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Elämänlaatua koskevan tutkimuksen avulla voidaan arvioida potilaan ja läheisen toi-

mintakykyä hoitomuodon aikana. Vatsakalvodialyysi on päivittäinen hoitomuoto, jolla 

on tutkitusti vaikutuksia sekä potilaiden että heidän perheenjäsenten ja ystävien elä-

mään. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vatsakalvodialyysipotilaan lä-

heisen elämänlaatua.  

 

Työn tehtävänä oli selvittää, mitkä asiat vaikuttivat läheisten kokemuksiin heidän elä-

mänlaadustaan, millaista tukea he olivat saaneet ja millaisia tukeen liittyviä toiveita 

heillä oli. Työn tavoitteena oli lisätä tietoutta läheisten elämänlaadusta ja siihen vaikut-

tavista tekijöistä. Tiedon lisääntyessä terveydenhuollon ammattilaisten on helpompi 

ymmärtää vatsakalvodialyysipotilaan läheisiä ja huomioida heidät osana potilaan koko-

naisvaltaista hoitoa. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Munuais- ja maksaliitto. 

Opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin haastat-

telemalla viittä vatsakalvodialyysipotilaan läheistä. Aineisto analysoitiin induktiivisella 

sisällönanalyysilla.  

 

Sopeutuminen hoitomuotoon vaihteli läheisten keskuudessa. Vatsakalvodialyysilla oli 

monialaisia vaikutuksia arkeen. Hoitomuoto aiheutti sekä fyysistä että henkistä kuormi-

tusta. Potilaan terveydentilassa tapahtuvat muutokset, kuten komplikaatiot, aiheuttivat 

läheisissä pelkoa ja huolta. Läheiset saivat voimavaroja sosiaalisista suhteista kuten 

ystävistä ja perheestä. Kokemukset tuen saannista vaihtelivat. Läheiset toivoivat, että 

heitä huomioitaisiin enemmän ja heillä olisi mahdollisuus puhua kahden kesken hoito-

henkilökunnan kanssa. Läheiset toivat ilmi vertaistuen tarpeen.  

 

Läheisten kokemusten perusteella vatsakalvodialyysihoidolla on suuri merkitys heidän 

elämänlaatuun ja hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Tulosten avul-

la hoitohenkilökunnan on mahdollista ymmärtää paremmin potilaan läheistä ja heidän 

toiveensa voidaan ottaa huomioon. Läheisille suunnattua tukea voidaan kehittää esimer-

kiksi säännöllisellä yhteydenpidolla. Jatkossa voidaan tutkia, onko munuaisten erilaisis-

sa aktiivihoidoissa olevien potilaiden läheisten välillä elämänlaadussa eroavaisuuksia. 

Vatsakalvodialyysipotilaiden läheisten elämänlaatua voidaan tutkia Suomessa vielä laa-

jemmin ja pohtia, onko asuinpaikkakunnalla merkitystä elämänlaatuun. Jatkossa voi-

daan tutkia myös hoitohenkilökunnan kokemuksia läheisten kohtaamisesta.   
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Among patient outcomes quality of life (QoL) can be used to evaluate and measure 

treatment effectiveness and how an individual is functioning after the received treat-

ment. Peritoneal dialysis is a daily, life-preserving treatment performed in patients’ 

homes. Receiving peritoneal dialysis reduces the QoL of the patient, which affects care-

givers and family members. 

The objective of this study was to examine the quality of life among peritoneal dialysis 

patients’ close relations and the factors relating to the perspectives and experiences of 

the close relations QoL as well as their perceptions on support received. A qualitative 

design was employed in this study. The data were collected through theme interviews 

with five close relations. The collected data was analysed by means of content analysis. 

Peritoneal dialysis and the patient’s illness deeply influence the QoL of close relations. 

Treatment requires significant amount of time and effort from the close relation. That 

leads to decreased leisure time and forces activities to be planned in advance. Close 

relations have many responsibilities and tasks regarding the treatment, such as assessing 

the patient’s health, routinizing, and instructing. Close relations were psychologically 

impacted: they described themselves as tired and felt apprehension and fear about the 

patient’s worsening health and potential complications. 

Supportive relationships, such as family and friends, are considered as vital in helping 

close relations through difficult situations and times. The burden experienced, and psy-

chological effects vary depending on the role and relationship between the close relation 

and the patient. As most close relations felt they needed more support, interventions 

such as private phone calls, meetings with health care professionals, and peer support 

are suggested. 
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1 JOHDANTO 

 

Maailmanlaajuisesti yli kolme miljoonaa potilasta saa hoitoa loppuvaiheen munuaissai-

rauksien vuoksi. Loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnalla tarkoitetaan parantumaton-

ta munuaisten toiminnanvajausta, joka johtaa kuolemaan ilman munuaissiirtoa tai dia-

lyysihoitoa. (Baillie & Lankshear 2014, 222–223.) Kroonisen sairauden mukanaan tuo-

ma taakka yhdistettynä munuaisten siirtoon tai dialyysihoitoihin voivat vaikuttaa poti-

laan elämänlaatuun heikentävästi (Boudreau & Dubé 2014, 12).  

Vatsakalvodialyysilla on todettu olevan monia etuja (Baillie & Lankshear 2014, 222–

223). Hoitomuodon toteuttamista kotona suositaan, sillä se tarjoaa potilaalle itsenäisyyt-

tä ja kontrollia omasta hoidosta (Fex, Flensner, Ek & Söderhamn 2011, 340). Vaikka 

vatsakalvodialyysin on todettu parantavan munuaisten vajaatoimintaa sairastavien poti-

laiden elämänlaatua, sillä on myös haittansa (Madar & Bar-Tal 2009, 1664). Muutamis-

ta tutkimuksista on käynyt ilmi, että vaikka potilaat kokevat hoidon ansiosta vapautta ja 

itsenäisyyttä (Baillie & Lankshear 2014, 222), sen varjopuolina ovat sekä potilaan että 

läheisen kokema stressi ja epävarmuus (Madar & Bar-Tal 2009, 1665).  

Läheinen on keskeinen henkilö ihmisen sairastuessa (Virtanen 2014, 21) ja monissa 

tutkimuksissa on osoitettu, että perhe ja läheiset ystävät toimivat potilaan tärkeimpinä 

tukijoina (Nevalainen 2006, 1). Hoitomuodon toteuttaminen kotona lisää tutkitusti lä-

heisten vastuuta potilaan hoidosta (Baillie & Lankshear 2014, 229). Tämän vuoksi lop-

puvaiheen munuaisten vajaatoiminnalla on tutkitusti vaikutuksia potilaan lisäksi myös 

perheenjäsenten ja ystävien elämään (Boudreau & Dubé 2014, 12). Tutkimusten mu-

kaan erityisesti sairastuneen puolison täytyy sopeutua merkittäviin muutoksiin (Asti, 

Kara, Ipek & Erci 2006, 492). 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii Munuais- ja Maksaliitto. Tarkoituksena oli 

alun perin tutkia vatsakalvodialyysipotilaan elämänlaatua, mutta aikaisempien tutkimus-

ten valossa potilaiden läheisten elämänlaadun tutkimisen havaittiin jääneen vähemmälle 

huomiolle. Työelämän havaintojen ja tutkimusten osoittamien tarpeiden innoittamana 

lähdettiin tutkimaan vatsakalvodialyysin vaikutusta läheisen elämänlaatuun. Tässä 

opinnäytetyössä läheisen käsite rajataan koskemaan potilaan perheenjäsentä tai ystävää, 

joka osallistuu aktiivisesti vatsakalvodialyysipotilaan elämään. 
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Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa vatsakalvodialyysipotilaiden läheisen elä-

mänlaatua. Työn tehtävänä on selvittää, mitkä asiat vaikuttavat läheisten kokemuksiin 

elämänlaadusta, millaista tukea he ovat saaneet ja millaisia toiveita heillä on tukeen 

liittyen. Aiheen tutkiminen hoitotyön näkökulmasta on hoitotyön ammattilaisille erittäin 

hyödyllinen, sillä läheisillä on tärkeä rooli potilaiden hoidossa. Tavoitteena on lisätä 

hoitajien tietoutta läheisten elämänlaadusta, jotta hoitajat voivat paremmin huomioida 

läheisiä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Erityisesti tuleville hoitotyön ammatti-

laisille opinnäytetyön toivotaan tarjoavan työkaluja läheisten kohtaamiseen sekä hoidon 

aikana huomioimiseen.   



7 

 

2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa vatsakalvodialyysipotilaan läheisen elämän-

laatua. 

Opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat: 

1. Mitkä asiat vaikuttavat läheisten kokemuksiin omasta elämänlaadusta? 

2. Millaista tukea läheiset ovat saaneet dialyysihoidon aikana? 

3. Millaisia tukeen liittyviä toiveita läheisillä on? 

Tavoitteena on lisätä tietoutta läheisten elämänlaadusta ja siihen vaikuttavista asioista. 

Tavoitteena on, että tiedon lisääntyessä myös terveydenhuollon ammattilaisten olisi 

helpompi ymmärtää läheisiä ja siten huomioida heitä paremmin osana potilaan koko-

naisvaltaista hoitoa.  
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat koostuvat keskeisistä käsitteistä. Tässä työssä 

keskeisiä käsitteitä ovat munuaisten vajaatoiminta, vatsakalvodialyysi, läheinen sekä 

elämänlaatu. Elämänlaatua käsittelevistä tutkimuksista on koottuna tutkimustaulukko 

(liite 1). Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat ovat kuvattuna alla olevassa kuviossa 

(kuvio 1).  

 

 

KUVIO 1. Teoreettiset lähtökohdat. 

 

 

3.1 Munuaisten vajaatoiminta  

 

Ihmisellä on kaksi munuaista, jotka sijaitsevat molemmin puolin selkärankaa alimman 

rintanikaman ja lannenikaman tasolla. Munuaisilla on paljon erilaisia tehtäviä, joista 

yksi tärkeimmistä on aineenvaihdunnan lopputuotteiden eli kuona-aineiden sekä elimis-

tölle haitallisten aineiden poistaminen virtsanmuodostuksen ja sen erittämisen avulla. 

Virtsanmuodostuksella on myös tärkeä tehtävä elimistön homeostaasin, eli neste- ja 

elektrolyyttitasapainon ylläpitäjänä. (Alahuhta ym. 2008, 16, 27.) 

 

Munuaiset osallistuvat elimistön mineraaliaineenvaihduntaan säätelemällä natriumin ja 

kaliumin eritystä sekä ylläpitämällä kalsium- ja fosfaattitasapainoa vaikuttamalla ky-

seisten ionien poistumiseen virtsan mukana ja aktivoimalla kalsiumpitoisuuteen vaikut-

tavaa D-vitamiinia. Munuaiset säätelevät osaltaan myös elimistön happo-

Elämänlaatu

Läheinen

Munuaisten 
vajaatoiminta

Vatsakalvodialyysi
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emästasapainoa reagoiden sen muutoksiin. Näiden toimintojen lisäksi munuaiset erittä-

vät myös punasoluja kiihdyttävää hormonia erytropoietiinia, jonka eritys käynnistyy, 

kun kudosten happipitoisuus laskee. Munuaisten toiminnalla on osaltaan vaikutusta 

myös elimistön kykyyn kuljettaa happea. (Alahuhta ym. 2008, 16, 34.) 

 

Kun munuaiset eivät enää kykene kunnolla suoriutumaan tehtävistään, puhutaan munu-

aisten vajaatoiminnasta. Vajaatoiminta voi olla akuuttia eli äkillisesti ilmaantuvaa tai 

kroonista eli pysyvää. Munuaisten vajaatoimintaa sairastaa länsimaissa yhä useampi 

henkilö. Syitä munuaisten vajaatoiminnalle on monia, mutta yleensä syynä on jokin 

muu sairaus. Munuaisten vajaatoiminta todetaan yleensä erikoissairaanhoidossa, mutta 

seurantaa voidaan usein diagnoosin jälkeen toteuttaa perusterveydenhuollon piirissä. 

(Saha & Mäkelä 2006, 1707.)  

 

 

 Akuutti munuaisvaurio 

 

Akuutissa munuaisvauriossa munuaisten toiminta heikkenee nopeasti tuntien ja päivien 

kuluessa. Akuuttia munuaisvauriota esiintyy yleisemmin iäkkäimmillä ihmisillä, sillä 

heidän munuaisten toiminta on jo iän myötä heikentynyt. Sydän- ja verisuonisairaudet, 

korkea verenpaine ja diabetes lisäävät riskiä munuaisten vajaatoimintaan. Munuaistoi-

minnan nopea heikkeneminen aiheuttaa elimistöön kuona-aineiden kertymisen sekä 

neste-, suola- ja happoemästasapainon järkkymisen. Akuutti munuaisvaurio voi aiheu-

tua monista eri syistä. Tällaisia tiloja voivat olla kehon kuivuminen, erilaiset sairaudet, 

nestetasapainon järkkyminen esimerkiksi oksentelun tai ripulin aiheuttamana, kuume, 

verenvuoto, liian matala verenpaine, toksiset aineet, korvikealkoholin käyttö tai jotkin 

lääkkeet. (Saha 2017a; Martola & Wuorela 2015, 1757.) 

 

Akuutti munuaisvaurio voidaan luokitella kolmeen eri kategoriaan riippuen sen fysiolo-

gisesta sijainnista ja aiheuttajasta. Nämä kolme pääkategoriaa ovat prerenaalinen, renaa-

linen ja postrenaalinen vajaatoiminta. (Thomas 2014, 99.) Prerenaalisessa vajaatoimin-

nassa munuaisten verenkiertoon syntyy vajavuutta. Sen voi aiheuttaa kuivuminen, veri-

volyymin supistuminen, sydänsairaudet, lääkkeet kuten ACE-estäjät tai ei-steroidiset 

tulehduskipulääkkeet tai munuaisvaltimotukkeuma. (Pasternack 2012, 165; Singh, Levy 

& Pusey 2013, 34.) Kun vajaatoiminta on seurausta munuaisen toiminnasta, puhutaan 

renaalisesta vajaatoiminnasta. Sen aiheuttaja voi olla munuaistiehyen kuoliosta aiheutu-
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nut pitkittynyt hapen ja verenpuute, munuaiskeräsen vaurio, munuaismyrkytys, jokin 

munuaistulehdus tai verisuonivauriot. Renaalinen vajaatoiminta voi olla seurausta myös 

prerenaalisesta vajaatoiminnasta. (Singh ym. 2013, 34; Thomas 2014, 99.) Kolmas 

akuutin munuaisten vajaatoiminnan muoto on postrenaalinen vajaatoiminta, joka johtuu 

esteestä virtsateissä (Pasternack 2012, 166).  

 

Akuutti munuaisvaurio hoidetaan sairaalassa ja munuaisten toiminta palautuu usein 

muutamissa päivissä tai viikoissa (Saha 2017a). Oireiden pitkittyessä munuaisiin voi 

kehittyä pysyviä vaurioita. Akuuttia munuaisvauriota pyritään hoitamaan oireenmukai-

sesti ja aiheuttajan mukaan. Hoidon aikana huolehditaan happo-emäs-, elektrolyytti- ja 

nestetasapainosta ja tarvittaessa niitä hoidetaan asianmukaisesti. Lisäksi huolehditaan 

ravitsemuksesta, hoidetaan munuaisvaurion taustalla olevaa tekijää ja lopetetaan sellai-

set lääkeaineet, jotka kuormittavat munuaisia. (Pasternack 2012, 166; Singh ym. 2013, 

37.) Jos potilaalla on henkeä uhkaava neste-, elektrolyytti- tai happo-emästasapainon 

häiriö, tulee hänelle aloittaa dialyysihoito välittömästi (Martola & Wuorela 2015, 1758).  

 

 

 Krooninen munuaisen vajaatoiminta 

 

Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa munuaisten toiminta on heikentynyt pysyväs-

ti. Munuaisten vajaatoiminta kehittyy usein hitaasti vuosien aikana, ja se voidaan jakaa 

eri vaikeusasteisiin riippuen munuaisten jäljellä olevasta toimintakyvystä. Sairauden 

eteneminen voi olla jaksottaista ja joissakin tapauksissa sairaus voi edetä myös hyvin 

nopeasti viikkojen tai kuukausien kuluessa. Tällä hetkellä kroonista munuaisten vajaa-

toimintaa voidaan pitää maailmanlaajuisena terveysongelmana. Munuaisten vajaatoi-

minta on usein seurausta jostain muusta sairaudesta, ja tavallisin aiheuttaja on diabetes. 

Yksi tavallisimpia syitä dialyysin aloitukseen on 2.tyypin diabetes. Myös ikääntyminen 

ja verisuonisairauksien aiheuttama munuaistauti, munuaiskerästulehduksesta johtuvat 

vauriot ja perinnöllinen munuaisten monirakkulatauti ovat yleisiä sairauden aiheuttajia. 

Lisäksi on monia muita harvinaisia munuaissairauksia, jotka voivat johtaa munuaisten 

vajaatoimintaan. (Thomas 2014, 166; Saha 2017b.) 

