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Psykiatrinen sairaanhoitaja
Logoterapiaohjaaja



Logoterapian kehittäjä
 Viktor E. Frankl (1905 – 1997)

 Lääketieteen ja filosofian tohtori

 Psykiatrian, neurologian, ja logoterapian professori

 Oli Wienin juutalaisena toisen maailmansodan aikana 
vankina kolmen vuoden ajan, neljällä eri 
keskitysleirillä

 Aloittamansa Logoterapian väitöskirjan menetelmien 
toimivuus tuli testattua keskitysleirillä 



Mitä logoterapia on

 Logoterapia on eksistentiaalipsykiatriaa

 Kutsutaan myös nimellä 3.wieniläinen 
psykoterapiakoulukunta

 Humaania psykologiaa, hoitamisen tahtoa ja taitoa

 Elämäntaitoa ja itsehoitoa

 Voimavaroihin ja mahdollisuuksiin kiinnittyvää toivon 
psykologiaa

 Käyttöalue laaja, kattaen koko ihmisiän  



Logoterapia ja muistisairaat 
vanhukset elämässäni
 Opiskeluni hoitajaksi, -> apuhoitaja , sairaanhoitaja 

psyk.hoito

 Harjoittelu Harjavallan sairaalassa -80 luvulla, psyk. 
Aira Laihinen mainitsi luennollaan logoterapian

 Franklin kirja Ihmisyyden rajalla ilm.suom. 1978

 Aloitin logoterapia opinnot Turussa, kesto 
logoterapeutiksi 4,5 vuotta, valmistun 12/2015

 Työnantajani Mainio Vire Oy valitsi logoterapeuttisen 
ajattelumallin muistisairaiden hoidossa 
hoitoideologiakseen 2012



Logoterapeuttisen ajattelumallin 
antia työhömme 
 Ihmisen tahto elää niin, että hän kokee elämänsä tarkoitukselliseksi 

koskee kaikkia
 Ihmisellä on logoterapian ihmiskäsityksen mukaan fyysinen, 

psykofyysinen ja henkinen ulottuvuus
 Henkinen ei koskaan sairastu
 E.Lukas: ”Mitä pienemmäksi fyysinen ja psyykkinen puoli kutistuu, 

sitä laajemmaksi henkinen tulee.”
 ”Hetkien tarkoitukset”
 Muistisairas ei saa muuttua ”näkymättömäksi”
 Uudenlainen asenne työhön, uusi ymmärrys 
 Huoneentaulut asukkaille - näkyväksi tekemistä
 Yhdessä tekemistä, uusia toimintamalleja, arjen pienet hetket
 Arvostus, ihmisarvo, yksilöllisyys, ainutkertaisuus, elämän 

tarkoituksellisuus 



Henkilökunnan ajatuksia ja 
kokemuksia
 Hoitajan pohdittava toimintaansa uudella tavalla

 Henkilökunnan ja omaisten uudenlainen yhteistyö

 Uusien vaihtoehtojen löytyminen työhön

 Jokaisen päivän uudet haasteet helpompaa kohdata

 Hoitajien omat voimavarat kasvoivat

 Vanhusten ja muistisairaiden välitön palaute paremmasta 
antaa voimaa

 Omaisten ja läheisten hyvä palaute palkitsevaa

 Yhteishenki parantunut, uskaltaa olla oma itsensä ja jopa 
eri mieltä, avointa keskustelua tullut lisää

 ”tuntosarvet” pystyssä – ja herkkänä kuulemaan 



Lopuksi
 Muistisairaan ihmisen hoitaja: on tiennäyttäjä, vierellä 

kulkija, mahdollistaja, auttaa löytämään elämän 
tarkoitusta ja kokemaan vielä toivon ja ilon 
pilkahduksia

 Viktor Frankl: ”jos kohtelet kahta ihmistä samalla 
tavalla, kohtelet toista väärin.”

 Kiitos!
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