahoitajamalli loi edellytyksiä 

asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja tiedon 
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kulkuun. Suurin osa kyselyyn vastanneista omaisista halusi osallistua potilaiden hoidon 

suunnitteluun ja päätöksentekoon. Omaiset ja läheiset arvioivat hoidon laatua vanhuksia 

kriittisemmin. Vanhusten hoidossa tulisi ottaa entistä enemmän huomioon omaisten tai muiden 

läheisten näkemykset ja mielipiteet. Päivittäisistä rutiineista luopuminen mahdollistaisi yksilöllisen 

hoidon. Laitosmaisuutta ei pidetty tavoiteltavana hoitoympäristön ominaisuutena, vaan 

kodinomaisuus korostui sekä asukkaiden, omaisten että henkilökunnan arvioinneissa. Asukkaat 

eivät halunneet olla taakaksi omaisille. Pitkäaikaishoidon laitoksissa lyhytaikaisasukkaiden 

kotiuttamisen tärkein edellytys oli omaisten tuen saatavuus. Omaiset pystyivät halutessaan 

tunnistamaan vanhuksen yksilölliset tarpeet ja määrittämään hänen hyvän olonsa kenties paremmin 

kuin hoidon ammattilaiset, mikäli omaisille annettiin siihen mahdollisuus ja heitä tuettiin siinä.  

 

Attreen (2001) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten vanhukset ja omaiset arvioivat hoidon 

laatua. Haastattelututkimukseen osallistui 34 potilasta ja seitsemän omaista. Analyysimenetelmänä 

käytettiin sisällön analyysiä. Haastateltavien mielestä korkealaatuinen hoito oli yksilöllistä, 

asiakaslähtöistä ja tarpeisiin vastaavaa. Huonolaatuista hoitoa antoivat hoitajat, jotka eivät tunteneet 

potilaita. Huonolaatuinen työ koostui erilaisten rutiinien suorittamisesta, eikä vanhusten tarpeita 

otettu huomioon. 

 

2.2 Hoitosuhde on perusta hyvälle hoidolle 

 

Vanhainkodissa on erilaisia potilaita, joita täytyy huomioida yksilöllisesti. Monella vanhuksella on 

erilaisia ja eriasteisia muistisairauksia, jotka vaikuttavat heidän käytökseensä. Hoitajien ja omaisten 

täytyy osata kohdata vanhus sellaisensa kuin hän on. Henkilökunnan ammattitaitoon kuuluu se, että 

he osaavat tukea omaisia kohtaamaan vanhempansa, jotka ovat voineet muuttua paljonkin vuosien 

kuluessa. Vanhainkodissa on myös lyhytaikaisasukkaita, jotka palaavat hoitojakson jälkeen omaan 

kotiinsa. He hakevat vanhainkodista voimavaroja siihen, että he pystyisivät elämään omassa 

kodissaan mahdollisimman pitkään.  

 

Toiminta hoitotyössä perustuu tasavertaiseen ja avoimeen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaiden ja 

auttavien henkilöiden välillä. Hyvän vuorovaikutussuhteen merkitys hoidon onnistumiselle on 

keskeinen, myös tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä hoitoon perustellaan eniten vuorovaikutuksella 

ja kohtelulla. Asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhteen muotoutumiseen vaikuttavat keskeisesti 

työntekijän näkemys ihmisestä ja asiakkaan odotukset yhteistyösuhteen luonteesta. Aito 

tasavertainen yhteistyösuhde perustuu ihmisen vapauden ja itsenäisyyden kunnioittamiseen sekä 
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vastavuoroisuuteen. Tämä mahdollistaa inhimillisen hoidon ja hoitosuhteen, jossa asiakasta 

kuullaan sekä asiakkaan aidon osallistumisen hoitoonsa ja vastuunottamisen omasta terveydestään. 

(Hoitotyön projektiryhmä, Perälä Marja-Leena (toim.) 1997, 34-35.) 

 

Miesmaan ja Hyrylän (1996) kyselytutkimuksessa selvitettiin Yuran ja Walshin tarveteorian 

pohjalta omaisten käsityksiä dementoituneiden vanhusten inhimillisten tarpeiden tyydyttymisen 

tärkeydestä laitoksessa. Tutkimusaineisto koottiin kyselyllä omaisilta (n=69), joilla oli 

dementoitunut vanhus hoidettavana sairaalassa. Tutkimusaineisto analysoitiin kvantitatiivisin 

menetelmin. Tutkimustulosten mukaan omaiset kävivät katsomassa vanhusta sitä useammin, mitä 

paremmat suhteet heillä oli laitoksessa olevaan vanhukseen ja mitä lähempänä laitosta he asuivat. 

Mitä kauemmin vanhus oli ollut laitoksessa, sitä harvemmin omaiset kävivät heitä katsomassa. 

Omaiset pitivät fysiologisten ja arvostusten tarpeiden tyydyttämistä tärkeämpänä kuin 

turvallisuuden sekä rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeiden tyydyttymistä. Vähiten tärkeänä 

omaiset pitivät itsensä toteuttamisen tarpeiden tyydyttymistä. Mitä omatoimisempia ja 

hyväkuntoisempia vanhukset olivat, sitä tärkeämpänä omaiset pitivät fysiologisten tarpeiden, 

arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeiden tyydyttymistä. Omaisten mielestä henkilökunta 

kykeni tyydyttämään kaikkein parhaiten vanhusten fysiologisia tarpeita ja heikoiten itsensä 

toteuttamisen tarpeita. Arvostuksen tarpeista parhaiten tyydytettiin vanhusten ymmärtämisen ja 

huomion tarvetta sekä henkilökohtaisen arvostuksen tarvetta. Omista mahdollisuuksistaan tyydyttää 

vanhusten eri tarvealueita omaiset ilmaisivat, että heillä oli parhaimmat mahdollisuudet tyydyttää 

vanhusten rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeita. Omaisilla ei mielestään ollut juuri lainkaan 

mahdollisuuksia auttaa vanhuksia saavuttamaan hoidossa asetettuja tavoitteita. Henkilökunta otti 

huomioon vanhusten tarpeet sitä paremmin, mitä tyytyväisempiä he olivat työhönsä ja mitä parempi 

ammattitaito heillä oli. Korkealaatuiseen hoitotyöhön kuuluu omaisten mukaan ottaminen 

vanhusten yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja niiden tyydyttämiseen. Jotta henkilökunta 

kykenisi tukemaan ja kannustamaan omaisia osallistumaan vanhusten tarpeiden tyydyttämiseen 

nykyistä enemmän, tarvitaan tietoa siitä, mitkä omaisten asenteisiin, tietoihin tai taitoihin liittyvät 

tekijät vaikeuttavat omaisten osallistumista ja mihin tekijöihin henkilökunta pystyisi vaikuttamaan.  

 

Nuutisen ja Raatikaisen (2005) määrällisen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, miten omaiset 

(n=611) osallistuivat hoitoon vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaalaosastoilla sekä millaista 

tukea omaiset saivat hoitoon osallistumiseensa. Lisäksi tutkittiin hoitoon osallistumisen ja tuen 

saamisen ja taustatekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimustulosten mukaan omaiset antoivat 

läheisilleen usein henkistä ja sosiaalista tukea. Omaiset auttoivat asukasta usein myös syömisessä ja 



 7 

juomisessa, mutta muulla tavoin omaiset osallistuivat harvoin asukkaan fyysiseen auttamiseen. Mitä 

enemmän henkilökunta oli antanut tietoja vanhuksen päivittäisestä hoidosta, sitä useammin 

omainen osallistui henkiseen ja sosiaaliseen tukemiseen. Puolet omaisista oli saanut 

henkilökunnalta vähän tukea asukkaan hoitoon osallistumiseen. Mitä enemmän omainen koki 

saaneensa tukea asukkaan hoitoon osallistumisessa, sitä useammin hän osallistui sekä potilaan 

fyysiseen auttamiseen että henkiseen ja sosiaaliseen tukemiseen. Omaiset olisivat halunneet 

osallistua enemmän asukkaan hoitamiseen kuin oli mahdollista heidän tietojensa, taitojensa tai ajan 

suhteen. Mitä enemmän omaisella oli voimavaroja, sitä enemmän hän osallistui asukkaan hoitoon.    

 

Kuljukka, Sirviö ja Viisainen (2003) kuvasivat opinnäytetyössään pitkäaikaispotilaan omaisten ja 

henkilökunnan välistä yhteistyötä omaisen näkökulmasta (n=30). Kyselytutkimuksessa selvitettiin, 

minkälaista omaisten ja hoitajien välinen yhteistyö on ja miten yhteistyötä voitaisiin kehittää. 

Tutkimusaineiston analyysissä käytettiin SPSS –ohjelmaa ja sisällön analyysiä. Tulosten mukaan 

vastaajat kokivat yhteistyön suurelta osin sujuvaksi ja osaston ilmapiirin turvalliseksi. Yhteistyön 

parantaminen henkilökunnan kanssa koettiin tärkeäksi. Omahoitaja nähtiin tärkeäksi linkiksi 

henkilökunnan ja omaisen välillä. Omaiset odottivat henkilökunnalta aktiivista aloitteen tekoa ja 

oma-aloitteista kertomista läheisen voinnista. Keskustelun toivottiin olevan säännöllistä, kiireetöntä 

ja avointa. Omaiset halusivat tietää ennalta keskustelujen ajankohdan, jotkut halusivat tietää 

omahoitajan työvuorot. Omaisten iltoja toivottiin pidettävän säännöllisesti esimerkiksi teemailtojen 

tapaan. Johtopäätöksenä todetaan, että omaisten ja henkilökunnan väliseen yhteistyöhön voidaan 

vaikuttaa mahdollistamalla omaisen yksilöllinen hoitoon osallistuminen, avoimen 

vuorovaikutuksen, tasavertaisen keskustelun ja omahoitajajärjestelmän kehittämisen avulla. 

 

Tuomisen (2006, 57) tutkimuksen mukaan vanhukset, jotka kävivät useaan kertaan samassa 

sairaalassa, olivat itsevarmempia kuin ne vanhukset, jotka olivat sairaalassa ensimmäistä kertaa. 

Sairaalaan tuleminen oli helppoa, kun henkilökunta oli entuudestaan tuttua. Asioista uskallettiin 

kertoa, vaikka mielellään vanhukset halusivat olla mukavia ja hiljaisia potilaita. Henkilökunnan 

kanssa ei tarvinnut ujostella, joten voimakkaatkin mielipiteet sai tuoda julki. Näitä sairaalapotilaita 

voisi rinnastaa vanhainkodin lyhytaikaisasukkaisiin, joilla todennäköisesti on samankaltaisia 

kokemuksia hoitosuhteestaan. 
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2.3 Yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuus  

 

 

Hyvä tiedonkulku on avainasia, kun ajatellaan yhteistyön sujumista joka suuntaan. Yhteistyötä 

tehdään vanhusten, henkilökunnan ja omaisten kesken. Monessa tutkimuksessa kävi ilmi, että 

tiedon kulussa oli kehitettävää. Syyksi esitetään usein kiirettä, resurssien puutetta ja työn 

organisointiin liittyviä asioita. Suomalaisessa vanhustenhuollossa resursseissa on parannettavaa, 

mutta kysymys on myös työntekijöiden asenteesta ja halusta välittää tietoa sekä tehdä työtä laaja-

alaisessa moniammatillisessa yhteistyössä ja omaisten kanssa. Asioiden hyvä kirjaaminen ja 

dokumentointi on perusta hyvälle tiedon kululle. Omaiset tarvitsevat tiedon joskus kirjallisena, 

koska suullisesti välitetty tieto voidaan ymmärtää tai muistaa väärin. Tärkeää on myös palata 

asioihin riittävän monta kertaa. 

 

Potinkara (2004) tutki kriittisesti sairaan potilaan läheisen ja hoitavan henkilön välistä yhteistyötä. 

Tarkoituksena oli kehittää substantiivinen teoria tästä yhteistyöstä. Tiedonantajina (n=46) olivat 

kriittisesti sairaan potilaan läheiset, sairaanhoitajat ja lääkärit kahden eri sairaalan teho-osastolla. 

Tieto kerättiin teemahaastattelulla, esseekyselylomakkeella ja päiväkirjalla. Aineiston analyysissä ja 

teorian kehittämisessä käytettiin grounded teoria metodologiaa. Tutkimuksen mukaan yhteistyö oli 

auttavaa kanssakäymistä, mikä tarkoitti hoitavan henkilön läsnä olemista ja läheisen voiman 

lisäämistä. Läsnä oleminen oli hoitavan henkilön inhimillisyyttä, samanarvoisuutta ja herkkyyttä 

tulkita toista ihmistä. Omainen oli potilaan edustaja, välittäjä, asioista huolehtija, hoitoon osallistuja 

sekä potilaan kanssakulkija. Omainen oli potilaan edustajana silloin, kun hän valvoi potilaan 

oikeuksien toteutumista, puuttui hoitoon, oli hänen puolestapuhujansa ja esitti toivomuksia ja 

mielipiteitä hoidon suhteen. Omainen oli välittäjä silloin, kun hän toi julki potilaan tarpeita ja 

toivomuksia tai välitti tietoja potilaalle tai hoitajille. Potilaan asioista huolehtija omainen oli silloin, 

kun hän huolehti potilaan kotiasioista ja muista sairaalan ulkopuolella olevista asioista. Omainen oli 

hoitoon osallistuja, kun hän osallistui yksinkertaisiin arkipäivisiin hoitoihin tai motivoi potilasta. 

Kanssakulkeminen oli potilaan vieressä olemista, läheisyyttä, läsnäolon viestittämistä sekä mukana 

elämistä ja yhteisten asioiden kokemista.  

 

Järnström (2011) tutki asiakkuutta ja asiakaslähtöisyyttä geriatrisessa sairaalassa. 

Asiakaslähtöisyyttä tarkasteltiin itsemääräämisoikeuden, osallistumisen, tasavertaisen 

vuorovaikutuksen ja tiedonsaannin näkökulmista. Aineisto koostoi 45 vanhuksen 

teemahaastattelusta ja asiakaskertomusteksteistä, viidestä työntekijöiden ryhmähaastattelusta ja 

32:sta osastojen toimintakäytännön havainnoinnista. Tutkimusaineisto analysoitiin etnografisella 
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kuvauksella ja diskursiivisella sisällön analyysillä. Vanhukset pitivät osastolla hoidossa ollessaan 

tärkeinä omien jatkohoitotoiveiden toteutumista, paranemista, terveyttä, omaisten tukea, kotia, 

kotiavun saamista, uskonasioita ja huumoria. Vanhukset olivat vaihtelevasti tyytyväisiä 

henkilökuntaan, seuraan, ulos pääsemiseen ja kaiken valmiina saamiseen, sairaalapapin käynteihin 

ja saatuun kuntoutukseen. Vanhukset olivat tyytymättömiä henkilökunnan kiireeseen ja ilkeyteen, 

avunsaannin hitauteen, resurssien puutteeseen, tekemisen ja virikkeiden puutteeseen, kuntoutuksen 

ja ulospääsemisen vähäisyyteen ja vaippoihin. 

 

Laitisen (1992) pilottitutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pienellä otoksella omaisten 

osallistumista yli 75-vuotiaiden laitosasukkaiden hoitoon ja arvioida hoidon laatua. Mittari oli 

kaksiosainen, 18 yli 75-vuotiasta vanhusta haastateltiin ja seitsemälle omaiselle lähetettiin 

kyselylomake. Näiden kahden tutkimusjoukon vastauksia vertailtiin. Omaiset antoivat vanhuksille 

eniten emotionaalista tukea. Muita tärkeitä omaisten auttamisen muotoja olivat vanhusten 

kävelyttäminen, pukeutumisessa avustaminen sekä auttaminen sängystä ylös ja takaisin. Vanhukset 

arvioivat hoidon laadun paremmaksi kuin omaiset. Tutkimus osoitti, että omaisten osallistuminen 

vanhusten hoitoon oli hyvin vähäistä. Omaiset kaipasivat tietoa siitä, miten he voisivat enemmän 

osallistua vanhusten hoidon suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin. 

 

Laitisen (1993a) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mihin päivittäisiin toimintoihin omaiset 

osallistuivat hoitolaitoksissa ja miten paljon. 45 yli 75-vuotiasta vanhusta ja 147 omaista vastasivat 

kyselyyn. Tulosten mukaan omaiset avustivat potilaita laitoksissa erilaisissa päivittäisissä 

toiminnoissa, kuten syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä, ulkoilussa, kirjeiden 

kirjoittamisessa, lukemisessa, vuoteen sijaamisessa, hampaiden pesussa, liikkumisessa ja raha-

asioiden hoitamisessa. Eniten he antoivat kuitenkin emotionaalista tukea ja auttoivat vanhusta 

juomisessa, sängystä ylös nousemisessa ja sänkyyn menemisessä sekä istumisessa. Omaiset 

vierailivat hoitolaitoksissa usein, mutta osallistuminen vanhuksen hoitoon oli kuitenkin vähäistä.   

 

Laitisen ja Isolan (1996) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten henkilökunta voi edistää 

omaisten osallistumista vanhusten hoitoon ja mitkä tekijät edistävät ja mitkä ehkäisevät 

osallistumista. Avoimia kysymyksiä sisältävä kyselylomake lähetettiin 369 omaiselle, joiden 

laitoksessa hoidossa oleva omainen oli vähintään 75-vuotias. Aineisto analysoitiin sisällön 

analyysillä. Yli puolet vastanneista asui korkeintaan kymmenen kilometrin päässä hoitolaitoksesta. 

Vastausten mukaan toimiva yhteistyö omaisten ja henkilöstön välillä perustui tasa-arvoon ja 

luottamukseen. Omaiset toivoivat vanhuksen kohtaamiseen henkilökunnalta henkistä tukea, 
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rohkaisua ja tietoa siitä, minkälaisia mahdollisuuksia heillä oli osallistua vanhuksen hoitoon. He 

halusivat tietoa omaisen kunnosta, sairauksista ja mahdollisista hoidon rajoituksista. Omaisten 

hoitoon osallistumista edistäviä tekijöitä olivat hyvä terveydentila, halu ja kiinnostus omaisen 

hoitoon. Henkilökunnan taidot, empatiakyky ja ystävällisyys mainittiin edistävinä asioina. 

Vanhuksen, omaisen ja henkilökunnan välinen kommunikointi, riittävä henkilökunnan määrä ja 

omahoitajajärjestelmä edistivät myös omaisen osallistumista ja aktiivisuutta. Yksityisyyden 

kunnioittamisella, vähäisellä byrokratialla, joustavilla vierailuajoilla ja lyhyillä välimatkoilla oli 

myös merkitystä omaisille. Hoitoon osallistumista ehkäisivät huono terveydentila ja vanhuksen ja 

omaisen asenteet sekä haluttomuus osallistua hoitoon. Henkilökunnan asenne ja vähäinen 

yhteydenpito henkilökunnan kanssa vähensivät omaisten osallistumista. Tartuntataudeilla, omaisten 

ajan puutteella ja velvollisuuksilla sekä huonoilla kulkuyhteyksillä oli myös merkitystä omaisten 

mielestä. Omaiset toivoivat omaisryhmiä, yhteistä hoidon suunnittelua henkilökunnan kanssa sekä 

virkistysmahdollisuuksien lisäämistä.    

 

Lehtosen (2005) tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata omaisten näkökulmasta, miten yhteistyö 

toteutuu vanhainkodissa omaisten ja henkilökunnan välillä, mitkä tekijät ovat yhteydessä yhteistyön 

toteutumiseen sekä miten yhteistyötä voisi edistää. Omaisille (n=192) jaettiin kyselylomakkeet. 

Määrällinen osuus analysoitiin SPSS –tilasto-ohjelmalla ja avoimet vastaukset analysoitiin sisällön 

analyysillä. Tutkimuksen mukaan yhteistyö vanhainkodin henkilöstön kanssa toteutui omaisten 

arvioimana melko hyvin. Vuorovaikutussuhteen, yhteisen suunnan ja yhteisen toiminnan arvioitiin 

toteutuvan erinomaisesti. Sen sijaan aktiivinen kommunikointi ja yhteinen asiantuntijuus eivät 

toteutuneet yhtä hyvin ja vain puolet omaisista koki, että vastuu asukkaan hoidosta ja asioista oli 

yhteinen henkilökunnan ja omaisten kesken. Yhteistyön onnistumiseen olivat yhteydessä 

henkilökunnan asenne yhteistyötä kohtaan, laitoksen ilmapiiri, omaisen oma asenne yhteistyötä 

kohtaan, omahoitajan esittely, hoitoneuvotteluihin osallistuminen sekä se, että henkilökunnalla oli 

aikaa keskustella omaisten kanssa. Omaiset kaipasivat tehokkuutta tiedostukseen, aktiivisuutta 

kommunikointiin, yhteisiä neuvottelutilanteita henkilökunnan kanssa, lisää henkilöstöresursseja ja 

joustavuutta hoitopaikan valintaan. Henkilökunnan ja omaisten välisessä yhteistyössä oli 

kehitettävää erityisesti kommunikoinnin ja yhteisen asiantuntijuuden osalta. Avainasemassa oli 

kuitenkin henkilökunnan asennoituminen ja toiminta yhteistyön edistämiseksi.  

 

Kejon (2003) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 

vanhusten omaisten näkemyksiä laitoshoidosta. Tutkimuksessa selvitettiin, keitä ovat 

laitoshoitovanhusten ensisijaiset omaiset, mitä he korostivat hoidon laatutekijöinä laitoshoidossa ja 
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miten omaisen sosiaaliset taustatekijät olivat yhteydessä hoidon laadun arviointiin. Kyselylomake 

lähetettiin noin 1200:lle omaiselle. Palautuneista lomakkeista 758 hyväksyttiin tutkimusaineistoksi. 

Tutkimusaineisto käsitti kahden avokysymyksen vastaukset. Aineisto analysoitiin sisällön 

analyysillä ja tilastollisia menetelmiä käyttäen. Tulosten mukaan naiset, nuorimmat vastaajat ja 

tyttäret antoivat selvästi enemmän sekä positiivista että negatiivista palautetta kuin miehet, 

vanhemmat vastaajat ja muut omaiset. Eniten positiivista palautetta yksittäisistä asioista saivat hoito 

ja huolenpito, laitoksen ilmapiiri ja henkilökunnan sosiaaliset taidot ja turvallisuus. Negatiivista 

palautetta saivat henkilökunnan määrä, juttuseuran puute sekä inhimillinen kanssakäyminen ja 

viriketoiminta. 

 

2.4 Hoito- ja palvelusuunnitelma hoidon perustana 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään yksilöllisesti vanhainkodin asukkaan hoidon ja 

palveluiden tarve. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 velvoittaa, että 

sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava 

suunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Sosiaalihuoltoa 

toteutettaessa asiakkaan toivomukset ja mielipide täytyy ottaa huomioon. Asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava ja hänelle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

Keipilän (2008, 37) tutkimuksessa haastateltavilta vanhuksilta kysyttiin, onko heille tehty hoito- ja 

palvelusuunnitelmaa ja ovatko he olleet mukana suunnitelman teossa. Kahdeksasta haastateltavasta 

neljä koki asian aivan vieraaksi. He eivät tienneet hoito- ja palvelusuunnitelmasta mitään. 

Ainoastaan yksi haastateltavista muisti olleensa mukana hoito- ja palvelusuunnitelman teossa. Yksi 

vanhus kertoi olleensa sairaalassa mukana hoitoneuvottelussa, jossa oli ollut paljon ihmisiä paikalla. 

Kaikki haastateltavat kokivat kuitenkin, että he saivat ne palvelut, joita kokivat tarvitsevansa. 

Vanhuksille annettu informaatio ei ollut riittävää, koska he eivät ymmärtäneet suunnitelman 

merkitystä. 

 

Muun muassa Ala-Nikkolan (2003), Klemolan (2006) ja Urosen (2011) tutkimuksissa oli 

mainintoja siitä, etteivät vanhukset ja omaiset olleet ymmärtäneet hoito- ja palvelusuunnitelman 

merkitystä keskeisenä hoidon suunnittelun, totuttamisen ja arvioinnin välineenä tai sitten he eivät 

olleet päässeet mukaan päätöksentekoon. Esimerkiksi Urosen (2011) tutkimuksessa hoito- ja 

palvelusuunnitelmaneuvottelut eivät toteutuneet juuri lainkaan.  Hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma 
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tukisi sekä vanhusta että omaista uudessa, hämmentävässä elämäntilanteessa, kun he siirtyvät 

kotihoidosta pitkäaikaiseen laitoshoitoon vanhainkotiin. 

 

2.5 Sosiaalityön rooli vanhainkodissa 

 

Tutkimuksen kohteena olevalla vanhainkodilla tarkoitetaan ikääntyneiden laitoshoitoa 

sosiaalitoimessa. Vanhainkodissa työskenteli useita sosiaalityöntekijöitä. Vanhainkodin 

työntekijöiden tulee noudattaa sosiaalialan ammattieettisiä periaatteita, jotka perustuvat asiakkaan 

ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen, itsenäisyyteen ja elämänhallintaan, syrjäytymisen 

ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen, syrjinnän ja väkivallan vastustamiseen, 

itsemääräämisoikeuteen sekä yksityisyyteen. Työntekijän on arvostettava vanhusten itsenäisyyttä ja 

elämänhallintaa, huolehdittava heikommassa asemassa olevan oikeuksien toteutumisesta ja 

edistettävä vanhuksen kykyä itsenäiseen elämään ja täysivaltaisuuteen. Itsemääräämisoikeus 

eettisenä periaatteena tarkoittaa sitä, että työntekijä toimii yhteistyössä vanhuksen kanssa, edistää 

hänen valinnan mahdollisuuksiaan ja varmistaa, että vanhusta kuullaan. (Sosiaalialan ammattilaisen 

eettiset ohjeet 2005, 7-16.) 