 

Krooninen munuaisten vajaatoiminta voidaan luokitella kolmeen asteeseen: lievään, 

keskivaikeaan ja vaikeaan vajaatoimintaan. Lievässä munuaisten vajaatoiminnassa poti-

las saattaa olla täysin oireeton tai vähäoireinen, koska elimistö on sopeutuvainen lievän 
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vajaatoiminnan tuomiin muutoksiin. Sairaus voidaankin todeta sattumanvaraisesti labo-

ratoriokokeissa, vaikka oireita ei ole. Sairauden edetessä oireita alkaa ilmetä, ja sairaus 

voi vaikuttaa munuaisten lisäksi myös muihin sisäelimiin. Hoitoon hakeudutaan yleensä 

turvotuksien tai kohonneen verenpaineen takia. Munuaisten vajaatoiminta on etenevä 

sairaus, eikä siihen ole olemassa parantavaa hoitoa. Hoidolla pyritään hidastamaan sai-

rauden etenemistä, parantamaan potilaan yleisvointia ja elämälaatua sekä ehkäisemään 

munuaisten vajaatoiminnan aiheuttamia muita sairauksia. Kroonisen munuaisten vajaa-

toiminnan etenemistä voidaan seurata laskemalla potilaan GFR-arvoa eli glomerulus-

suodosnopeutta, joka kertoo munuaisten kyvystä suodattaa elimistön kuona-aineita. 

Myös kreatiiniarvo, ureapitoisuus ja kystatiini-c kertovat munuaisten toiminnasta. (Ala-

huhta ym. 2008, 36, 39–40; Saha 2017b.) 

 

Verenpaineen nousu on yksi tavallisista oireista munuaisten vajaatoiminnassa. Kohon-

nut verenpaine voi aiheuttaa potilaalle päänsärkyä, väsymystä ja epämääräistä hen-

genahdistusta. Kohonnut verenpaine voi aiheuttaa sydämen vasemman kammion seinä-

män paksuuntumista ja edesauttaa valtimon kalkkeutumista, jolloin potilaalla voi il-

maantua sydänoireita. (Alahuhta ym. 2008, 37.) Verenpainetta tulee hoitaa tehokkaasti. 

Kohonnutta verenpainetta voidaan hoitaa verenpainelääkityksellä, jolla pyritään nor-

maaliin verenpainearvoon. Lääkitystä määriteltäessä huomioidaan potilaan yksilölliset 

tekijät. Verenpaineen hyvällä hoitotasolla ennaltaehkäistään sydänsairauksia ja hidaste-

taan munuaissairauden etenemistä laskemalla munuaiskeräsen sisäistä painetta. (Ala-

huhta ym. 2008, 37; Saha 2017b.) 

 

Anemia on yleinen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan oire. Tällöin munuaiset eivät 

kykene enää tuottamaan riittävästi erytropoetiinihormonia, joka vaikuttaa punasolujen 

tuotantoon. Lievää anemiaa ei tarvitse hoitaa erikseen, mutta hemoglobiiniarvon las-

kiessa alle 100g/l hoidetaan sitä erytropoietiinipistoksilla. (Alahuhta ym. 2008, 37; Saha 

2017b.) Anemia aiheuttaa väsymystä ja yleiskunnon heikkenemistä, ja sen hoitaminen 

kohentaa potilaan vointia sekä ehkäisee sydämen vasemman kammion liikakasvua 

(Alahuhta ym. 2008, 66).  

 

Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa ruokavalio on oleellinen osa hoitoa lääke- ja 

aktiivihoidon ohella. Potilaan ravitsemustilaa tulee seurata hoidon aikana esimerkiksi 

ruokailupäiväkirjan avulla. Tavoitteena on vajaatoiminnan eri vaiheissa ylläpitää poti-

laan hyvää ravitsemustilaa, joka vaikuttaa muun muassa potilaan mielialaan ja fyysiseen 
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aktiivisuuteen. Energiantarve vaihtelee potilaan tilanteen mukaan. (Alahuhta ym. 2008, 

114 – 117.)  

 

Vajaatoimintaa sairastavan potilaan elimistö ei kykene hyödyntämään proteiinista saa-

tavia aminohappoja, kun samaan aikaan kudosproteiinin hajoaminen on kiihtynyt.  Tä-

män seurauksena potilaat kärsivät proteiini- ja energiavajausta, joka johtaa usein va-

jaaravitsemukseen. Dialyysihoito vähentää myös proteiinin määrä, minkä vuoksi dia-

lyysihoidon aikana proteiinin saanti tulee turvata. Muut sairaudet, kuten infektiot ja sy-

dämen vajaatoiminta, kiihdyttävät kudosproteiinin hajoamista. Vajaatoimintaa sairasta-

van potilaan onkin tärkeä saada riittävästi proteiinia. Kudosproteiinin hajoamisen hidas-

tamiseksi proteiinin saanti on kuitenkin rajattua. Ravinnossa tulee kiinnittää huomiota 

oikeanlaisen proteiinin saantiin. (Alahuhta ym. 2008, 118; Pasternack 2012, 445–447.)  

 

Munuaisten heikentyneen toimintakyvyn vuoksi fosfori alkaa kerääntyä elimistöön. 

Tämän vuoksi fosforin saantia tulee vähentää. Fosforin kertymishäiriötä hoidetaan ra-

joittamalla fosforipitoisia ruokia, kuten eläinperäisiä ja täysjyvätuotteita, ruokavaliossa. 

Kertymistä voidaan tarvittaessa ehkäistä myös lääkehoidolla. (Alahuhta ym. 2008, 66, 

119–120.) Munuaisten vajaatoiminnassa myös kaliumpitoisuus saattaa nousta, jolloin 

potilaan tulee rajoittaa kaliumin saantia ruokavaliosta, ja hänelle tulee aloittaa tarvittava 

lääkehoito. Joillakin kaliumarvo voi myös laskea liiallisesta kaliumerityksestä. (Alahuh-

ta ym. 2008, 121.)   

 

Munuaisten vajaatoiminta voi aiheuttaa asidoosia eli elimistön liiallista happamuutta. 

Asidoosi kehittyy, kun munuaiset eivät kykene erittämään tarpeeksi vetyioneja ja bikar-

bonaattia virtsaan, ja sitä hoidetaan kalsiumkarbonaattilla sekä joskus myös natriumbi-

karbonaatilla. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavalla on usein kohonneet kolestero-

liarvot, joita pyritään tasaamaan ruokavaliolla ja tarvittaessa lääkkeillä. Rasva-arvojen 

hoidon avulla voidaan ennaltaehkäistä sydän- ja verisuonisairauksia sekä hidastaa mu-

nuaistaudin etenemistä. Potilaalla voi esiintyä kalsiumin ja D-vitamiinin puutosta, joka 

on korjattavissa kalsiumkarbonaatti- ja D-vitamiinilisillä. Potilas voi hoitojen aikana 

menettää muitakin vitamiineja, jolloin monivitamiinilisän aloitus on aiheellista. (Ala-

huhta ym. 2008, 65—66, 125.) 

 

Yksi yleinen oire munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on turvotus, sillä 

myös natrium voi kertyä elimistöön sairauden seurauksena. Natriumista johtuvaa turvo-
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tusta voidaan hoitaa nesteenpoistolääkityksen avulla. Tämän lisäksi suolankäyttö tulisi 

rajoittaa 3-5 grammaa päivässä. Nesteiden saantia saatetaan joutua rajoittamaan, mutta 

nesteitä tulee kuitenkin nauttia riittävästi päivän aikana, jotta kuivumiselta vältyttäisiin.  

Osalla munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista voi ilmetä runsasvirtsaisuutta, 

virtsan väkevöitymistä, yöllistä tarvetta virtsaamiselle ja sairauden loppuvaiheessa myös 

virtsaamattomuutta. Jotkin lääkeaineet ovat kuormittavia munuaisille, jolloin näiden 

lääkeaineiden käyttöä tulisi välttää munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden 

kohdalla. Kuvantamistutkimuksissa käytettävä varjoaine kuormittaa munuaisia, minkä 

vuoksi niiden käyttöä tulee harkita tarkkaan. (Alahuhta ym. 2008, 37, 66—67, 122.)  

 

Kun krooninen munuaisten vajaatoiminta etenee vaikeaan vaiheeseen, potilaan yleistila 

huononee ja hänellä saattaa ilmetä pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, oksentelua ja 

ihonkutinaa. Oireiden syynä on uremia, joka tarkoittaa virtsamyrkytystä, jossa elimis-

töön on kertynyt proteiiniaineenvaihdunnassa syntyneitä myrkkyjä. Kun munuaiset ei-

vät enää kykene suoriutumaan riittävästi tehtävistään, siirrytään aktiivihoitoon eli aloite-

taan dialyysihoito tai potilaalle tehdään munuaissiirre. Dialyysia käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 3.2. Munuaissiirto pyritään tekemään potilaille, jos heidän vointinsa ja ti-

lanteensa sen sallii. Siirrännäisen jälkeen dialyysihoitoa ei enää tarvita ja munuaisten 

toiminta normalisoituu. Siirrännäisen saaneen tulee syödä loppuikänsä hylkimisenesto-

lääkkeitä. (Saha 2017b.) 

 

Munuaisten vajaatoiminnan ehkäisy on riippuvainen siitä, mikä sairauden aiheuttaja on. 

Sairauden syntymistä voidaan ehkäistä hyvällä verenpaineen ja diabeteksen hoitotasolla. 

Lisäksi tupakoinnin lopettamisella, säännöllisellä liikunnalla ja hyvällä ruokavaliolla 

voidaan ehkäistä sairauden ilmaantumista. Munuaistaudit voivat kuitenkin olla perinnöl-

lisiä tai johtua tulehduksista, joihin potilas ei kykene itse vaikuttamaan ehkäisevästi. 

(Thomas 2014, 123; Saha 2017b.) 

 

 

3.2 Vatsakalvodialyysi 

 

Munuaisten vajaatoiminta on etenevä sairaus, ja sairauden edetessä ei tavanomaisista 

hoitomuodoista saada enää haluttua vastetta. Jotta vakavilta komplikaatioilta vältyttäi-

siin, aloitetaan potilaalle yleensä dialyysi, jolla korvataan munuaisten toimintaa. Dia-

lyysi on elämää ylläpitävä hoitomuoto, jonka avulla potilaan vointi pysyy yleensä koh-
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talaisena. Suomessa dialyysi aloitetaan vuosittain noin 200 henkilölle, joista yli puolet 

on yli 65-vuotiaita. Joskus dialyysi joudutaan aloittamaan jo muutamassa viikossa tai 

kuukaudessa munuaissairauden toteamisesta. (Lai 2009, 169; Saha 2017b.) Tavoitteena 

on aloittaa dialyysihoito ajoissa, jolloin vältytään vajaatoiminnan aiheuttamista vaikeis-

ta oireista. Riittävän aikaisin aloitettu hoito parantaa dialyysihoidossa olevan potilaan 

ennustetta. (Alahuhta ym. 2008, 71.)  

 

Vatsakalvodialyysin avulla kehosta poistuu nesteitä, suoloja ja kuona-aineita tasaisesti 

päivän ajan, eikä se aiheuta suuria vaihteluita nestetasapainossa (Alahuhta ym. 2008, 

90). Dialyysineste sisältää steriiliä vettä, johon on lisätty elektrolyyttejä ja glukoosia. 

Dialyysin nesteenpoisto perustuu dialyysinesteen sisältämään glukoosiin, joka aiheuttaa 

osmoottista painetta ja imee siten vettä verenkierrosta. (Pasternack 2012, 586, 585.) 

Vatsakalvossa on paljon pieniä verisuonia, joiden kautta kuona-aineet ja nesteet siirty-

vät diffuusion avulla verenkierrosta dialyysinesteeseen tasoittaen pitoisuuseroja. (Pas-

ternack 2012, 558; Singh ym. 2013, 137.) Dialyysinesteiden glukoosi- eli sokeripitoi-

suus vaihtelee potilaan tarpeiden mukaan (Pasternack 2012, 586, 585). Potilaalle asete-

taan toimenpiteessä vatsapeitteiden läpi dialyysikatetri, jonka kautta vatsaonteloon lisä-

tään dialyysinestettä. Tarvittaessa dialyysinesteeseen voidaan lisätä potilaan tarvitsemia 

elektrolyyttejä ja lääkkeitä, kuten antibiootteja. (Thomas 2014, 207; Singh ym. 2013, 

137; Friedman & Mallappallil 2010, 15.) 

 

Dialyysi korvaa elimistön aineenvaihdunnan lopputuotteiden poistumisen ja auttaa säi-

lyttämään elimistön kudosnesteiden eli vesi-, suola- ja happo-emästasapainoa (Paster-

nack 2012, 555). Dialyysi aloitetaan yleisesti vasta munuaisten vajaatoiminnan loppu-

vaiheessa, kun munuaiset eivät enää kykene suoriutumaan tehtävistään. Hoidon aloituk-

sen pohdintaan kuuluu erilaisia tekijöitä. Kun potilas tuo ilmi oman voinnin heikenty-

misen ja hänellä on oireina pahoinvointia, oksentelua ja laihtumista, on syytä harkita 

dialyysin aloitusta. Vajaatoiminnasta johtuvan hengenvaarallisen uremian ja sen aiheut-

tamien komplikaatioiden ainoa hoitomuoto on dialyysi, joka tulee aloittaa välittömästi 

oireiden ilmennyttyä. (Alahuhta ym. 2008, 70—71; Lai 2009, 169—170; Pasternack 

2012, 555; Singh ym. 2013, 38; Saha 2017b.) Dialyysi voidaan toteuttaa verenkierron 

kautta hemodialyysina ja vatsakalvodialyysina. Hoitomuotoa valitessa on huomioitava 

potilaan oma tahto ja kykenevyys hoidon toteuttamiseen, mutta kotona toteutettavaa 

hoitoa suositaan. (Alahuhta ym. 2008, 70; Lai, 2009, 171.) 
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Vatsakalvon kautta toteutettava dialyysi on yksinkertainen ja tehokas hoitomuoto mu-

nuaisten korvaushoidossa. Se sopii hoitomuotona usealle potilaalle ja on todettu tehok-

kaimmaksi jatkuvaksi hoidoksi. Vatsakalvodialyysi on potilaalle joustava ja mukautuva 

hoitomuoto, jota voidaan toteuttaa potilaan kotona, työpaikalla ja matkustaessa. (Fried-

man & Mallappallil 2010, 15; Singh ym. 2013, 137; Thomas 2014, 207.) Vatsakalvo-

dialyysiin valikoituvat usein hyväkuntoiset, hoitoon sitoutuvat potilaat. Ennen dialyysin 

aloittamista potilaalle järjestetään perehtymisjakso, joka kestää yleensä 4-5 vuorokautta 

potilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Perehdytys voi tapahtua polikliinisesti, osastol-

la tai kotona. (Honkanen & Ekstrand 2006, 1702; Alahuhta ym. 2008, 100–101).  

 

Vatsakalvodialyysin muoto valitaan aina sen mukaan, mikä on potilaalle paras vaihtoeh-

to (Thomas 2014, 220). Se sopii erityisen hyvin potilaille, joilla on jokin sydän- tai veri-

suonisairaus, jonka seurauksena hemodialyysi ei ole sopiva hoitomuodoksi. Vatsakal-

vodialyysi sopii diabeetikoille ja anemiasta kärsiville sekä potilaille, joilla on aktiivinen 

elämä, eivätkä halua sen rajoittuvan hoidon seurauksena. Hoitomuodoltaan vatsakalvo-

dialyysi sopii hyvin myös pienille lapsille. (Alahuhta ym. 2008, 90; Pasternack 2012, 

589; Thomas 2014, 223–224.) Kaikille vatsakalvodialyysi ei kuitenkaan sovi, ja joiden-

kin sairauksien kanssa tulee pohtia tarkasti hoidon aloitusta. Esteitä vatsakalvodialyysil-

le voivat olla erilaiset vatsanalueen leikkaukset, abskessit, vakavat keuhkosairaudet, 

jotkin suolistosairaudet, potilaan huomattava ylipaino, krooninen voimakas selkäkipu, 

tyrät ja avanteet (Alahuhta ym. 2008, 90; Pasternack 2012, 589; Singh ym. 2013, 137; 

Thomas 2014, 224.) Potilaan kykenemättömyys huolehtia omasta hoidosta voi olla 

myös este vatsakalvodialyysin toteutukselle (Thomas 2014, 224). 

 

Dialyysihoitoon voi liittyä erilaisia ongelmia. Potilailla voi esiintyä esimerkiksi selkäki-

puja ja hengenahdistusta, jotka voivat johtua nesteen aiheuttamasta paineesta. (Paster-

nack 2012, 599.) Koska dialyysineste sisältää glukoosia, voi se aiheuttaa dialyysipoti-

laille myös hoidon epätasapainoa ja painonnousua (Singh ym. 2013, 137). Peritoniitti eli 

vatsakalvontulehdus on yleinen komplikaatio vatsakalvodialyysihoidon aikana. Tuleh-

dus voi olla seurausta katetriaukon tai tunnelin infektiosta, joka on levinnyt, tai muuta 

kautta vatsaonteloon päässeestä bakteerista. Sen seurauksena dialyysineste muuttuu 

sameaksi, potilaalla voi olla vatsakipuja ja vointi huononee. Peritoniittia hoidetaan anti-

biooteilla sekä hepariinilla. Hoito aloitetaan heti infektion todentamisesta ja toteutetaan 

sairaalassa. (Lai 2009, 191—195; Pasternack 2012, 593, 595 – 598.) 

 



16 

 

Myös katetrin ulostuloaukolla ja katetritunnelissa voi piillä tulehdus, joka voi vakavassa 

tilanteessa johtaa katetrin poistamiseen. Katetriin voi tulla tukkeuma tai este, joka estää 

vatsaontelon tyhjennyksen. Näissä tilanteissa katetria voidaan huuhdella tai paikantaa ja 

siirtää. Myös potilaan ummetus voi hidastaa nesteiden tyhjenemisen. Katetri voidaan 

joutua poistamaan, jos potilaalla esiintyy kipua, jota ei saada hoidolla helpotettua, katet-

rin reunoilla ilmenee vuotoa tai tulehdukset kroonistuvat. Katetritunnelin tulehdus joh-

taa lähes poikkeuksetta katetrin poistoon. Dialyysikatetri voidaan myös joutua poista-

maan, mikäli peritoniitin hoidosta ei ole vastetta potilaalle. (Lai 2009, 191—195; Paster-

nack 2012, 593—598.) 

 

CAPD on dialyysimuoto, jossa dialyysinestettä on jatkuvasti vatsaontelossa. Aikuisella 

CAPD-potilaalla nestettä valutetaan vatsaonteloon 2-3 litraa neljästä viiteen kertaan 

vuorokaudessa päivän aikana. (Honkanen & Ekstrand 2006, 1702.) Yleensä vaihdon 

suorittaa potilas itse, mutta tarvittaessa vaihdon voi suorittaa toinen henkilö. Vaihtojen 

aikataulu kytkeytyy potilaan omaan elämään, ja potilas voi ajoittaa vaihdot esimerkiksi 

aterioiden yhteyteen. CAPD dialyysinesteiden vaihtokerrat, nesteen määrä ja glukoosin 

pitoisuus määritellään yksilöllisesti potilaan mukaan. CAPD ei sovi yleensä potilaille, 

jotka kärsivät kroonisesta selkäkivusta. Jos hoito osoittautuu riittämättömäksi, voidaan 

potilaalle miettiä toista vatsakalvodialyysimuodon tai hemodialyysin aloitusta. (Paster-

nack 2012, 582, 588; Singh ym. 2013, 137; Thomas 2014, 220, 224.)  

 

APD on automaattinen dialyysi, joka tapahtuu dialyysikoneen kautta. Dialyysikoneelle 

on ohjelmoitu potilaan omakohtainen hoito-ohjelma, joka toteutuu yöllä potilaan nuk-

kuessa. (Alahuhta ym. 2008, 97; Thomas 2014, 220.) Hoitomuotona APD sopii hyvin 

niille, joilla ei ole mahdollisuutta sitoutua hoitoon päiväsaikaan tai tarvitsevat hoidon 

toteutukseen avustajaa (Thomas 2014, 221). APD-hoito voidaan ohjelmoida toteutu-

maan eri menetelmillä, joista yleisin on CCPD eli jatkuva syklistä hoitoa, jolloin dialyy-

sikone jättää päivän ajaksi nestettä vatsaonteloon. Joissakin tapauksissa vatsaontelo 

voidaan jättää kokonaan tyhjäksi päivän ajaksi, esimerkiksi tyrän tai juuri aloitetun hoi-

don takia, jolloin puhutaan NIPD:stä. APD sopii paremmin selkäkivuista kärsiville poti-

laille, koska nesteiden aiheuttama paine ei aiheuta kipua selinmakuun aikana. Katetrin 

sivun vuotoja on myös vähemmän.  APD sopii myös niille potilaille, jotka tarvitsevat 

tehostettua dialyysia. (Pasternack 2012, 588; Thomas 2014, 220–221, 224.)  
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3.3 Läheinen 

 

Läheisen käsiteelle on lähteestä riippuen olemassa erilaisia määritelmiä. Läheinen voi 

olla potilaan lapsi, puoliso tai muu perheenjäsen, omainen, sukulainen, ystävä tai tuttava 

(Nevalainen 2006, 3). Läheinen voi olla myös omaishoitaja. Omaishoitajalla tarkoite-

taan henkilöä, joka pitää huolta läheisestään tai perheenjäsenestään, joka vammaisuu-

desta, sairaudestaan tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan 

omatoimisesti. (Karhula 2015, 13–14.) Esimerkiksi vammaispalvelulaissa omaisen ja 

läheisen määritelmät ovat erotettu toisistaan. Lain mukaan omaisella tarkoitetaan vai-

keavammaisen henkilön puolisoa, vanhempaa, lasta tai isovanhempaa. Läheisellä puo-

lestaan tarkoitetaan avopuolisoa, samaa sukupuolta olevaa elämänkumppania sekä avo-

puolisoa. (Konttinen 2010, 5.) Tässä opinnäytetyössä läheisen käsite rajattiin koske-

maan täysi-ikäistä perheenjäsentä tai ystävää, joka osallistuu aktiivisesti vatsakalvo-

dialyysipotilaan elämään. 

 

Läheinen on keskeinen henkilö potilaan sairastuessa (Virtanen 2014, 21). Monissa tut-

kimuksissa on osoitettu, että perhe ja läheiset ystävät toimivat potilaan tärkeimpinä tuki-

joina (Nevalainen 2006, 1). Ihmisen sairastuessa, vammautuessa, tai hänen toimintaky-

kynsä heikentyessä omaisen tai läheisen antama tuki, apu ja hoiva ovat merkittäviä 

voimavaroja. Annettu tuki voi olla konkreettista, taloudellista, fyysistä tai henkistä tu-

kea ja turvaa. Suomessa säännöllistä apua ja tukea antavien omaisten tai läheisten rooli 

koskee jo useita ihmisiä, ja väestön ikääntyessä määrä tulee lisääntymään entisestään. 

Sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla omaisten ja läheisten on todettu toimivan 

merkittävänä voimavarana. (Karhula 2015, 6–10.)  

 

Apua tarvitsevalle henkilölle omaisten ja läheisten merkitys on monimuotoinen. Yhtei-

seen historiaan, arkeen ja tunne-elämään liittyvät siteet luovat erityisen suhteen autetta-

van ja läheisen välille, jota hoitohenkilökunnan voi olla hankala korvata. Läheiset ja 

omaiset voivat parhaimmillaan toimia eräänlaisina asiantuntijoina ja auttaa tukemaan 

sekä edistämään lähimmäisensä hyvinvointia. Läheisten tietämys ja tuntemus voivat 

tuoda merkittävää lisäarvoa esimerkiksi hoitoa ja kuntoutusta suunniteltaessa. Näin on 

mahdollista myös lisätä apua ja tukea tarvitsevan henkilön itsemääräämisoikeutta. (Kar-

hula 2015, 10–11.) Itsemääräämisoikeuden tukeminen tulee kyseeseen esimerkiksi sil-

loin, kun täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan mielenterveyshäiriön, 

kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi. Tällaisissa tapauksissa voidaan kuulla 



18 

 

myös potilaan lähiomaista tai muuta läheistä ja selvittää, millainen hoito vastaisi parhai-

ten potilaan omaa tahtoa. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.) 

 

Potilaan hoidossa hoitohenkilökunnalta vaaditaan aiempaa laajempaa näkökulmaa. Yk-

silökeskeisyyden ja ajattelun sijaan tarvitaan perhekeskeistä näkökulmaa, sillä potilaan 

läheisten huomioiminen ja tuen kohdistaminen läheisille lisää koko perheen hyvinvoin-

tia. (Nevalainen 2006, 2.) Joidenkin tutkimusten mukaan esimerkiksi perheenjäsenellä 

voi olla enemmän tuen tarpeita kuin potilaalla, mutta vaikeuksia tuoda tarpeitaan esille 

(Mattila 2011, 24). Läheisten tulisi tuntea, että he saavat olla mukana potilaan hoitopro-

sessissa, ja että heidät on otettu huomioon. Tutkimusten mukaan potilaille ja heidän 

läheisilleen yhtä aikaa annettu tuki on osoittautunut vaikuttavammaksi kuin pelkästään 

yksilölle suunnattu tuki. (Nevalainen 2006, 4.)  

 

 

3.4 Elämänlaatu  

 

Jotta elämänlaatua voidaan arvioida, sen määrittely on tarpeen. Elämänlaatu on koko-

naisuus, ja se merkitsee eri ihmisille erilaisia asioita, jonka vuoksi sille ei voida antaa 

yksiselitteistä määritelmää. (Klemettilä 2014, 11.) Vaikka elämänlaadusta on tehty tut-

kimusta jo useita vuosikymmeniä, elämänlaadulle ei ole olemassa yhtä vallitsevaa teori-

aa. Esimerkiksi Veenhovenin kehittämän teorian mukaan elämä koostuu neljästä laadus-

ta, joita ovat elinolot, sisäiset voimavarat, hyödyksi olemisen tunne sekä elämän merki-

tyksellisyys. Elämänlaadun määritelmä on riippuvainen tutkimuksessa käytetystä perin-

teestä sekä näkökulmasta. (Vaarama ym. 2014, 22–23.) 

 

Elämänlaatua tutkittaessa on mahdollista erottaa esimerkiksi subjektiivinen ja objektii-

vinen näkökulma. On myös olemassa teorioita, jotka pyrkivät yhdistämään molemmat 

näkökulmat, jolloin puhutaan kokonaisvaltaisesta elämänlaatuteoriasta (Vaarama ym. 

2014, 22). Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee elämälaadun yksilön käsityksenä 

omasta elämästään, jota ihminen arvioi ja peilaa opitun kulttuurin sekä arvomaailmansa 

avulla (WHO 1997, 1). Subjektiivisella elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisen itsensä ar-

vioimaa elämänlaatua (Nurminen 2010, 8). Elämänlaadun subjektiiviseen kokemukseen 

vaikuttavat myös päivittäiseen elämiseen liittyvät asiat, kuten yksilön tavoitteet, huolet 

ja odotukset (Boudreau & Dubé 2014, 12). 
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Elämänlaadun objektiivisella näkökulmalla tarkoitetaan mitattavaa ja ulkopuolisen sil-

min havaittua elämänlaatua (Nurminen 2010, 8–9). WHO:n koostama WHOQOL-

BREF on eräs mittari, joka on kehitetty tutkimaan ja arvioimaan elämänlaatua maail-

manlaajuisesti. Mittarin tarkoituksena on arvioida elämänlaatua sen olennaisimpien 

ulottuvuuksien avulla, jotka ovat fyysinen, henkinen, sosiaalinen sekä ympäristöllinen 

näkökulma. Mittariin kuuluu yhtenä ulottuvuutena myös henkilön kokemukset omasta 

yleisestä terveydestä ja elämänlaadusta. (Nurminen 2010, 8–9.) Mittarin pyrkimyksenä 

on siis muodostaa mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva yksilön elämänlaadusta. 

 

Subjektiivisen ja objektiivisen näkökulman lisäksi elämänlaatua voidaan lähestyä tut-

kimuksessa myös tutkimusalalle tyypillisten perinteiden keinoin. Nurmisen (2010) mu-

kaan eräs tällainen perinne on niin sanottu kohdistettu elämänlaatu, joka terveystieteissä 

käsittää terveyteen liittyvän ja sairauskohtaisen elämänlaadun (Nurminen 2010, 8–9). 

Terveyteen liittyvää elämänlaatua käytetään usein arvioimaan hoitomuotojen vaikutta-

vuutta sekä kuinka hyvin yksilö pystyy toimimaan hoitomuodon aikana (Griva ym. 

2016, 374). Terveyteen liittyvää elämänlaatua tutkittaessa on esimerkiksi havaittu, että 

elämän eri vaiheissa elämänlaadun tekijöiden merkitykset vaihtelevat jonkin verran. 

Elämänlaatua heikentävät ja vahvistavat tekijät voivat vaihdella myös elämän eri vai-

heissa. Etenkin iäkkäillä ihmisillä terveyteen liittyvät tekijät korostuvat. (Vaarama ym. 

2014, 23.) 

 

Ajan saatossa elämänlaatua on perinteisesti myös hyödynnetty kansan tyytyväisyyden 

mittaamiseen ja esimerkiksi sosiaalisten etuuksien ja taloudellisten tuloksien selvityk-

seen. Terveydenhuollon piirissä tutkijat ovat kuitenkin osoittaneet, että elämänlaadun 

käsitettä voidaan hyödyntää myös syvällisemmässä yhteydessä. Tällöin se perustuu yk-

silön kokemuksiin hänen elämästään ja terveydestään sekä millaiseksi hän kokee oman 

fyysisen ja psyykkisen terveytensä, koulutuksensa, vapaa-ajan ja sosiaalisen elämänsä.  

(Bourdreau & Dubé 2014, 12–13.) Vaikka elämänlaadulle ei ole olemassa yhtä ainoaa ja 

oikeaa määritelmää, yksinkertaistettuna sitä voisi kenties selittää seuraavalla lainauksel-

la: ”Elämänlaatu tarkoittaa sitä, miten hyvin ihmisen asiat ovat hänelle tärkeillä elämän 

osa-alueilla” (Karlsson 2013). 
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 Pitkäaikaissairauden vaikutukset elämänlaatuun 

 

Munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä elämänlaatu on yksilön subjektiivinen kokemus 

kroonisen sairauden vaikutuksista fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin 

(Asti ym. 2006, 492; Boudreau & Dubé 2014, 14). Eräässä kroonista munuaisten vajaa-

toimintaa käsittelevässä tutkimuksessa elämänlaatu määritettiin kolmen eri pääpiirteen 

mukaan. Tutkimuksessa elämänlaatuun vaikuttaviksi asioiksi havaittiin yksilön koke-

mukset kyvyistään tehdä fyysisesti vaativia aktiviteetteja, suoriutua jokapäiväisistä as-

kareista ja toimia perhe- ja työelämän kaltaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Loppuvai-

heen munuaisten vajaatoiminnalla havaittiin olevan negatiivinen vaikutus, jos yksilö 

koki jonkin näistä elämänlaatuun vaikuttavista osa-alueista heikentyneeksi. (Boudreau 

& Dubé 2014, 15.)  

 

Huolimatta siitä, miten loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan, se edellyt-

tää väistämättömiä elämäntapojen muutoksia (Boudreau & Dubé 2014, 15). Sairauteen 

liittyy osaltaan myös vaikeita päätöksiä, jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat yksilön 

sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintaan. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien täytyy 

huolehtia monimutkaisista hoitorutiineista. (Asti ym. 2006, 491.) Hoito on vaativaa sen 

monien osa-alueiden, kuten ruokavalion ja mahdollisen dialyysihoidon takia. Potilaan 

elämänlaatuun vaikuttavat myös sairauteen kuuluvat ongelmat. Esimerkiksi kuona-

aineiden kertyminen voi aiheuttaa ärtyneisyyttä, väsymystä, unettomuutta ja heikenty-

nyttä keskittymiskykyä. Tutkimusten mukaan hoidon vaativuus ja sen tuomat rajoituk-

set aiheuttavat eristyneisyyden tunnetta potilaille. Eristyneisyyden seurauksena potilas 

voi kokea menettävänsä itsenäisyytensä, ja hänellä voi olla huoli taloudesta. Eristynei-

syys voi häiritä perhe-elämää, vaikuttaa potilaan itseluottamukseen heikentävästi ja 

muuttaa omakuvaa. (Asti ym. 2006, 492.) 

 

Merkittäviä potilaan sairauteen sopeutumiseen ja sen hyväksymiseen vaikuttavia asioita 

ovat muun muassa aikaisemmat sairauskokemukset sekä fyysiset oireet (Karademas 

2014, 1348). Loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnan kontrolloimattomuuden ja hoi-

don vaativuuden takia voi aiheutua ahdistusta, sosiaalista eristäytymistä, avuttomuutta 

sekä toivottomuutta. Sairauden vakavuus ja dialyysihoidon kesto voivat myös vaikuttaa 

mielialaan, ja esimerkiksi masennus on yleinen seuraus kroonisesta sairaudesta. (Asti 

ym. 2006, 492.) Kroonisesti sairaat näkevät itsensä usein erilaisina ja tuntevat itsensä 

etäisiksi terveiden seurassa. Myös sairastuneen ystävät voivat ottaa etäisyyttä, sillä lä-



21 

 

heisen sairastuminen ja sen aiheuttamat oireet voidaan kokea vaivaannuttavana. Pi-

demmällä aikavälillä kroonisella sairaudella on näin ollen vaikutusta sairastuneen sosi-

aalisiin rooleihin, joiden muuttuminen saattaa johtaa vieläkin vakavampaan sosiaaliseen 

eristäytymiseen. (Asti ym. 2006, 490–495.)  