 

Sosiaalityön keskeinen tavoite on yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksen lisääminen ja asiakkaan 

ongelmanratkaisutaitojen parantaminen. Sosiaalityön orientaatio, työmenetelmät ja kohteet ovat 

vaihdelleet eri aikakausina. Vanhussosiaalityötä ei ole Suomessa haluttu nähdä omana 

erityiskysymyksenään, vaikka ikärakenteen muutokset nostavat vanhusten kysymykset keskeisiksi 

haasteiksi. Gerontologisesta sosiaalityöstä on puhuttu 1980-luvulta alkaen, mutta erityiseen 

keskusteluun käsite nousi 1990-luvulla. Professori Simo Koskista voidaan pitää gerontologisen 

sosiaalityön kehittäjänä Suomessa. Gero -hankkeessa luodun määritelmän mukaan gerontologisen 

sosiaalityön tavoitteena on vahvistaa vanhusten toimintakykyä, hyvinvointia, elinympäristöä, 

sosiaalisia olosuhteita ja yhteisöjen toimivuutta. Gerontologinen sosiaalityö on luonteeltaan 

elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeutta tukevaa muutostyötä. Vanhusten kanssa työskentely vaatii 

monia käytännön taitoja, mutta keskeistä on kyky arvioida elämäntilannetta ja palvelujen tarvetta 

kokonaisvaltaisesti. Palvelujen koordinointi on tärkeä osa vanhussosiaalityötä ja palveluohjaus 

voidaan nähdä yhtenä vanhussosiaalityön menetelmänä. Laitokseen menovaihe on sellainen 

siirtymävaihe, jossa omaisten ja palvelujärjestelmän kohtaaminen on erityisen tärkeä. (Ala-Nikkola 

2003, 95; Liikanen 2008, 10-17; Ylinen 2008, 20-44.) 
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Järnströmin (2011, 34) tutkimuksen mukaan geriatrisissa sairaaloissa työskentelevien 

sosiaalityöntekijöiden painopiste oli asiakastyössä, joka sisälsi vanhuksen sosiaalisen tilanteen 

selvittelemistä, tukimuotojen järjestämistä, sosiaaliturvaetuuksien varmistamista, psykososiaalisen 

tuen antamista, kuntoutukseen liittyviä selvityksiä ja palveluita, sosiaalisten tukiverkkojen 

rakentamista sekä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tarkoituksena oli tukea 

arjessa selviytymistä ja auttaa sosiaalista suoriutumista. Työn peruslähtökohtana oli 

kokonaisvaltainen näkemys vanhuksen sairauden ja sosiaalisten tekijöiden yhteyksistä. 

 

Urosen (2011) haastattelututkimuksen tarkoituksena oli selvittää omaisyhteistyön rakentumista 

dementiakodeissa omaisen näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin, miten yhteistyötä voisi kehittää ja 

millaista tukea omaiset odottavat dementiakodin henkilökunnalta. Seitsemän omaista haastateltiin. 

Analyysimenetelmänä käytettiin sisällön analyysiä. Tulosten mukaan omaisyhteistyötä rakennettiin 

omaisen näkökulmasta omahoitajuudella, säännöllisillä hoito- ja palvelusuunnitelmaneuvotteluilla, 

riittävällä tiedolla asukkaiden hoitoon liittyvistä asioista ja avoimuudella. Dementiakotiin 

muuttamisen vaihe oli tärkeä hetki yhteistyön rakentumiselle. Omaiset tarvitsivat kuuntelijaa ja 

tukea syyllisyyden ja luopumisen tuskan käsittelyssä. Palveluneuvonnan ja sosiaalityön merkitys 

korostui ennen palveluasuntoon muuttamista, muuttovaiheessa ja erilaisissa muutostilanteissa.  

 

 

2.6 Turvallisuus vanhainkodissa 

 

 

Turvallisuus on tunne, jonka jokainen ihminen kokee yksilöllisesti. Asunnon eli tässä tapauksessa 

vanhainkodin turvallisuus on yksi tekijä. Turvallisuuteen vaikuttavat myös kohtelu ja varmuus siitä, 

että apua saa aina tarvittaessa. Ikääntyneillä avun saanti korostuu, koska he eivät itse pysty 

tekemään kaikkia asioita. Esimerkiksi kaatuessaan he eivät välttämättä pääse ylös ilman 

henkilökunnan apua. Turvattomuutta luova tekijä on myös se, jos apua joutuu odottamaan pitkään. 

Turvallisuuden tunne on yhteydessä siihen, miten tyytyväisiä he ovat vanhainkodissa saamaansa 

hoitoon ja palveluun. Vanhuksen muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin, turvallisuus yleensä 

lisääntyy, koska apua on saatavissa vuorokauden ympäri.  

 

Kilven (2010) tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä vanhusten narratiivisten haastattelujen (n=9) 

avulla vastausta siihen, miltä vanhuksista tuntui jättää kotinsa vanhainkotiin siirryttäessä ja pystyikö 

vanhainkoti mahdollistamaan vanhukselle hyvän vanhuuden. Tutkielman analyysissä 

haastatteluaineistosta muodostettiin viisi aineistoa kuvaavaa tyyppitarinaa, joita edelleen 

jäsennettiin aineistosta ja teoriasta esiin nousevien teemojen avulla. Tulokset todistivat, että oman 
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kodin jättäminen voi olla vanhukselle erittäin raskas kokemus varsinkin, jos se tapahtui vasten omaa 

tahtoa. Vanhus voi kokea siitä katkeruutta ja vihaa. Oman kodin ikävä kuitenkin haalistui ajan 

kuluessa ja vanhus pystyi kokemaan myös vanhainkodin kodikseen. Vanhainkodissa yli viisi vuotta 

eläneet vanhukset olivat sopeutuneet laitoksen normeihin ja kulttuuriin ja he kokivat saavansa 

päättää omasta elämästään. Vanhukselle elämä oli hyvää, vaikka vanhainkodissa asumattoman 

näkökulmasta hänen elämän hallintansa saattoi olla supistunut. Hyvää vanhuutta vanhainkodissa 

tuottivat ennen kaikkea oman elämän rajallisuuden hyväksyminen, elämän jatkuvuuden näkeminen 

nuoremmissa sukupolvissa sekä vanhuksen itsensä kokema hyvä psyykkinen terveys ja hengellinen 

tasapaino.  

 

Liponkosken & Routasalon (2001) haastattelututkimuksen tarkoituksena oli selvittää iäkkäiden 

kuntoutuspotilaiden saamaa emotionaalista tukea sairaalahoidon aikana ja tuen antajien verkostoa. 

Tutkimukseen osallistui 30 kuntoutusvaiheessa olevaa yli 70-vuotiasta potilasta. Tutkimusaineisto 

analysoitiin sisällön analyysillä. Tutkimuksen mukaan vanhukset kokivat saavansa kunnioitusta, 

jolloin he tunsivat itsensä arvokkaiksi ja arvostetuiksi. Arvostus oli havaittavissa tai vaistottavissa. 

Vanhukset kertoivat saavansa paljon apua uskosta, joten sairaalapastori oli tärkeä tukihenkilö heille. 

Monet vanhukset kaipasivat lisää keskusteluja muidenkin työntekijöiden kuin sairaalapastorin 

kanssa. Emotionaalinen tuki määriteltiin tutkimuksessa kannustuksen, arvostuksen ja tunteiden 

ilmaisuksi. Emotionaalisen tuen antamiseen tarvitaan kommunikointikykyä ja toimivaa 

vuorovaikutussuhdetta ja sen käyttämisen aste vaihtelee elämän tilanteiden mukaan. Vanhukset 

kokivat saavansa emotionaalisesta tuesta lisää yritteliäisyyttä ja omatoimisuutta, mikä vaikutti 

myönteisesti heidän hyvinvointiinsa. Vahvat sosiaaliset suhteet omaisiin, ystäviin ja lähiverkostoon 

paransivat iäkkäiden ihmisten elämänlaatua. Laitoshoidossa pitkään olleet vanhukset kokivat 

hoitajilta saadun tuen vieraan antamaksi. Henkilökunnan on hyvä tiedostaa ja ymmärtää 

emotionaalisen tuen suuri vaikutus käytännön toiminnassa. Kun hoitaja sanoo rohkaisevan lauseen, 

koskettaa kannustavasti tai vain hymyilee, on sillä suuri merkitys potilaan mielialaan, yrittämiseen 

ja toimintaan. Sosiaalisen verkoston puuttuminen ja puuttumisen tunnistaminen on haaste laitoksen 

henkilökunnalle, koska yksinäiset vanhukset tarvitsevat huomattavasti enemmän henkistä tukea 

kuin perheelliset tai muuten laajan tukiverkoston omaavat vanhukset. 

 

Muurisen ym. (2001) tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata asukkaiden tyytyväisyyttä hoitoonsa 

tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaalaosastoilla 

Helsingissä. 629 asukasta haastateltiin. Työryhmä kehitti mittarin tätä tutkimusta varten. Mittarissa 

oli 86 kysymystä, joista 81 oli strukturoituja ja viisi avoimia. Aineiston analysointi tehtiin SPSS –
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ohjelmalla. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki asukkaat (93 %) pitivät henkilökuntaa luotettavina.  

Kaksi kolmasosaa vastaajista oli tyytyväisiä ajanvietetoiminnan riittävyyteen ja piti mahdollisuutta 

hoitaa omia asioita laitoksen ulkopuolella helppona. Lähes kaikki (90 %) olivat saaneet osallistua 

halutessaan hengellisiin tilaisuuksiin. Suurin osa asukkaista sai riittävästi lukea tai kuulla luettuna 

kirjoja ja lehtiä (83 %) sekä katsella ja kuunnella televisiota (96 %). Asukkaiden fyysisistä tarpeista 

huolehtiminen onnistui pääasiassa hyvin. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen kannustaminen ja 

ajanvietetoimintaan ohjaaminen vaativat vielä kehittämistä. Asukkaiden hoidon laadusta antamien 

arvosanojen keskiarvo oli 8,5. 

 

Teeren, Välimäen ja Katajiston (1998) tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata omaisten (n=90) 

käsityksiä dementoituneiden asukkaiden oikeuksien toteutumisesta laitoshoidossa. Aineisto 

kerättiin kyselylomakkeella dementoituneiden potilaiden omaisilta sairaalassa ja vanhainkodissa. 

Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisesti ja sisällön analyysillä. Oikeuksien toteutumista 

käsiteltiin oikeutena hyvään hoitoon ja kohteluun, tiedonsaantiin sekä itsemääräämisoikeuteen. 

Dementoituneen henkilön tahdon selvittäminen ja yksilöllinen tunteminen olivat perusedellytyksiä 

hänen oikeuksiensa toteutumisen kannalta.  Tämä toteutui parhaiten, kun henkilökunta ja asiakkaan 

omaiset olivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. 

 

Omaisten mielestä oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun toteutui melko hyvin. Osa omaisista oli 

kuitenkin sitä mieltä, että heiltä ei oltu tiedusteltu läheisensä elämäntapoja ja tottumuksia eikä heitä 

oltu kannustettu osallistumaan läheisensä hoitoon. Tiedonsaantioikeus toteutui omaisten mielestä 

melko hyvin. Omaiset olivat saaneet läheistä koskevaa tietoa ymmärrettävällä tavalla. Noin puolet 

vastaajista oli saanut riittävästi tietoa läheisensä lääkityksestä, yleisestä terveydentilasta sekä 

sairauden mahdollisista vaikutuksista potilaan käytökseen. Omaisten itse oli oltava aloitteellisia ja 

aktiivisia, jotta hoitohenkilökunta antaisi heille asukasta koskevia tietoja. Itsemääräämisoikeus oli 

toteutunut omaisten mielestä melko hyvin. Lähes kaikkien mielestä yhteistyö henkilökunnan kanssa 

oli sujuvaa ja he olivat saaneet osallistua hoitoon. Henkilökunta oli kuitenkin tehnyt hoitoon 

liittyviä päätöksiä omaisen puolesta, eikä omaisen kanssa oltu aina neuvoteltu eri 

hoitopaikkavaihtoehdoista tai hoitoajan pituudesta. Omaisista lähes puolet ei ollut osallistunut 

hoidon suunnitteluun eikä puolelta oltu selvitetty dementoituneen omaisensa toiveita. Suurin osa 

omaisista oli sitä mieltä, että oli parempi, kun hoitohenkilökunta teki hoitoa koskevat päätökset. 

(Teeri, Välimäki & Katajisto 1998.) 
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Åstedt-Kurjen, Lehden, Paunosen ja Paavilaisen (1999) tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, miten 

neurologisesti sairastuneen sairaalapotilaan omaiset kokivat sairaalassa olon ja miten halukkaita he 

olivat osallistumaan potilaan hoitoon. Neurologiset sairaudet ovat usein vakavia ja pitkäkestoisia 

sairauksia, joilla on väistämättä vaikutusta koko perheen hyvinvointiin ja jokapäiväiseen elämään. 

Kysely, jossa oli kolme avointa kysymystä, lähetettiin 70 omaiselle. Yli puolet vastaajista oli 

puolisoita. Tässä on analysoitu kolme avointa kysymystä sisällön analyysillä. Sairaalassa oloon 

liittyi useita negatiivisia tunteita, kuten huoli, pelko, shokki ja masennus. Siihen liittyi myös 

neutraaleja ja positiivisia tunteita, kuten hyväksyminen, helpotus ja luottamus avun saantiin. 

Emotionaaliset asiat korostuivat omaisten vastauksissa. Puolisoilla korostuivat yksinäisyyden, pelon 

ja kaipuun tunteet. Sairaalassa vierailut antoivat rytmiä omaisten päivään. Omaiset auttoivat 

potilasta sairaalassa muun muassa osallistumalla hänen hoitoonsa ja viemällä heitä kahvioon ja 

kuntoutustiloihin. Omaiset kertoivat antavansa potilaalle vain vähän emotionaalista tukea.  

 

2.7 Laitosasumiseen liittyviä ikäviä puolia 

 

Vanhainkodeissa on vaihteleva määrä vanhuksia hoidossa eri tyyppisillä osastoilla. Vanhusten 

kunto vaihtelee paljon, koska he ovat tulleet hoitoonkin eri syistä. Suurella osalla vanhuksista on 

vaikeuksia fyysisissä toiminnoissa, mutta vanhainkotiin tullaan myös psyykkisillä tai sosiaalisilla 

perusteilla. Tutkimusten mukaan vanhusten yleinen ongelma, yksinäisyys, ei välttämättä helpota 

laitoksessakaan. 

 

Parkkilan, Välimäen ja Routasalon (2000) tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata pitkäaikaisessa 

laitoshoidossa olevan iäkkään vanhuksen kokemuksia yksinäisyydestä hoitoympäristössä. Aineisto 

kerättiin haastattelemalla 16 pitkäaikaispotilasta, jotka olivat kokeneet yksinäisyyttä. Aineisto 

analysoitiin sisällön analyysillä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan iäkkään vanhuksen 

yksinäisyys oli yksilöllinen kokemus, jonka ilmenemismuodot vaihtelivat. Fyysinen yksinäisyys oli 

luopumista vanhasta ja tutusta sekä hoitoympäristön vieraana kokemista. Sosiaalinen yksinäisyys 

oli läheisten ihmisten puutetta, yksin olemista ja toimettomuutta. Emotionaalinen yksinäisyys 

ilmeni pahana olona, ikävän tunteena ja elämän merkityksettömyyden kokemisena. Yksinäisyys oli 

pääasiassa kielteistä, vaikka mukana oli myös myönteisiä elementtejä. Hoitoympäristössä tärkeää 

oli kodikkuus, viihtyisyys, yksityisyyden mahdollistuminen, sosiaalisten suhteiden säilyminen sekä 

ajanviettomahdollisuuksien toteutuminen. Tärkeänä pidettiin myös kulttuuritaustan huomioimista ja 

toiveiden toteutumista. Yksinäisyyden tunne liittyi puuttuviin ympäröiviin ihmissuhteisiin, 

arvostuksen puuttumiseen ja tapaan, jolla tuli kohdelluksi hoitolaitoksessa. 
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Parviainen (2007) tutki vanhusten puhetapoja, kun he puhuivat yksinäisyydestä. Tavoitteena oli 

selvittää vanhusten yksinäisyydelle antamia merkityksiä. Tutkimus perustui 16 vanhuksen 

narratiivisteemalliseen haastatteluun. Analyysimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysiä. 

Tutkimustulosten mukaan sama vanhus voi puhua yksinäisyydestä monin eri tavoin. Vanhusten 

turvallisuuspuhe jakautui kolmeen puhetapaan: yksinäisyyteen vanhuuteen kuuluvana tosiasiana, 

yksinäisyyteen valintana ja yksinäisyyteen vapautena. Yksinäisyys ongelmallisena ilmiönä sisälsi 

puhetavat yksinäisyydestä sivuun jäämisenä, turvattomuutena ja psyykkisenä pahoinvointina. 

Perustelut paikantuivat vanhenemiseen liittyviin muutoksiin toimintakyvyssä ja sosiaalisissa 

suhteissa, kohtaloon, oikeuteen tehdä omia valintoja, oikeuteen ajatella itseään sekä muiden 

ihmisten ja yhteiskunnan suhtautumiseen. 

 

Vanhainkodissa tavoitteena on vanhuksen laadukas hoito. Kehittämistä löytyy aina, mutta 

valitettavasti myös kaltoinkohtelua esiintyy. Löysin yhden tuoreen tutkimuksen aiheesta. Sipiläisen, 

Kankkusen ja Kvistin (2011) haastattelututkimuksessa kuvattiin vanhainkotien hoitotyön johtajien 

(n=15) käsityksiä vanhusten kaltoinkohtelusta, sille altistavista tekijöistä ja sen ennaltaehkäisystä. 

Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Vanhusten kaltoinkohtelu ilmeni fyysisenä ja psyykkisenä 

kaltoinkohteluna, hoidon laiminlyöntinä, seksuaalisena ja taloudellisena hyväksikäyttönä sekä 

asukkaiden oikeuksien rikkomisena. Kaltoinkohtelua oli vaikea määritellä, eikä vanhainkodissa 

työskentelevällä henkilökunnalla ollut useinkaan siitä yhteistä näkemystä. Kaltoinkohteluun 

altistavat tekijät liittyivät henkilökuntaan, asukkaaseen ja organisaation tai yksikön toimintaan. 

Asukkaaseen liittyvät kaltoinkohtelulle altistavat tekijät jaoteltiin seuraavasti: asukkaan sairaus, 

käyttäytyminen, oma tahto, huomaamaton asukas ja asukkaan ongelmat. Liikuntakyvyttömät ja 

paljon hoitoa tarvitsevat asukkaat olivat suuremmassa riskissä joutua kaltoinkohdelluiksi samoin 

kuin muistisairaat tai psyykkisesti oirehtivat henkilöt. Ongelmat elämänhallinnassa, esimerkiksi 

päihteiden tai lääkkeiden liikakäyttö, altistivat asukkaita huonolle kohtelulle. Myös asukkaan 

haasteellisina tai hankalina koetut omaiset saattoivat vaikuttaa siihen, miten vanhusta kohdeltiin. 

Kaltoinkohtelua voidaan ennaltaehkäistä organisaatioissa järjestämällä siitä koulutusta ja sopimalla 

henkilökunnan kanssa, miten kaltoinkohtelutilanteessa toimitaan. Työyhteisöissä kaltoinkohtelua 

voidaan ehkäistä keskustelemalla pelisäännöistä, perehdyttämällä uutta henkilökuntaa ja 

kehittämällä työskentelytapoja, joissa suhde asiakkaaseen on entistä tasavertaisempi. Jokainen 

hoitotyötä tekevä voi ehkäistä kaltoinkohtelua tarkastelemalla omaa toimintaansa ja hankkimalla 

täydennyskoulutusta. 
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2.9 Hoidon laatu elämän loppuvaiheessa  

 

Tässä tutkimuksessa ei suoranaisesti tutkittu kuolevan potilaan hoitoa, mutta kuolema on koko ajan 

läsnä, kun puhutaan iäkkäiden vanhusten vanhainkotihoidosta. Vanhukset valmistautuvat omaan 

kuolemaansa, kun he menettävät kuoleman kautta läheisiä ihmisiään. Myös omaiset totuttelevat 

ajatukseen, että jonain päivänä äitiä tai isää ei enää ole.  Vanhainkodissa tavoitteena on, että hoito 

on laadukasta kuolemaan asti. Tässä ei puhuta välttämättä saattohoidosta, koska kuolema voi tulla 

nopeasti ja yllättäen myös vanhainkodissa. Kuoleman lähestyessä omaiset voivat tarvita erityistä 

tukea ja empatiaa henkilökunnalta.  

 

Raatikaisen, Miettisen ja Karpin (2001) tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, mikä oli hyvää ja 

mikä huonoa kuolevan potilaan hoitotyössä hänen omaistensa arvioimana ja miten omaisten 

mainitsemat asiat liittyivät potilaan oloon, hoitotoimintaan ja terveyspalveluihin. Kyselyyn vastasi 

139 omaista. Kolmeen avoimeen kysymykseen perustuva aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. 

Omaiset kuvasivat kuolevan potilaan hyvän olon turvallisuuden tunteena ja tyytyväisyytenä omaan 

hoitoon. Hyvää hoitotoimintaa oli omaisten lausumien mukaan potilaan perustarpeista 

huolehtiminen, kuuntelu ja keskustelu, empaattinen ja luottamuksellinen hoitosuhde, omaisten 

saama tieto sekä potilaan oman tahdon ja ihmisarvon kunnioittaminen. Terveyspalvelujen hyvinä 

piirteinä tulivat esille jatkuvat ja joustavat palvelut sekä hoitohenkilöstön ystävällisyys. Omaiset 

esittivät kuolevan potilaan huonon olon ilmenevän turvattomuutena ja tyydyttämättöminä 

perustarpeina. Potilaan persoonaton kohtelu ja omaisten riittämätön tiedonsaanti olivat heidän 

mukaan huonoa hoitotoimintaa. Terveyspalvelujen huono jatkuvuus, rutiininomainen työskentely 

sekä henkilöstön välinpitämätön asennoituminen ja riittämättömät taidot tulivat myös heidän 

kielteisissä lausumissaan esille.  

 

Alisen ja Åstedt-Kurjen (2001) haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää pitkäaikaisessa 

hoidossa olevien kuolevien vanhusten perheenjäsenten tuen tarvetta ja tapaa olla vanhuksen 

omaisena sairaalassa. Aineisto kerättiin kymmeneltä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleen kuolevan 

vanhuksen omaiselta. Analyysimenetelmänä oli sisällön analyysi. Tulosten mukaan kuolevien 

vanhusten perheenjäsenet tarvitsivat tiedollista ja emotionaalista tukea sekä heidän mukaan 

ottamistaan vanhuksen hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Perheenjäsenet eivät tuo 

tarvitsemiaan tuen muotoja suoraan ja selkeästi esille, vaan hoitohenkilökunnan on osattava tulkita 

heidän tapaansa toimia ja olla vanhuksen omaisena ja heille on osattava tarjota tukea eri tilanteissa. 

Hoitohenkilökunnan on pyrittävä olemaan aktiivinen osapuoli ja oltava kiinnostunut vanhuksen 
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perheenjäsenen mielipiteistä ja heitä askarruttavista asioista. Tutkimus tuotti perheenjäsenen 

kokemuksien kuvauksen, jossa esiin nousi kolme erilaista tapaa olla vanhuksen omaisena 

sairaalassa.  Yhteistyösuhteen vaatijoille oli ominaista aktiivisuus ja oma-aloitteinen toiminta. He 

tekivät paljon aloitteita vanhuksen hyvän hoidon takaamiseksi ja pyrkivät itse tuomaan esiin omia 

toiveitaan, ajatuksiaan ja ehdotuksiaan. Yhteistyösuhteen pyytäjille oli ominaista pyrkiä välillä 

toimimaan itsenäisesti ja välillä saamaan myös hoitohenkilökunta mukaan toimintaan. He 

havainnoivat paljon vanhuksen hoitoa ja tiesivät, mitä siinä milloinkin tapahtui, mutta eivät aina 

uskaltaneet tai jaksaneet puuttua siihen tai pyytää sen muuttamista. Yhteistyösuhteen tarvitsijat 

olivat kaikkein passiivisimpia ja vähimpään tyytyväisiä. Heidän tapanaan oli toimia kaikessa 

hiljaisuudessa vanhuksen hyväksi tuomatta omia tekemisiään ja osaamistaan esille. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen tekemisen kulkua suunnittelusta toteuttamiseen. Luvussa 

perehdytään tutkimuksen tarkoitukseen sekä aineiston keruuseen teemahaastattelulla. Lisäksi 

tarkastelen sisällön analyysiä aineiston analysoinnin menetelmänä. Kuvaan myös tutkimuksen 

tekemisen etenemistä. 