 

Nykyään ihmiset elävät pidempään ja sairastavat enemmän kroonisia ja terveyttä hei-

kentäviä sairauksia (Belasco ym. 2006, 955; Solomi & Casiday 2017, 75). Tämä tarkoit-

taa usein sitä, että potilaat tulevat entistä riippuvaisemmiksi toisista ihmisistä. Onkin 

yleistä, että esimerkiksi puolisoiden oletetaan ottavan ensisijaisen hoitajan rooli. (Solo-

mi & Casiday 2017, 75.) Vaikka krooniseen sairauteen sopeutumista on tutkittu lähinnä 

yksilöllisestä ja potilaan näkökulmasta, se on prosessi, joka sitouttaa myös perheenjäse-

net (Karademas 2014, 1348). Kroonisesti sairastunut ikäihminen tarvitsee paljon tukea, 

mikä voi aiheuttaa kuormitusta potilaasta huolehtiville perheenjäsenille (Belasco ym. 

2006, 955).  

 

Kroonisella sairaudella, kuten loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnalla, on tutkitusti 

vaikutuksia myös potilaiden perheenjäsenten ja ystävien elämään (Asti ym. 2006; Boud-

reau & Dubé 2014, 12). Erityisesti sairastuneen puolison täytyy sopeutua merkittäviin 

muutoksiin (Asti ym. 2006, 492). Krooninen sairaus aiheuttaa sekä potilaan, perheen 

että omaishoitajan elämään muutoksia, jotka voivat aiheuttaa yksinäisyyttä ja masentu-

neisuutta. On myös tutkittu, että potilaat ja omaiset, jotka eivät ole tyytyväisiä sosiaali-

siin suhteisiinsa, tuntevat itsensä herkemmin yksinäisiksi ja masentuneiksi. Sosiaalinen 

tuki voi kuitenkin helpottaa krooniseen sairauteen sopeutumista. (Asti ym. 2006, 490–

495.) 

 

Hyväksi koettu sosiaalinen tukiverkosto, kuten perheen ja hoitohenkilökunnan antama 

tuki ja informaatio, parantavat tutkimusten mukaan sopeutumista krooniseen sairauteen 

(Asti ym. 2006, 490–495; Karademas 2014, 1348). Tutkimuksissa on havaittu, että esi-

merkiksi potilaan ja puolison keskinäinen vuorovaikutus on olennainen osa sairauden 

hyväksymistä ja siten molempien hyvinvoinnin eduksi. On näyttöä siitä, että puoliso voi 

vaikuttaa potilaan näkemyksiin sairaudestaan ja tukea siten selviytymistä. Toisaalta sai-

raus vaikuttaa myös potilaan läheisten hyvinvointiin, ja etenkin puolisoiden on raportoi-

tu kärsivän psyykkisistä ongelmista kuten masennuksesta. (Karademas 2014, 1348.)  
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Loppuvaiheen munuaisen vajaatoimintaan sairastuneiden elämänlaatu on lähtökohtai-

sesti heikompi kuin muun väestön (Boudreau & Dubé 2014, 12). Kroonista munuaisen 

vajaatoimintaa sairastavan potilaan elämänlaadun parantaminen olisi erittäin tärkeää, 

sillä huonoksi koettu elämänlaatu on yksi suurimmista kuolleisuuteen vaikuttavista teki-

jöistä (Lee & Son 2015, 166). Hoitajilla on tutkimusten mukaan mahdollisuus vaikuttaa 

kroonisesti sairaiden elämään. Astin ym. (2006) mukaan hoitajilla on ”strategisesti tär-

keä paikka” potilaan elämässä, sillä he voivat olla mukana turvaamassa hoitoa sitä tar-

vitseville. Heillä on myös vastuu arvioida potilaan kroonisen sairauden etenemisestä ja 

tilanteen vaikutuksia perheenjäseniin. Hoitajien tulisi olla myös tietoisia yksinäisyyden 

merkeistä ja oireista. Kun oireet tunnistetaan, voidaan tilanteeseen puuttua asianmukai-

sesti ja siten lievittää yksinäisyyttä ja masentuneisuutta. (Asti ym. 2006.) 

 

 

 Vatsakalvodialyysin vaikutukset elämänlaatuun 

 

Laitteiden ja kotona tehtävien hoitomuotojen lisääntyminen johtuu koko ajan kasvavasta 

ikääntyvästä väestöstä ja sitä mukaa myös lisääntyvistä kroonisista sairauksista. Sairaa-

loiden pyrkimys lyhentää sairaalajaksoja ja lääketieteellisten keksintöjen nopea kehitys 

ovat johtaneet siihen, että kotona toteutettavat hoitomenetelmät ja laitteiden käyttö ovat 

lisääntyneet. On näyttöä siitä, että hoidon toteuttaminen kotona parantaisi potilaan elä-

mänlaatua verrattuna sairaalassa hoidettuihin potilaisiin. (Fex ym. 2011, 336.) 

 

Useissa tutkimuksissa haastatellut PD-potilaat olivat valinneet hoitomuodon, koska se 

mahdollisti hoidon toteuttamisen kotona. Potilaat kokivat olevansa itsenäisempiä ja he 

pystyivät kontrolloimaan omaa hoitoaan. (Baillie & Lankshear 2014, 226–227.) Erään 

tutkimuksen mukaan kotidialyysin valintaan vaikuttaa oleellisesti se, että dialyysin pys-

tyy suunnittelemaan omaan elämään ja elämäntyyliin sopivaksi. Kotidialyysia käyttävät 

henkilöt kokevat hoitomuodon mahdollistavan paremman yhteydenpidon perheen ja 

läheisten kanssa, ja esimerkiksi APD hoidossa olevat pystyvät säilyttämään vapaa-ajan 

päivällä. Uudessa-Seelannissa tehdyn tutkimuksen mukaan maorikulttuurissa kotidia-

lyysi mahdollistaa potilaiden osallistumisen tiiviin yhteisönsä toimintaan. Kotidialyy-

sipotilaita tutkittaessa myös havaittiin, ettei sen tekeminen juurikaan häirinnyt työelä-

mää ja siten mahdollisti työsuhteen jatkumisen. PD valittiin usein siksi, että se mahdol-

listi myös vapaamman matkustelun. Se oli tärkeää etenkin sellaisille henkilöille, joilla 

oli sukulaisia ulkomailla. (Walker ym. 2016.) 
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Kroonisen sairauden mukanaan tuoma taakka yhdistettynä dialyysihoitoihin voi kuiten-

kin vaikuttaa elämänlaatua heikentävästi (Boudreau & Dubé 2014). Hemodialyysilla ja 

vatsakalvodialyysilla on tutkimusten mukaan yhteys huonontuneeseen elämänlaatuun 

sekä esimerkiksi ahdistuksen ja masennuksen lisääntyneeseen esiintyvyyteen. On kui-

tenkin epäselvää, kumpi dialyysimuodoista olisi potilaan elämänlaadun kannalta parem-

pi vaihtoehto, ja asiasta onkin tutkijoiden keskuudessa ollut eriäviä mielipiteitä. Joissa-

kin tutkimuksissa on esitetty, että ainoastaan munuaistensiirto parantaisi huomattavasti 

munuaisten vajaatoiminnasta kärsivän potilaan elämänlaatua. (Baillie & Lankshear 

2014, 222 – 223.) 

 

Useiden tutkimusten mukaan vatsakalvodialyysi tarjoaa potilaille enemmän vapautta ja 

itsenäisyyttä sairaalassa toteutettuun dialyysiin verrattuna (Fan, Sathick, McKitty & 

Punzalan 2008; Walker ym. 2016). Eräässä tutkimuksessa vatsakalvo- ja hemodialyy-

sipotilaiden sekä elämänlaatua että fyysistä toimintakykyä verrattiin keskenään. Tutki-

mustulosten mukaan ainoa merkittävä eroavaisuus oli, että PD-potilaat olivat tyytyväi-

sempiä hoitoonsa verrokkiryhmään verrattuna. Tutkijat päättelivät, että PD-potilaiden 

suurempi tyytyväisyys hoitomuotoonsa voisi johtua itsenäisyyden ja kontrollin säilymi-

sestä. (Iyasere ym. 2015, 1.) Itsenäisyys ja hoidon kontrollointi eivät kuitenkaan aina 

ole pysyviä tiloja. PD-potilailla ja heidän perheillään on havaittu olevan pelkoa hoito-

muodon ja itsenäisyyden menetyksestä, jonka esimerkiksi potilaan huonontunut tervey-

dentila on aiheuttanut. (Baillie & Lankshear 2014, 222–231.) 

 

Tutkimusten mukaan etenkin äkilliset muutokset ja terveydentilan heikkeneminen ai-

heuttavat sekä potilailla että perheille epätietoisuutta ja epävarmuutta (Baillie & 

Lankshear 2014, 222–231). Epävarmuus voi puolestaan johtaa psyykkiseen stressiin, 

jolla on hoitoon epäsuotuisia vaikutuksia (Madar & Bar-Tal 2009, 1668). Erilaiset nega-

tiiviset tunteet, kuten kärsimys, ahdistus ja masentuneisuus huonontavat tutkimusten 

mukaan potilaiden elämänlaatua (Griva ym. 2016, 734). PD-potilailla havaitun hei-

komman unenlaadun on todettu olevan yhteydessä lisääntyviin masennuksen oireisiin ja 

huonoksi koettuun elämänlaatuun (Chow & Wong 2010, 1789). Potilaiden huonontu-

neella elämänlaadulla on huomattu olevan yhteys kuolleisuuteen ja peritoniitin yleisyy-

delle. Myös potilaiden hoitoon sitoutuminen on heikentynyt elämänlaadun seurauksena. 

(Griva ym. 2016, 734.) 
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Kotona toteutettava hoitomuoto voi edellyttää kotiympäristön muutoksia, ja useimmissa 

tapauksissa kotiympäristö ”medikalisoituu” (Fan ym. 2008). Termillä tarkoitetaan kodin 

suuria muutoksia, jotka sairauden hoitomuoto on aiheuttanut. Hoitomuotoa varten tarvi-

taan suuri määrä erilaisia sairaanhoidollisia tarvikkeita, jotka tutkimusten mukaan vai-

kuttavat dialyysipotilaiden kotiin rajoittaen sen tiloja (Baillie & Lankshear 2014, 222–

223). Kotiympäristön muutosten lisäksi hoitomuoto aiheuttaa usein perhedynamiikan 

sekä arkielämän rutiinien muutoksia. Hoitomuoto saattaa vaikuttaa esimerkiksi arkielä-

män aikataulutukseen, jonka osa potilaista kokee rajoittavaksi. Vatsakalvodialyysi on 

elämää ylläpitävä hoitomuoto, ja se vaatii paljon työtä. Hoitomuodon aiheuttamista 

haasteista huolimatta dialyysipotilaiden keskuudessa esiintyy kiitollisuutta siitä, että he 

saavat tehdä hoitoa kotona. (Baillie & Lankshear 2014, 227–231.) 

 

Nykyään sairaalasta kotiuttaminen pyritään tekemään mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa (Beanlands ym. 2005, 621). Kotona toteutettava hoito ja aikainen kotiutuminen 

lisäävät potilaan itsenäisyyttä ja hoidon kontrollointia. Tämä usein edellyttää myös per-

heenjäsenten ja ystävien osallistumista hoitoon sekä siinä avustamiseen, vaikka potilas 

suorittaisikin hoitoaan itsenäisesti (Beanlands ym. 2005, 621; Griva ym. 2016, 380.) 

Yhä useammat dialyysia tarvitsevat potilaat ovat entistä iäkkäämpiä ja monisairaampia, 

jolloin he ovat riippuvaisempia puolisoiden sekä perheenjäsenten antamasta huolenpi-

dosta (Fan ym. 2008). Vaikka hoitomuoto pidentää eliniän odotetta ja vaikuttaa potilaan 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, potilaan huolenpidosta ja hoitomuodosta voi aiheutua 

merkittävää rasitusta potilaille ja heidän perheilleen (Chow & Wong 2010, 1781). 

 

Esimerkiksi kotidialyysissa olevien potilaiden omaishoitajien täytyy oppia toteuttamaan 

hoitoa potilaalle. PD-hoitoa tekevät omaishoitajat huolehtivat muun muassa dialyysi-

vaihdoista, katetrin juuren hoitamisesta, nesteistä ja dialyysilaitteiston huolehtimisesta 

sekä mittausten tilastoimisesta ja potilaan yleisen terveydentilan tarkkailusta. (Griva 

ym. 2016, 374.) Omaishoitajilla on usein suuri vastuu potilaan hoidosta. Tällä voi olla 

vaikutuksia erilaisten negatiivisten tuntemuksien, kuten syyllisyyden, stressin, ahdistuk-

sen sekä katkeruuden kokemiseen. (Belasco ym. 2006, 962.) Taakkaa kokevien dialyy-

sipotilaiden omaishoitajien on havaittu olevan alttiimpia fyysisille sairauksille (Griva 

ym. 2016, 734). Dialyysihoidon aiheuttamasta vastuusta voi seurata myös väsymystä, 

perhesuhteiden heikkenemistä sekä sosiaalista eristäytymistä. Taakka ja sen mukana 

tulevat ongelmat voivat tutkimusten mukaan vaikuttaa myös potilaisiin kohdistuvaan 

hoitoon ja huolenpitoon. (Belasco ym. 2006, 955; Griva 2016, 374.)  
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Omaishoitajat ovat herkempiä erilaisille psyykkisille ongelmille kuten masennukselle. 

Omaishoitajan masennus saattaa lisätä sairauden aiheuttamaa kuormitusta, jolloin myös 

stressin oireet ja sen vaikutukset voimistuvat. (Belasco ym. 2006, 962.) Eräässä tutki-

muksessa havaittiin, että erityisesti vaativaa hoitoa tarvitsevien potilaiden omaishoita-

jien psyykkinen terveys oli heikentynyt. Tutkijoiden mukaan tulosta ei voida silti suo-

raan ja pelkästään yhdistää potilaan terveyden vaatimaan hoidon määrään. Tutkimusten 

mukaan vaativaa hoitoa tarvitsevien potilaiden hoidon vaikutuksia omaisiin tulisi kui-

tenkin arvioida perusteellisesti. (Fan ym. 2008.)  
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Laadullista tutkimusta käytetään usein silloin, kun tutkimuksen kohteena olevasta ilmi-

östä on vähän tietoa tai kun halutaan jo tutkitulle ilmiölle uusi näkökulma. Laadullisen 

terveystutkimuksen avulla on mahdollista tuottaa tietoa ihmisten terveyteen liittyvästä 

todellisuudesta kulttuurin, yhteisöjen sekä yksilöiden näkökulmasta. Tämän tiedon avul-

la voidaan ymmärtää terveyttä ja rakentaa terveystieteellistä tietoperustaa. Näkökulma-

na se on tärkeä, jotta pystytään edistämään ihmisten terveyttä ja auttamaan heitä heidän 

terveysongelmissaan. (Kylmä & Juvakka 2012, 22, 30.) Näiden asioiden valossa opin-

näytetyön menetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus.  

 

 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Laadullinen ja määrällinen tutkimus usein ilmaistaan ikään kuin toistensa vastakohtina 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 5). Tutkijoiden kesken vastakohtaisuudesta on olemassa kui-

tenkin eriäviä mielipiteitä. Kylmän ja Juvakan (2012) mukaan erilaisten tieteellisten 

suuntausten vastakkainasettelulle ei ole syytä, sillä niillä kaikilla on oma tärkeä paik-

kansa tieteessä sekä toimintojen kehittämisessä. Tuomi ja Sarajärvi (2009) puolestaan 

esittävät, että jos laadullisen tutkimuksen ajatellaan alkuperin syntyneen kritiikistä mää-

rällistä tutkimusta kohtaan, voidaan vastakkainasettelun mahdollisuus nähdä eräänä 

lähtökohtana laadulliselle tutkimukselle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 5–16; Kylmä & Ju-

vakka 2012, 17.)  

 

Vastakkainasettelu saattaa kuitenkin johtaa harhaan siten, että kuvitellaan laadullisen 

tutkimuksen olevan yksi yhtenäinen kokonaisuus. Näin ei kuitenkaan ole, sillä laadullis-

ta tutkimusta voidaan kuvailla eräänlaisen sateenvarjona, jonka alle kätkeytyy useita 

erilaisia laadullisia tutkimuksia ja perinteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 5–16; Kylmä & 

Juvakka 2012, 17.) Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen eroista huolimatta niiden 

tieteellinen tavoite pyrkiä selvittämään ja jäsentämään totuutta on sama (Kylmä & Ju-

vakka 2012, 17). 

 

Ihminen, hänen elämänpiirinsä ja siihen liittyvät merkitykset ovat laadullisen tutkimuk-

sen lähtökohtia (Kylmä & Juvakka 2012, 16). Laadullisen tutkimuksen periaatteena on 
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ymmärtää tutkittavia ilmiöitä tutkimuksen osallistujien näkökulmasta (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 150). Laadullista tutkimusta ohjaavat usein kysymykset ”miksi” sekä ”mi-

ten”. Laadullisen tutkimuksen tutkimustehtävät voivat myös tarkentua tutkimusproses-

sin aikana. Tutkimukseen valitaan osallistujiksi sellaiset ihmiset, joilla ajatellaan olevan 

kokemusta tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa osallis-

tujia on usein melko vähän, minkä tarkoituksena on pyrkiä keräämään tutkimuksen ai-

neistosta mahdollisimman rikas. (Kylmä & Juvakka 2012, 26 – 27.) Näin laadullinen 

tutkimus kohdistuukin aineiston laatuun, eikä määrään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 150; 

Kylmä & Juvakka 2012, 26).  

 

Laadullista tutkimusta kuvastaa niin sanottu naturalistinen paradigma. Siinä uskotaan, 

että todellisuus on monitasoinen, yksilöiden henkisten toimintojen luoma. Todellisuu-

della ei tässä suinkaan tarkoiteta koko todellisuutta, vaan sitä, mikä muodostuu juuri 

ihmisten luomista merkityksistä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 165.) Laadullisessa tutki-

muksessa hyväksytäänkin todellisuuden näyttäytyminen eri ihmisille erilaisina (Kylmä 

& Juvakka 2012, 28). Todellisuuksia voi siis olla useampia yhtä aikaa. Kylmä ja Juvak-

ka (2012) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa ihmisen asema ja osuus ovat erityi-

sen tärkeitä myös siksi, että tutkimukseen osallistujat ovat tutkijoille ”kanssaihmisiä” ja 

tutkimuksen myötä jakavat yhteistä maailmaansa. Tämän vuoksi tutkijat eivät laadullis-

ta tutkimusta tehdessään voi ikään kuin asettua ulkopuolisen tarkkailijan asemaan ja 

välttyä inhimillisesti koskettavilta asioilta, saati henkilökohtaistumiselta. Tätä kyseistä 

piirrettä voidaankin toisaalta pitää laadullisen tutkimuksen yhtenä tunnusomaisena piir-

teenä. (Kylmä & Juvakka 2012, 20, 28.) 

 

Laadullisesta tutkimuksesta käytetään metodikirjallisuudessa monia synonyymeja. 

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan esimerkiksi suomalaisissa laadullista tutkimusta 

koskevissa oppaissa esiintyy toistuvasti ilmaisut laadullinen, kvalitatiivinen, pehmeä, 

ymmärtävä, tulkinnallinen ja ihmistieteellinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen eri 

termit eivät kuitenkaan ole keskenään suoria synonyymeja, vaan kertovat laadullisen 

tutkimuksen eri taustoista ja kirjosta. Erilaisten nimitysten, jaotteluiden ja luokkien pe-

rusteina voitaisiin yleistäen sanoa, että ne kaikki juontavat juurensa joko laadullisen 

tutkimuksen historiasta, sitä ohjaavasta filosofiasta tai keskeisinä pidetyistä piirteistä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 10–11.) Laadullisen tutkimuksen määritelmien voidaan siis 

ajatella riippuvan siitä, minkä perinteen kannalta asiaa tulkitaan ja mitä metodikirjalli-

suutta käytetään. 
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4.2 Tutkimusaineiston keruu 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavan aineiston koko ei ole olennaisessa osassa, vaan 

sen sisältö ja laatu (Vilkka 2015, 150). Laadullisessa tutkimuksessa aineisto voi olla 

peräisin esimerkiksi haastatteluista, päiväkirjoista tai kyselylomakkeista. Tämän opin-

näytetyön tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu, koska työn tekijät ha-

lusivat selvittää läheisten kokemuksia heidän elämänlaadustaan. Aiempaa tutkimustie-

toa oli vain vähän saatavilla, eikä Suomessa aihetta ole tutkittu ollenkaan työn tekijöi-

den tiedon mukaan. Kun tietoa halutaan asiasta, josta on vain vähän tutkittua tietoa tai 

haluttu tieto perustuu kokemukseen, voidaan käyttää haastattelua aineistonkeruumene-

telmänä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72).  

 

Haastattelussa on kyse tutkijan ja haastateltavan keskeisestä vuorovaikutuksesta, joka 

rakentuu sen varaan, mitä haastattelija kysyy ja mitä haastateltava vastaa (Ruusuvuori 

2010, 269).  Haastattelu antaa tutkijalle mahdollisuuden esittää haastateltavalle tarken-

tavia kysymyksiä ja haastattelija voi tarkentaa kysymyksiensä sisältöä haastateltavalle. 

Haastattelu tarjoaa joustavuutta haastattelutilanteen mukaisesti, jolloin kysymyksiä voi-

daan esittää eri järjestyksessä. Kuitenkin on huomioitava, että kaikki kysymykset esite-

tään kaikille haastateltaville. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Teemahaastattelu perustuu 

keskeisten aiheiden ja teemojen käsittelyyn, joiden avulla halutaan löytää vastaus asetet-

tuun tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin (Eskola & Vastamäki 2015, 29).  

 

Tämän tutkimuksen haastateltavien etsiminen aloitettiin huhtikuussa 2017. Haastatte-

luun osallistuminen oli haastateltaville vapaaehtoista. Opinnäytetyö oli avoin kaikille 

täysi-ikäisille vatsakalvodialyysipotilaiden läheisille, jotka osallistuivat aktiivisesti dia-

lyysipotilaan elämään. Haastatteluun saivat osallistua kaikki, jotka kokivat täyttävänsä 

asetetut kriteerit. Opinnäytetyötä mainostettiin sosiaalisessa mediassa, Munuais- ja 

maksaliiton sivuilla sekä heidän lehdessään. Saatekirjettä jaettiin myös potilaille, jolloin 

heillä oli mahdollisuus informoida läheisiään opinnäytetyöstä. Haastatteluun osallistui 

yhteensä viisi vatsakalvodialyysipotilaan läheistä. 

 

Opinnäytetyön teoreettisten lähtökohtien kirjallinen aineisto etsittiin hyödyntämällä eri 

terveysalan tiedonhakuohjelmia, joita olivat CINAHL, FINNA, MEDIC ja EBSCO. 

Aineistoa etsittiin suomen- ja englanninkielellä ja julkaisuaika rajattiin 2006–2017 välil-

le. Yksi tutkimuksista oli julkaistu vuonna 2005, mutta sisällöltään se oli kattava ja va-
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littiin siksi aineistoon mukaan. Teemahaastattelun kysymykset muodostettiin elämän-

laatua koskevan kirjallisuuden pohjalta (liite 2). Haastateltavat ottivat yhteyttä työn teki-

jöihin, jolloin sovittiin haastatteluaika ja -paikka.  Haastattelut sijoittuivat Pirkanmaan, 

Kanta-Hämeen ja Uudenmaan seuduille. Haastateltaville lähetettiin saatekirje ja kirjalli-

sen suostumuksen pohjat, jotka sisälsivät tietoa tutkimuksesta (liite 3; liite 4).  Kaikki 

haastattelut toteutettiin kesäkuun 2017 aikana. Haastattelupaikat vaihtelivat läheisen 

toiveiden mukaan. Kriteerinä haastatteluissa oli, että haastattelutilanteessa paikalla oli 

vain opinnäytetyön tekijät ja haastateltava.  

 

Ennen haastattelujen alkua haastateltavat antoivat kirjallisen suostumuksen tutkimuk-

seen osallistumisesta. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, ja haastateltaville kerrottiin, mil-

loin nauhoituslaitteet ovat päällä ja milloin ne sammutettiin. Haastateltavilla oli mahdol-

lisuus keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa ja kieltää materiaalin käyttämisen 

tutkimuksessa. Yhteensä nauhoitettua materiaalia kertyi 197 minuuttia. Haastattelujen 

kestoa ei määritelty etukäteen, vaan kesto riippui haastateltavasta. Haastatteluiden kes-

tot vaihtelivat 25minuutin ja 1h 20min välillä. 

 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään aineistolähtöistä eli induktiivista analyysia. Analyysiin 

kuuluu aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 

luominen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Analyysi on aikaa vievä prosessi. Se vaatii 

tutkijoilta aikaa ja kärsivällisyyttä. Sisällönanalyysissä aineistoa tutkitaan ja tarkastel-

laan tutkimustehtävien pohjalta.  Analyysin vaiheet on kuvattu seuraavalla sivulla ole-

vassa kuviossa (kuvio 2). 
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KUVIO 2. Analyysin vaiheet. (Mukaillen Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 

11.) 

 

Haastattelujen jälkeen aineisto muutettiin helpommin käsiteltävään muotoon litteroimal-

la eli auki kirjoittamalla nauhoitettu puhe sanasta sanaan. Tähän käytettiin Word-

tekstinkäsittelyohjelmaa. Vilkan (2015) mukaan litterointi on työläs prosessi, jonka ai-

kana tutkijalla on mahdollisuus tutustua vielä tarkemmin aineistonsa sisältöön. Materi-

aalia ei litteroinnin aikana tule muuttaa tai muokata. (Vilkka 2015, 137–138.) Litteroin-

nit tehtiin heinäkuun 2017 aikana. Litteroidun aineiston kooksi tuli 79 sivua fonttikoolla 

12 ja rivivälillä 1,5.  

 

Seuraavaksi litteroitua aineistoa lähdettiin rajaamaan. Ruusuvuoren ym. (2010) mukaan 

litteroituun aineistoon tulee tutustua ja pohtia, mikä on tutkimuksen kannalta merkittä-

vää ja mitä voidaan rajata pois. Rajaamisen tulee olla perusteltua ja se voi perustua tut-

kimusongelmaan, tutkimustehtäviin tai tutkimuksen tavoitteisiin. Rajauksen tulee olla 

johdonmukaista ja sen tulee vastata aineiston sisältöä. (Ruusuvuori ym. 2010, 14—15.) 

Molemmat opinnäytetyön tekijät etsivät ensin erikseen aineistosta ilmaisuja, jotka vas-

tasivat opinnäytetyön tutkimustehtäviin, tarkoituksiin ja tavoitteisiin. Tämän jälkeen 

valittuja ilmauksia vertailtiin keskenään ja huomattiin, että molemmat työn tekijät olivat 

rajanneet samoja ilmauksia, jolloin työ voitiin rajata niiden mukaisesti. Ilmauksia löytyi 

materiaalista yhteensä 428. Alkuperäisilmaukset kerättiin Excel-ohjelmaan. Kun kaikki 

alkuperäisilmaukset oli listattu, muutettiin ne pelkistettyyn muotoon (taulukko 1). 

 

1. Tarkoitus, tavoite 
ja 

tutkimuskysymykset

2. Aineiston 
keruumentelmä ja 

aineiston 
hankkiminen

3. Aukikirjoitus ja     
aineistoon 

tutustuminen

4. Luokittelu, 
teemojen/ilmiöiden 

löytäminen

5. Aineiston 
analyysi

6. Tulosten koonti, 
tulkinta

7. Pohdinta
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TAULUKKO 1. Esimerkki alkuperäisilmauksien pelkistämisestä 

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 

”Et kyl mä voin kokee henkisesti hyvin” Voi henkisesti hyvin 

”Ei tähän sinänsä liity mulla mitään niinku 

ääritunteita” 

Ei herätä ääritunteita 

”Me tullaan toimeen kyllä” Kokee tulevansa toimeen 

 

Pelkistetyistä ilmauksista etsittiin samankaltaisia ilmauksia ja ne yhdistettiin. Näin 

muodostui alaluokka, joka nimettiin yhdistämään pelkistettyjä ilmauksia (taulukko 2).  

 

TAULUKKO 2. Esimerkki pelkistettyjen ilmauksien alaluokittelusta 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

Voi henkisesti hyvin Jaksaa henkisesti 

Ei herätä ääritunteita 

Kokee tulevansa toimeen 

 

Alaluokittelun jälkeen analyysi jatkui yhdistämällä samankaltaisia alaluokkia yhteen ja 

nimeämällä niille yläluokat (taulukko 3).  

 

TAULUKKO 3. Esimerkki alaluokkien luokittelusta yläluokiksi 

ALALUOKAT YLÄLUOKKA 

Ei vaikutusta suhteeseen läheisen ja potilaan 

välillä 

Sosiaaliset suhteet 

Sosiaaliset suhteet voimavarana 

Hyvä suhde läheisen ja potilaan välillä 

 

Yläluokittelun jälkeen analyysi jatkui yhdistämällä samankaltaiset yläluokat pääluokik-

si. Pääluokkia opinnäytetyöhön syntyi seitsemän (taulukko 4). 
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TAULUKKO 4. Esimerkki yläluokkien luokittelusta pääluokiksi 

YLÄLUOKAT PÄÄLUOKKA 

Voimavarat Positiivisesti vaikuttavat tekijät 

Sosiaaliset suhteet 

Kunnioitus ja kiitollisuus 

 

Pääluokat luokiteltiin vielä yhdistäviin tekijöihin. Yhdistäviä tekijöitä muodostui kolme, 

jotka vastasivat kukin muodostettuihin tutkimuskysymyksiin. Yhdistävien tekijöiden 

avulla luotiin runko tuloksien ja analyysin kirjoittamista varten (taulukko 5).  

 

TAULUKKO 5. Esimerkki pääluokkien yhdistävästä tekijästä 

PÄÄLUOKAT YHDISTÄVÄ TEKIJÄ 

Läheinen ja dialyysi Läheisen elämänlaatu ja siihen vaikutta-

vat asiat 
Hoitomuodon vaikutukset arkeen 

Positiivisesti vaikuttavat tekijät 

Heikentävät tekijät 

 

Sisällönanalyysin taulukko on nähtävissä kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteissä 

(liite 5). 
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5 TULOKSET 

 

 

Teemahaastattelussa saadut tulokset on kuvattu tässä luvussa. Tuloksissa esitellään lä-

heisten elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä ja läheisten omia kokemuksia elämänlaadus-

taan. Läheisen kertomat kokemukset tuen saamisesta ja sen kehittämisestä ovat tuotu 

esille. Tulokset on kirjoitettu tutkimustehtävien mukaisessa järjestyksessä, jolloin ete-

neminen on loogista ja vastaa asetettuihin tutkimustehtäviin. Tulokset on esitetty pää-

luokittain ja yläluokkien sisältöä on kuvattu raportissa. Otsikointia on käytetty helpot-

tamaan tulosten lukemista. Alkuperäisilmauksia on käytetty tekstin elävöittämiseksi, 

mutta niitä on muutettu sen verran, että haastateltavien anonymiteetti säilyy.  

 

 

5.1 Läheisten elämänlaatu ja siihen vaikuttavat asiat 

 

 Läheinen ja dialyysi 

 

Sopeutuminen hoitomuotoon tapahtui läheisillä eri tavoin, ja vatsakalvodialyysin alka-

essa läheisillä oli erilaisia ajatuksia hoitomuotoon liittyen. Osa koki hoitomuodon pelot-

tavana ja täysin uutena asiana. Myös PD-hoidon mukana tuleva laitteisto herätti lähei-

sissä ihmetystä. Osalla läheisistä oli jo ennen hoidon alkamista muodostunut kauhukuva 

hoitomuotoa kohtaan, joka vahvistui laitteiden saapuessa kotiin.  

 

"Semmonen oli niinkun ensimmäinen ajatus, että tämä on nyt ihan ylihurjaa juttua"  

 

Hoitomuoto vaati läheisiltä sopeutumista. Kun läheisillä oli tietoa etukäteen alkavasta 

dialyysista, oli heillä aikaa käsitellä asiaa ja sen kautta he kykenivät sopeutumaan tilan-

teeseen paremmin. Läheiset kertoivat myös positiivisen ajattelun auttaneen sopeutumi-

sessa ja tilanteen hyväksymisessä. Osa haastateltavista koki aluksi hoitoon sopeutumi-

sen hankalaksi ja osa ei sopeutunut tilanteeseen ollenkaan. Haastateltavat kertoivat, että 

sairaus ja hoitomuoto toivat mukanaan paljon muutoksia lyhyessä ajassa. Tilanteen hy-

väksyminen ja todellisuuden kohtaaminen auttoivat läheistä sopeutumaan paremmin. 

Osa tiedosti hoidon olevan potilaalle loppuelämän hoitomuoto, jolloin hyväksyminen 

oli ainoa ratkaisu tilanteeseen. Osa läheisistä koki, että tilanteeseen on vain totuttava ja 

vaikeistakin asioista pääsee yli. 
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"Pienen järkytyksen jälkeen alkaa miettiin asioista, että täähän on ihan hyvä"  

”Nyt vasta olen ymmärtänyt, tai siis myöhemmin, että tämä on tätä samaa” 

”Mulla oli aikaa siihen sopeutua” 

 

Osa läheisistä kertoi, että hoidon aloituksen myötä asioiden tärkeysjärjestys oli muuttu-

nut. He kokivat, että jotkut asiat olivat menettäneet merkityksensä kokonaan. Myös ter-

veyden arvostaminen oli korostunut, ja läheiset kokivatkin, että asiat ovat hyvin niin 

kauan kuin terveys säilyy. Osa läheisistä koki, että heidän oli vaikea hyväksyä nykyinen 

tilanne, vaikka potilaat olisivatkin hyväksyneet sen. Osa läheisistä oli ajatellut, ettei 

sairaus vaikuttaisi juurikaan elämiseen ja ettei elämä tulisi pyörimään hoitomuodon 

ympärillä. Arki koettiin kuitenkin sekavana, ja osa läheisistä koki tämän raskaana. 