 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimus on alun perin hoitotieteellinen, mutta se on laajentunut myös sosiaaligerontologian alaan 

kuuluvaksi tutkimukseksi. Lähtökohtana hoitotieteelliseen näkökulmaan gerontologiaan on 

gerontologinen hoitotyö eli ikääntyvien ja vanhusten hoito. Hoitotieteessä, humanistisessa 

terveystieteessä, korostuu ymmärtävä ja kriittinen tiedon intressi. Tutkimuksessa arvostetaan 

osallistujien erilaisia näkökulmia. Tiedon tuottamisen keskeisiä piirteitä ovat osallistujien 

vastaukset ja heidän tulkintansa kyseisessä yhteydessä. Gerontologia on tieteenala, joka tutkii 

vanhenemista ja vanhuutta biologisena, psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä. Gerontologian 

tavoitteena on selvittää, millä tavalla ihminen muuttuu vanhetessaan, mitkä seikat vaikuttavat 

elämän pituuteen, millaisia vaikutuksia vanhenemisella on yksilöihin ja yhteisöihin ja miten 

ikääntymisen eri tekijöihin voitaisiin vaikuttaa. (Heikkinen 2003, 14; Janhonen & Nikkonen 2001, 

15.)  

 

Tutkimus käsittelee vanhainkotia vanhusten ympärivuorokautisena palveluna. Palvelua käsitellään 

rakenteen ja organisoinnin, sisällön ja lopputuloksen kannalta. Vanhukset ja omaiset arvioivat, onko 

palvelu eli vanhusten saama hoito, laadukasta heidän kannaltaan katsottuna. Tutkimuksessa 

selvitetään myös, onko vanhainkodin henkilökunnan ja omaisten välisellä yhteistyöllä vaikutusta 

hoidon laatuun. Omaisten hoitoon osallistuminen tarkoittaa, että omainen voi tai saa osallistua 

hoitoa koskevaan päätöksentekoon, hoidon toteuttamiseen tai arviointiin tai yksinkertaisesti olla 

yksi monista, joilta kysytään neuvoa tai mielipidettä jossain hoitoa koskevassa asiassa. (Brownlea 

1987). Omaisten henkilöstöltä saama tuki tarkoittaa tässä tutkimuksessa erityisesti sosiaalista ja 

emotionaalista tukea. Hoitohenkilöstön ja omaisten välinen sujuva vuorovaikutus on perusta 

omaisten saamalle tuelle. 

 

Vanhukset joutuvat tai pääsevät vanhainkotiin monista eri syistä. Jotkut vanhukset menevät 

vanhainkotiin omasta tahdostaan, koska he eivät enää selviydy yksin tai avun turvin kotioloissa. Jos 
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vanhus joutuu laitokseen vasten tahtoaan, häntä voi kohdata äkillinen elämänlaadun heikkeneminen. 

Olivatpa perusteet vanhainkotiin siirtymiseen vanhuksesta itsestään, omaisista tai viranomaisista 

lähteviä, jokaisella vanhuksella on edessä uudenlaiseen elinympäristöön sopeutuminen.  

 

Tutkimuskysymyksinä tässä tutkimuksessa ovat vanhusten kokema hoidon laatu vanhainkodissa ja 

henkilökunnan ja omaisten välisen yhteistyön vaikutus hoidon laatuun. Omaisten osallistuminen ja 

omaisyhteistyö ovat tärkeitä näkökulmia myös vanhusten kokemassa hoidon laadussa. Tutkimuksen 

tavoitteena on saada tietoa, jota voidaan hyödyntää vanhusten hoidossa ja omaisten kanssa 

tehtävässä yhteistyössä. Laadun arviointi auttaa ymmärtämään, millaisia asioita tulisi parantaa. 

Laadun hallinnan päämäärä on saavuttaa paras mahdollinen lopputulos sekä resurssien tehokas 

käyttö. 

 

3.2 Laadullinen tutkimus 

 

Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen tarkoituksena on käsitteellistää tutkittava ilmiö eli 

antaa kokemukselle merkitys. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa nostetaan näkyväksi 

ja tietoiseksi ne asiat, jotka tottumus on häivyttänyt huomaamattomiksi ja jotka ovat tulleet itsestään 

selviksi sekä annetaan näkyvyyttä koetuille asioille, joita ei ole ajateltu tietoisesti. 

Fenomenologisessa ja hermeneuttisessa tutkimuksessa keskeisiä käsitteitä ovat kokemus, merkitys 

ja yhteisöllisyys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34-35.) 

 

Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Hirsjärven, Remeksen ja Hurmeen (2002, 152) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa pyritään löytämään tai paljastamaan 

tosiasioita. Laadullista lähestymistapaa käyttävä tutkija pyrkii löytämään keräämästään aineistosta 

yleisiä yhtäläisyyksiä, luo alustavia ehdotuksia käsitteistä ja päätyy yleiseen käsitteen määrittelyyn 

(Janhonen & Nikkonen 2001, 15). Lähes kaikki laadulliset tutkimukset ovat tapaustutkimuksia. 

Niissä tutkitaan nykyajassa tapahtuvaa ilmiötä todellisessa elämäntilanteessa. (Eskola & Suoranta 

2000, 65.) Tämän tapaustutkimuksen kohteena oli suomalainen vanhainkoti vuonna 2001. 

 

Tutkimukseni perustana on sekä aineistolähtöisyys että teoriasidonnaisuus. Puhtaasta 

aineistolähtöisyydestä tutkimuksessa ei ole kyse, koska aineistolähtöisessä tutkimusotteessa ei 

aiemmilla havainnoilla ja tiedoilla pitäisi olla mitään merkitystä, vaan koko tutkimus perustuu 

kerättyyn aineistoon. Tällöin on luonnollisempaa nojautua teoriasidonnaiseen analyysiin, jossa 
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teoria toimii analyysin etenemisen apuna, kun aiempi tieto ohjaa jossakin määrin analyysin tekoa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 97-98.)  

 

3.3 Teemahaastattelun runko  

 

Hirsjärven ja Hurmeen (1988, 40-41) mukaan haastattelujen avulla pyritään keräämään sellainen 

aineisto, jonka pohjalta voidaan luotettavasti tehdä tutkittavaa ilmiötä koskevia päätelmiä. 

Suunnitteluvaiheessa tutkijan on kuitenkin päätettävä, millaisia päätelmiä hän aineistostaan aikoo 

tehdä. Tutkittavat ilmiöt ja niitä kuvaavat peruskäsitteet hahmottuvat perehdyttäessä teoriaan ja 

tutkimustietoon. Ilmiöiden pääluokkia kuvaavat nimitykset ovat samalla tutkimuksen teoreettisia 

peruskäsitteitä. 

 

Vanhusten kohdalla haastattelu antaa mahdollisuuden kasvokkaiseen vuorovaikutukseen ja se on 

menetelmänä joustava, koska haastattelijana voin tarvittaessa toistaa kysymyksen, oikaista 

mahdollisia väärinkäsityksiä, selventää tarkoittamaani asiaa sekä käydä keskustelua haastateltavien 

kanssa. Kysymykset voi esittää siinä järjestyksessä, kuin katsoo aiheelliseksi. Haastattelun etuna on 

myös se, että kysymysten ohella haastattelija voi tehdä havaintoja haastateltavasta, jolloin muistiin 

voi kirjata sen lisäksi mitä sanotaan myös sen, miten sanotaan. Omaisten kohdalla kysely olisi 

voinut olla myös mahdollinen aineiston keruumenetelmä, koska he olisivat pystyneet itse 

täyttämään kyselylomakkeen. Uskon, että haastattelu oli myös omaisille helpompi tapa osallistua 

tutkimukseen kuin kysely. Haastattelu tehtiin vain kerran ja se oli sen jälkeen ohi. Kyselyä voi 

joutua täyttämään monta kertaa ja se jää helposti palauttamatta. Osa omaisistakin oli iäkkäitä 

ihmisiä ja he olisivat todennäköisesti tarvinneet ohjausta kyselylomakkeen täyttämiseen. Uskon, 

että sain omaisilta monipuolisemman aineiston haastattelemalla. Hirsjärvi & Hurme 1988, 48; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 73) 

 

Huonokuntoisten vanhusten tutkiminen haastattelujen avulla on haasteellista. Haastattelijan on 

huomioitava vanhusten fyysiset ja kognitiiviset rajoitteet, kuten huonontunut kuulo tai muisti. 

Vanhukset suostuvat haastateltaviksi mielellään, koska heillä on aikaa siihen ja he kokevat 

haastateltavaksi pääsemisen arvokkaaksi asiaksi. Haastattelun tarkoituksen kertominen jo 

ensimmäisessä yhteydenotossa on tärkeää. Itse haastattelutilanteessa keskeiseksi muodostuvat 

aloitus- ja päättämisvaihe sekä oma ja haastateltavan jaksaminen. (Elo & Isola 2008, 215: Lumme-

Sandt, 2005, 127-134.)  
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Suunnittelin ja toteutin teemahaastattelut Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 67) mallin mukaisesti. 

Laadin teemahaastattelujen pohjaksi kahdeksan teemaa sisältävän haastattelurungon, joka perustui 

aikaisempiin tutkimuksiin vanhusten hoidosta ja omaisyhteistyöstä. Teemat jätettiin avoimiksi, 

joten kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuivat.  Sekä vanhusten että omaisten 

haastattelurunko jäsenneltiin Donabedianin (1969, 1833-1836) kehittämistoiminnan arviointimallin 

ja Raatikaisen (1995, 31-34) hoitotyön kehitysvaiheiden mukaisesti. Tutkimustehtävät, jotka ovat 

myös ilmiöiden pääluokkia, tulevat Donabedianin mallista. Tämän tutkimuksen ilmiöiden pääluokat 

ovat vanhainkotihoidon rakenne ja organisointi, vanhainkotihoidon sisältö ja vanhuksen/omaisen 

kokema hyvä olo.  

 

Kehittämistoiminnan arviointi sisältää rakenne-, prosessi- ja tulosarvioinnin. Rakenteella 

tarkoitetaan toiminnan edellytyksiä hoitotyössä. Palvelutekijöistä tarkastellaan kattavuutta, 

integroituneisuutta, jatkuvuutta ja suunnittelua. Tässä tutkimuksessa organisaatiotekijät koskevat 

omahoitajuutta, yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä vanhusten palveluita. Prosessiarviointi kohdistuu 

toimintaan, jolla tulos saadaan aikaan. Tässä tutkimuksessa siihen kuuluvat hoitosuhde sekä hoito- 

ja palvelusuunnitelma. Tuloksella tarkoitetaan tavoitteen saavuttamista hoitotyössä. Tässä 

tutkimuksessa tulosarviointi kohdistuu koettuun turvallisuuteen, tyytyväisyyteen ja elämänlaatuun 

vanhainkodissa. Oikea työn organisoituminen ja toiminta takaavat potilaille hyviä ja arvokkaita 

asioita, toisin sanoen hyvää hoitoa ja hyvää oloa. (Donabedian 1969, 1833-1836; Raatikainen 1991, 

28-30.) 

 

Olen testannut Donabedianin arviointimallia Raatikaisen hoitotyön kehitysvaiheiden mukaisesti 

aikaisemmassa tutkimuksessani, jossa tutkittiin hoidon jatkuvuutta kotihoidon yöpartiopalvelussa 

(Porre 2001).  
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TAULUKKO 1. Vanhusten teemahaastattelun runko 

 

TUTKIMUS- 

ONGELMA 

ILMIÖIDEN 

PÄÄLUOKAT 

TEEMA-ALUEET 

 Vanhainkotihoidon rakenne  

ja organisointi 

Omahoitajuus 

Yhteistyö ja tiedonkulku 

Palvelut 

 

Vanhusten kokema hoidon 

laatu vanhainkodissa  

 

Vanhainkotihoidon sisältö 

 

Hoitosuhde 

Hoito- ja palvelusuunnitelma 

 

 Vanhusten kokema hyvä olo 

 

Turvallisuus 

Tyytyväisyys/ 

tyytymättömyys 

Elämänlaatu 

 

TAULUKKO 2. Omaisten teemahaastattelun runko 

 

TUTKIMUS- 

ONGELMA 

ILMIÖIDEN 

PÄÄLUOKAT 

TEEMA-ALUEET 

 Vanhainkotihoidon rakenne  

ja organisointi 

Omahoitajuus 

Yhteistyö ja tiedonkulku 

Palvelut 

 

Henkilökunnan ja  

omaisten välisen 

yhteistyön vaikutus  

hoidon laatuun  

vanhainkodissa 

 

Vanhainkotihoidon sisältö 

 

 

Omaisen kokema hyvä olo 

 

Hoitosuhde 

Hoito- ja palvelusuunnitelma 

 

Turvallisuus 

Tyytyväisyys/ 

Tyytymättömyys 

Elämänlaatu 

   

 

Teemahaastattelun kysymykset vanhuksille ja omaisille on esitetty liitteissä 1 ja 2. 

 

3.4 Aineiston hankkiminen 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (1988, 41-42) mukaan valittujen teemojen tulisi olla niin väljiä, että se 

moninainen rikkaus, joka tutkittavaan ilmiöön todellisuudessa sisältyy, mahdollisimman hyvin 

myös paljastuu. Puoliavoimen menetelmän etuna on, että kysymyksiä voi täsmentää ja syventää 

haastattelun aikana (Hirsjärvi & Hurme 1988, 90-91). Esihaastattelun tarkoituksena oli kokeilla 

haastattelurungon toimivuutta, aihepiirien järjestystä ja kysymysten muotoilua (Hirsjärvi & Hurme 
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1988, 57). Esihaastattelusta saamieni kokemusten perusteella tarkensin teemoja. Esihaastattelu 

osoitti myös, että haastateltaville esitettävät kysymykset täytyy muotoilla selkeiksi ja hyvin 

ymmärrettäviksi. Nauhoitin haastateltavien suostumuksella kaikki haastattelut. Haastattelujen 

tallentuminen nauhoille lisäsi mahdollisuuksiani keskittyä haastatteluihin.  

 

Tutkimus kohdistuu erään suuren kaupungin vanhainkodin asukkaisiin ja omaisiin. Kymmenelle 

vanhukselle ja kymmenelle omaiselle tehtiin teemahaastattelut joulukuussa 2001. Tähän 

tutkimukseen valittiin näistä viisi informatiivisinta vanhusten ja omaisten haastattelua. Näistä 

viidestä vanhuksesta kaksi oli lyhytaikaisasukkaita vanhainkotiosastoilta, kaksi pitkäaikaisasukasta 

vanhainkotiosastoilta ja yksi pitkäaikaisasukas hoivaosastolta. Toinen lyhytaikaisasukas oli 

kaatunut vanhainkotiosastolla ja joutunut tilapäiseen hoitoon sairaalaosastolle. Haastateltavien 

vanhusten valintakriteereitä oli, että he jaksoivat keskittyä haastatteluihin, muistivat asioita ja 

pystyivät ilmaisemaan itseään selkeästi. Iältään he olivat 75-92 –vuotiaita. Omaisista kaikki olivat 

vanhusten tyttäriä. Tässä tutkimuksessa omainen määritellään siten vanhuksen aikuiseksi lapseksi. 

Osastojen henkilökunta ehdotti, keitä vanhuksia voi kuntonsa puolesta haastatella. Henkilökunta 

antoi myös potentiaalisten omaisten yhteystietoja, joiden perusteella otin heihin yhteyttä ja sovin 

haastatteluajasta. Omaiset suostuivat mielellään haastateltaviksi, eikä kukaan kieltäytynyt 

haastattelupyynnöstä. Ennen varsinaisia haastatteluja tehtiin yksi esihaastattelu vanhukselle. 

Haastattelin ensin kaikki vanhukset ja sen jälkeen omaiset. Vanhusten kanssa täytyi sovitella 

haastatteluaikoja, koska esimerkiksi ruokailuajat määrittävät merkittävästi vanhainkodin arkea. Tein 

haastattelut joulun alla, jolloin vanhuksille oli järjestetty normaalia enemmän kaikenlaista ohjelmaa. 

Se vaikutti myös haastattelujen järjestämiseen. 

 

Haastateltavat suhtautuivat tutkimukseen ja haastatteluun myönteisesti. Osa haastateltavista tuntui 

alussa jännittävän haastattelutilannetta ja nauhuria. Vapaamuotoisen keskustelun avulla alkujännitys 

väheni. Haastattelujen mielenkiinnon lisäämiseksi ne aloitettiin laajoilla ja helpoilla kysymyksillä, 

joihin haastateltavat kokivat osaavansa vastata (Hirsjärvi & Hurme 1988, 87). Kirjoitin jokaisesta 

haastattelutilanteesta tutkimuspäiväkirjaa heti haastattelun jälkeen. Kirjasin subjektiiviset 

kokemukseni ja haastattelutilanteeseen liittyvät olosuhteet ja tunnelmat. Lisäksi käytin päiväkirjaa 

tutkimustulosten analysoinnin yhteydessä. 

 

Haastattelin vanhukset heidän omissa huoneissaan. Omaiset haastattelin vanhainkodin rauhallisissa 

tiloissa. Ennen haastattelua kerroin tutkimuksen aiheesta, tarkoituksesta, haastatteluaineiston 

käytöstä sekä osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja luottamuksellisuudesta. Haastateltavat antoivat 
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ennen haastattelua kirjallisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta ja haastattelun 

nauhoittamisesta. Haastattelujen kesto vaihteli puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. Omaisten 

haastattelut kestivät selvästi pidempään kuin vanhusten haastattelut. 

 

Haastattelua tiedonkeruumenetelmänä käytettäessä samoja henkilöitä joudutaan mahdollisesti 

haastattelemaan useita kertoja, jotta he vapautuvat kertomaan kokemuksistaan monipuolisesti. 

Teemahaastattelun avulla sain esille niitä asioita, joita vanhainkodin asukkaat ja omaiset pitivät 

tärkeinä. Osa vanhuksista oli kovin niukkasanaisia verrattuna omaisiin. Teema-alueet kuitenkin 

helpottivat haastattelujen etenemistä ja jäsensivät niitä. Haastateltavilla oli tilaisuus kertoa 

kysyttyjen asioiden lisäksi muitakin aiheeseen liittyviä ajatuksiaan ja näkemyksiään. Tässä 

tutkimuksessa haastattelin vanhainkodin asukkaat ja omaiset vain kerran. Tutkimuksen tarkoitus ja 

aineiston keruutapa vaikuttavat siihen, kuinka monta henkilöä tarvitaan. Jos tiedonkeruun kuluessa 

tapahtuu saturaatiota eli samat asiat toistuvat eri henkilöiden kuvauksissa, voidaan todeta, että 

tutkimuksessa on riittävästi tiedonantajia. Varmuus kategorioiden todellisesta kyllääntymisestä jää 

tutkijan arvioitavaksi, koska muiden on melko mahdotonta määritellä kriteerit aineiston 

kyllääntymiselle. Laadullisen haastattelujen tavoitteena on saada syvää tietoa vähästä. (Elo & Isola, 

2008, 219; Åstedt-Kurki & Nieminen 1997, 152-156; Tuomi & Sarajärvi 2009, 85-87.) 

 

3.5 Haastateltavien kuvaus 

 

Vanhusten omaisista yksi tytär kävi lähes päivittäin vanhainkodilla. Miesasukkaan tytär ja 

edesmenneen vaimon veljen poika kävivät kaksi tai kolme kertaa viikossa. Yhdellä vanhuksella ei 

ollut lähiomaisia. Hänellä oli kaksi siskoa, joista toinen kävi joskus katsomassa. Lisäksi hänellä oli 

pari ystävää, jotka kävivät katsomassa. Haastatelluista kaksi naisasukasta oli vanhainkodilla 

lyhytaikaisjaksolla. Heidän tyttärensä toimivat epävirallisina omaishoitajina, eivätkä he jakson 

aikana juurikaan käyneet katsomassa äitiään. Silloin, kun he kävivät, he pääasiassa ulkoilivat 

omaisensa kanssa. Toinen lyhytaikaisasukas kuitenkin toivoi, että tytär kävisi useammin 

katsomassa häntä. Tarkoituksena oli, että he saavat lomaa vanhuksen hoidosta. He pääasiassa 

soittivat puhelimella ja olivat sitä kautta yhteydessä äitiinsä. Kaksi pitkäaikaisasukasta kävi 

säännöllisesti kotilomilla tyttäriensä luona. Kotilomat olivat niin pitkiä, että he yöpyivät tyttäriensä 

luona. Yhdellä asukkaalla myös lapsenlapset vierailivat vanhainkodilla. 

 

Osastojen henkilökunta ehdotti haastateltaviksi sellaisia omaisia, jotka kävivät säännöllisesti 

tapaamassa läheistä vanhustaan. He myös asuivat lähiseudulla. Tärkeä omaisten vierailujen tiheyttä 
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määrittävä tekijä on maantieteellinen etäisyys ja siihen liittyvät aika- ja matkakustannukset 

(Laitinen-Junkkari & Rissanen 1999, 73). Haastatelluiksi valitut omaiset eivät olleet 

vanhushaastatteluissa mukana olleiden vanhusten läheisiä. Kaikkien haastateltujen omaisten 

läheinen vanhus oli vanhainkotiosastolla. Omaiset vierailivat vaihtelevasti vanhainkodilla. Kolme 

omaista oli jo itsekin eläkkeellä ja kaksi oli työssäkäyviä, joille oman elämän arkirutiinit ja 

velvollisuudet asettivat omat rajoitteensa. Yksi työssä käyvä tytär kävi vähintään joka toinen päivä. 

Yksi eläkkeellä oleva tytär kävi yleensä kerran viikossa, mutta kesäaikaan kahdesti viikossa. Yksi 

tytär kävi alkuvaiheessa kolmasti viikossa, mutta haastatteluhetkellä käynnit olivat harventuneet 

kahteen kertaan viikossa. Yksi tytär kävi yleensä kerran tai kahdesti viikossa, mutta kesäaikaan, kun 

hän on kesäasunnollaan, käynneissä saattoi olla kahden viikon taukoja. Toinen työssä käyvä tytär 

oli huolehtinut, että äidillä käy päivittäin joku ulkopuolinen vierailija. Hän oli muun muassa ostanut 

ulkoiluttajan Suomen punaiselta ristiltä kolme kertaa viikossa. Itse hän kävi mahdollisimman usein, 

mutta joskus oli pidempiä taukoja, koska hän vietti aikaa myös Yhdysvalloissa. Kotona ollessaan 

hän otti äidin kotiinsa joka toinen viikonloppu. Äiti tuli lauantaina ja sunnuntaina hän palasi 

takaisin vanhainkodille.  

 

Yhden omaisen äiti oli antanut hänet kolme kertaa kasvattilapseksi, mutta hakenut aina takaisin. 

Tytär ei ollut tästä kuitenkaan katkeroitunut, vaan kävi katsomassa äitiään säännöllisesti. Äidin 

neljästä lapsesta hän oli ainut, joka kävi katsomassa häntä. Kaikilla lapsilla oli eri isä. Äiti ei ole 

koskaan ollut tavallinen äiti tai isoäiti. Sen takia lapset ja lapsenlapset eivät halunneet olla 

tekemisissä vanhuksen kanssa. Tytär oli puhunut sisaruksilleen monia kertoja, että he antaisivat 

äidilleen anteeksi, mutta turhaan. Veli soitti puhelimella äidille, mutta hänkin oli käynyt vain kerran 

äidin luona. 

 

3.6 Aineiston analyysi 

 

Haastatteluaineiston käsittely eteni vaiheittain. Kirjoitin nauhoitetut haastattelut sana sanalta 

tekstiksi. Huomioin tekstissä tauot ja naurahdukset, mutta en huokauksia ja äänenpainoja. Numeroin 

litteroidut tekstit siten, että ääninauhalla ja siitä kirjoitetulla tekstillä oli sama numero tai kirjain. 

Vanhusten haastatteluissa käytin numeroita ja omaisten haastatteluissa kirjaimia. Kirjoitettua tekstiä 

tuli vanhusten haastatteluista 76 sivua ja omaisten haastatteluista 166 sivua. Tiedot kerättiin 

antamalla tutkimukseen osallistuvien kertoa omilla ilmaisutavoillaan tutkimuksen kohteena olevaan 

ilmiöön liittyvistä kokemuksistaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 140.) Laadullisessa tutkimuksessa 
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haasteena on aineiston rajaus, koska aineisto on loppumatonta. Ratkaisevaa ei ole aineiston koko ja 

siitä lasketut tunnusluvut, vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys. (Eskola & Suoranta 2000, 64, 67.) 

 

Kyngäksen ja Vanhasen (1999) mukaan sekä induktiivisen että deduktiivisen sisällön analyysin 

ensimmäinen vaihe on analyysiyksikön määrittäminen. Analyysiyksikön valintaa ohjaa 

tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Tavallisimmin käytetty analyysiyksikkö on yksi sana tai 

sanayhdistelmä, mutta se voi olla myös lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus. Analyysiyksikön 

valitsemisen jälkeen aineisto luetaan useita kertoja läpi ja samalla sille tehdään tutkimustehtävien 

mukaisia kysymyksiä. Aineistoon tutustumisen jälkeen analyysin etenemistä säätelee se, ohjaako 

analyysiä aineisto vai ennalta valitut kategoriat, käsitteet, teemat tai käsitejärjestelmä. Deduktiivista 

sisällön analyysiä voi ohjata teema, käsitekartta tai malli, joka perustuu aikaisempaan tietoon. 