Kaikki läheiset kertoivat elävänsä päivä kerrallaan. Tilannetta auttoi myös se, että lähei-

set löysivät keinoja käsitellä asioita. Tällaisia asioita saattoi olla perheen kesken käytet-

ty musta huumori tai läheisen kotoa poistuminen ajoittain, jolloin läheinen sai etäisyyttä 

tilanteeseen. 

 

”Jotkut asiat on menettänyt merkityksensä kokonaan” 

”En nyt oikein ole sopeutunut tähän juttuun” 

 

Läheisen roolit dialyysihoidon toteutuksessa vaihtelivat. Dialyysihoito vaati monilla 

läheisen läsnäolon, ja melkein kaikki läheiset osallistuivatkin jollakin tavalla potilaan 

hoitoon. Osa läheisistä osallistui hoidon fyysiseen toteuttamiseen, osa koki olevansa 

lähinnä henkisenä tukena. Erityisesti puolisoilla ja omaishoitajilla oli suuri vastuu poti-

laan hoitamisesta. Osa läheisistä huolehti dialyysin toteuttamisesta itsenäisesti tai yh-

dessä potilaan kanssa. Myös potilaan voinnin huonontuessa jäi hoitovastuu lähes koko-

naan läheiselle. Lisäksi osa läheisistä huolehti muun muassa potilaan hoitovälineiden, 

lääkkeiden ja dialyysinesteiden tilaamisesta ja niiden hakemisesta sekä esimerkiksi 

näytteidenoton järjestämisestä. Osa läheisistä koki työmäärän välillä raskaaksi ja koh-

tuuttomaksi. Hoitomuodon aiheuttaman suuren työmäärän vuoksi osa läheisistä koki 

olevansa kovilla.  

 

”Se että pitää olla täällä läsnä, kun --- ei yksin pärjää ton kanssa” 

"Huolehdin hänen lääkkeet ja kaikki tarvikkeet" 
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Osa koki oman roolinsa epäselväksi. Läheiset eivät kunnolla tienneet, mitkä tehtävät 

heille kuuluivat ja mitkä olisivat olleet hoitohenkilökunnan vastuulla. He olisivat kai-

vanneet selkeämpää ohjeistusta ja perehdytystä heille kuuluvista tehtävistä. Osa lähei-

sistä koki itsensä vain potilaan omaiseksi, ja he eivät kokeneet olleensa tarpeellisia esi-

merkiksi vastaanottokäynneillä. Tämän läheiset kokivat turhauttavaksi. Välillä läheiset 

kokivat myös riittämättömyyden tunnetta, kun eivät kyenneet auttamaan haluamallaan 

tavalla potilasta.  

 

”Niin kun tämmöisestä asiasta juteltaisi minun kanssa,  

että mikä minun tehtäviin kuuluu” 

 

Hoitamisen lisäksi läheiset toimivat usein potilaan henkisenä tukena. He kannustivat 

potilasta ja pyrkivät tuomaan toisenlaisia näkökulmia ja ajattelutapoja. Toisaalta läheiset 

kokivat, ettei heidän roolinsa ole jatkuvasti olla potilaan piristäjänä. Osa läheisistä toi 

kuitenkin ilmi, että potilaat olivat olleet tyytyväisiä läheisen positiiviseen asenteeseen 

hoitoa ja sairautta kohtaan. 

 

”Ehkä semmosta kannustamistarvetta on ollu tavallista enemmän”  

"Hän on tyytyväinen, että minä olen suhtautunut tähän niin myönteisesti” 

 

Ajatukset dialyysista vaihtelivat. Osa läheisistä koki vatsakalvodialyysin olevan parem-

pi vaihtoehto heille ja potilaalle kuin hemodialyysi. He kokivat hoitomuodon helppona 

toteuttaa ja vatsakalvodialyysin antavan enemmän mahdollisuuksia, kun potilas sai olla 

kotona. Osa läheisistä taas olisi kokenut hemodialyysin heille paremmaksi vaihtoehdok-

si. Läheiset kokivat vatsakalvodialyysin työllistävämmäksi heille ja hemodialyysi olisi 

tarjonnut heille enemmän vapaa-aikaa. Läheiset pitivät dialyysilaitetta äänekkäänä ja 

vanhanaikaisena. 

 

”Et ei nykyaikana tommoisia voisi olla tai jonkun kotiin tommoiset laitteet täytyy ottaa” 

”Toteutus oli tosi hyvä, kun saa olla kotona” 

 

Myös laitteen siirtely oli haastavaa ja raskasta, mikä aiheutti läheisissä negatiivisia tun-

teita. Osa läheisistä koki, ettei heillä ollut juurikaan mitään hyvää sanottavaa vatsakal-

vodialyysista. Läheiset toivoivat yhdessä potilaan kanssa muutosta nykyiseen tilantee-

seensa. Potilaan tilanteesta riippuen he odottivat siirtojonoon pääsemistä, sopivan siir-
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rännäisen löytymistä tai hoidon päättymistä. He kokivat, että munuaissiirre toi toivoa 

entiseen elämään palaamisesta, jolloin siirrännäinen toimisi ikään kuin tilanteen ratkai-

sijana ja johtaisi dialyysihoidon päättymiseen.  

 

”No minä näen sellaisen tulevaisuuden, että hän saa jossain vaiheessa siirron,  

ja sitten eletään taas semmoista elämää, kuin me ollaan ennenkin eletty”  

 

 

 Hoitomuodon vaikutukset arkeen 

 

Vatsakalvodialyysi toi potilaille ja läheisille sen mahdollisuuden, että hoito voitiin to-

teuttaa kotona. Tämä mahdollisti, että potilailla ja heidän läheisillään oli enemmän 

mahdollisuuksia liikkua hoidon aikana myös kodin ulkopuolella. Erityisesti APD-

potilaat pystyivät käymään töissä ja heillä oli mahdollisuus päivisin tehdä muita hoitoon 

liittymättömiä asioita sekä itsenäisesti että läheisen kanssa. Vatsakalvodialyysi myös 

mahdollisti matkustamisen niin Suomessa kuin ulkomaillakin, koska hoitovälineet oli 

mahdollista tilata muihin maihin valmiiksi. Läheiset kertoivat, että kotona toteutettava 

hoito vaikutti positiivisesti potilaan vointiin ja yleisoloon. Osa läheisistä kertoi myös 

pitävänsä vatsakalvodialyysiä hyvänä ja merkillisenä elämää ylläpitävänä hoitona, jonka 

aloitusta ei tarvitse pelätä.  

 

”Se vapauttaa päiväksi tekemään asioita tai sitten liikkumaan muuallakin”  

”Kuitenkin laajentaa sitä elinpiiriä. Oltiin just mökillä” 

"Se on aivan merkillinen hoito" 

 

Osa koki vatsakalvodialyysihoidon sitovan potilaan lisäksi myös läheisen. Dialyysihoi-

dot olivat säännöllisiä ja aikataulutettuja, jolloin arki oli läheisille ja potilaille hyvin 

rutiininomaista. Esimerkiksi CAPD-potilailla oli säännölliset hoitoajat päivittäin, joista 

olisi voinut ohjeiden mukaan voitu joustaa tarvittaessa. Läheiset kuitenkin kokivat hoi-

toaikataulumuutoksien sekoittavan päivärytmiä niin paljon, etteivät mielellään aikatau-

luista poikenneet.  

 

"Tämä on hirvittävän sitova hoitomuoto"  
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Hoidon lisäksi arkea aikatauluttivat myös muut tekijät. Osa läheisistä huolehti potilaalle 

tarvittavien hoitovälineiden hankinnan, jolloin arkea aikatauluttivat yksiköiden aukiolo-

ajat, joista välineet haettiin. Läheiset kokivat heillä olleen ajoittain kova kiire ja paljon 

muistettavaa. Osa läheisistä koki hoitomuodon työllistäväksi, joka vei ajan ja jaksami-

sen. Hoitoon liittyi myös tarkkaavaisuus. Aseptiikka eli puhtaus oli merkittävä osa, jotta 

erilaisilta komplikaatioilta vältyttäisiin. Läheisten tuli aina huolehtia aseptiikasta eri 

tilanteissa, kuten hoidon yhteydessä tai käydessä jossain muualla.  

 

"Tämä on tosi raskasta ja rasittavaa potilaalle ja tällaiselle lähellä olijalle"  

"Jatkuvaa käsien pesemistä ja desinfioimista"  

”Aina kellon mukaan” 

 

Menojen suunnitteleminen koettiin haastavana. Moni koki, ettei päivän kulkua tai me-

noja voinut suunnitella etukäteen tai jos suunnitteli, niin ne eivät välttämättä toteutu-

neet. Hoitomuodon vuoksi ei voinut lähteä mihinkään suunnittelematta vaan menot täy-

tyi suunnitella tarkasti etukäteen. Läheiset kertoivat esimerkiksi karsineensa hoidon 

aloituksen jälkeen vierailuja, koska he kokivat hankalaksi järjestää hoitoa muualla kuin 

kotiympäristössä. Hoitomuoto vaikutti myös läheisten ja potilaiden yhteiseen ajanviet-

toon. Hoitojen seurauksena osa läheisistä ei voinut myöskään itse päättää asioistaan 

vaan joutui suunnittelemaan menonsa ja tekemisensä hoidon mukaan. 

 

"Olen tottunut menemään ja tulemaan.  

Nyt tämä dialyysi päättää pitkälle minun menemisistä ja tekemisistä"  

 

Läheiset karsivat myös jonkin verran omia menojaan. Osa läheisistä koki raskaana, että 

he eivät voineet matkustaa yksinään, koska potilas tarvitsi heiltä apua hoidon toteutuk-

sessa. Osa koki oman ajan puutteen elämänlaatua heikentävänä tekijänä ja kaipasi sitä 

enemmän. Osa läheisistä kertoi hoitomuodon vaikuttaneen heidän arkeensa esimerkiksi 

iltarutiinien muutoksina eikä heidän tullut liikuttua yhtä paljon kuin ennen. Osa koki 

myös huonoa omaatuntoa omista satunnaisista menoistaan ilman potilasta. 

 

"Oma aika olisi tärkeätä, sitä mulla ei ole yhtään"  

”Hän on paljon kotona, mikä tekee sit mulle sen, että mulla on huono  

omatunto, --- jos teen illalla muuta, kun olen kotona”  
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Osa läheisistä koki nykyisen asumismuotonsa työllistävänä. He kokivat arjen pyörittä-

misen olevan heidän vastuullaan. Dialyysihoidon alettua kotityöt, joihin potilas oli en-

nen osallistunut, jäivät nyt usein läheisen tehtäväksi. Dialyysi toi muutoksia myös koti-

ympäristöön. Ennen dialyysilaitteen saapumista osassa kodeista jouduttiin tekemään 

muutostöitä. Osalla kodin huonejärjestely oli muuttunut niin, että potilaalle oli järjestet-

ty oma huone hoidon tekemiseen. Osa läheisistä ei suostunut erilliseen huonejakoon, 

vaan halusivat edelleen nukkua potilaan kanssa samassa huoneessa. Dialyysivälineille 

oli järjestetty oma säilytystila niiden suuren määrän vuoksi. Mikäli erillistä tilaa ei ollut, 

kertoivat läheiset dialyysivälineiden laatikoita olleen joka puolella rajoittaen kodin ylei-

siä tiloja. Osa läheisistä kertoi dialyysivälineiden tuottavan paljon jätettä, joiden kierrät-

täminen jäi myös läheisen vastuulle.  

 

"Meillä on pahvilaatikoita joka paikka täysi"  

"Meidän asumismuoto on semmonen, minä tykkään kauheasti, 

mutta mulla on niin kun liian paljon töitä"   

 

Avuntarve vaihteli läheisillä. Osa läheisistä koki pärjäävänsä hyvin, eivätkä he juuri-

kaan tarvinneet apua tai halusivat tehdä asiat itse. Osa koki tarvitsevansa apua välillä 

arkisissa asioissa, kun heillä itsellään oli kiire. Osa olisi tarvinnut apua silloin, kun poti-

laan vointi oli heikko ja vaati paljon apua niin hoidossa kuin päivittäisissä toimissa. 

Osalle läheisistä oli tarjottu apua, mutta he kokivat muiden tarvitsevan sitä enemmän 

eivätkä halunneet olla vaivaksi. Osa koki avun pyytämisen hankalaksi, ja kynnys avun 

pyytämiselle oli suuri. 

 

"Luonto ei anna periksi aina pyytää joka asiaan apuakaan"  

"Sitten kun mulla on kiire, niin sitten tuntuu, että voi kun olisi joku ihminen,  

joka tekisi tämän minun puolesta" 

 

Jotkut läheiset eivät juurikaan osallistuneet potilaan dialyysiin. Syynä tähän oli potilaan 

oma tahto hoitaa itse dialyysinsa tai läheisellä ei itsellään ollut halukkuutta perehtyä 

dialyysihoitoon. Osa läheisistä koki, ettei dialyysihoito juurikaan vaikuttanut heidän 

elämäänsä. He kokivat elävänsä normaalia perhe-elämää ja tavallista arkea. He kokivat 

jaksavansa hyvin eivätkä pitäneet elämäänsä kovin pahana.  

 

"Tämä muistuttaa meidän elämää terveenä, et ei meillä ole ollut paljoo muutoksia" 
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 Heikentävät tekijät 

 

Haastatteluissa läheiset toivat esille heidän fyysiseen terveyteensä vaikuttavia ja sitä 

heikentäviä tekijöitä. Jokaisessa haastattelussa läheiset toivat ilmi väsymyksen, unen 

häiriintymisen ja sen laadun heikkenemisen. Osa läheisistä toi esille erityisesti öiset 

heräämiset dialyysilaitteiden ääniin, minkä he kokivat heikentävän unen laatua. Dialyy-

silaitteen aiheuttamat merkkiäänet saattoivat esimerkiksi herättää juuri syvän unen vai-

heessa, jonka jälkeen unen saaminen oli hankalaa. Osalla unen laatuun vaikuttivat myös 

potilaan terveydentilaan liittyvät erityistilanteet ja niiden vaatima tarkkailu ja lisäänty-

nyt avuntarve. 

 

”Mä en nuku nii hyvää syvää unta, nii pitkästi kun normaalisti nukun”  

 

Osa läheisistä toi esille huolensa omasta jaksamisestaan. Osalla läheisistä omaan jaksa-

miseen saattoi vaikuttaa myös fyysinen terveydentila ja siinä tapahtuvat muutokset. Osa 

toi esille myös äkilliset sairastumiset, jolloin dialyysin onnistuminen ja hoidon jatku-

vuus olisi vaakalaudalla. Osalla läheisistä väsymyksen merkit olivat jo niin näkyviä, että 

se aiheutti huolta myös lähipiirissä, sukulaisissa ja hoitohenkilökunnassa. Esimerkiksi 

tuttu hoitohenkilökunta saattoi osoittaa huolensa läheisen väsymyksestä ja muistuttaa 

levon ja oman ajan tärkeydestä. 

 

"Kyl se tietysti ihmisestä näkyy että on väsyny"  

"Olen kuullu nii monta kertaa että muista oma itsesi.  

Että sitä ne [hoitajat] aina tuputtaa"  

 

Läheiset toivat esille psyykkiseen terveyteen vaikuttavia ja sitä heikentäviä tekijöitä. 

Kaikki haastateltavat toivat esille heidän yleisen väsyneen olotilansa, ja osa kertoi huo-

manneen olevansa dialyysin aloituksen jälkeen tavallista väsyneempiä kuin ennen dia-

lyysia. Osalle läheisistä dialyysi aiheutti hyvin paljon ylimääräistä stressiä ja paineita. 

Osa koki henkisen paineen olevan läsnä päivittäin ja vaikuttavan siten heidän jaksami-

seensa. Osalle stressiä tuotti dialyysin aiheuttama suuri työmäärä ja sen vaativuus.  

 

 "Sanoinkin siitä väsymyksestä jo et sitä paljon" 

"Se on vaikea selittää mutta koko ajan tämä tämmöinen henkinen paine" 
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Dialyysi aiheutti läheisissä myös erilaisten tunteiden kirjoa sekä tunne-elämän muutok-

sia. Läheisten kokemia tunteita olivat esimerkiksi ärtyneisyys ja hermostuneisuus. Osa 

läheisistä koki, että hoidon aloittamisen jälkeen heidän suhtautumisensa tavallisiin asi-

oihin tai vastoinkäymisiin oli muuttunut. Osalle läheisistä itku saattoi tulla entistä hel-

pommin tai he saattoivat hermostua asioista, joista eivät välttämättä ennen dialyysia 

hermostuneet. Osalla läheisistä oli jatkuvaa huolta potilaasta. Osa huomasi hoidon aloi-

tuksen jälkeen kokevansa ristiriitaisia tunteita, ja heillä saattoikin olla yhtä aikaa halu 

poistua kotoa ja jäädä kotiin huolehtimaan potilaasta ja käytännön asioista.  