Tämän aikaisemman tiedon varassa tehdään analyysirunko, johon sisällöllisesti etsitään sopivia 

asioita aineistosta. Analyysirunko voi tutkimuksen tarkoituksen mukaan olla väljä tai strukturoitu, 

mutta voidaan käyttää myös valmista analyysirunkoa. Väljän analyysirungon sisälle muodostetaan 

aineistosta kategorioita noudattaen induktiivisen sisällön analyysin periaatteita. Valmista 

analyysirunkoa käytettäessä voidaan aineistosta poimia ne asiat, jotka sopivat luokitusrunkoon tai 

siitä voidaan poimia myös niitä asioita, jotka eivät ole luokitusrungon mukaisia. Tällöin asioista, 

jotka eivät ole luokitusrungon mukaisia, voidaan muodostaa oma luokka induktiivisen sisällön 

analyysin periaatteiden mukaisesti. Valitsin tutkimuksen analyysitavaksi pääosiltaan deduktiivisen 

sisällön analyysin, koska tutkimusta tehdessäni käytin luokitusta, joka perustui aikaisempaan 

aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Ennen analyysin aloittamista päätin analysoida aineistosta ne 

asiat, jotka sopivat luokitusrunkoon. Analyysiyksikkönä olivat tekstin sanat ja lauseet. Koska 

analyysirunko oli väljä, muodostin aineistosta alakategorioita induktiivisen sisällön analyysin 

avulla. 

 

Induktiivinen analyysiprosessi muodostuu kolmesta peräkkäisestä vaiheesta, aineiston 

pelkistämisestä, ryhmittelystä ja abstrahoinnista. Aineiston pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että 

aineistosta koodataan ilmaisuja, jotka liittyvät tutkimustehtävään. Esimerkiksi sivun marginaaliin 

kerätään asiat, jotka löytyvät aineistosta vastaukseksi tutkimuskysymyksiin. Ilmaisut kirjataan 

mahdollisimman tarkkaan samoilla termeillä kuin teksti on aineistossa. Jälkikäteen ajateltuna olisin 

voinut jättää tekstisivuihin isommat marginaalit, jotta olisin mahtunut kirjaamaan niihin enemmän 

asioita. Pelkistetyt ilmaisut kerätään listoiksi. Tämä on kategorioiden muodostamisen ensimmäinen 

vaihe. Aineiston ryhmittely tarkoittaa sitä, että tutkija yhdistää pelkistetyistä asioista ne asiat, jotka 

näyttävät kuuluvan yhteen. Tarkoituksena on siis etsiä ilmaisujen erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. 
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Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistetään samaan kategoriaan ja annetaan kategorialle sen sisältöä 

hyvin kuvaava nimi. Aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen tarkoittaa sitä, että yläkäsitteiden 

avulla muodostetaan kuvaus tutkimuskohteesta. Samansisältöiset kategoriat yhdistetään toisiinsa ja 

niistä muodostetaan yläkategorioita. Yläkategorioille annetaan nimi, joka kuvaa hyvin sen sisältöä. 

Kategorioita muodostetaan niin kauan kuin se on sisällön kannalta mielekästä. Abstrahointi 

aloitetaan osittain jo ryhmittelyvaiheessa. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5-7; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 108-111) 

 

Aineiston analyysi on tehty käsin, koska tunsin aineiston perinpohjaisesti. Luin haastattelut läpi 

moneen otteeseen ja samalla alleviivasin teemoihin liittyviä ilmauksia eri väreillä. Aluksi sama 

ilmaus tuntui kuuluvan useaan eri teemaan. Analyysin edetessä selveni, mihin teemaan ilmaukset 

tarkalleen ottaen kuuluivat. Alleviivauksien jälkeen kirjoitin samaan teemaan kuuluvat ilmaukset 

erillisille papereille ja annoin jokaiselle ilmaukselle koodin, jotta ilmaukset löytyvät helpommin 

alkuperäisestä aineistosta. Erillisiltä papereilta samaan teemaan liittyviä ilmauksia oli helpompi 

pelkistää, luokitella ja abstrahoida. Analyysiprosessin aikana palasin useaan kertaan alkuperäiseen 

aineistoon. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4-11; Molander 1999, 33.) 

 

Koodausesimerkki: 

Haastateltava: ”Äiti kaatu ja häntä ei päästy, saatu ylös muuta, kun jollain nosturilla ja sitten, 

hänet vietiin kuvattavaksi ja sitten, hänet vietiin tonne sairaalaan ja mä olin silloin tulossa tänne ja 

menin äitin huoneeseen ja siellä oli kauhea vekotin siinä keskellä lattiaa ja äitiä ei missään. Mä 

aattelin, että kauheeta, äiti on kuollut, että mikä toi tommonen vehje on? Kun mä en ollut koskaan 

nähnyt semmosta nosturia.” (c/39) 

 

Edellä oleva haastateltavan lausuma pelkistettiin ilmaisulla: tiedonkulun puutteesta johtuva 

säikähdys. Tulkitsin haastateltavan puheesta ja muista ei kielellisistä viesteistä, että hän edellyttäisi 

henkilökunnalta parempaa tiedonkulkua, ettei tällaisia shokkitilanteita enää tulisi hänen kohdalleen. 

Tämä ilmaisu luokiteltiin yhdessä muiden samankaltaisten ilmaisujen kanssa alakategoriaan 

”Riittävän tiedon hyvä kulku”. Tämä alakategoria asettui puolestaan yläkategoriaan ”Yhteistyö ja 

tiedonkulku”. Se asettui kahden muun yläkategorian kanssa niitä yhdistävään kategoriaan eli 

pääluokkaan ”Vanhainkotihoidon rakenne ja organisointi”. Merkintä c/39 on koodi, jolla pystyin 

helposti palaamaan alkuperäiseen aineistoon. Kirjain c tarkoittaan omaishaastateltavan koodia ja 

numero 39 kertoo, miltä alkuperäisaineiston sivulta lausuma löytyy haastattelussa c.  

 



 30 

Koodausesimerkkejä alakategorian ”riittävän tiedon hyvä kulku” muista ajatuskokonaisuuksista: 

Haastateltava: ”Mulle soitettiin sinne yöllä kolmen aikaan, että mun äiti on viety 

sairaskotiosastolle. Mää lähdin muutama päivä sitten sinne Amerikkaan, se oli ihan pirtee, mä 

sanoin ja kauhistuin tietysti, kun ihan outo hoitaja soittaa, että mikä sille on tullut? Niin se on niin 

masentunut, että sille annettiin eilen ylimääräinen lääke ja äiti oli kysynyt illalla, että mikäs tää 

ylimääräinen lääke on? Mää itkin sitten siellä Jenkeissä. Mää olin ihan paniikissa, että miks taas, 

kun mä oon Amerikassa, niin tehdään tämmöinen? Ja ei puhuta mulle aikaisemmin…” (d/7) 

Pelkistetty ilmaus: avoin keskustelu ajoissa. 

Haastateltava: ”Mää olen vastaavalle hoitajallekin sanonu, että ei sille voi mitään, että äiti on 

semmonen, se luonne on semmonen, että pitäs äkkiä tapahtua. Että kyllä hän eilenkin sano, että 

hänen täyty hoitajaa soittaa, kun lattiaan oli joku lentäny ja hän ei tienny, mikä se on. Ja se olikin 

ollu semmonen ruokaservetti, semmonen joulusen punanen.” (a/8) Pelkistetty ilmaus: Omaisen 

tiedotus vanhuksesta henkilökunnalle. 

 

Tutkimuksen tuloksena raportoidaan analyysissä muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitekartta 

tai kategoriataulukko. Muodostin ilmiöiden pääluokista pääluokkia eli yhdistäviä kategorioita ja 

teemoista yläkategorioita. Alakategoriat nousivat aineistosta. Tuloksen luotettavuuden kannalta on 

tärkeää pystyä osoittamaan yhteys tulosten ja aineiston välillä. Muodostetuilla kategorioilla pitää 

olla yhteys aineistoon ja niiden pitää liittyä järkevästi luotuun käsitejärjestelmään. Kategorioiden 

muodostaminen on jatkuvaa vuoropuhelua aineiston ja muodostumassa olevien kategorioiden 

välillä. Tutkija on eettisesti vastuussa siitä, että tutkimustulokset vastaavat aineistoa. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999.) 

 

Tutkimuksen tulokset esitetään sekä sanallisesti että taulukoina. Vanhusten ja omaisten tuloksia on 

käsitelty samoissa kappaleissa. Niitä ei ole tarkoituksellisesti eritelty omiin kappaleisiin tai 

taulukoihin. Tekstistä ilmenee, onko tutkijan tekemä tulkinta lähtöisin vanhuksen vai omaisen 

vastauksista. Tutkimustulosten esittämisessä olen käyttänyt mallia, joka perustuu Molanderin 

(1999, 83, 85) väitöskirjatutkimukseen. Molander käyttää tutkimuksessaan kategoriakarttaa, jonka 

idea on sama kuin Kyngäksen ja Vanhasen (1999) sisällön analyysissä. Molanderin 

kategoriakarttojen yläkategoriat käsitellään yksi kerrallaan vasemmalta oikealle ja alakategoriat 

ylhäältä alas. Kyngäs ja Vanhanen ovat puolestaan abstrahoineet kategoriat horisontaalisesti 

etenevänä mallina. Tässä tutkimuksessa taulukoita on pääluokkien mukaan kolme. Taulukossa 

ylimpänä on kuvattu pääluokka. Sen alapuolella on vaakasuorasti kuvattu yläkategoriat, joita on 

kussakin pääluokassa kolme tai neljä. Yläkategorioiden alla olevat ilmaukset kuvaavat 
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alakategorioita, joiden määrä vaihtelee. Sanalliseen tulosten esittelyyn on valittu mukaan suoria 

lainauksia aineistosta, jotka konkretisoivat tuloksia. Niiden pohjalta lukija voi arvioida tutkimuksen 

luotettavuutta. Ne myös elävöittävät tutkimusraporttia. Suorat lainaukset, jotka on lukemisen 

helpottamiseksi kursivoitu, on sijoitettu samaan kappaleeseen, kuin niitä koskevat tulkinnat. 

 

3.7 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on tutkimuksen keskeinen tutkimusväline. Laadullisessa 

aineistossa analyysiä tehdään tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa. Tutkimuksen luotettavuutta 

arvioitaessa on tärkeää, miten hyvin tutkija on kyennyt kuvaamaan tutkimusprosessiaan eli miten 

hyvin tutkimus on rekonstruoitavissa. (Eskola & Suoranta 1998, 211-213.) Tässä tutkimuksessa 

olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessin kaikkia vaiheita siten, että lukijalla olisi mahdollisuus 

seurata ja arvioida ratkaisujani, tulkintojani ja päätelmiäni mahdollisimman hyvin. 

Tutkimustulosten uskottavuutta lisää se, että tutkija on riittävän pitkän aikaa tekemisissä tutkittavan 

ilmiön kanssa. Haasteena oli tutkimuksen pitkä kokonaiskesto.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa validiteetilla arvioidaan tutkimuskysymysten ja tutkimusaineiston 

vastaavuutta ja yhteyttä sekä tutkimusaineiston keräämistä ja edustavuutta (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001, 37; Nieminen 1997, 215-221). Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty varmistamaan 

aineiston huolellisella keruulla ja analyysillä siten, että tutkimus vastaisi vanhusten ja omaisten 

kuvauksia vanhainkodissa tehtävästä työstä ja omaisyhteistyöstä.   

 

Haastatteluteemat ja kysymykset muotoilin aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen. 

Tutkimushenkilöiden valinnassa käytin tarkoituksenmukaisuusperiaatetta, koska laadullisessa 

tutkimuksessa tutkittavien ei tarvitse edustaa perusjoukkoa. Haastateltaviksi valitsin vanhuksia ja 

omaisia, jotka olivat halukkaita ilmaisemaan käsityksiään tutkittavista asioista. Haastattelin 

vanhukset ja omaiset kerran vanhainkotiympäristössä. Haastatteluissa kysyin haastateltavilta heille 

tuttuja asioita ja vältin vaikeiden käsitteiden käyttöä, jotta keskustelu oli helpompaa. 

Keskusteluilmapiirissä pyrin mahdollisimman avoimeen kommunikointiin. Useampi haastattelu- ja 

tiedonkeruukerta olisi saattanut tuottaa lisää tietoa. Haastattelujen nauhoitus helpotti 

vuorovaikutusta haastateltavien kanssa. Molanderin (1999, 238) mukaan tutkijan persoona vaikuttaa 

haastattelutilanteeseen ja siihen, mitä tutkittavat haluavat itsestään kertoa, koska kyse on 

henkilökemiasta. Huolellisesti tehdyt tutkimuspäiväkirjamerkinnät palauttivat kymmenen vuotta 

sitten tehtyjä haastattelutilanteita mieleeni analyysiä tehdessäni. Ilman niitä tutkimuksen 



 32 

kirjoittaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. Analyysivaiheessa tarkastelin aineistoa 

kriittisesti, koska haastatteluissa oli käsitelty paljon asioita myös teemojen ulkopuolelta. 

 

Niemisen (1997, 215-221) mukaan laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla arvioidaan aineiston 

analyysin aikana tehtyjä koodauksia ja tulkintoja. Tutkimuksen alhainen reliabiliteetti vaikuttaa 

myös tutkimuksen validiteettiin heikentävästi. Tutkimusraportissa tutkijan tulkinta on hänen 

persoonallinen näkemyksensä tutkimusaineistosta, mukana ovat myös hänen tunteensa ja 

intuitionsa. Tulkintaa ei voi toistaa tai siirtää toiseen kontekstiin. Pyrin mahdollisimman rehelliseen 

ja objektiiviseen tutkimuksen tulkintaan yrittäen näin välttää omien ennakkokäsitysteni liiallista 

vaikutusta. Tarkoituksenani oli myös muodostaa johdonmukaisesti käsitteitä ja tehdä 

johtopäätöksiä. Käsitteiden muodostamisessa ja johtopäätösten teossa hyödynsin aikaisempia 

aiheeseen liittyviä tutkimuksia.  

 

Aineiston uskottavuudella tarkoitetaan sitä, miten totuus on muotoutunut tutkijan ja haastateltavien 

välillä. Tutkimuksen tekemistä helpotti se, että olin työskennellyt useassa eri vanhainkodissa 

hoitajana. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan käyttänyt havainnointia tutkimusmenetelmänä, vaikka 

tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio olisi ollutkin mahdollista. Aiemmasta asiaan 

perehtyneisyydestäni huolimatta en halunnut viestittää haastateltaville mitään omia odotuksiani 

keskustelujen sisällöstä, vaan pyrin antamaan heille vapauden puhua omista kokemuksistaan. 

Molanderin (1999, 239) mukaan tutkijan persoonallisuus, asenteet ja odotukset vaikuttavat jollakin 

tavalla haastateltavien käyttäytymiseen. Siinä mielessä tutkija ja hänen menetelmänsä ovat osa 

tutkimustulosta. Tulosten todeksi vahvistettavuus tarkoittaa, että tutkimustulosten on perustuttava 

aineistoon ja empiriaan eikä vain tutkijan käsityksiin. Tämän tutkimuksen vahvistettavuutta voivat 

parhaiten arvioida tutkimukseen osallistujat ja vanhainkodin asukkaita hoitava henkilökunta. 

Tällöin puhutaan niin sanotusta face-validiteetista. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 37; Leino-

Kilpi 1997, 225; Tuomi & Sarajärvi 2009, 71, 143.) 

 

Kun tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan siirrettävyyden näkökulmasta, pohditaan, millä tavoin 

tutkimustulokset ovat siirrettävissä toiseen vastaavanlaiseen ympäristöön tai tilanteeseen. 

Siirrettävyys riippuu siitä, kuinka samankaltainen toinen ympäristö ja tilanne ovat. Voidakseen 

arvioida siirrettävyyttä, lukijan on saatava riittävän hyvä kuva siitä, minkälaisessa ympäristössä 

tutkimus on tehty. Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneita vanhuksia ja omaisia kuvattiin 

taustatietojen avulla omassa luvussaan. Organisaatiota kuvattiin siten, että kysymys on erään suuren 

kaupungin vanhainkodista. Tämän perusteella lukija voi arvioida tulosten siirrettävyyttä toiseen 
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yksikköön. Samat haastattelut vanhuksille ja omaisille olisi voitu tehdä missä tahansa suomalaisessa 

vanhainkodissa. Kyseinen vanhainkoti valittiin, koska siellä haluttiin kehittää omaisyhteistyötä. 

Haastattelut tehtiin kehittämistyön taustaksi joulukuussa 2001. Haastattelujen analysointi tutkimusta 

varten tehtiin kuitenkin vasta vuonna 2011, koska aineistoa pystyi hyödyntämään sosiaalityön pro 

gradu –tutkielmassa. Asiasta sovittiin graduseminaarissa keväällä 2011. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

136-141.) 

 

Tulosten raportoinnin teki haasteelliseksi se, että vanhusten ja omaisten vastaukset yhdistettiin 

samoihin kappaleisiin. Omaisten vastaukset hallitsevat tulososuutta, koska he toivat laajemmin 

esille erilaisia näkökulmia ja olivat arvioissaan huomattavasti kriittisempiä kuin vanhukset. 

Vanhukset olivat melko tyytyväisiä elämäänsä vanhainkodissa. Kilven (2010, 75) mukaan 

vanhuksen viihtyminen vanhainkodissa saattaa olla harha, koska laitostunut vanhus on yleensä 

kaikkeen tyytyväinen eikä valita. Tutkijana olen sitä mieltä, että sain laajemman näkökulman 

vanhainkodin hoidon laatuun kysymällä sitä sekä vanhuksilta että omaisilta. Jos olisin haastatellut 

pelkkiä vanhuksia, näkökulma olisi ollut huomattavasti kapeampi. Kaikkein laajimman näkökulman 

olisin saanut, jos olisin haastatellut myös vanhainkodin moniammatillista henkilökuntaa. Se taas 

olisi vaatinut enemmän aikaa sekä aineiston hankintaan että sen analyysiin. Tyytymättömyyttä eri 

asioihin käsitellään myös muissa luvuissa kuin tyytyväisyys/tyytymättömyys. Omaiset olivat 

tyytymättömiä muun muassa huonoon tiedon kulkuun ja yksilöllisen hoidon toteutumattomuuteen. 

 

3.8 Eettiset kysymykset 

 

Kaupungin vanhusten palvelujen vastaava ylilääkäri myönsi tutkimusluvan vanhusten ja omaisten 

haastatteluille. Tämän jälkeen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tutkimuslupatoimikunta myönsi 

tutkimusluvan haastatteluille. Eettiset kysymykset liittyivät haastateltavien vapaaehtoiseen 

tutkimukseen osallistumiseen, haastateltavien anonymiteetin säilymiseen ja tutkimusaineiston 

luottamukselliseen käsittelyyn. Haastatteluun osallistuminen oli tutkittaville vapaaehtoista. 

Jokaiselta haastatteluun osallistuvalta henkilöltä pyydettiin kirjallinen lupa ja kaikille tutkimukseen 

osallistuville annettiin kirjallinen tiedote, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus. Kaikki kyselyistä ja 

haastatteluista saadut tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja huolehditaan tutkittavien 

anonymiteetin säilymisestä koko tutkimuksen ajan.  

 

Yksi vanhus oli haastatteluhetkellä kovin väsynyt. Hänet oli kaatumisen takia siirretty 

vanhainkotiosastolta sairaalaosastolle. Haastattelu saatiin kyllä tehtyä, mutta se ei ollut niin 
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informatiivinen kuin muuta haastattelut. Näin jälkikäteen ajateltuna sen haastattelun olisi voinut 

jättää tekemättä, jotta vanhus olisi saanut levätä senkin ajan. Henkilökunta oli kuitenkin sitä mieltä, 

että häntä voi haastatella. Haastatteluun osallistuminen vie vanhuksen voimavaroja ja hän joutuu 

pinnistelemään muistaakseen asioita.  

 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelu ei ollut kovin syvällinen, joten en keskustellut haastateltavien 

kanssa kovin arkaluonteisista tai tunneherkistä asioista. Haastateltavat päättivät itse, mitä asioita 

kertoivat ja miten paljon asioita toivat tutkijalle esiin. Ääninauhojen ja tutkimuspäiväkirjan 

merkinnät tein numero– tai kirjainkoodeilla tutkittavien anonymiteetin suojaamiseksi. 

Haastateltavien nimiä en käyttänyt tutkimusaineistossa missään vaiheessa. Tutkimustulosten 

yhteydessä olevat suorat lainaukset valitsin siten, ettei lainausten kertojien henkilöllisyys tule niistä 

ilmi. Anonymiteetin säilymiseksi mahdolliset murresanat poistettiin. Vanhainkodin työntekijät eivät 

joutuneet epäsuosiolliseen asemaan missään tutkimuksen vaiheessa. Haastateltavien tietosuojan 

säilymisen vuoksi aineisto on ollut ainoastaan omassa käytössäni ja olen sitoutunut hävittämään sen 

asianmukaisesti tutkimuksen valmistumisen jälkeen. (Vehviläinen-Julkunen 1997, 28-30.) 

 

Tehdessäni haastattelut olin työssä osastonhoitajana samassa vanhainkodissa. Olin siis työntekijän, 

toiminnan kehittäjän ja tutkijan roolissa. Eettisesti ei ole paras vaihtoehto tehdä tutkimusta omassa 

työyksikössä, koska tutkimuksen luotettavuus voi kärsiä. Tiedostin tämän asian ja olin 

haastatteluissa mahdollisimman objektiivinen. Vanhainkodissa on paljon osastoja, joten vain osa 

haastatteluista on tehty sellaisilla osastoilla, jotka kuuluivat vastuulleni. Tarkoituksena oli kehittää 

vanhainkodissa tehtävää omaisyhteistyötä, joka osaltaan helpottaa kaikkien työntekijöiden työtä 

vanhainkodissa. Aineiston keräämisestä on kulunut pitkä aika. Saattaa olla, että moni vanhus on 

ehtinyt jo kuolla ennen tutkimuksen valmistumista. Tiedän, että kymmenessä vuodessa kyseisien 

vanhainkodin henkilökuntamäärää on lisätty huomattavasti. Sen takia uskon, että moniin tässä 

tutkimuksessa esille tulleisiin epäkohtiin on pystytty vaikuttamaan ja hoidon laatua siten 

parantamaan. Haastatteluvuonna 2001 henkilökuntaa oli lisätty, mutta harva haastateltava oli 

kuitenkaan tietoinen parannuksista. Yhdellä osastolla iltahoitajien määrää oli lisätty kahdesta 

kolmeen ja osastolle oli saatu oma yöhoitaja. Vanhainkotiosastoille oli lisätty myös sairaanhoitajia 

siten, että monella osastolla oli oma sairaanhoitaja. Aikaisemmin sairaanhoitajalle kuului useampi, 

jopa 30 asukkaan, osasto. Aikaisemmin yhdelle yöhoitajalle oli kuulunut useampi osasto. Kaikissa 

palveluissa on parantamisen varaa, joten sen takia kehittämistyötä tehdään koko ajan tutkimuksen 

kohteena olevassa vanhainkodissa. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

4.1 Vanhainkotihoidon rakenne ja organisointi 

 

TAULUKKO 3. Vanhainkotihoidon rakenteen ja organisoinnin vaikutus hoidon laatuun 

 

VANHAINKOTIHOIDON RAKENNE JA ORGANISOINTI 

OMAHOITAJUUDEN 

TOTEUTUMINEN 

YHTEISTYÖ JA 

TIEDONKULKU 

PALVELUT 

 

 

Omahoitajajärjestelmän 

toimivuus 

 

Riittävän tiedon hyvä kulku 
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4.1.1 Omahoitajuuden toteutuminen 

 

Omahoitajajärjestelmän tarkoituksena on, että vanhukset huomioidaan yksilöinä 

kokonaisvaltaisesti. Taustalla on asukaslähtöisyyden ajatus, jossa vanhus on työskentelyn 

keskiössä. Vanhukset asuvat vanhainkodissa, jossa he eivät ole saamassa pelkästään sairaanhoitoa. 

Omahoitaja tutustuu paremmin omien potilaidensa historiaan, selvittää, mistä asioista asukas pitää 

ja mitä asioita hän pitää tärkeinä sekä toimii yhteistyössä vanhuksen omaisten ja muiden hoitoon 

osallistuvien kanssa. Työvuorossa ollessaan omahoitaja vastaa hoidon toteutuksesta ja palvelu- ja 

hoitosuunnitelman ajantasaistamisesta. Vanhuksen näkökulmasta yksilölliset palvelut ovat yleensä 

myös joutavia. 