 

"Semmonen mulle on tullu et mulle tulee hirveen helposti itku"  

"Meidän nykyinen elämä on --- niinkun tietynlainen paine, stressi on joka päivästä"  

 

Osalla läheisistä kuoleman ajatukset olivat tiiviisti läsnä heidän elämässään, ja he olivat 

jollain tasolla miettineet kuolemaa ja elämän loppumista. Läheiset suhtautuivat kuole-

maan hieman eri tavoin. Osa oli hyväksynyt kuoleman osaksi elämää, ja he olivat poti-

laan kanssa keskustelleet siitä paljon. He olivat hyväksyneet kuoleman väistämättö-

myyden ja tiedostivat sen tulevan ennemmin tai myöhemmin. Osa koki myös elämän-

kaarensa tulleen siihen pisteeseen, että kuolema koettiin normaalina osana elämää, 

vaikka se aiheutti hetkittäin yksinäisyyden tunnetta. Osa oli myös hyväksynyt hoito-

muodon olevan elämää ylläpitävä, eikä potilaan kunnon ajateltu enää parantuvan. Osalla 

potilaan huononevan terveydentilan näkeminen oli aiheuttanut pelkoa potilaan kuole-

masta, mikä aiheutti huolta ja ahdistusta. 

 

"Kyl se sinne mahtuu, se ajatus kuolemasta" 

"Me aina toivotaan, että minä jään viimeiseksi ja hän pääsee ensin pois... Että hänen ei 

tarvitse mennä sairaalaan" 

 

Osalla läheisistä huoli oli jatkuvasti osa elämää ja vaikutti heidän elämänlaatuunsa. 

Huolen kokeminen oli tiiviisti yhteydessä potilaan terveydentilaan sekä hoitomuodon 

aiheuttamiin muutoksiin. Osa läheisistä toi esille myös heidän avuttoman olonsa, jonka 

potilaan huono tai heikentynyt terveydentila oli aiheuttanut. Osa läheisistä koki, ettei 

heillä ollut keinoja auttaa potilasta, minkä he kokivat henkisesti erittäin raskaaksi. Osa 

koki menettäneensä toivonsa kokonaan, ja tulevaisuus näytti hyvin lohduttomalta ja 

epävarmalta. Osalla esimerkiksi munuaissiirteen odottaminen oli hyvin raskasta aikaa. 

Kun siirrettä ei kuulunut, läheisten usko tulevaisuudesta oli koetuksella. Osalla läheisis-
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tä oli vahva kokemus heikentyneestä elämänlaadusta. Osa haastateltavista kuvaili elä-

mänlaatuaan tyrehtyneeksi tai ettei se ollut elämää ollenkaan.  

 

"Kyllä sitä nyt vähän aattelin, että jos sitä munuaista tosiaan tule 

 niin tämä on sitten varmaan aika pitkälle tässä" 

"En koe[elämänlaatua] tällä hetkellä hyväksi” 

   

Komplikaatiot vaikuttivat merkittävästi läheisten elämänlaatuun. Erilaiset potilaan ter-

veyteen vaikuttaneet komplikaatiot, kuten vatsakalvontulehdukset, olivat lähes kaikissa 

läheisissä aiheuttaneet erityistä huolta ja stressiä. Osalle läheisistä komplikaatiot olivat 

tulleet täysin yllätyksenä, eivätkä he olleet tienneet esimerkiksi vatsakalvontulehduksien 

mahdollisuudesta. Osa läheisistä kertoi, ettei heille asti ollut tullut tietoa komplikaatiois-

ta tai kuinka niiden ilmetessä tulisi toimia. Läheiset kokivat tiedon puutteen aiheutta-

neen heille lisästressiä ja huolta potilaasta ja hänen terveydentilastaan. 

 

"Jaa tässä voi tälläinkin tapahtua, et ei ollut niinkun miettinyt edes" 

 

Osa läheisistä oli puolestaan hyvin tietoisia komplikaatioista ja vatsakalvontulehduksen 

merkeistä ja he toivat esille haastatteluissa tietynlaisen asiantuntijuuden niihin liittyen. 

Osa läheisistä koki, että he tiesivät heti, jos potilaalla oli vatsakalvontulehdus tai hänen 

terveydentilansa oli muuten heikentynyt. Näissä tilanteissa läheisille aiheutti stressiä ja 

huolta eriävät näkemykset potilaan kanssa tämän senhetkisestä hoidontarpeesta. Lähes 

kaikki läheiset toivat haastatteluissa esille tapahtuman, jossa läheinen oli ollut hyvin 

huolissaan potilaan heikentyneestä terveydentilasta, mutta potilas oli ollut asiasta eri 

mieltä eikä ollut suostunut hoitoon kuin viime hetkellä. Osa läheisistä oli joutunut pa-

kottamaan tai painostamaan potilasta hakeutumaan hoitoon. Tämän läheiset kokivat 

henkisesti raskaaksi.  

 

"Näenhän mä sen heti pd-nesteistä jos se ei ole kunnollista... 

niin juuri tämmöiset tilanteet aiheuttaa mulle niinku lisästressiä" 

” [Potilas]--- ei lähde ikinä kun viimeisessä hädässä"  

 

Osalla läheisistä komplikaatioiden aiheuttama stressi ja huoli potilaasta olivat jääneet 

hyvin tarkasti mieleen. Osa koki, että hoidollisen työn määrä komplikaatioiden takia oli 

ollut kohtuuton ja uuvuttava. Osa läheisistä toi esille potilaan sairaalasta kotiuttamisen 
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puolikuntoisena, jolloin he olivat joutuneet tekemään omaishoitajan työtä ilman pereh-

dytystä. Osalla läheisistä komplikaatioiden aiheuttama huoli oli johtanut katkeruuden 

tunteisiin ja henkiseen uupumiseen, josta he eivät olleet vieläkään päässeet yli. Kyseiset 

traumat vaikuttivat elämänlaatuun heikentävästi. 

 

"[Potilas] oli todella huonossa kunnossa" 

"En varmaan ikinä unohda sitä enkä selviä siitä [komplikaation jälkeinen aika]” 

 

Kaikki haastateltavat toivat esille, että hoidon aloituksen jälkeen potilaassa oli tapahtu-

nut muutoksia, jotka vaikuttivat läheisten jaksamiseen ja arkeen. He olivat huomanneet 

potilaassa yleiseen olemukseen ja luonteeseen vaikuttaneita muutoksia, kuten masentu-

neisuutta ja passivoitumista. Sairauden ja hoitomuodon myötä potilaat tukeutuivat jos-

kus hyvin paljon läheiseen, minkä osa läheisistä koki ajoittain raskaaksi. Myös potilaan 

valittaminen esimerkiksi kivuista tai yleisestä voinnistaan kohdistui usein läheiseen, 

mikä osaltaan myös kuormitti läheisen jaksamista. Läheisten oli vaikea välillä suhtautua 

potilaassa tapahtuneisiin muutoksiin, ja se herätti läheisissä paljon ristiriitaisia ajatuksia 

ja osaltaan myös vaikeuksia hyväksyä muutokset. 

 

”Hän on sillä lailla vähän passivoitunut tavallista enemmän ---” 

"Hän tukeutuu aika paljon, joka ei ole kauhean kivaa"  

 

Potilaan vointi ja potilaassa tapahtuneet muutokset aiheuttivat osalla läheisissä ja perhe-

suhteissa myös välien kiristymistä. Välien kiristyminen oli havaittavissa lisääntyneenä 

riitelynä, herkästi syntyneinä sanaharkkoina sekä toisesta pahan puhumisena. Läheiset, 

jotka olivat havainneet sosiaalisten suhteiden ja välien kiristymistä, kokivat tilanteen 

ajoittain hyvin raskaaksi. Potilaan suhtautuminen sairauteensa ja hoitomuotoon vaikutti 

läheisiin ja perheen keskeiseen dynamiikkaan. Osa läheisistä koki sairauden ja hoito-

muodon olevan perheessä arkaluonteinen asia, josta ei juuri ulkopuolisille puhuttu. Osa 

läheisistä toi esille haastatteluissa elävänsä toisenlaista todellisuutta kuin mikä ulkopuo-

lisille annettiin.  

 

"Ku sitähän ei ulkopuolisille näytetty, et ulkopuoliset näki vaan 

 et joo siellä on kaikki hyvin" 
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Todellisuuden peittely aiheutti sen, että ulkopuoliset luulivat asioiden olevan hyvin, 

vaikka todellisuudessa läheiset kokivat arjen täysin erilaiseksi. Osa läheisistä koki myös 

totuuden ja sairauden läsnäolon peittelyn sekä salailun raskaaksi. Todellisuuden peitte-

lyä tapahtui myös sairaalassa, minkä vuoksi osa läheisistä arveli, ettei esimerkiksi hoi-

tohenkilökunnalle välittynyt potilaan terveydentilasta realistista kuvaa. Osa läheisistä 

myös koki, etteivät muut ymmärtäneet, millaista kotona oikeasti oli. 

 

"Ei kaikki ole siellä kotona ihan niinkun luullaan" 

 

 

 Vahvistavat tekijät 

 

Kaikissa haastatteluissa läheiset toivat esille elämänlaatua vahvistavia tekijöitä, jotka 

auttoivat läheistä jaksamaan arjessa paremmin. Asiat koettiin ikään kuin voimavaroiksi, 

jotka lisäsivät positiivisuutta ja hyvinvointia. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi mielen-

kiintoinen työ, mieleiset harrastukset, matkustaminen ja maiseman muutos sekä yhdis-

tystoiminta tutussa järjestössä. Oma aika ja sen ottaminen arjessa koettiin erittäin tärke-

äksi jaksamisen kannalta. Läheisille tuotti iloa arjessa myös mukava ja mieleinen teke-

minen sekä puuhastelu kotona. Osa läheisistä koki nauttivansa ihan tavallisista arjen 

asioista ja arvostavansa niiden tekemistä. 

 

"Tykkään touhuta kauheasti... Ajatukset on sit niinku pois näistä arkiasioista"  

”Nautitaan niistä semmoisista ihan tavallisista asioista”  

 

Osalla läheisistä oma positiivinen asenne auttoi jaksamaan ja toi voimaa arjessa. Osa 

läheisistä koki olevansa yleiseltä luonteeltaan, positiivisia ja mahdollisten muutosten 

tapahtuessa he ajattelivat kaiken menevän todennäköisimmin hyvin kuin huonosti. Posi-

tiivinen ajattelu heijastui myös tapaan ajatella tulevaisuutta, ja läheiset ajattelivatkin, 

että tulevaisuudessa kaikki tulee menemään hyvin. Osalle läheisistä itsensä kokeminen 

tarpeelliseksi ja hyödylliseksi oli keskeinen voimavara. Osa läheisistä oli päivittäin tyy-

tyväinen omaan toimintaansa ja he arvostivat laajaa osaamistaan potilaan hoidossa. 

Tyytyväisyyttä arjessa lisäsi myös potilaan antama kiitos. Osa läheisistä koki tulevansa 

hyvin toimeen arjessa ja jaksavansa henkisesti hyvin. Osalla hoitomuoto ei myöskään 

aiheuttanut erityisiä ääritunteita. 
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"Mä oon tyytyväinen et mä lopun ikääni saan olla hyödyllinen" 

"Sitten hän sanoo siihen lisäksi, että kiitos sulle" 

 

Kaikki haastateltavat toivat esille läheisten sosiaalisten suhteiden positiivisen vaikutuk-

sen elämänlaatuun ja arjessa jaksamiseen. Läheiset kokivat saavansa tukea erilaisista 

sosiaalisesti merkityksellisistä suhteista, kuten hyvästä työyhteisöstä, tukiryhmistä, lä-

heisistä, ympärillä olevista ihmisistä, lapsista sekä lapsenlapsista, naapureista, omasta 

perheestä ja ystävistä. Sosiaaliseen kanssakäymiseen oli erilaisia keinoja, jotka kuiten-

kin kaikki toivat läheisille hyvää mieltä ja energiaa. Näitä olivat yhdessä vietetty aika, 

kahdenkeskeinen keskusteleminen, puhelinsoitot, avoimesti kertominen, tunteiden pur-

kaminen, voinnista kyseleminen sekä avun ja tuen saaminen.  

 

"Melkein joka hissireissulla kysytään taas et miten teillä jaksetaan" 

 

Osa läheisistä toi haastatteluissa esille, että potilaan ja läheisen hyvä keskeinen suhde 

auttoi jaksamaan arjessa. Tärkeää läheisille oli myös se, että asiat tehtiin yhdessä. Osa 

läheisistä toi esille suhteen merkityksen hoitoon myös siten, etteivät he pystyisi autta-

maan ketä tahansa, vaan hyvä keskinäinen suhde oli hoidon onnistumisen kannalta 

olennaista. Osa läheisistä kuvaili suhdettaan potilaan kanssa hyvin tiiviiksi ja hyväksi. 

Osa koki suhteen lähentyneen hoidon aloittamisen myötä. Osa läheisistä toi haastatte-

luissa esille, ettei hoitomuodolla ollut juurikaan vaikutuksia heidän ja potilaan väliseen 

suhteeseen ja että suhde oli pysynyt melko samanlaisena kuin ennen hoidon aloitusta. 

 

”Kyllä tää nyt on vaan sillain meidän yhteinen juttu,  

että tää kone ei meitä erota, jos ei muutenkaan olla erottu.” 

 "Kaikkein tärkein asia on se, että meillä on kauhean hyvä suhde keskenämme" 

 

Haastatteluissa tuli esiin myös kunnioitus ja kiitollisuus, jotka omalla tavallaan auttoivat 

läheistä jaksamaan. Osalla läheisistä oli halu laittaa potilaan etu omansa edelle ja hoitaa 

potilasta kotona. Osalle läheisistä potilaan hoidon onnistuminen kotona oli erittäin mer-

kittävää, eivätkä he olisi halunneet potilaan joutuvan esimerkiksi hoitokotiin. Läheiset 

kokivat, että potilaan paras paikka oli kotona ja he kunnioittivat potilaan tahtoa olla ko-

tona. Osalle läheisistä koki kiitollisuutta potilaan voinnin paranemisesta, potilaan elossa 

oleminen ja eliniän piteneminen toivat aiheen kiitollisuudelle. 

 



45 

 

”Olen sitä mieltä että [potilas] on kaikkein onnellisin, kun hän saa olla kotona” 

"Sen mukaan noteerataan sitä nykyistä elämää, kun tiedetään, et tämä on kaikki nyt 

ylimäärästä" 

 

 

5.2 Läheisten saama tuki dialyysihoidon aikana 

 

 Tuensaaminen ja siihen liittyvät kokemukset 

 

Läheisillä oli eri väyliä tuen saantiin. Osa oli saanut tukea esimerkiksi kotisairaanhoi-

dosta, jonka säännölliset käynnit helpottivat monin tavoin arjen sujumista. Osalle koti-

sairaanhoidon hyödyntäminen oli tullut ajankohtaiseksi, kun potilaan terveydentila 

heikkeni. Osa läheisistä koki, että esimerkiksi verikokeiden kontrollointi onnistui hel-

pommin kotisairaanhoidon kautta vähentäen läheisen työmäärää. Kotihoidon palveluita 

hyödyntävät läheiset kokivat saaneensa kotisairaanhoitajilta tukea, turvaa sekä keskuste-

luapua. Lähes kaikille läheisille myös tuttu hoitohenkilökunta antoi tukea ja turvaa. Lä-

heiset kokivat erittäin merkitykselliseksi sen, että he tunsivat hoitohenkilökunnan. Kun 

he olivat keskenään hyviä tuttuja, kuulumisten kysyminen koettiin erityisen mukavaksi. 

 

" --- joka kerta, kun hän [sairaanhoitaja] kävi ni hän kysy, että mitä sulle kuuluu"  

Suurin osa läheisistä toi esille myös sairaalasta annetun tuen. Osa läheisistä, jotka olivat 

käyneet potilaan kanssa poliklinikan vastaanotoilla, kokivat olleensa tyytyväisiä siellä 

saamaansa apuun ja ohjaukseen. He kokivat myös saaneensa arvostusta siitä, että olivat 

potilaan mukana. Yhteydenpidon sairaalaan koettiin olevan säännöllistä ja jatkuvaa, 

jonka lisäksi läheisellä oli mahdollisuus ottaa yhteyttä tarvittaessa ja saada apua, milloin 

vain. Läheisille oltiin myös korostettu mahdollisuutta soittaa hoitajalle, mikäli heillä 

olisi mitä tahansa kysyttävää. Osa läheisistä koki, että heillä oli mahdollisuus keskustel-

la hoitajien kanssa myös kahden kesken. Osa läheisistä koki, ettei heitä oltu jätetty yksin 

asioiden kanssa ja he olivat saaneet opetusta hoidon toteutuksessa. Osa läheisistä toi 

esille, että hoitohenkilökunta oli luvannut huolehtia potilaan hoidon jatkumisesta, jos 

läheinen esimerkiksi sattuisi sairastumaan eikä hän sen vuoksi voisi toteuttaa hoitoa 

potilaalle. Tämä lisäsi luottamusta henkilökuntaan ja toi turvaa. 