 

Omahoitajajärjestelmän toimivuus 

 

Neljä vanhusta kertoi tietävänsä omahoitajan. ”se mun omahoitaja, joka nyt tuli niin se Sisko 

kuuluu meijän seurakuntaan, niin sillä on välitöntä huumoria” Yksi vanhus kuitenkin sanoi, ettei 

muista omahoitajansa nimeä. Toinen vanhus kertoi, ettei hänellä ole omahoitajaa, mutta hän 

kaipaisi sellaista. Yksi vanhus koki omahoitajansa liian ankaraksi, koska hän komensi vanhuksen 
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liikkeelle huimauksesta huolimatta. Seurauksena oli kaatuminen. Lyhytaikaisasukas toivoi, että 

jokaisella jaksolla olisi sama omahoitaja. Hänellä omahoitaja oli yleensä aina vaihtunut. Hjerppen 

(2008, 94) tutkimuksen mukaan omahoitajana esittäytymistä ei aina tapahdu. Yksilövastuisen 

hoitotyön toteuttaminen edellyttää kuitenkin yhteistyösuhteen ilmaisemista ääneen niin, että sekä 

vanhus että omahoitaja ovat tietoisia yhteistyösuhteen merkityksestä ja tarkoituksesta. 

 

Omaisista kaikki tiesivät vanhuksen omahoitajan. Kahden omaisen läheisellä vanhuksella 

omahoitaja oli vaihtunut useaan kertaan. Yksi omainen kertoi, että hänen äitinsä omahoitaja oli 

laitokseen tulovaiheessa sellainen, josta hän ei pitänyt. Hän kohteli äitiä sillä tavalla, jota tytär ei 

hyväksynyt. Haastatteluhetkellä hänen äidillään oli omahoitajana laitoshuoltaja, jolla ei ollut 

hoitoalan koulutusta. Tätä asiaa hän ei pitänyt hyvänä, mutta hän kuitenkin yritti kannustaa 

omahoitajaa tehtävässään. 

 

Potinkaran (2004, 48, 69) mukaan yhteistyön muodostumisen kannalta on tärkeää, että laitoksen 

henkilökunta jaksaa perehtyä asukkaaseen ja hänen omaisensa tilanteeseen tulovaiheesta alkaen. 

Laitoksen henkilökunnan ja omaisen välillä tulee vallita läheinen ja tuttavallinen suhde. Tässä 

tutkimuksessa omaisilla oli aivan päinvastaisia kokemuksia. ”…joka tekee rutiinilla sitä työtä, niin 

he niinku tavallaan oli puolustusasemissa, että he ei keskustellut mun kanssa samalta tasolta…” 

Omainen oli sitä mieltä, että rutiinilla töitä tekevät hoitajat eivät keskustelleet omaisten kanssa 

samalla tasolla. 

 

Useimmat vanhukset toivoivat, että omahoitaja ehtisi joskus pysähtyä juttelemaan tai lukemaan 

heille. Vanhukset eivät odottaneet, että hoitajalla olisi heille paljon aikaa, vaan pienikin hetki 

päivässä riittäisi. Usealla vanhuksella oli sellainen ajatus, että he vaivaavat työntekijöitä vain, jos on 

pakko. Tässä tutkimuksessa moni omainen kuitenkin kertoi, että vanhus oli aktiivisesti lähtenyt 

hakemaan apua, jos sitä ei kuulunut. ”…ja vähän liiankin hätänen siinä, kun joku huutaa apua 

käytävällä, niin hän menee sanoon siitä äkkiä…” Yksi vanhus oli kertonut tyttärelleen elävänsä 

vähintään 100-vuotiaaksi vanhainkodissa saamansa palvelun ja hoidon turvin. ”Kaikkien kanssa voi 

jutella ja kaikesta voi kysyä.” Yhden omaisen mielestä hoitajissa oli hyviä ja huonoja ja sillä asialla 

oli yleisesti vaikutusta osaston yhteishenkeen. ”osaston ilmapiiri riippuu siitä, keitä on 

työvuorossa” 

 

Liukkonen (1995, 358-370) löysi tutkimuksessaan viisi asiakasryhmää vanhainkodin asukkaista. 

Hengellisen vakaumuksen omaavilla vanhuksilla päivään kuuluivat merkittävänä osana hartauksien 
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kuunteleminen ja hengellisen kirjallisuuden lukeminen. Psykiatrisen taustan omaavat vanhukset 

viihtyivät vanhainkodissa ja heidän päivänsä sisältö oli osaston päiväohjelman mukaista. Olostuneet 

elivät vanhainkodissa omaa elämäänsä. He olivat tyytyväisiä riittävästä tiedosta sekä yhteistyöstä 

henkilökunnan ja omaisten kanssa. Alistuneet olivat kiitollisia ja kuuliaisia. Välinpitämättömät 

toimivat ohjeiden mukaan ja viettivät suuren osan ajastaan sängyssään. Omahoitajien haasteena on 

tunnistaa nämä erilaiset vanhusryhmät, jotta he pystyvät antamaan heille yksilöllistä ja tarpeista 

lähtevää hoitoa ja palvelua vanhainkodissa. 

 

Lehtosen (2005, 73) mukaan henkilökunnan tulisi ottaa nykyistä aktiivisempi rooli, kun he toimivat 

omaisten kanssa. Hoitajat voisivat oma-aloitteisesti hakeutua keskustelemaan omaisten kanssa ja 

kertoa heille asukkaan hoidosta ja asioista. 

 

Henkilökunnan vaihtuvuus 

 

Yksi omainen kertoi, että hänen äitinsä osastolla henkilökunta oli vaihtunut paljon. Vanhukset eivät 

pysyneet selvillä henkilökunnan vaihdoksista, ellei heille kerrottu niistä. ”Äitikin on vähän 

ihmeissään, kun kaikki vaihtuu yhtäkkiä.” Tässä tutkimuksessa omaiset odottivat vanhuksen 

omahoitajalta, että hän esittäytyy oma-aloitteisesti omaisille, toimii koordinoijana omaisten ja 

osaston välillä, toimii palautteen vastaanottajana ja eteenpäin viejänä omaisilta sekä pitää yhteyttä 

omaisiin. Henkilökuntaa oli usein vähemmän paikalla iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin työikäiset 

omaiset tyypillisimmin vierailivat vanhuksen luona. Lehtosen (2005, 73) tutkimuksen mukaan 

hoitajat voisivat rohkeammin käyttää puhelinta, etteivät vuorovaikutustilanteet olisi sen varassa, 

miten hoitaja ja omainen sattuvat kohtaamaan laitoksessa. Friedemannin ym. (1997, 531) 

haastattelututkimuksen mukaan henkilöstö soitti usein omaisille ongelmatilanteissa kysyäkseen 

heiltä neuvoja.  

 

Mitä enemmän vanhainkodin henkilökunta vaihtuu, sen enemmän vanhuksilta itseltään pitäisi kysyä 

toiveita, jotta laadukas hoito pystyttäisiin toteuttamaan vaihtuvuudesta huolimatta. Tuomisen (2006, 

78) tutkimuksen mukaan geriatrisilla osastoilla vanhuksia ei juurikaan kuunneltu, eikä heidän 

mielipiteitään tai toiveitaan kysytty. Vanhuksen piti olla itse aloitteellinen, jos hän halusi tulla 

jollain tavalla huomioiduksi. 
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4.1.2 Yhteistyö ja tiedonkulku 

 

Riittävän tiedon hyvä kulku 

 

Yksi omainen kertoi, että kerran toisen asukkaan omainen oli ilmoittanut hänen äitinsä 

kaatumisesta. Tytär oli asiasta kovasti loukkaantunut. Hoitajat olivat vedonneet siihen, että he 

kuuntelivat vanhuksen mielipidettä. Vanhus ei ollut halunnut, että hänen tyttärelleen ilmoitetaan 

asiasta. Toisella kerralla tytär oli ollut isänsä haudalla käymässä, kun hoitajat olivat yrittäneet häntä 

kiinni. Kännykän akku oli ilmeisesti ollut lopussa, kun tytär ei ollut kuullut puhelimen soimista, 

eikä pystynyt vastaamaan. Hoitajat olisivat ilmoittaneet äidin kaatumisesta. Tytärtä odotti kuitenkin 

yllätys äidin huoneessa, kun hän saapui vanhainkodille. ”Äiti kaatu ja häntä ei päästy, saatu ylös 

muuta, kun jollain nosturilla ja sitten, hänet vietiin kuvattavaksi ja sitten, hänet vietiin tonne 

sairaalaan ja mä olin silloin tulossa tänne ja menin äitin huoneeseen ja siellä oli kauhea vekotin 

siinä keskellä lattiaa ja äitiä ei missään. Mä aattelin, että kauheeta, äiti on kuollut, että mikä toi 

tommonen vehje on? Kun mä en ollut koskaan nähnyt semmosta nosturia.” 

 

Yksi tytär, joka kävi välillä Yhdysvalloissa miehensä työn takia, joutui melkein aina matkan jälkeen 

henkilökunnan ”puhutteluun”. Hänelle oli niissä palavereissa kerrottu, mitä äiti oli matkan aikana 

tehnyt ja kuinka kauhea hän oli ollut. Kerran hänelle oli soitettu yöllä Yhdysvaltoihin ja ilmoitettu, 

että äiti oli siirretty hoivaosastolle. ”Mulle soitettiin sinne yöllä kolmen aikaan, että mun äiti on 

viety sairaskotiosastolle. Mää lähdin muutama päivä sitten sinne Amerikkaan, se oli ihan pirtee, mä 

sanoin ja kauhistuin tietysti, kun ihan outo hoitaja soittaa, että mikä sille on tullut? Niin se on niin 

masentunut, että sille annettiin eilen ylimääräinen lääke ja äiti oli kysynyt illalla, että mikäs tää 

ylimääräinen lääke on? Mää itkin sitten siellä Jenkeissä. Mää olin ihan paniikissa, että miks taas, 

kun mä oon Amerikassa, niin tehdään tämmöinen? Ja ei puhuta mulle aikaisemmin…” Järnströmin 

(2011, 104) tutkimuksessa tuli myös ilmi, että geriatrisessa sairaalassa tieto ei kaikessa kulje 

toivotulla tavalla.  

 

Teeren ym. (1998, 224) tutkimuksen mukaan omaisten tiedonsaantiin liittyvä keskeinen ongelma 

oli, että henkilökunta ei antanut omaisille potilasta koskevaa tietoa oma-aloitteisesti. Tulos kertoo 

siitä, että henkilökunta saattaa kokea ensisijaiseksi tehtäväkseen heille esitettyihin kysymyksiin 

vastaamisen eikä niinkään tiedon välittämisen aktiivisesti asukkaan omaisille. Tässä tutkimuksessa 

omaiset toivat esiin, että he kertovat henkilökunnalle omaistensa tavoista ilman, että heiltä siitä 

erikseen kysyttiin. ”Mää olen vastaavalle hoitajallekin sanonu, että ei sille voi mitään, että äiti on 



 39 

semmonen, se luonne on semmonen, että pitäs äkkiä tapahtua. Että kyllä hän eilenkin sano, että 

hänen täyty hoitajaa soittaa, kun lattiaan oli joku lentäny ja hän ei tienny, mikä se on. Ja se olikin 

ollu semmonen ruokaservetti, semmonen joulusen punanen.” 

 

Suurin osa haastateltavista omaisista oli aktiivisia ja kyseli omaisensa hoidosta osaston hoitajilta. 

Kuitenkin kaikki viisi omaista olivat sitä mieltä, että hoitajat voisivat itsekin olla aktiivisia ja ottaa 

kontaktia hoitajiin ilman erityistä syytä. Yhden tyttären mielestä hoitajat pyysivät omaisia tekemään 

asioita, jotka kuuluisivat hoitajille. ”Omaisille on raskasta olla aina vaatimassa.” Sama tytär koki 

olonsa kiusaantuneeksi, jos henkilökunta ei tehnyt töitään ja hän joutui huomauttamaan heitä niistä. 

Hän ei olisi halunnut saada itselleen hankalan omaisen mainetta. ”en halua tulla määräämään, 

hääräämään enkä pätemään” Työntekijöiden suhtautuminen omaisen huomautteluihin riippui 

työntekijästä itsestään.  

 

Ilmoitustaulut osastojen käytävillä olivat yhden omaisen mielestä hyvä asia. Ilmoitustauluilla oli 

tietoa muun muassa vanhainkodin harrastustoiminnasta ja erilaisista tapahtumista. Kymmenen 

vuotta sitten internetin käyttö ei ollut niin yleistä kuin nyt. Omaisilla ei välttämättä ollut 

mahdollisuuksia eikä osaamista käyttää internettiä. Sen takia muut informaatiokanavat olivat 

tärkeämpiä. Ilmoitustaulua aktiivisesti seurannut omainen osallistui usein äitinsä kanssa juhlatalon 

konsertteihin. Omaisen mielestä tieto konserteista ja muista tapahtumista olisi saanut tulla 

aikaisemmin, jotta hän olisi pystynyt paremmin järjestämään käyntinsä vanhainkotiin. Omainen oli 

aktiivisesti vienyt äitiään myös talon ulkopuolisiin tapahtumiin, esimerkiksi kesäteatteriin ja 

kyläilemään sukulaisten luo. He olivat hyödyntäneet sosiaalityöntekijältä saatua matkakorttia, jota 

pystyi käyttämään virkistysmatkoihin tietyn määrän vuodessa. Yksi omainen oli vienyt äitiään 

vanhainkodin myyjäisiin. Laitisen ja Isolan (1996, 945) tutkimuksen mukaan omaiset tiesivät 

yllättävän vähän hoitolaitoksen päiväohjelmasta.  

 

Omaisten osallistuminen vanhusten avustamiseen 

 

Lehtosen (2005, 73) mukaan hoitajat voisivat rohkaista ja ohjata omaisia hoitamaan läheistään ja 

osallistumaan tämän elämään eri tavoin. Yksi tytär kertoi, että hän pesi ja huolsi äidin vaatteita 

kotonaan. Hän myös merkkasi ne, etteivät ne päässeet katoamaan missään vaiheessa. Pesulassa näin 

olisi saattanut käydä. Moni omainen oli hankkinut omaisensa huoneeseen ikkunaverhot. Yksi 

vanhus ei ollut halunnut huoneeseensa muita omia tavaroita kuin syntymäkotinsa valokuvan. 
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Kymmenen vuotta sitten monella vanhuksella oli huoneessaan oma lankaliittymä, joka oli siirretty 

omasta kodista vanhainkotiin.  Nykyään kännykät ovat korvanneet vanhanaikaiset puhelinkoneet.  

Yksi tytär kertoi, että hänen äitinsä käytti paljon puhelinta. ”Äiti soittaa aamulla 9:ltä ja neljä 

kertaa päivässä hän yleensä soittaa.” Puhelimitse vanhukset pystyivät puhumaan kaukanakin 

asuvien sukulaisten ja ystävien kanssa. 

 

Monen omaisen mielestä heidän tärkeä tehtävänsä oli vanhusten ulkoiluttaminen. ”Se on mun 

tehtäväni. Yksi niistä tehtävistä, joka kuuluu mulle.” Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että suurin 

osa henkilökunnasta haluaa omaiset mukaan hoitoon, mutta omaiset eivät ole kiinnostuneita 

osallistumisen määrän lisäämisestä vaan osittavat olevansa tyytyväisiä vähäiseen rooliinsa 

vanhuksen hoidossa. (Laitinen-Junkkari & Rissanen 1999, 74; Sharp 1990, 72.) Monet omaiset 

olivat tyytyväisiä, että vanhus oli saanut pitkäaikaishoitopaikan vanhainkodista. Heidän oma 

vastuunsa vanhuksen hoidosta väheni sen jälkeen huomattavasti. Kymmenen vuotta sittenkään 

pitkäaikaishoitopaikan saaminen ei ollut helppoa, koska paikkoja oli rajoitetusti ja tavoitteena oli, 

että vanhukset selviävät mahdollisimman pitkään kotihoidossa. 

 

Yksi omaisten suurimmista ongelmista oli se, että heillä ei ollut mitään tekemistä vierailujen aikana. 

Omaisista tuntui, että he vain istuivat ja tuijottivat vanhusta vierailuillaan. Toinen omaisten 

ongelma oli vanhuksen vointia ja tilannetta koskevan tiedon puute. Omaisten mielestä henkinen tuki 

oli tärkeämpää kuin osallistuminen vanhuksen konkreettiseen hoitoon tai hoitoa koskevaan 

päätöksentekoon. Omaiset tunnistivat neljä puutetta ollessaan tekemisissä hoitohenkilöstön kanssa: 

omien tietojensa ja taitojensa puutteen, emotionaalisen tuen puutteen sekä säännöllisen vuorohoidon 

riittämättömyyden. Käytännön hoitotyötä tekevät hoitajat kohtaavat myös sellaisia omaisia, jotka 

kritisoivat hoitoa, vaativat kohtuutonta huomiota, valittavat kaikesta ja sabotoivat vanhuksen 

hoitoon sitoutumista. Hoitohenkilökunta on raportoinut, että heistä tuntuu epämukavalta ja he 

tuntevat itsensä jopa syyllisiksi kysyessään omaisten halukkuutta osallistua hoitoon. (Laitinen-

Junkkari & Rissanen 1999, 73-74.) 

 

Heinolan (1996) mukaan Vanhustyön keskusliiton projektissa vuonna 1995 omaisille oli järjestetty 

neuvontapalveluja, erilaista ryhmä- ja virkistystoimintaa, koulutusta sekä omaisten ja henkilöstön 

välistä yhteistyön kehittämistoimintaa.  
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4.1.3 Palvelut 

 

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 tarkoituksena on edistää 

asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun 

ja kohteluun. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on huomioitava asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja 

yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Tämä asiakaslaki ohjasi 

tutkimuksen kohteena olleen vanhainkodin toimintaa. Haastattelujen tekoaikana laki oli ollut 

voimassa vajaan vuoden. 

 

Vanhainkoti on vanhusten koti, jossa täytyy olla riittävästi palveluja tarjolla. Tutkimuksen kohteena 

olevassa isossa vanhainkodissa palveluja oli melko paljon tarjolla, joskin puutteitakin ilmeni. 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vanhukset eivät tienneet kaikista palveluista ja niiden 

laajuudesta. Kukaan vanhus ei kertonut käyttäneensä esimerkiksi vanhainkodissa ollutta 

parturikampaamoa. Asukaslähtöinen työskentelyote liitetään laadukkaaseen palveluun, jossa 

asukkaan tarpeet selvitetään, niitä huomioidaan ja niihin vastataan. 

 

Suhosen, Välimäen ja Katajiston (1999, 282) tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiaat potilaat olivat 

tyytyväisempiä henkilökohtaisen elämäntilanteen huomioimiseen hoitolaitoksessa kuin nuoremmat 

potilaat. Laitoksessa oloaika yleensä pitenee, mitä iäkkäämmästä vanhuksesta on kysymys. 

Tutkimuksen kohteena olevassa vanhainkodissa oli hoidettavana myös alle 65-vuotiaita henkilöitä, 

mutta heitä ei haastateltu tähän tutkimukseen. 

 

Hoitotyön riittävyys vanhainkodin arjessa 

 

Laitoksen rutiinit, esimerkiksi säännölliset ruokailuajat ja saunapäivät sekä yksilölliset tavat 

vaikuttavat vanhuksen arkeen. Vanhuksia jouduttiin laittamaan nukkumaan resurssien puutteen 

vuoksi jo päivällisen jälkeen klo 15.30-16, mikä on epäinhimillistä. Toisaalta osa vanhuksista 

halusikin mennä aikaisin nukkumaan. ”Hän tykkää kauhean aikaisin illalla mennä nukkuun, että 

hän varmaan menee jo kuuden jälkeen ja sitten, hän jo kertoo, et hän viideltä käy tuolla käytävällä 

kattomassa onko päivän lehti jo tullut?” Järnströmin (2011, 182) mukaan työntekijöiden avusta 

riippuvainen vanhus joutui sopeutumaan siihen, että toisinaan hänet ehdittiin viemään esimerkiksi 

päiväsaliin syömään ja toisinaan ei. 
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Miesmaan & Hyrylän (1996, 84) mukaan dementoituneiden vanhusten tarpeiden tyydyttyminen 

lisää potilaiden hyvinvointia, onnellisuutta ja elämänlaatua. Lyhytaikaisasukkaista toinen oli 

tyytyväinen saamaansa hoitoon. Hänellä oli yleensä kahden tai kolmen viikon pituisia hoitojaksoja. 

Hänellä oli oma radio mukana vanhainkodissa. Hän toivoi vanhainkotiin lisää kodinomaisuutta. 

Hän koki olonsa yksinäiseksi kotona päivisin. Hän nautti vanhainkodissa siitä, että siellä oli seuraa. 

Toinen lyhytaikaisasukas koki olonsa turvattomaksi lyhytaikaisosastolla. Häntä oli huimannut ja 

hän olikin kaatunut huoneensa lattialle pukiessaan vaatteita ylleen. Hän oli soittanut 

hoitajakutsunappia, mutta oli kulunut pitkä aika, ennen kuin hän sai apua hoitajalta. Yksi syy 

tällaiseen toimintaan oli varmasti hoitajien kiire, mutta myös hoitajien asenteella on vaikutusta 

siihen, miten nopeasti he reagoivat vanhusten avunpyyntöihin.  

 

Yksi tytär kertoi puuttuneensa äitinsä ruokailuihin. Äidin ruoka oli aluksi tullut jauhettuna isoina 

annoksina, jonka seurauksena äiti oli lihonut seitsemän kiloa puolen vuoden aikana. Hän oli 

pyytänyt henkilökunnalta, että ruokaa tuotaisiin vähemmän ja pienempinä annoksina. Tytär pyysi 

myös tavallisia annoksia, koska äiti ei hänen mielestään tarvinnut jauhettua ruokaa. Toinen tytär 

taas toi äidille välipaloja, koska ison laitoksen ruokailuajat eivät joustaneet. ”Olen tuonut äidille 

keksejä ja muuta naposteltavaa, joita hän voi syödä ennen aamupalaa, kun se yksi lääke annetaan 

jo kuudelta.” 

 

Ala-Nikkolan (2003, 82) mukaan keskeisin asiakkaan ja omaisten vaikutusmahdollisuuksia rajaava 

ja heikentävä tekijä on resurssien vähäisyys. Useimmiten hoitaminen ja tarjottavat palvelut eivät ole 

ammattilaisten määriteltävissä, vaan heidän toimintaansa ohjaavat nykyisin ennen kaikkea 

taloudelliset reunaehdot. Vanhukset ja omaiset ottivat kantaa erityisesti henkilökunnan vähyyteen. 

Erityisesti hoitajia ja ulkoiluttajia oli heidän mielestään liian vähän. Tässä tutkimuksessa ei 

selvitetty henkilökunnan mielipiteitä hoidon laatuun. Uskoisin, että henkilökunta olisi enemmänkin 

ottanut kantaa käytettävissä oleviin resursseihin.  

 

Sosiaalityöntekijän rooli vanhainkodin työntekijänä 

 

Sosiaalityöntekijät olivat vanhainkodin tärkeitä työntekijöitä, jotka kuuluivat osaston 

henkilökuntaan. Vanhukset ja omaiset puhuivat melkein aina sosiaalihoitajasta. Sosiaalityöntekijä 

oli heille vieraampi ammattinimeke. Jokaisella sosiaalityöntekijällä oli useita osastoja vastuullaan. 

Yksi omainen kertoi soittaneensa sosiaalityöntekijälle, koska hän halusi ottaa asioista selvää. 

Sosiaalityöntekijä oli sanonut, että hänen kaltaiselleen omaiselle pitäisi olla ohjekirja siitä, mitä 
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häneltä odotetaan vanhainkodissa. Hän mielellään ottaisi ohjeet kuitenkin suoraan hoitajilta, eikä 

ohjekirjasta. Sharpin (1990, 72) tutkimuksessa suositeltiin esitteiden jakamista omaisille 

pitkäaikaishoidon osastoilla. Esite oli eräänlainen lupa omaiselle olla mukana läheisensä hoidossa.  

 

Sosiaalityöntekijän kanssa asioitiin yleensä pitkäaikaispaikan haun yhteydessä. Sosiaalityöntekijä 

osallistui SAS (selvittely, arviointi, sijoituspäätökset) –kokouksiin. SAS-toiminnalla tarkoitetaan 

asiakkaan toimintakyvyn selvittelyä ja arviointia nykyisessä asuin- ja toimintaympäristössä. 

Arvioinnin perusteella pyritään määrittelemään moniammatillisessa työryhmässä asiakkaan 

kulloisiakin tarpeita vastaava hoitopaikka. Sosiaalityöntekijät ottivat usein kantaa siihen, 

pärjäsivätkö vanhukset vielä kotonaan kotihoidon tuen turvin vai tarvitsevatko he jo 

pitkäaikaishoitopaikan. ”…osastonhoitajan ansioo varmaan sitten ja ehkä sen 

sosiaalityöntekijänkin niin tota, että äiti sai jäädä tänne. ”He tekivät myös palvelupäätöksiä ja 

pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksupäätöksiä. Sosiaalityöntekijän kautta pystyi saamaan muun 

muassa matkakortin virkistyskäyntejä varten. 

 

Sosiaalityöntekijä oli yleensä mukana vanhuksen hoito- ja palvelusuunnitelmaneuvotteluissa. 

Neuvotteluissa oli paikalla vanhuksen ja omaisten lisäksi moniammatillinen työntekijäjoukko. Yksi 

omainen oli keskustellut sosiaalityöntekijän kanssa vanhuksen silmälaseista. Hän halusi tietää, 

kustantaako laitos uudet silmälasit vanhukselle vai joutuuko vanhus itse maksamaan ne. 

Järnströmin (2011, 261) mukaan sosiaalityön rooli on geriatrisilla osastoilla muita ammattiryhmiä 

näkymättömämpi. Sosiaalityö keskittyy sosiaaliturvaan, kotihoidon ja asumisen kysymyksiin. 

Gerontologiselle ja terveydenhuollon sosiaalityölle on tarvetta osastojen arjessa, mutta sosiaalityön 

ammattitaitoa voitaisiin hyödyntää enemmän. Sosiaalityöntekijän tärkeänä tehtävänä olisi tuoda 

vanhuksen oma ääni kuuluviin. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän ääni hukkuu helposti 

terveydenhuollon ammattilaisten äänien alle. Tämä vaikeuttaa vanhusten äänten kuuluville 

saamista.   

 

Ylisen (2008, 112) tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijät joutuvat toimimaan erilaisissa 

välitiloissa eettisten ongelmien takia. Yhdellä puolella on vanhus ja toisella puolella vaihdellen 

omaiset, kollegat tai koko vanhustenhuollon järjestelmä. Tässä samassa tilanteessa ovat muutkin 

vanhustenhuollossa toimivat ammattiryhmät, kuten hoitajat ja lääkärit. Moniammatillisen 

yhteistyön avulla päästään todennäköisesti kuitenkin parhaaseen lopputulokseen. Parviaisen (2007, 

77) yksinäiset vanhukset tarvitsevat kokonaisvaltaista psykososiaalista tukemista, jota muun muassa 
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sosiaalityöntekijät voivat vanhukselle tarjota. Tämä korostuu kotihoidossa vielä enemmän kuin 

laitoshoidossa. 

 

Muiden ammattiryhmien ja vapaaehtoisten rooli vanhainkodissa 

 

Vanhainkodin viriketoiminnan avulla tuettiin asukkaiden toimintakykyä ja sosiaalista osallistumista 

hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Osastoilla toimi erilaisia kerhoja osastojen tarpeista 

riippuen, esimerkiksi keskustelu-, peli-, muistelu-, käsityö- ja musiikkikerhoja. Vanhainkodissa 

vietettiin kaikki suomalaiseen juhlaperinteeseen kuuluvat juhlat. Myös erilaiset musiikki-, 

yhteislaulu-, teatteri- ja markkinatapahtumat kuuluivat vanhainkodin arkeen. Asukkaan omaiset ja 

muut läheiset olivat tervetulleita kaikkiin tilaisuuksiin. Viriketoiminnan järjestämisestä ja 

organisoinnista vastasivat harrastustoiminnan ohjaaja ja askarteluohjaajat.  

 

Miesasukas kertoi, että hän oli käynyt juttukerhossa ja kuntosalilla. Askartelussa pystyi käymään 

kaksi kertaa viikossa. Naisvanhus kävi maalaamassa huiveja ja tauluja. Yhtä asukasta harmitti, että 

omatekemistään askarteluista ja käsitöistä joutui maksamaan, jos halusi ne itselleen. ”Mää joudun 

maksaan ne kaikki, sen minkä pitäisin ja oon joutunut omista maalauksistani maksaan.” Naisasukas 

kertoi, että hän tykkäsi kuunnella kuoroesityksiä ja käydä myyjäisissä. Yksi laulukuoro kävi 

laulamassa säännöllisesti kerran kuukaudessa vanhainkodilla. ”Meillä kävi joulupäivänä sitten 

kanssa, jotka käy kerran kuussa laulamassa puoli tuntia. Tänään oli talon myyjäiset ja ensi viikolla 

on toiset.” Vanhainkodilla kävi ulkopuolisia vierailijoita, jotka toivat vanhuksille joskus tuliaisia. 

Yksi omainen kertoi, että hänen omaisensa osallistui mielellään vanhainkodissa järjestettäviin 

juhliin. Hiljattain pidetty joulujuhla oli kuitenkin ollut liian pitkäkestoinen. Vanhus ei ollut jaksanut 

istua koko juhlan aikaa. ”Nytkin esimerkiksi joulujuhlat kun oli, niin hän sano, että ei hän jaksa, 

kun kestää kumminkin puol tuntia ainakin, niin ei hän jaksa kyllä istua niin kauan.” Kaikki 

vanhukset eivät olleet innostuneita ryhmätoiminnasta. Yksi omainen kertoi äidistään seuraavasti: 

”Se on arka meneen. Se ei oo toisaalta arka, mutta toisaalta täytys olla aina joku ja eikä se tykkää 

mistään keskusteluista. Ainoa sitten, mistä se tykkää hirveesti, tuossahan se käy alakerran 

kahviossa ja Punaisen ristin ulkoiluttaja käy kolmesti viikossa.” Moni vanhus halusi osallistua 

vanhainkodilla järjestettäviin tansseihin tai ainakin mennä seuraamaan niitä. Suurin osa vanhuksista 

piti musiikista. Yksi omainen kertoi, että hänen äitinsä luki ja virkkasi paljon silloin, kun hän vielä 

näki paremmin. Fyysiset rajoitteet, kuten huono näkö tai kuulo, rajoittivat vanhusten osallistumista 

viriketoimintaan ja juhliin. 
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Vanhainkodissa oli muutama palkattu osa-aikainen ulkoiluttaja. Kesäaikaan koululaisia palkattiin 

vanhusten ulkoiluttajiksi. Lisäksi vanhainkodissa kävi vapaaehtoisia ulkoiluttajia, joiden 

lukumäärää kukaan ei osannut arvioida. Ulkoilu nousi tässä tutkimuksessa erittäin tärkeäksi asiaksi 

sekä vanhuksille että omaisille. ”ulkoilutus olis semmonen, että sitä voi toivoo, että olis useammin” 

Yksi miesvanhus yritti itsenäisesti ulkoilla päivittäin rollaattorin avustuksella. Hänellä oli huonossa 

kunnossa olevat jalat, jotka rajoittivat liikkumista. ”Ulkoiluttajia saisi olla, jos mahdollista, 

enemmän. Ulos me ei juuri päästä, että siitä on nytkin monta viikkoa, kun minä olen saanut olla 

ulkona. Minä en tiedä, minkälaiset resurssit niillä on sitten, että onko ne sitten paikallisia, melko 

varmasti, että tuskinpa täällä vapaaehtoisia on.” 

 

Monelle vanhukselle hengellinen elämä korostui elämän loppuvaiheessa. Sairaalapapit, diakonit ja 

muut seurakuntien työntekijät vierailivat säännöllisesti vanhainkodissa. Jumalanpalveluksia pystyi 

kuuntelemaan radiosta ja vanhainkodillakin järjestettiin jumalanpalveluksia säännöllisesti. Myös 

ehtoollista oli mahdollisuus saada. ”Äiti kuuntelee radiosta sellaista kanavaa, josta tulee ilta- ja 

aamuhartaus ja jumalanpalvelus.” Silti osa kaipasi vielä lisää hengellistä ohjelmaa. ”Hänellä on 

niitä hengellisiä kasetteja ja niissä on hartauksia ja semmosia… Nytkin se on ollut samassa 

asennossa vaikka kuinka kauan. Hoitajaa täytys pyytää sammuttamaan, ettei ne jää pyörimään ja 

kulu rikki.” 

 

Vanhainkodissa toimi laitoskirjasto, josta vanhukset pystyivät lainaamaan mieleistään lukemista. Se 

oli auki joka päivä itsepalveluperiaatteella. Kirjaston henkilökunta päivysti muutamana päivänä 

viikossa ja tarvittaessa toimitti lainattavaa materiaalia potilaiden huoneisiin. Myös omaiset toivat 

vanhuksille lukemista. ”Äiti on oppinut täällä lukemaan, ei hän lukenut kotona vai eikö ollut aikaa 

sitten siinä touhussaan, kun omakotitalon pihaa kuoputteli ja muuta, kun olin nuori ja lapsi, niin 

hän piti lukemisen niin turhana. Hän on lukenut Ansa Ikosen elämäkerrat, Leif Wagerin 

elämäkerrat. Mää toin tässä tämmösen Sinisalon lausuntakirjan, hän luki sen ja kirjastonhoitajalta 

lainaa lisää semmosta mieluisaa lukemista, että paljon Karjalaa käsitteleviä kirjoja ja kertoo niistä 

aina ihan järkevästi.”  

 

Vanhainkodissa oli aikaisemmin toiminut pankki. Yksi vanhus muisteli, kuinka hän oli puolustanut 

pankin säilyttämistä. Ongelmaksi oli tullut vanhusten huonokuntoisuus ja henkilökunnan vähäinen 

määrä. Henkilökunnalla ei ollut enää aikaa lähteä viemään vanhuksia pankkiin, joka saattoi sijaita 

pitkän matkan päässä toisessa talossa. ”Koska ne kerkii lähtemään kolmenkin asiakkaan kanssa 

pankkiin? 
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4.2 Vanhainkotihoidon sisältö 

 

TAULUKKO 4. Vanhainkotihoidon sisältö asukkaiden ja omaisten mukaan 

 

VANHAINKOTIHOIDON SISÄLTÖ ASUKKAIDEN 

JA OMAISTEN MUKAAN 

HOITOSUHDE HOITO- JA 

PALVELUSUUNNITELMA 

 

Avoin ja luottamuksellinen 

suhde työntekijöihin 

 

Epäselvä hoidon tavoite 

 

Sujuva vuorovaikutus 

 

Hoitoneuvottelun tarkoituksen 

heikko ymmärtäminen 

 

Omaiset hoitosuhteen 

osatekijänä 

 

 

 

Tietämättömyys hoito- ja 

palvelusuunnitelman 

merkityksestä 

  

  

 

4.2.1 Hoitosuhde 

 

Ammattihenkilöiden odotetaan toimivan yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa kunnioittaen hänen 

oikeuttaan itse päättää hoidostaan (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). 

 

Jos potilas tuntee, että hänet kohdataan ihmisenä, häntä kuunnellaan ja hänen mielipiteitään 

kunnioitetaan, niin se herättää luottamusta sekä hoitoa että henkilökuntaa kohtaan (Liponkoski & 

Routasalo 2001, 259). 

 

Yksityisyyden kunnioittaminen edellyttää usein pienten, mutta vanhukselle tärkeiden asioiden 

huomioon ottamista. Esimerkiksi henkilökohtainen hygienia, arkaluonteiset henkilötiedot ja 

yksityiset henkilösuhteet ovat potilaan yksityisasioita. Niiden pitäminen luottamuksellisina on 

jokaisen vanhuksen kanssa toimivan eettinen velvollisuus. Oikeus yksityisyyteen on laitoksessa 

asuvan vanhuksen perustuslaillinen oikeus. (Vanhuus ja hoidon etiikka 2008, 17.) 
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Avoin ja luottamuksellinen suhde työntekijöihin 

 

Hoidon laadun ja asiakaslähtöisyyden mahdollistumiseksi luottamuksellinen suhde työntekijöihin 

on merkittävä asia. Yksi vanhainkodin asukas toisaalta luotti vanhainkodin henkilökuntaan, 

toisaalta taas ei. Hän liitti luottamukseen sen, että otettiinko hänen toiveensa huomioon. ”No sen 

kun voi nyt ihmiseen luottaa. Siis sillai, että kyllähän nää nyt aika mukavia on täällä ollu, että 

täällä on monta mukavaa hoitajaa. Ja kun mää olin sairaalassa, niin siälä oli oikein laput 

kirjoitettu seiniin ja pitkin, että otetaan huomioon asukkaan toivomukset. Mutta täällä ei niin otata 

aina huomioon.” 

 

Monella vanhuksella hoitosuhde vanhainkotiin oli alkanut jo lyhytaikaishoitojaksoilla. Osa oli 

joutunut olemaan myös erilaisilla sairaalaosastoilla, ennen kuin he olivat saaneet 

pitkäaikaishoitopaikan vanhainkodista. Eri osastoilla oli oma henkilökuntansa, jonka vanhus joutui 

opettelemaan tullessaan hoitoon. Potinkaran (2004, 53, 93) mukaan myönteinen ensikontakti 

koetaan tärkeäksi yhteistyön kehittymisen kannalta. 

 

Yhden omaisen mielestä hänen äitinsä hoito ei ollut henkilökohtaista. ”jotkut tekee sen sydämellä ja 

jotkut tekee sen muuten rutiinilla” Hänen mukaansa vanhukset olisi pitänyt paremmin huomioida 

yksilöinä. Yksi omainen oli sitä mieltä, että hoitajien pitäisi useammin ottaa vanhuksia hartiasta ja 

kaulasta kiinni ja kysyä, mitä heille kuuluu. Suurin osa omaisista oli kuitenkin sitä mieltä, että 

heidän omaisensa oli sopeutunut hyvin vanhainkotielämään, vaikka hoitotyössä olikin kehitettävää. 

 

Yksi omainen toi haastattelussa ilmi, että hänen äitinsä oli kertonut olevansa yksinäinen 

vanhainkodissa. Tyttären mukaan asia oli kummallinen, koska äiti oli tyttären mukaan ollut erakko 

kotona asuessaan. Muurisen (2001, 31) mukaan suojattu ympäristö ja jatkuva avun saannin 

mahdollisuus luovat turvallisuutta, mutta yksinäisyys ei lähellä olevista ihmisistä huolimatta näytä 

helpottuvan. Yhteisöllisyydessä on tämän havainnon perusteella huomattavasti kehittämisen varaa. 

Parviaisen (2007, 73, 77) tutkimuksen mukaan yksinäisyydestä puhuminen tavallisena ilmiönä ei 

tarkoita sitä, että vanhusten yksinäisyydestä tarvitsisi aina olla huolissaan. Vanhusten ongelmallinen 

yksinäisyys saa palvelujärjestelmän kuitenkin kehittämään keinoja, jotka ehkäisevät ja lievittävät 

vanhusten yksinäisyyttä. Suomessa erilaiset sosiaalialan järjestöt ovat pyrkineet vastaamaan 

vanhusten yksinäisyyden ongelmaan. 
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Yksi omainen kiteytti toiveensa seuraavasti: ”Mulle olis hirveen tärkeetä se, että ei kauheesti tulis 

äitin elämään enää mitään muutoksia. Tää on semmonen suuri asia mun elämässä, että mun äiti on 

vanhainkodissa.” Parkkilan ym. (2000, 32) tutkimuksen mukaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

iäkkään vanhuksen yksinäisyyden kokeminen ainakin ajoittain oli tavallista. Hoitajat voivat 

loukkaavalla käytöksellään lisätä vanhuksen yksinäisyyden tunnetta. Toisen ihmisen läheisyys ja 

avunsaannin mahdollisuus koettiin turvallisena ja yksinäisyyttä poistavana asiana. Tärkeää oli myös 

sosiaalisten suhteiden luonnollisuus ja yhdessä tapahtuva toiminta.   

 

Sujuva vuorovaikutus 

 

Yksi vanhus kertoi, miten hoitaja oli tullut iloisena huoneeseen ja piristänyt myös hänen päiväänsä 

sanoillaan.”On jo pitkän aikaa ollut niin ankeeta, mutta nyt kun hän tuli sua moikkaan, niin koko 

elämä muuttui ihan iloseks.” Kesäaikaan, kun vanhainkodissa oli paljon sijaishoitajia, hoito tuntui 

omaisistakin erilaiselta. Hoitosuhde määräaikaisten työntekijöiden ja vanhusten välillä ei ollut 

samanlainen kuin vakituisen henkilökunnan kanssa. Potinkaran (2004, 68-69, 90) mukaan 

yhteistyön muodostumiselle tulee olla riittävästi aikaa. Yhteistyö muodostuu omaisen ja laitoksen 

henkilökunnan kohtaamisten aikana. Yhteistyön muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi 

hoitohenkilökunnan vaihtuvuus tai se, kuinka kauan asukas on ollut laitoksessa hoidettavana sekä 

miten usein asukkaan omainen käy laitoksessa tai on muuten yhteydessä henkilökuntaan. Klemolan 

(2006, 91-92) tutkimuksen mukaan vanhukset pitivät hoitajien vuorovaikutustaitoja 

merkittävimpänä tekijänä arvioidessaan heidän toimintaansa hoitokodissa. Hoitajien 

vuorovaikutustaidoissa korostuivat myönteinen suhtautuminen vanhuksiin sekä palvelualttius. Hyvä 

hoitaja ennakoi vanhuksen tarpeet. 

 

Omaiset hoitosuhteen osatekijöinä 

 

Erilaiset sairaudet voivat muuttaa vanhuksen persoonaa. Omaiset huomaavat muutoksen 

läheisessään joskus nopeammin kuin henkilökunta. Yhden omaisen äiti oli vanhainkodissa 

muuttunut erittäin tarkaksi kellonajoista. Hoitohenkilökunnan kanssa oli ollut käden vääntöä 

esimerkiksi WC-ajoista. Edellisellä osastolla WC-käynnit olivat olleet sovitusti kahden tunnin 

välein ja nykyisellä osastolla vessaan pääsi kolmen tunnin välein. Omaisen mielestä kaksi tuntia 

olisi ollut parempi vaihtoehto WC –käyntien välillä hänen äitinsä kohdalla. Yhden omaisen äidillä 

oli hyvin hätäinen luonne ja hänellä oli aina kiire joka paikkaan. Esimerkiksi saunaan menoa äiti ei 

jaksanut odottaa minuuttiakaan yli sovitun ajan. Omaiset joutuivat tekemään paljon työtä omaisensa 
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kanssa henkisellä tasolla. Laitokseen joutuminen voi aiheuttaa joillekin vanhuksille masennuksen 

oireita ja osalla taas on eriasteisia dementian oireita. Vanhukset purkivat omaa pahaa oloaan 

omaisille.  

 

Yksi omainen kertoi äitinsä olleen toisella vanhainkodin osastolla, joka oli hänen mielestään 

”kuollut”. Asukkaat torkkuivat tuoleissaan ja olivat pökerryksissä vahvasta lääkityksestä. 

Tällaisessa tilanteessa hoitosuhde jää helposti ”puolitiehen” asukkaiden ja henkilökunnan kanssa, 

koska kommunikointi on niin vähäistä ja vaikeaa.  

 

Yksi omainen, joka tiesi olevansa ”hankala” omainen henkilökunnan mielestä, oli kokenut, että 

hoitajat ajattelivat, että heidän täytyi alkaa hoitamaan myös häntä. Omaisen mielestä hoitajat jollain 

tavalla väheksyivät häntä ihmisenä. Omainen kertoi, että hän voisi olla voimavara vanhainkodissa, 

mutta se voimavara jää käyttämättä, jos häntä ei oteta vakavasti. Osaston sairaanhoitajan hän koki 

ihmisenä, joka kuunteli häntä aidosti. Ala-Nikkolan (2003, 84) mukaan yhteistyökykyiset, mukavat 

ja kiitolliset asukkaat ja omaiset ovat paremmassa asemassa saada palveluita kuin 

yhteistyökyvyttömät tai aggressiiviset asukkaat ja omaiset. Asukkaan vaikeneminen kertoo 

useammin hänen asemasta palvelujärjestelmän käytännöissä. Äänekkäät, vaativat ja hankalat 

asukkaat ja omaiset voivat joutua vaikeuksiin työntekijöiden kanssa. Yksi vanhus totesi hoitajista 

seuraavasti: ”sehän on niillekin häiriöks, kun aina ihan mitättömästä asiasta sanoo.” 

 

Yhden omaisen äiti kysyi aina, että koska tulet seuraavan kerran käymään. Omaisen mielestä oli 

käynyt niin, että mitä useammin hän kävi, sitä useammin äiti olisi käyntejä halunnut. Äiti yritti 

joskus soittaa puhelimella tyttärelleen, mutta äidin huono kuulo haittasi puhelimessa puhumista. 

 

Routasalon (1990, 115) tutkimuksen mukaan omaiset kokivat, että hoitajat osoittivat vähiten 

arvostusta niille vanhuksille, jotka eivät pystyneet itse kommunikoimaan ja joita omaiset eivät 

käyneet säännöllisesti katsomassa. 

 

4.2.2 Hoito- ja palvelusuunnitelma 

 

Hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma on tiivistelmä asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta ja hänen 

tarvitsemistaan palveluista ja tuesta. Suunnitelma koostuu asiakkaan kuntoutuksen ja palvelujen 

tarpeista, hänen kanssaan suunnitelluista tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi tehtävistä toimista tai 

tilanteen ratkaisemiseksi valituista keinoista tai palveluista. Hyvään suunnitelman toteutukseen 
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sisältyy aina asiakkaan tilanteen seuranta, kokemusten kirjaaminen ja toiminnan vaikutusten jatkuva 

kirjallinen arviointi. (Päivärinta ja Haverinen 2002, 13.) 

 

Epäselvä hoidon tavoite 

  

Vanhainkodissa asukkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat tehtiin yleensä 

hoitoneuvottelussa, johon osallistuivat vanhus, omaiset ja moniammatillinen ryhmä työntekijöitä. 

Omahoitaja, sosiaalityöntekijä, osastonhoitaja ja tarvittaessa fysioterapeutti ja lääkäri olivat yleensä 

mukana hoitoneuvottelussa. Päävastuu suunnitelman tekemisestä oli omahoitajalla. Osa omaisista 

oli osallistunut hoitoneuvotteluihin jo silloin, kun vanhus sai kotihoidon palveluita. 

Hoitoneuvottelun yksi tavoite oli, että vanhuksen oma tahto ja mielipide tulivat hyvin esille.  

Vanhuksen hoidon suunnittelu oli luonteva lähtökohta omaisyhteistyölle ja se mahdollisti 

myöhemmistä käytännöistä sopimisen. Tässä tutkimuksessa tuli esille, ettei hoito aina toteutunut 

vanhuksen toiveiden mukaisesti. ”Hoitaja sano, että nyt teitä ei enää kävelytetä, sillä minä lähden 

pois ja uutta kävelyttäjää ette saa. Mää sanoin, että mulla menee jalat alta. Mua jätettiin 

kävelyttämättä ja jalat on, että mää en pysty enää näillä käveleen.” 

 

Hoitoneuvottelun tarkoituksen heikko ymmärtäminen 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista oli tullut voimaan vuonna 2000 eli 

edellisenä vuonna. Vanhainkodissa oli linjattu, että hoitoneuvottelut pidetään kaikille uusille 

pitkäaikaisasukkaille. Sen takia asia ei ollut kaikille vanhuksille ja omaisille selvä. Vanhuksista 

kukaan ei varmasti tiennyt tai muistanut, että heille olisi tehty hoito- ja palvelusuunnitelma. Kaksi 

omaista muisti osallistuneensa hoitoneuvotteluun vanhainkodissa. Yksi omainen ei kokenut 

hoitoneuvottelua tarpeelliseksi, koska asioita oli selvitelty jo siinä vaiheessa, kun vanhus oli 

siirtynyt sairaalasta jatkohoitoon vanhainkotiin. Lehtosen (2005, 73-74) mukaan hyvin toteutunut 

hoitoneuvottelu on omaisen ja henkilökunnan yhteistyötä parhaimmillaan. Omaisten mielipidettä 

pitäisi kysyä asukkaan hoitamiseen liittyvissä asioissa ja heidät tulisi ottaa mukaan hoidon 

suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukasta ei kuitenkaan saa ohittaa, kun toimitaan yhteistyössä 

omaisen kanssa. Ala-Nikkolan (2003, 82) mukaan asukas ja omaiset saattavat kuitenkin olla hyvin 

eri mieltä siitä, miten ongelmat ratkaistaan. Ala-Nikkolan tekemissä haastatteluissa suhde omaisiin 

tuotettiin ristiriitaisena ja konfliktiherkkänä. Tässäkin tutkimuksessa tuli esiin vaikeita tilanteita 

omaisen ja henkilökunnan välillä. ”…mä käyttäydyn tosi inhottavasti välillä sitten, kun mä 



 51 

hermostun, kun mä ensin ihan nätisti puhun ja sitten, jos mä en saa semmosta mieleistä vastausta, 

niin mulle menee heti täällä.” 

 

Tietämättömyys hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksestä 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisessä ongelmallista on se, että asiakkaat eivät tiedä, onko niitä 

tehty ja mitä tarkoitusta varten. Asiakkaan osallisuus jää näennäiseksi, jos vanhuksella ei ole 

käsitystä koko suunnitelmasta. (Ala-Nikkola 2003, 76.) Tässäkin tutkimuksessa sama asia tuli 

esille. ”Niin en mää tiedä, onko mulle tehty mitään. Kai ne on tehneet hoitosuunnitelmat yksin, kun 

mulla ei oo mitään, kun mää joskus oon oikein ahdistunut raumaan, niin mä oon itse pyytänyt 

reumajumppaa. Ei viittis sanoo, mutta ei oo hyvä jumppari toi, aikaisemmin oli paljon parempi. Se 

hiero noi hartiat ja käsiä ja kaikkia…” Urosen (2011, 58) mukaan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaneuvotteluja ei saa korvata käytäväkeskusteluilla, vaan jokaisella vanhuksella 

tulee olla oikeus neuvotteluun vähintään kerran vuodessa. Klemolan (2006, 95) tutkimuksen 

mukaan vanhusten päätöksenteko-oikeus ei toteutunut hoitokodeissa, vaan hoitajat tekivät päätökset 

asukkaiden puolesta. Hoitokodeissa oli tietyt rutiinit ja säännöt, joita vanhukset noudattivat. He 

eivät kuitenkaan kritisoineet sitä, että olivat joutuneet luopumaan päätöksenteko-oikeudestaan, vaan 

tyytyivät tilanteeseen. Klemolan tutkimuksessa vain yksi vanhus oli ymmärtänyt hoito- ja 

palvelusuunnitelman merkityksen. 
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4.3 Vanhusten ja omaisten kokema hyvä olo 

 

TAULUKKO 5. Vanhusten ja omaisten kokema hyvä olo 

   

VANHUSTEN JA OMAISTEN KOKEMA HYVÄ OLO 

TURVALLISUUS 

 

TYYTYVÄISYYS/ 

TYYTYMÄTTÖMYYS 

ELÄMÄNLAATU 

 

 

Ympärivuorokautisen hoidon 

lisäämä turvallisuus 

 

Sopeutuminen 

vanhainkotielämään 

 

Kaipuu omaan kotiin 

 

 

Apuvälineiden lisäämä 

turvallisuus 

 

Omaisten tyytymättömyys 

palvelujen laatuun ja 

nopeuteen sekä kohteluun 

 

 

Oman huoneen merkitys 

 Yllättävät tilanteet Aktiivinen elämä 

vanhainkodissa 

   

Kahvio 

   

Asukasneuvosto 

 

4.3.1 Turvallisuus 

 

Päivärinnan ja Haverisen (2002, 5-6) mukaan vanhus tuntee olonsa hyväksi ja turvalliseksi silloin, 

kun hän on tyytyväinen saamaansa hoitoon ja kohteluun, käyttämiinsä palveluihin sekä 

elinympäristöönsä ja voidessaan osallistua omaa elämäänsä ja tarvitsemaansa hoitoa koskevien 

valintojen tekemiseen ja päätöksentekoon. Tässä tutkimuksessa vanhusten elinympäristönä oli 

laitos, vanhainkoti. Vanhuksilla on harvoin mahdollisuuksia vaihtaa toiseen vanhainkotiin sillä 

perusteella, että he ovat tyytymättömiä nykyiseen elinympäristöönsä. Siinä tapauksessa yritetään 

yhteistyössä vanhuksen, omaisten ja työntekijöiden kanssa parantaa muita asioita, jotta 

vanhainkotielämä olisi mukavampaa. Yksi vanhus kertoi haastattelussa seuraavasti: ”Ruoka on 

hyvää ja kohtelu on hyvää ja on lämmintä ja puhdasta ja mitä tässä enää valittaa?” Hän siis 

kiinnitti huomiota elämisen kannalta olennaisiin asioihin, ruokaan, talon lämmitykseen, puhtauteen 

ja kohteluun.  
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Ympärivuorokautisen hoidon lisäämä turvallisuus 

 

Vanhainkodin pitäisi olla vanhukselle turvallinen koti, johon pitäisi voida luottaa. Muuten 

vanhukset joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuudessa ja pelossa. ”Missäs sitä on parempi 

vanhan ihmisen olla, enkä minä halua olla sukulaisten riesana. Ajatellaan, nyt nuo nuoret parit, 

millä he minua pitäisivät? Millä tyttäreni minua pitäisi? Hän on itsekin jo yli 60-vuotias.” Tässä 

tutkimuksessa vanhukset pelkäsivät ennen kaikkea siirtoja hoitopaikasta toiseen. Myös omaisista 

tuntui pahalta, jos vanhusta siirrettiin paikasta toiseen. Yhdellä vanhuksella oli tullut riitaa hoitajan 

kanssa. Hoitaja oli sanonut sitten vanhukselle, että ”haluaks mennä takaisin puistosairaalaan”, 

jossa on psykogeriatrisia osastoja? Klemolan (2006, 91, 107) tutkimuksen mukaan vanhukset 

pitivät erityisen tärkeänä hoitokodin tarjoamaa turvaa. Hoitokodissa tapahtuva hoitotyö tarjosi 

vanhuksille sekä fyysistä että psyykkistä turvaa. Psyykkistä turvallisuutta vanhuksille loi tietoisuus 

siitä, että hoitajat olivat aina paikalla ja heiltä sai apua tarvittaessa, myös yöllä. Vanhukset kokivat 

oman huoneen yksityisyyden olevan tärkeä turvallisuuteen liittyvä tekijä. 

 

Apuvälineiden lisäämä turvallisuus 

 

Osa vanhuksista liikkui ilman apuvälineitä, osa kepin, rollaattorin, kävelytelineen tai pyörätuolin 

turvin. Vanhainkodissakin sattui välillä tapaturmia, mutta apu oli yleensä lähempänä ja nopeammin 

saatavissa kuin kotona. ”Tuo pyörätuoli on tuossa ja enhän minä sitten arvannut koettaa, kun joku 

oli lähtenyt, eikä pannutkaan jarruja päälle, minä lähdin siihen menemään, niin minä menin 

nokalleni tuohon lattialle. Sitten minun piti vetää itseni tuonne, että minä sain soitettua apua. Minä 

vedin pitkin lattiaa itseni.” Kaatumiset olivat yleisiä vanhuksilla niin kotona kuin laitoksessakin. 

Yksi syy kaatumisiin oli huimaus. ”Mää oon lehdestä lukenut, että turvahousuja on lahjoitettu 

vanhainkodille, niin mää oletan, että henkilökunta tietää, kuka niitä tarttee ja pukee ne niiden 

päälle.” 

 

Omaiset tarttuivat herkästi asioihin, jotka koskivat vanhusten turvallisuutta laitoksessa. 

”Lääkejutuista olen kysynyt, kun äiti on enemmän kaatuillut. Kysyin lääkäriltä, että onko nyt ollu 

semmosia lääkkeitä, jotka aiheuttaa tän kaatumisen. Lääkärin kanssa sai jutella puhelimessa, hän 

kuunteli ja mä kysyin, että onko nyt joku lääke, joka aiheuttaa näitä kaatumisia? Lääkäri sano, että 

hän kattoo ne lääkkeet ja ne vaihdettiin.  Yksi vanhus oli keksinyt tavan, jolla hän saa nopeammin 

apua itselleen. Tavallinen potilaskutsu ei tehonnut henkilökuntaan samalla tavalla kuin puhelu. ”Ei 

ne hoitajat tule nopeasti, mutta kun kato mulla on toi puhelin tavallisesti tässä. Ja mää soitan sitten 
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hoitajien puhelimeen, että mää haluaisin nousta ny ylös, niin sitten tullaan. Aina ei ees tulla, mutta 

lääkäri sano, ettei mun tartte päivässä maata, kun yksi tunti.” 

 

4.3.2 Tyytyväisyys/tyytymättömyys 

 

Sopeutuminen vanhainkotielämään 

 

Klemolan (2006, 102-103) tutkimuksesta selviää, että kun hoitokotiin siirtyminen otetaan esille 

riittävän ajoissa, on vanhuksella ja omaisella aikaa sopeutua tulevaan muutokseen. Ennalta 

valmistautuminen auttaa osapuolia sopeutumaan edessä olevaan muutokseen. Vanhuksen hyvän 

elämän edellytykset hoitokodissa rakennetaan siinä vaiheessa, kun vanhus vielä asuu omassa 

kodissaan. Kun vanhus siirtyy laitokseen, hänen elämänlaatunsa on riippuvainen auttajien 

ammattitaidosta, arvoista ja asenteista. Yksi haastateltava oli ollut vanhainkodissa reilun vuoden. 

Hän kertoi sopeutuneensa vanhainkotielämään melko hyvin. ”Minä olen mukautunut ja kun olen 

tiennyt tämän tilanteen, että minä olen tämmöinen huonokuntoinen. Noi mun jalat on tommoiset, 

että on kulumat noissa molemmissa polvissa ja tuommoinen ajetussairaus tavallaan jalkateriin, että 

ne turpoo, etten minä saa edes kenkiä jalkaani. Kyllä siinä suhteessa on minun paikkani, että 

jossainhan mulla täytyy olla hoitaja, eikä kai kovin montaa paikkaa ole. Saa apua ja ruoka on 

välttävää… Mikäs täällä on ollessa.” 

 

Lyhytaikaisasukkaat totuttelevat ajatukseen, että jonain päivänä he tulevat pitkäaikaisasukkaiksi 

samaan vanhainkotiin. ”Tää on ehkä semmosta totuttelua ollu, tää kun mää oon täällä ollu näin, 

että mää voisin ihan vaikka tänne tullakin sitten joskus. Mä oon ollu täällä hyvin paljon, jo monta 

vuotta olen ollu.” Toinen lyhytaikaisasukkaista kertoi olevansa paljon yksinäisempi kotioloissa. 

Hän selvästi nautti vanhainkodissa muiden, sekä vanhusten että työntekijöiden, seurasta. Hän asui 

tyttärensä kanssa kahdestaan, mutta tytär oli päivät työssä. Klemolan (2006, 93) tutkimuksen 

mukaan suurin osa vanhuksista koki, että suhde omaisiin ja muihin läheisiin ihmisiin ei ollut 

muuttunut hoitokotiin siirtymisen jälkeen. Vanhukset kokivat olevansa samoja ihmisiä kuin ennen 

hoitokotiin muuttoa. Vanhuksille omaisten vierailut olivat erittäin tärkeitä tapahtumia. 

 

Yhden omaisen mielestä oli tärkeää, että hoitajilla oli aikaa vanhuksille, ei niinkään omaisille. Hän 

toivoi hoitajilta kuitenkin aikaa siihen, että vanhuksen asioista voitaisiin puhua avoimesti omaisten 

kanssa.”…ihan jutella, jos jotain ilmenee, niin ajoissa niinku aletaan puhuu ja otetaan semmonen 
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asenne, että yritetään sitä yhdessä korjata, kokeillaan ettei vaan sitten yhtäkkiä kaikki kaadu niinku 

päälle, että rompsis.”  

 

Omaisten tyytymättömyys palvelujen laatuun ja nopeuteen sekä kohteluun 

 

Kukaan vanhuksista tai omaisista ei ollut laatinut kirjallista palautetta vanhainkodin 

asiakaspalautelaatikkoon tai ottanut yhteyttä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen. Yksi 

omainen kertoi, että hän oli kerran suunnitellut ottavansa yhteyttä paikalliseen sanomalehteen. Hän 

olisi kertonut toimittajalle vanhusten epäinhimillisestä kohtelusta ja siirtelystä paikasta toiseen. 

”Ittekin aattelin yhdessä vaiheessa, että mää otan toimittajaan yhteyden ja annan, kerron tän koko 

stoorin ja annan nimeni ja kaikki sinne ja sitten mää aaattelin, että en mä tässä vaiheessa vielä.” 

Sama omainen epäili, että kaupungin johtavat viranhaltijat eivät tienneet vanhainkodin tilanteesta 

riittävästi. ”Apulaiskaupunginjohtaja xx ei oo varmaan kuule ikinään avannu noita osastojen 

ovia?” Omaisen mukaan päättäjien pitäisi tulla itse katsomaan vanhainkodin arkea. ”…olla edes 

päivä ja kattella, mitä täällä tapahtuu ja paljonko täällä tarvittais apua ja just ulkoiluttajaa ja 

muuta tämmöstä, niin pikkusen, niinku tulis mieleen…” 

 

Urosen (2011, 58-59) tutkimus toi esiin puutteita, jotka liittyvät henkilökunnan koulutukseen. 

Lisävalmiuksia pitäisi saada ainakin omaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön, hoito- ja 

palvelusuunnitelmaneuvottelujen pitämiseen ja omahoitajuuteen. Tässä tutkimuksessa yksi omainen 

nosti esiin henkilökunnan psykologisen koulutuksen tarpeen ja työmotivaation puutteen. ”tietysti 

olis tota noin, niin just se että panostais esimerkiksi hoitajien motivointiin ja semmoseen ihmisten 

ymmärtämiseen ja varsinkin niinku vanhainkodissa, niin semmoseen, että yrittäis niinku jaksaa ja 

ottaa sitä vanhusta semmoseen lämpöön, että ottaa sitten tieksää ihan tämmöistä psykologista 

kasvatusta niille, koska se on siinä kaikista tärkein” 

 

Yllättävät tilanteet 

 

Vanhainkodissa oli käynyt varkaita. Yksi vanhus oli kokenut tilanteen karvaasti. ”Tuossa kaapin 

ylähyllyssä oli käsilaukussa, kun tyttäreni oli juuri käymässä niin vähän yli kaksisataa. Minä istuin 

tuolla vessassa, kun tuo ovi jäi raolleen, niin minä näin, kun tänne vilahti joku. Mutta enhän minä 

kesken kaiken voinut tänne lähteä.  Siitä pussista oli viety 50 mk. Minä tykkään, että se on kamalan 

röyhkeä, joka vanhainkodista viitsii tulla rahaa hakemaan. Jos minulla olisi ollut vaikka lääkäriin 

meno, niin siinä olisi mennyt viimeiset rahat.” 
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Yhden vanhuksen mielestä tuuletus ei toiminut osastolla kunnolla. Vanhukset kiinnittivät huomiota 

erilaisiin epäkohtiin samalla tavalla kuin omassa kodissakin tehdään. ”Tuuletus on aika 

heikonlainen täälä käytävillä ja tossakin ton toimiston eessä ja ton ruokasalin edessä katossa 

tuulettajat ja tuulettaa ihan julmasti. Ne vois tunkee monta kertaa lumisadetuuletukselle. Niin se on 

ikävä.” 

 

4.3.3 Elämänlaatu 

 

Sarvimäki (1998, 13) määrittelee elämänlaatuun vaikuttajina tekijöinä hyvän olon tunteen, elämän 

mielekkyyden tai merkityksen kokemisen ja oman arvon tunteen. Laitoshoidossa tavoitellaan 

vanhusten hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäisen suoriutumisen tukemista 

toimintakyvystä riippumatta (Luoma 2007, 7). 

 

Isolan ja Kylmän (1997, 61) mukaan toivo on merkittävin hyvinvoinnin tekijä vanhuudessa. Toivo 

edistää vanhuksen hyvinvointia ja terveyttä ja lieventää kärsimystä ja hätää sairauden kohdatessa. 

Pitkään jatkunut epätoivo puolestaan uhkaa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja elämänlaatua. 

Kilven (2010, 79) tutkimuksen mukaan vanhainkodissa asuvalle vanhukselle hyvää vanhuutta 

edustivat kokemukset oman elämän merkityksellisyydestä ja jatkuvuuden tunteesta sekä psyykkinen 

terveys ja hengellinen tasapaino. 

 

Kaipuu omaan kotiin 

 

Moni vanhus asuisi mieluiten kotona, jos se vain olisi mahdollista. Neljä vanhusta pääsi käymään 

omassa kodissaan tai läheisen kodissa ja he viettivät siellä myös öitä. Yksi vanhus kertoi, että hän 

oli monta kertaa halunnut päästä vanhainkodista kotiin. Joskus sellainen hetki tuli ruokasalissa, 

jossa kuuli muiden vanhusten valitusta. Hänellä olisi ollut kotikin lähellä vanhainkotia, mutta hän 

oli vuokrannut asunnon tuttavapojalle. Hänellä ei ollut enää sellaisia lähiomaisia, jotka veisivät 

häntä käymään kotona. ”Kyllä mää toivon, että ku Jumala järjestäs, et mää jotenkin pääsisin sinne 

kotiin, mutta kun se on niin iso talo ja täytys laittaa hissi peräti kahdeksaan kerrokseen. Jos laittas 

uuden hissin.” Kilven (2010, 78) tutkimuksen mukaan myös kaikkein surullisimmat ja katkerimmat 

vanhukset löysivät tavan selviytyä elämästään vanhainkodissa. Vanhainkotielämää vastaan 

kapinoiva vanhus tyyntyi, kun hän huomasi, että hyvän elämän ei tarvinnutkaan loppua 

vanhainkodissa. Hyvää elämää vanhainkodissa edusti kiireettömyys. 
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Yksi miesvanhus innostui haastattelussa kovasti muistelemaan elämänhistoriaansa. Hän kertoi 

muun muassa, että puutarhanhoito oli ollut yhteinen, mukava harrastus edesmenneen vaimon 

kanssa. ”Neljänä vuonna me saatiin kunniakirjat ja rahaa puutarhanhoitokilpailussa.” Hän kertoi 

tansseissa käynnistä ja siitä, missä hän oli tavannut vaimonsa. Hän muisteli myös pientä tytärtään ja 

omakotitalon rakentamista. Elämänhistoria pysyy osana vanhusten elämää muistelun kautta. Myös 

Klemolan (2006, 94) tutkimuksessa hoitokoteihin muuttaneet vanhukset saivat muistelusta 

helpotusta elämäänsä. Vanhukset muistelivat mielellään lapsuuttaan ja elettyä elämäänsä varsinkin, 

jos se oli sujunut mukavasti. Asia oli toisin, jos elämässä oli ollut paljon vastoinkäymisiä. 

 

Yksi omainen kertoi äidistään, joka oli hylännyt kaikki neljä lastaan. Äidillä oli ollut niin vaikea 

elämä takanaan, että hän ei halunnut muistella sitä juuri ollenkaan. Äiti puhui vanhainkodillakin 

tyttärensä kanssa pääasiassa julkkiksista ja horoskoopeista. Haastateltava tytär oli ainut lapsi, jolle 

äiti oli puhunut lastensa isistä. Hankaluuksia aiheuttivat myös äidillä ilmenneet harhat.  

 

Oman huoneen merkitys 

 

Vanhukset ja omaiset iloitsivat siitä, että vanhainkodin asukkaalla oli oma huone. ”En minä lähde 

täältä enää minnekään, muuta kuin sille viimeiselle matkalle. Ei tule kuuloonkaan. Tätä minä olen 

vain aina ajatellut, etteivät tästä huoneesta vain siirtäisi mihinkään, minä olen tämän niin ottanut 

kodikseni että.” Vanhukset kiintyivät yhteen paikkaan, joten kaikki muutokset olivat yleensä 

vaikeita.  Isossa vanhainkodissa osa oli joutunut muuttamaan esimerkiksi remontin alta toiseen 

taloon. ”No kyllä mä oon ollu tyytyväinen. Mä oon ollu justiin terottanu sen jutun, että kun mää 

kattelin tätä eilen sairaalassa niitä potilaita, niin mää oon itte sanonu, että mulla on vielä paljon 

paremmat olot kun niillä.” Kilven (2010, 68) tutkimuksen mukaan vanhukset viettivät pääosin 

aikaa omissa huoneissaan, eivätkä he halunneet tutustua muihin vanhuksiin. Tällöin esimerkiksi 

ruokailujen yhteydessä vanhuksille voi jäädä toisistaan vajavainen kuva, kun hoitajat joutuivat 

puhumaan heille kovaan ääneen ja selittämään asioita useaan kertaan. Kyseessä saattoi olla myös 

suomalainen tapa, johon voidaan liittää tutustumisen vaikeus ja toisen elämän yksityisyyden 

kunnioitus. Klemolan (2006, 96) tutkimuksen mukaan vanhusten tekemistä ja ajankulua kuvasi 

eristyneisyys muihin asukkaisiin.  

 

Hoitopaikan kodinomaisilla piirteillä näytti olevan positiivinen yhteys omaisten ja henkilökunnan 

väliseen kommunikointiin ja omaisten osallistumiseen kuolevan potilaan hoitoon. Tämän vuoksi 
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laitoksessa olisi aiheellista ottaa mallia kotihoidosta kuolevan potilaan hoitamisesta ja hänen 

omaistensa tukemisesta. (Miettinen ym. 1996, 155.) 

 

Aktiivinen elämä vanhainkodissa 

 

Suurin osa vanhuksista nautti seurasta. Muiden kanssa seurustellessa vaivat unohtuivat ja oli 

hauskaa. Yksin olleessaan vanhukset helposti käpertyivät omiin vaivoihinsa. Miesvanhuksella oli 

enää yksi samanikäinen tuttava elossa, mutta hänkin asui jo vanhustentalossa. Myönteinen 

suhtautuminen elämään auttaa parantamaan ikäihmisen elämänlaatua laitoksessakin. Kilven (2010, 

68) tutkimuksen mukaan vanhukset eivät kuitenkaan saaneet toisistaan juuri ollenkaan tukea. 

 

Yksi omainen otti kantaa vanhainkodin asukkaiden aktivointiin. Hänen mielestään se oli hoitajien 

tärkeä tehtävä. Omainen oli kerran törmännyt tilanteeseen, jossa päiväsalissa kolme hoitajaa pelasi 

yhden asukkaan kanssa jotakin seurapeliä. Hän ihmetteli kovasti, mikseivät hoitajat olleet hakeneet 

muita asukkaita pelaamaan. Hänen äitinsäkin makasi yksin sängyssä pimeässä huoneessa. Osastolla 

saattoi olla 30 asukasta, joista varmaan useampikin olisi voinut innostua pelaamisesta, kun hoitajat 

olivat ohjaamassa pelin kulkua. Hyviäkin kokemuksia kerrottiin, tässä tapauksessa mieshoitajista. 

”jos on aikaa, että joskus lukisi, usein mieshoitajat lukevat lehteä” Työntekijöistä löytyi henkilöitä, 

joilla oli erityistaitoja, esimerkiksi hyvä lauluääni tai jonkun instrumentin soittotaito. Yksi omainen 

muisteli yhtä tiettyä työntekijää, jota ei ollut näkynyt vähään aikaan. ”Täällä oli sellainen 

hoitoapulainenkin, mutta nyt ei oo enää. Hän kävi aina äidille joskus laulamassa”. Aktiiviset ja 

asiakaslähtöisesti työtä tekevät työntekijät jäivät vanhusten ja omaisten mieleen. He kaipasivat 

heitä, jos he olivat esimerkiksi vaihtaneet osastoa tai työpaikkaa. Vanhukset ja omaiset kertoivat 

myös työntekijöistä, jotka olivat käyttäytyneet huonosti tai sanoneet jotenkin ikävästi. 

 

Arkisten asioiden tekeminen vanhainkodissa on vanhuksille hyvin tärkeää kuntoutumisen ja 

toimintakyvyn kannalta. Henkilökunta ja omaiset tekevät vanhukselle karhun palveluksen, jos he 

tekevät asioita vanhusten puolesta ja auttavat liikaa sellaisissa asioissa, jotka vanhus kykenee 

itsekin tekemään. 

 

Kahvio 

 

Vanhainkodissa oli yksi ympäri vuoden auki oleva kahvio, joka oli vanhusten, henkilökunnan ja 

vierailijoiden käytössä. Kahvio selvästi piristi vanhainkodin arkea, koska sinne pystyi menemään 
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vieraiden kanssa. Siellä pystyi myös törsäämään omia rahojaan. Monet kokivat sinne menemisen 

hankalaksi, jos he asuivat eri talossa, kuin missä kahvio sijaitsi. ”Jos mulle tulee joku vieras ja mää 

sanon, että mennääs kahvioon. Tuolta ulkopuolelta pitää kiertää, siihen menee 10-15 minuuttia 

ainakin.” Osa koki, että oli helpompi tuoda termospullossa kahvia mukanaan osastolle kuin lähteä 

kahvioon, vaikka kahvioon meneminen olisikin virkistänyt enemmän. Yksi vanhus kertoi, että hän 

kävi kahviossa tutun vanhuksen kanssa, joka asui samassa vanhainkodissa, mutta eri talossa kuin 

hän. ”Nytkin oli puhetta, että kun Pirkko tulee, kun tämä jouluhässäkkä on ohi, niin haetaan Olli 

tänne kylään ja mennään sitten yhdessä tuohon kioskille kahville, niin se on Ollille juhlaa.” 

 

Asukasneuvosto 

 

Isossa vanhainkodissa toimi myös asukasneuvosto, johon oli valittu vanhuksia eri taloista ja 

osastoilta. Yksi asukas kertoi kuuluvansa asukasneuvostoon, joka kokoontui kolme tai neljä kertaa 

vuodessa. Asukasneuvostossa muun muassa kerrottiin vanhainkodin ajankohtaisista asioista ja 

pyydettiin vanhuksilta mielipiteitä vanhainkodin harrastustoiminnan ja muun toiminnan 

kehittämiseen. Osastonhoitaja oli kerran sanonut asukasneuvostoon kuuluvalle asukkaalle, että 

sinähän kuulet asukasneuvostossa asioita aikaisemmin kuin hän kuulee, vaikka hän oli 

esimiesasemassa. Tästä päätellen asukasneuvostoon kuuluvat vanhukset pidettiin hyvin ajan tasalla. 

 

Vanhainkodin asukaan elämänlaadun edistämistä voidaan pitää lopullisena hoitotyön tavoitteena. 

Kun asukkaan terveyttä ja toimintakykyä ei voida enää edistää eikä ylläpitää, tulee tavoitteeksi 

elämänlaadun ylläpitäminen vaikuttamalla muihin elämänlaatua edistäviin tekijöihin. (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult 1996, 17-19.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tällä tutkimuksella selvitettiin vanhusten hoidon laatua eri näkökulmista sekä vanhusten itsensä että 

heidän omaistensa näkökulmasta. Lähtökohtana oli, että mitä laadukkaampaa hoitoa vanhukset 

saavat vanhainkodissa, sitä parempi on heidän olonsa. Myös omaiset kokevat olonsa hyväksi, jos he 

ovat tyytyväisiä läheistensä saamaan hoitoon. Omaiset nousivat tutkimuksessa tärkeään rooliin, 

koska tutkimusta lähdettiin alun perin tekemään omaisten kanssa tehtävän yhteistyön pohjaksi. 

Hoidon laatua arvioitiin vanhainkodin rakenteen ja organisoinnin, sisällön ja lopputuloksen kautta. 

 

Vanhusten mielestä heitä kohdellaan vanhainkodissa pääsääntöisesti hyvin. Haastateltavien mukaan 

he kokivat henkilöstön ammattitaitoiseksi ja saamansa kohtelun ystävälliseksi. Henkilökunnan 

vaihtuvuus on asia, josta vanhukset ja omaiset eivät pidä. Hankalin tilanne on, jos omahoitaja 

vaihtuu usein. Kaikille vanhukset eivät tienneet omahoitajaansa. Omaiset kaipaavat enemmän aikaa 

hoitajilta. He ovat usein arkoja itse ottamaan kontaktia hoitajiin. He toivoisivatkin, että hoitajat ja 

sosiaalityöntekijä aloittaisivat keskustelun omaisten kanssa, vaikka siihen ei olisikaan mitään 

erityistä syytä. Omaiset olivat tyytymättömiä huonoon tiedon kulkuun ja vanhusten turhiin siirtoihin 

osastolta toiselle. Omaiset kaipasivat henkilökunnalta vanhusten aktivoinnin lisäämistä. 

 

Resursseista oli pulaa ja varsinkin yöaikaan olisi pitänyt olla enemmän hoitajia. Vanhainkodissa oli 

sattunut tilanteita, että yöhoitaja oli ollut toisella osastolla, kun toisella osastolla olisi tarvittu apua 

esimerkiksi kaatumisen takia. Vanhukset kaipaavat hoitajille enemmän aikaa esimerkiksi juttuhetkiä 

varten. Osa vanhuksista kokee olevansa yksinäisiä vanhainkodissa, vaikka siellä onkin paljon muita 

vanhuksia. Osastolla on hiljaista, koska keskustelua vanhusten kesken ei synny.  

 

Vanhukset hyötyisivät hoidossaan hoito- ja palvelusuunnitelman sekä hoitoneuvottelutilanteiden 

kehittämisestä ja niiden kehittämisellä olisi myönteisiä ja selkiyttäviä vaikutuksia myös hoitajien 

työhön ja omaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan 

yksilöllisesti vanhusten tarpeet ja voimavarat huomioiden. Järnströmin (2011, 31) mukaan 

hoitosuunnitelman hyvään toteuttamiseen liittyvät kuntouttava hoitotyö, vanhusten aktivointi, hyvä 

kirjaaminen, ulkoilu, vanhusten rohkaisu sekä omaisten kuunteleminen ja kannustaminen. 

Vaaraman ym. (2006) tutkimuksessa todettiin hoito- ja palvelusuunnitelman perustuvan asiakkaan 

lähtötilanteen, hänen voimavarojensa ja hänen toimintakykyään heikentävien tekijöiden 

määrittelyyn, avun tarpeen arviointiin ja vastaavien hoito- ja palveluinterventioiden määrittelyyn. 

Asiakaslähtöisyyttä korostettiin, joten voimavarojen ja tarpeiden määrittely pitäisi tehdä yhdessä 
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asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa yhteisymmärryksessä asetettujen hoidon ja palvelujen 

tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen on ikääntyvälle ihmiselle yksi elämänlaadun tae. Vanhukset 

kokivat saavansa elää omanlaistaan elämää vanhainkodissa. Ketään ei pakotettu osallistumaan 

yhteisiin juhliin tai harrastustoimintaan, vaan kaikki viriketoiminta oli vapaaehtoista. 

Itsemääräämisoikeuden kannalta tutkimukseen haastatteleminen on vanhukselle myönteinen asia, 

koska sen myötä he saivat kokea, että joku on kiinnostunut heidän ajatuksistaan. Tällaista 

kiinnostusta he odottavat joka päivä. Järnströmin (2011, 104, 106) tutkimuksen mukaan 

henkilökunta otti helposti sellaisten vanhusten itsemääräämisoikeuden itselleen, jotka jollain tavalla 

vastustelivat suunnitelmien toteuttamista. Jossain tilanteissa vanhukset kuitenkin ylipuhuttiin 

suunnitelmiin, jos hän oli niitä vastaan. 

 

Oma huone ja siihen liittyvä itsenäisyyden tunne on tärkeää monelle vanhukselle ja omaiselle. 

Itsenäisyys ja yksinäisyys ovat asioita, jotka kulkevat käsi kädessä. Hyvin itsenäinen vanhus on 

usein myös yksinäinen. Paljon apua tarvitseva vanhus puolestaan tapaa päivässä monta 

hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ihmistä ja lisäksi mahdollisesti omaisia ja muita läheisiä ihmisiä. 

Parviaisen (2007, 78-81) mukaan muiden ihmisten tuki on korvaamaton yksinäisyyden 

lievittämisessä, jos vanhus puhuu itsestään huolehdittavana avun saajana tai lannistuneena 

kärsijänä. Jos vanhus pitää itseään aktiivisena sopeutujana, hänen omia voimavarojaan täytyy tukea 

yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Ihmisillä on myös tarvetta ajoittaiseen 

yksinäisyyteen.  

 

Vanhukset kaipasivat vanhainkodissa seuraa, ulkoilua ja omaisten vierailuja. Vain harva 

vanhainkodissa pysyvästi asuva vanhus pystyy ulkoilemaan itsenäisesti. Omaiset avustivat 

vanhuksia ulkoilussa, koska vanhainkodissa on vain muutama palkattu ulkoiluttaja. He eivät ehdi 

ulkoiluttamaan vanhuksia riittävästi. Omaiset kokivat, että vanhusten ulkoiluttaminen on sellainen 

asia, joka kuuluukin heille. Varsinkin kesäaikaan ulkoilu on mukavaa kaikille kauniissa 

ympäristössä. Osa vanhuksista toivoi enemmän hengellistä ohjelmaa vanhainkotiin. He olivat 

tottuneet osallistumaan seurakuntien toimintaan kotona asuessaan.  Onneksi radiosta ja televisiosta 

pystyi seuraamaan hengellisiä ohjelmia. Myös Järnströmin (2011) tutkimuksen mukaan osastolla 

hoidossa ollessaan vanhukset pitivät uskonasioita ja omaisten tukea tärkeinä asioina. 
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Omaiset pitävät tärkeänä, että vanhukset saavat hoitoa tasapuolisesti ja heidän kohtelunsa on 

asiallista. Hoidon pitäisi olla myös yksilöllisesti toteutettua ja joustavaa. Apua täytyisi saada 

mahdollisimman pian. Tutkimuksen mukaan apua voi joskus joutua odottamaan liian pitkään. 

Tutkimuksessa selvisi, että omaiset odottavat henkilökunnalta hienotunteista ja asiallista, mutta 

kuitenkin avointa suhtautumista heihin. Henkilökunnan ammattitaitoon kuuluu myös omaisten 

sanattoman viestinnän huomioiminen vuorovaikutuksessa. Hoitohenkilökunnan on pyrittävä 

olemaan aktiivinen osapuoli ja oltava kiinnostunut vanhuksen omaisten mielipiteistä ja heitä 

askarruttavista asioista. Omaisten tulee saada olla mukana siten, kuin he itse haluavat ja jaksavat. 

Järnströmin (2011, 110) tutkimuksessa kävi ilmi, että joidenkin omaisten kanssa oli hankaluuksia, 

jos he odottivat vanhuksen kuntoutukselta enemmän kuin mitä oli tehty. 

 

Laitoksen työntekijät tarvitsevat tukea ja koulutusta omaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Esimerkiksi työnohjauksessa henkilökunta voisi läpikäydä työssään kokemiaan vaikeita tilanteita 

omaisten kanssa. Tämä ei kuitenkaan korvaa päivittäistä keskustelua ja pohdintaa työntekijöiden 

kesken. Vanhusten laitoshoito hyötyy terveydenhuollon ja sosiaalityön yhteistyön kehittämisestä. 

Mitä paremmin sosiaalityötä hyödynnetään terveydenhuollossa, sen parempi on lopputulos ja 

hyötyjänä on asiakas. Varsinkin vanhuksen kuntoutumisprosessissa vaaditaan laaja-alaista 

moniammatillista yhteistyötä. 

 

Tässä tutkimuksessa en tutkinut työntekijöiden suhtautumista omaisiin. Järnströmin (2011, 102) 

tutkimuksessa tuli ilmi, että työntekijät kokivat vanhusten omaisiin suhtautumisen isoksi haasteeksi. 

Työntekijät mielsivät tärkeäksi sen, että omaisten kanssa ollaan yhteyksissä ja heidän mielipiteitään 

kuullaan, mutta omaisten rooli koettiin joidenkin vanhusten kohdalla hankalaksi. Vanhusten 

mielipiteiden pitäisi olla tärkeämpiä kuin omaisten mielipiteiden. Hyvin muistamattomien 

vanhusten omaisten kuuleminen on joissakin asioissa tärkeää, mutta arkisissa askareissa vanhusten 

mielipiteet ovat ensisijaisia. 

 

Omaiset ja henkilökunta kuuluvat vanhusten sosiaalisen tuen verkostoon. Henkilökunnan antama 

sosiaalinen tuki ei kuitenkaan vastaa omaisten antamaa tukea. Tuen oikea ajoitus sekä tuen ja sen 

tarpeen vastaavuus ovat keskeisiä kysymyksiä omaisten tukijärjestelmiä kehitettäessä. Henkilöstön 

pysyvyys osaltaan helpottaa omaisten ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Omahoitaja nousi 

keskeiseksi henkilöksi, joka teki eniten yhteistyötä omaisten kanssa. Kukaan omainen ei innostunut 

omaisten ryhmästä, joka olisi eräänlainen vertaisryhmä samanlaisessa elämäntilanteessa oleville 
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omaisille. He toivoivat, että henkilökunta antaisi aikansa vanhuksille ja omaisia voisi ohjata 

yksilöllisesti tarpeen mukaan. 

 

Omaisilla on vahvoja mielipiteitä siitä, miten vanhusta pitäisi hoitaa osastolla. Henkilökunnan 

täytyy muistaa, että vanhuksen mielipide on tärkeämpi kuin omaisen mielipide. Monella omaisella 

tunteet ovat pinnalla, kun he puhuvat oman äitinsä hoidosta vanhainkodissa. Yksi omainen koki 

vahvasti, ettei hoitohenkilökunta ottanut häntä vakavasti. Hän ajatteli, että hoitajat jollain tavalla 

väheksyivät häntä ihmisenä, koska hän oli heidän mielestään niin vaikea tapaus. Se loukkasi häntä 

kovasti. Hän olisi halunnut olla voimavara, yksi tärkeä lenkki äitinsä hoidossa. Tällainen 

henkilökunnan taholta saatu kohtelu ei ole hyväksyttävää. Loppujen lopuksi suurin kärsijä on 

vanhus, koska hänen takiaanhan henkilökunta ja omainen ovat tekemisissä keskenään.  

 

Tutkijalla on vastuu tutkimuksensa luomasta todellisuuskuvasta ja tutkimuksellisten valintojen 

tuottamasta tutkimuskohteesta. Yhteiskuntatieteellisten tutkijoiden haasteena on sosiaalinen vastuu. 

Keskeistä on kysyä, kenen lähtökohdista ja kenen hyödyksi tutkimus tehdään. (Pohjola 2003, 59-

65.) Tarkoituksenani oli löytää tutkimusaineistosta sellaisia vanhusten laitoshoitoon liittyviä 

laatuasioita, joita kehittämällä hoidon laatu kokonaisuutena paranisi. Aineisto on kymmenen vuotta 

vanha. Siinä ajassa moni asia, joka tässä tutkimuksessa nousi esiin, on kehittynyt. Uskon kuitenkin, 

että kehitettävää löytyy edelleen. Sanomalehtien sivuilla ja yleisönosastolla on ollut vilkasta 

keskustelua vanhustenhoidon laadusta koko tämän kymmenen vuoden ajan. Myös useita 

tutkimuksia aiheesta on tehty. Ulkoiluttajista on edelleen pulaa ja tiedon kulussakin on aina 

kehitettävää tietotekniikan kehityksestä huolimatta. Jos tekisin haastattelut nyt, saattaisi olla, että 

vanhukset ja omaiset olisivat tyytymättömiä eri asioihin kuin kymmenen vuotta sitten. Vanhukset 

pääsevät vanhainkotihoitoon entistä huonokuntoisimpina. Sen takia myös heidän tarpeensa 

muuttuvat. Myös omaiset ovat vanhempia siinä vaiheessa kun vanhus pääsee pitkäaikaiseen 

laitoshoitoon. 95-vuotiaan äidin tytär voi olla 75-vuotias. Omaisten ikääntyminen tuo omia haasteita 

heidän kanssaan tehtävään yhteistyöhön. Koska aineisto on vanhaa, samoja asioita on tutkittu 

useaan kertaan kymmenen vuoden aikana. Sen takia tutkimusaihe ei ole enää niin ajankohtainen 

kuin se oli vuonna 2001. 

 

Sekä vanhusten että omaisten teemahaastattelun pohjaksi laadittu haastattelurunko oli jäsennelty 

Donabedianin (1969, 1833-1836) kehittämistoiminnan arviointimallin ja Raatikaisen (1995, 31-34) 

hoitotyön kehitysvaiheiden luokituksen mukaisesti. Koin Donabedianin mallin hieman jäykäksi 

tähän tutkimukseen, joskin se helpotti analyysin tekoa. Haastattelurunko tehtiin kymmenen vuotta 
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sitten, jolloin tämä jäsennys vaikutti hyvältä hoidon laadun tutkimuksessa. Jäsennyksen avulla 

aineistosta pystyi melko helposti poimimaan hoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä. 

 

Omaisten rooli nousi tutkimuksessa keskeiseksi hoidon laatuun vaikuttavaksi tekijäksi. Omaiset 

ovat tärkeitä vanhainkodin työntekijöiden yhteistyökumppaneita, koska niin kauan kuin on 

vanhuksia, on myös omaisia. Kaikilla vanhuksilla ei kuitenkaan ole omaisia tai sitten välit omaisiin 

ovat niin tulehtuneet, että kommunikointi vanhuksen ja omaisten välillä on loppunut. Omaisten 

puutekin on yksi hoidon laatuun vaikuttava tekijä. Henkilökunnan täytyy yrittää korvata tätä 

puutetta vanhukselle, vaikka harvoin työntekijä pystyy kokonaan korvaamaan omaista. Tässä 

tutkimuksessa omaisia edustivat vain aikuiset tyttäret. Jatkotutkimuksessa omaisnäkökulmaa voisi 

laajentaa isompaan tutkimusjoukkoon. Tutkimuksen tiedonantajina voisivat olla erilaiset omaiset ja 

läheiset. Joku vanhus voi pitää ystäväänsä tai kaukaista sukulaistaan paljon läheisempänä ihmisenä 

kuin esimerkiksi omaa lastaan. 

 

Koukkuniemen vanhainkoti otti vuoden 2006 aikana käyttöön asukkaiden palvelun- ja hoivan 

tarvetta mittaavan RAI-järjestelmän, jonka avulla voidaan arvioida myös hoidon tuloksellisuutta, 

kustannustehokkuutta ja laatua. RAI (Resident Assessment Instrument) on kansainvälinen hoidon ja 

palvelun laadun kohentamiseen sekä kustannusten hallintaan kehitetty vanhuspalvelujen 

työvälineiden kokonaisuus eri palvelurakenteen tasoille. Se mahdollistaa myös vertailukehittämisen 

muiden vanhainkotien kanssa. RAI-arviointien pohjalta Koukkuniemen vanhainkodin 

kehittämiskohteita olivat vuonna 2006-2007 rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön vähentäminen, 

kuntoutumista edistävän hoitotyön lisääminen, asukkaiden päivittäisten aktiviteettien ja 

virkistäytymisen sekä sosiaalisen elämän tukeminen ja kirjaamisen parantaminen. Koukkuniemen 

vanhainkodin vahvuuksia olivat vähäinen liikkumisen rajoittaminen, psykoosilääkkeiden maltillinen 

käyttö ja pidätyskyvyttömyyden hoito. (Heikkilä ym. 2008, 5.) Tässä tutkimuksessa ei selvitetty 

vanhusten lääkkeiden käyttöä, koska se on enemmän lääketieteellinen asia. Asukkaiden päivittäisiä 

aktiviteetteja ja virkistäytymistä sen sijaan selvitin sekä vanhuksilta että omaisilta. Tässä 

tutkimuksessa ei suoraan selvinnyt, onko aktiviteetteja riittävästi, koska asia on yksilöllinen. Niihin 

osallistuminen oli kuitenkin vapaaehtoista ja asukkaan halusta riippuvaista. Asukkaat antoivat siitä 

myönteistä palautetta. Mietittäväksi kuitenkin jää, kohtaako asiakkaan halu ja tarve aktiviteetteihin 

osallistumisessa. 

 

Tässä tutkimuksessa ei kysytty moniammatillisen henkilökunnan mielipidettä vanhusten hoidon 

laatuun. Sitä asiaa voisi tutkia jatkotutkimuksessa, jos halutaan laajentaa näkökulmaa tutkittuun 
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asiaan. Kuivalainen (2007) on tutkinut pro gradu –tutkielmassaan hoitajien kokemaa hoitamisen 

laatuun vaikuttamista vanhusten pitkäaikaishoidossa. Tulosten mukaan hoitamisen laatuun 

vaikuttamiskeinoja olivat oman persoonan hyödyntäminen, yhteistyö ja asiantuntijuuden 

käyttäminen. Hoitamisen laatuun vaikuttamista edistäviä tekijöitä olivat hyvä ilmapiiri, onnistunut 

työnjako, hyvät ammatilliset ominaisuudet sekä hyvät työyhteisön voimavarat. 

 

Vapaaehtoistyöntekijät ja erilaiset vierailijat nousivat tutkimuksessa henkilöinä, jotka tekevät 

sellaisia asioita, jota vanhainkodin palkattu henkilökunta ei kunnolla ehdi tekemään. He tekevät 

sellaisia asioita, joita vanhukset erityisesti kaipaavat. Sen takia he ovat erittäin tärkeitä henkilöitä 

vanhuksille. Vapaaehtoistyöntekijät esimerkiksi ulkoiluttavat vanhuksia, ovat vanhusten seurana ja 

juttelevat heidän kanssaan. Erilaiset esiintyjät, esimerkiksi laulukuorolaiset, kuuluvat tähän samaan 

ryhmään. Vanhainkodin henkilökunnan kannattaa tehdä kaikki mahdollinen, jotta nämä henkilöt 

jaksavat jatkaa tärkeää toimintaansa. Vapaaehtoisten työntekijöiden tekemän työn vaikutusta hoidon 

laatuun on tutkittu hyvin vähän. Se olisi mielenkiintoinen ja tärkeä jatkotutkimuksen aihe. 
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Liite 1 

 

Teemahaastattelun kysymykset vanhuksille 

 

TAUSTATIEDOT 

-ikä 

-milloin tullut vanhainkotiin (historia) 

-mitä sairastaa 

-apuvälineiden käyttö 

-minkätyyppinen osasto 

-miten kokee vanhainkodissa olemisen 

-keitä omaisia, kuinka usein tekemisissä, miten kaukana asuvat 

 

PALVELUT 

-miten pitkään ollut vanhainkodissa/muussa hoitolaitoksessa kodin ulkopuolella 

-miten kotona oleminen sujui ennen laitokseen siirtymistä 

-kotihoidon palvelut 

-omaisen antama apu vanhukselle 

-vanhainkodissa saatavat palvelut; hoitotyö, fysioterapia, sosiaalityö, viriketoiminta, seurakunta 

-tiedon kulku erilaisista asioista 

 

HOITOTYÖ 

-fyysinen apu 

-psyykkinen apu 

-sosiaalinen apu 

-hengellinen apu 

 

HOITOSUHDE 

-suhde vanhainkodin henkilökuntaan, vuorovaikutus 

 -omahoitajaan (kuka on omahoitaja, minkälaisia kokemuksia hänestä) 

 -muihin hoitajiin ja laitoshuoltajiin 

 -lääkäriin 

 -sosiaalityöntekijään 

 -muihin, esim. fysioterapeutit, askarteluohjaajat, ulkoiluttajat 
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HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 

-muistaako vanhus sellaista 

-milloin tehty, onko ollut hoitoneuvottelua 

-keitä oli mukana 

-tehtiinkö kotihoidossa 

-saako niitä palveluita, mitä tarvitsee/mistä on sovittu 

 

HOITOTYÖN PERIAATTEET 

-itsemääräämisoikeus, miten näkyy vanhainkodin arjessa 

-yksilöllisyys, miten näkyy vanhainkodin arjessa 

-turvallisuus, miten näkyy vanhainkodin arjessa 

-inhimillisyys, luottamuksellisuus, empaattisuus 

-kysytäänkö toiveita, mielipiteitä, tuleeko kuulluksi  

 

VANHAINKODISSA OLO 

-minkälaisia kokemuksia 

-onko tyytyväinen oloonsa, tuleeko huomioiduksi, ymmärretyksi 

-mitä parannettavaa 

-kohtelu 

-saako riittävästi ja riittävän nopeasti apua 

 

OMA ELÄMÄ  

-minkälaisia kokemuksia 

-miten paljon tekemisissä omaisten, ystävien, vanhainkodin muiden vanhusten kanssa, 

minkälainen suhde heihin 

-kaipaako vielä omaan kotiin 

-käykö omaisten luona kylässä 
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Liite 2 

 

Teemahaastattelun kysymykset omaisille 

 

TAUSTATIEDOT 

-omaisen elämäntilanne, onko työelämässä vai eläkkeellä 

-miten paljon aikaa vanhukselle 

-kuinka kaukana asuu 

-minkälainen perhe, vieläkö laitoksessa elävän vanhuksen puoliso elää 

-mitä vanhus (äiti tai isä) sairastaa 

-onko vanhuksella muita läheisiä omaisia, kuinka usein tekemisissä 

 

PALVELUT 

-miten pitkään vanhus on ollut vanhainkodissa/muussa hoitolaitoksessa kodin ulkopuolella 

-miten kotona oleminen sujui ennen laitokseen siirtymistä 

-kotihoidon palvelut 

-omaisen antama apu vanhukselle kotona ja vanhainkodissa 

-vanhainkodissa saatavat palvelut; hoitotyö, fysioterapia, sosiaalityö, viriketoiminta, seurakunnan 

palvelut 

-tiedon kulku erilaisista asioista 

 

HOITOTYÖ 

-fyysinen apu, apuvälineiden käyttö 

-psyykkinen apu 

-sosiaalinen apu 

-hengellinen apu 

 

HOITOSUHDE 

-suhde vanhainkodin henkilökuntaan, vuorovaikutus 

 -omahoitajaan (kuka on omahoitaja, minkälaisia kokemuksia hänestä) 

 -muihin hoitajiin ja laitoshuoltajiin 

 -lääkäriin 

 -sosiaalityöntekijään 

 -muihin, esim. fysioterapeutit, askarteluohjaajat, ulkoiluttajat 
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HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 

-muistaako omainen sellaista 

-milloin tehty, oliko mukana hoitoneuvottelussa 

-keitä muita oli mukana 

-tehtiinkö hoito- ja palvelusuunnitelmaa kotihoidossa 

-saako vanhus niitä palveluita, mitä tarvitsee/mistä on sovittu 

 

HOITOTYÖN PERIAATTEET 

-itsemääräämisoikeus, miten näkyy vanhainkodin arjessa 

-yksilöllisyys, miten näkyy vanhainkodin arjessa 

-turvallisuus, miten näkyy vanhainkodin arjessa 

-inhimillisyys, luottamuksellisuus, empaattisuus 

-kysytäänkö omaisen ja vanhuksen toiveita, mielipiteitä, tuleeko kuulluksi  

 

VANHAINKODISSA OLO 

-minkälaisia kokemuksia omaisella ja hänen äidillään tai isällään 

-miten paljon vanhus kertoo asioistaan omaisille ja hoitajille 

-mitä omainen ja vanhus tekevät vanhainkodissa, osallistuvatko esim. juhliin, ulkoilevatko 

-missä asioissa omainen auttaa vanhusta 

-onko äiti/isä tyytyväinen oloonsa 

-mitä parannettavaa 

-kohtelu 

-saako vanhus riittävästi ja riittävän nopeasti apua 

-tuleeko omainen kuulluksi, huomioiduksi, ymmärretyksi 

 

OMA ELÄMÄ  

-minkälaisia kokemuksia sekä omasta että äidin/isän elämästä 

-miten paljon tekemisissä vanhuksen ja muiden lähisukulaisten kanssa, minkälainen suhde heihin 

-kaipaako vanhus vielä omaan kotiin, viekö omainen vanhusta kotilomille 

 

 