"Siellä meihin suhtaudutaan nii, että ilman muuta, kun tarvit jotai nii soita" 

"Ei mulla oo ollenkaa semmosta tunnetta, että et mut olisi jätetty yksin" 
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Osa läheisistä koki, etteivät he olleet saaneet tarvitsemaansa tukea ja huomiota hoito-

henkilökunnalta hoidon aikana. Osa läheisistä oli kokenut olonsa turhaksi sairaalakäyn-

neillä eikä heidän kanssaan ollut juurikaan keskusteltu, jos potilaan voinnissa ei ollut 

mitään poikkeavaa. Heidän jaksamisestaan tai voinnista ei kysytty, ja osa oli kokenut 

kiireen olevan osasyynä huomioimattomuuteen. Osa koki annetun tuen olleen vähäinen 

tai riittämätön läheisen ja potilaan tarpeisiin nähden. Jotkut myös kokivat, ettei heillä 

ollut mahdollisuutta kertoa mielipiteitään. Osa oli myös kokenut joutuneensa pompotel-

tavaksi eri hoitoyksiköiden välillä.  Osalla oli tuen saamisesta tietynlaisia ennakko-

oletuksia ja he olivat pettyneet, kun ne eivät olleet täyttyneet. Osa läheisistä koki myös, 

etteivät he olleet saaneet tukea muilta kuin omilta läheisiltään. 

"Multa on yhden kerran kysytty, että kuinka mää jaksan"  

"Ei oo --- ollu mitää semmosta, että ois saanu niinku oikee sanoa mielipiteensä"  

Yhdistystoiminnasta läheisillä oli hyvin eriäviä näkemyksiä. Osa kävi säännöllisesti 

erilaisten järjestöjen jäsenilloissa tai illanistujaisissa ja he kokivat sieltä saadun sosiaali-

sen tuen erityisen merkitykselliseksi ja voimaannuttavaksi. Osa osallistui järjestötoimin-

taan tilaamalla jäsenlehteä ja kokivat sen avulla pysyvänsä ajan tasalla järjestön toimin-

nassa. Osa läheisistä puolestaan koki, ettei järjestötoiminta ollut heidän tapansa hakea 

tukea tai heillä ei ollut innostusta lähteä mukaan toimintaan. Osa läheisistä toi esille 

potilaan haluttomuuden osallistua järjestötoimintaan, jonka vuoksi myös läheinen jätti 

osallistumatta. Osalla halua osallistua järjestötoimintaan olisi ollut, mutta he kokivat, 

ettei läheisille suunnattua toimintaa ollut saatavilla, vaan tuki oli suunnattu potilaille. 

"En mä varmaan siellä mitään tee, kun muut on varmaan ihan niinku potilaita itse"  

Osalla läheisistä olisi ollut halu kohdata ja keskustella muiden samassa tilanteessa ole-

vien kanssa. Läheiset ajattelivat, että muiden kokemusten kuuleminen ja omien jakami-

nen olisi ollut mukavaa ja että he olisivat siitä hyötyneet. Jonkinlaiset säännölliset ta-

paamiset muiden läheisten kanssa olisi koettu jaksamista edistäväksi ja hyväksi tuki-

muodoksi. Osalla läheisistä oli toive myös erillisestä kuntoutusjaksosta, jonne läheinen 

ja potilas voisivat osallistua yhdessä. Läheiset mielsivät yhteisen kuntoutusjakson jak-

samistaan edistäväksi asiaksi, jos sellainen olisi mahdollista järjestää. 

 

"Et ois niinku saanu käydä puhumassa ja keskustella, kuulla niinku toisen kokemuksia" 
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 Läheisen toiveita tuen saantiin 

Osa läheisistä oli kokenut saavansa tietoa hyvin ja riittävästi eri väylien kautta. He oli-

vat etsineet omatoimisesti tietoa eri lähteistä, saaneet sitä hoitajilta ja omilta tutuiltaan. 

Osa läheisistä koki, että he olivat saaneet alussa liikaa tietoa kerralla. Käynneillä heille 

oli kerrottu paljon hoitamisesta ja vatsakalvodialyysiin liittyvistä asioista, mutta tiedon 

määrästä johtuen he eivät olleet kyenneet sisäistämään kaikkea tietoa. Läheiset toivovat, 

että tieto olisi mahdollista saada useamman käynnin yhteydessä. 

"[Informaatio] tuli niin kun semmosena vyörynä, 

 että et mä en niinku tajunnu oikeestaan mistä on kysymys"  

Osa läheisistä kertoi, että he olivat opettaneet hoitajia dialyysihoidon toteuttamisessa. 

He olivat kokeneet yllättävänä sen, että suurin osa heidän kohtaamistaan hoitajista ei 

osannut toteuttaa dialyysihoitoa. Läheiset kertoivat, että he olivat opettaneet useampia 

hoitajia hoidon toteutusta kotonaan ja hoitoyksikössä, minkä he kokivat raskaana. Osa 

läheisistä oli myös pohtinut, miten hoito jatkuisi potilaalla, mikäli he esimerkiksi joutui-

sivat itse hoitoon eivätkä kykenisi toteuttamaan dialyysia. Läheiset toivoivatkin sairas-

tumisen varalle selkeää toimintatapaa, jos läheinen on estynyt tekemään hoitoa. Lisäksi 

he toivoivat, ettei heillä olisi vastuuta opettaa dialyysin toteutusta, vaan vastuu opetta-

misesta olisi esimerkiksi dialyysihoitajalla. 

"Tää oli ku sirkus ku ne ravas täällä harjottelemassa [pd-hoitoa],  

aatelkaa nyt ku mikä opettaja minä olen"  

Osa läheisistä toi esille, että heillä olisi kiinnostusta osallistua erilaisiin luentoihin, jois-

sa käsiteltäisiin vatsakalvodialyysiä ja siihen liittyviä asioita. Läheiset mielsivät ajan-

kohtaisen tiedon potilaan terveydestä olevan erityisen tärkeää. Esimerkiksi kotiuttami-

sen yhteyteen läheiset nostivat esille toiveitaan. He toivoivat, että potilaan kotiutuessa 

sairaalasta hänen mukaan olisi annettu ajantasaiset lääkelistat sekä käynnin kooste eli 

epikriisi ja että kotiutustilanteessa läheisten mielipiteitä huomioitaisiin enemmän. He 

kokivat, että heillä tulisi olla valtaa sanoa, mikäli eivät kykene hoitamaan potilasta ko-

tona. Lisäksi kotiuttamisen yhteydessä läheiset toivovat selkeää ohjeistusta. Osa lähei-

sistä toivoisi myös enemmän arvostusta huolehtiessaan potilaasta kotona. 

"Sen läheisen kanssa pitäs joskus jutella ja kysellä,  

että mitenkä nämä hommat toimii ja ottaa huomioon se"  
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Läheiset toivoivat, että heillä olisi mahdollisuus ottaa yhteyttä tarvittaessa hoitohenkilö-

kuntaan ja mahdollisuus esittää kysymyksiä. Lisäksi läheiset toivoivat mahdollisuutta 

keskustella hoitohenkilökunnan kanssa kahden kesken, jolloin he voisivat kertoa oman 

näkemyksensä liittyen potilaan vointiin ja myös puhua omasta jaksamisestaan. Osa lä-

heisistä toi ilmi, että myös puhelinsoitto kotiin riittäisi. He toivoivatkin, että heitä huo-

mioitaisiin enemmän käynneillä ja esimerkiksi potilaan tavatessa lääkäriä voisi hoitaja 

keskustella sillä aikaa heidän kanssaan. 

 

"Vaikka joku puhelinsoitto joskus,  

että miten siellä kotona niinku oikeesti menee" 

"Ehdottomasti pitäs olla kahdenkeskeistä juttelua omaisen kanssa"   

 "Jollain tavalla huomioidaan, vaikka edes kerran vuodessa,  

kun on pidempiaikainen juttu kyseessä" 
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6 POHDINTA 

 

Tutkimuksen analyysi jatkuu tarkastelemalla aineiston pohjalta tehtyä tulkintaa teoreet-

tisen tiedon avulla vertaamalla tuloksia aiempiin tutkimustuloksiin (Vilkka 2015, 170). 

Laadullista tutkimusta tehdessä menetelmän tarkoituksena on myös lisätä ymmärrystä 

tutkittavasta aiheesta sekä vaikuttaa tutkittavaa ilmiötä ja tutkittavien asioita koskeviin 

ajattelu ja toimintatapoihin, myös tutkimustilanteen ja analyysin jälkeen. (Vilkka 2015, 

125). Seuraavissa kappaleissa käsitellään opinnäytetyön tuloksien pohdintaa, eettisyyttä, 

luotettavuutta, jatkotutkimuksiin ja opinnäytetyön prosessiin liittyviä asioita.  

 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Läheisillä oli dialyysista vaihtelevia ajatuksia. Osalle läheisistä jo dialyysilaitteen nä-

keminen ja siitä kuuleminen aiheutti kauhistusta ja huolta.  Hoitomuoto vaati läheisiltä 

myös paljon sopeutumista. Sellaisilla läheisillä, joilla oli ollut aikaa valmistautua dia-

lyysin alkamiseen, sopeutuivat tilanteeseen paremmin. Tutkimusten mukaan valmistau-

tuminen auttaa läheisiä. Myös Fex ym. (2011) toivat esille, että potilaan huonontunut 

terveydentila ja hoitomuoto vaativat läheiseltä sopeutumista. Osalla tutkimukseen osal-

listujista vuosien jatkuneen sairastelun jälkeen hoitomuodon aloitus oli odotettua. Osalle 

hoitomuoto tuli yllättäen, jolloin henkiseen valmistautumiseen ei ollut aikaa. (Fex ym. 

2011, 343.) On osoitusta siitä, että mitä paremmin läheiset ovat valmistautuneita, sitä 

paremmin he kykenevät auttamaan potilasta ja osallistumaan heidän hoitoonsa (Chow & 

Wong 2010, 1782). 

 

Sairauden ja nykyisen elämäntilanteen hyväksyminen auttoi läheisiä sopeutumaan. Osa 

läheisistä koki, ettei heillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä sairaus, sillä se oli 

tullut potilaan elämään pysyvästi. Osa läheisistä koki sairauden hyväksymisen kuitenkin 

hyvin haastavaksi, jopa mahdottomaksi. Karademas (2014) havaitsi, että sairauteen so-

peutuminen ja sen hyväksyminen auttavat kestämään sairastumisen aiheuttamia negatii-

visia puolia. Sairauden hyväksymisellä ja sopeutumisella on todettu olevan vaikutusta 

paremmaksi koettuun elämänlaatuun ja psyykkiseen hyvinvointiin. Potilaan ja puolison 

välisellä suhteella, heidän kokemuksillaan ja luonteenpiirteillä on todettu olevan vaiku-

tuksia sairauden hyväksymisprosessiin. Erityisesti hyväksi ja turvalliseksi koetulla avio-
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liitolla on todettu olevan elämänlaatua ja terveyttä parantavia vaikutuksia. (Karademas 

2014, 1348.)  

 

Sairausprosessin käsittely oli läheisillä hyvin yksilöllistä. Läheiset olivat kehittäneet 

sopeutumiseen ja sairauden kanssa toimimiseen erilaisia keinoja. Esimerkiksi musta 

huumori, kotoa poistuminen sekä läheisen positiivinen asenne ja luonne auttoivat sel-

viytymään ja sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen sekä hoitomuotoon. Se, 

miksi ihmiset reagoivat tilanteisiin eri tavoin, voi olla kenties selitettävissä psykologisil-

la, sosiaalisilla sekä ympäristöllisillä tekijöillä. On myös mahdollista, että yksilöillä ja 

perheillä on opittuja tapoja reagoida uusiin ja vaikeisiin tilanteisiin. Karademas (2014) 

oli tutkimuksessaan havainnut, että vuorovaikutuksella voi olla vaikutuksia koko per-

heen sairauden käsittelyyn ja siihen reagointiin. Esimerkiksi puolison esiin tuomat nä-

kemykset voivat auttaa suhteen molempia osapuolia muotoilemaan omaa terveyskäsi-

tystään uudelleen. (Karademas 2014, 1354). 

 

Läheisten mielipiteet hoitomuodosta vaihtelivat. Osa läheisistä koki hoitomuodon ole-

van helposti toteutettavissa ja parempi vaihtoehto sairaalassa toteutettavaan hemo-

dialyysiin verrattuna. Mielipide perusteltiin usein sillä, että vatsakalvodialyysi tarjosi 

potilaalle ja siten myös läheiselle enemmän vapautta. Hoitomuodon koettiin laajentavan 

elinpiiriä, sillä heillä oli mahdollisuus matkustaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Vat-

sakalvodialyysi mahdollisti myös potilaan töissä käymisen ja normaalin elämän jatku-

misen. Osa läheisistä koki, ettei hoitomuotoa tarvinnut pelätä eikä sen toteuttaminen 

aiheuttanut heissä huolta. Läheiset kokivat hoitomuodon olevan merkityksellinen kek-

sintö ja sillä oli tärkeä potilaan vointia parantava vaikutus. Myös Fex ym. (2011) esitti-

vät, että vaikka läheiset kokevat hoitomuodolla olevan negatiivisia vaikutuksia, he suh-

tautuvat hoitomuotoon kuitenkin positiivisesti ja hyväksyvästi, koska siitä on selkeää 

terveydellistä hyötyä potilaalle (Fex ym. 2011, 340). 

 

Osalla läheisistä hoitomuodosta ei ollut hyvää sanottavaa, ja he kokivat dialyysilaitteis-

ton vanhanaikaiseksi, raskaaksi ja äänekkääksi. Osa ajatteli hemodialyysin voineen olla 

heille parempi vaihtoehto, sillä he kokivat hoitomuodon hyvin työlääksi ja roolinsa vaa-

tivaksi. Läheisen mielipidettä olisi hyvä kysyä etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa poti-

laasta huolehtivat ensisijaisesti läheiset. Fex ym. (2011) mukaan hoitomuodon toteutta-

mista kotona suositaan, sillä se tarjoaa potilaalle itsenäisyyttä ja kontrollia omasta hoi-

dosta (Fex ym. 2011, 340). Hoitomuodon toteuttaminen kotona lisää kuitenkin tutkitusti 
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perheenjäsenten ja läheisten vastuuta potilaan hoidosta (Baillie & Lankshear 2014, 

229). Useimmissa tapauksissa keskustelu hoitomuodon valinnasta tapahtuu lääkärin ja 

potilaan välillä, eikä läheisen mielipide tule kuulluksi (Fex ym. 2011, 340, 342).  

 

Läheisillä oli hoidon toteutuksessa erilaisia tehtäviä. Kaikki läheiset osallistuivat hoito-

muodon toteutukseen jollakin tasolla. Osalla läheisistä työtehtäviä oli paljon, ja he huo-

lehtivat itse lähes kaikista hoitoon liittyvistä asioista. He kokivat tavaroiden jatkuvan 

hakemisen työllistävänä, aikaa vievänä sekä raskaana. Aikaisemmin tutkitusta tiedosta 

löytyi eroavaisuuksia läheisen kokemuksista heidän tehtäviensä työllistävyydestä. Esi-

merkiksi Fex ym. (2011) havaitsivat tutkimuksessaan, riippumatta potilaan avuntarpees-

ta, kaikki läheiset osallistuivat aktiivisesti potilaan hoitoon. Tavaroiden hakemista, poti-

laan kyyditsemistä tai ruoanlaittoa ei koettu kovin haastaviksi, vaikka ne kuluttivat lä-

heisen aikaa. Sen sijaan potilaan terveydentilan tarkkaileminen, avun soittaminen sekä 

hoitolaitteiden käsitteleminen vaativat paljon tietoa ja taitoa, mikä koettiin raskaaksi. 

(Fex ym. 2011, 345.) Tutkimusten mukaan itsenäisesti hoitoaan tekevien potilaiden per-

heenjäsenet ovat tiiviisti mukana hoidossa (Griva ym. 2016, 380). 

 

Läheiset omaksuivat erilaisia rooleja hoitomuodon toteutukseen liittyen. Osa oli poti-

laan tukena perheenjäsenenä tai puolisona, ja osa läheisistä toimi myös potilaan omais-

hoitajana. Osa läheisistä osallistui hoitotarvikkeista huolehtimisen lisäksi myös hoidon 

päivittäiseen toteutukseen tai toimi enimmäkseen henkisenä tukena. Läheiset kokivat 

läsnäolonsa tärkeäksi ja hoitomuodon yhteiseksi asiaksi, vaikka potilas olisi tehnyt hoi-

toaan itsenäisesti. Osa läheisistä oli varautunut tekemään hoitoa sellaisissa tilanteissa, 

joissa potilas ei siihen itse kykene. Myös aiemmissa tutkimuksissa potilaan läheiset oli-

vat opetelleet dialyysin toteuttamisen hätätilanteita varten (Baillie & Lankshear 2014, 

227). Erilaisten roolien omaksumisesta on olemassa tutkittua tietoa. Esimerkiksi Austra-

liassa tehdyssä tutkimuksessa PD-potilaiden puolisot ottivat yleensä epävirallisen 

omaishoitajan roolin ja kokivat olevansa velvollisia osallistumaan hoitoon. Kyseistä 

roolia ei heiltä kuitenkaan ollut odotettu. (Fex ym. 2011, 337.) Monille pariskunnille 

sairaasta puolisosta huolehtiminen on ikään kuin luonnollinen jatkumo, rooli, jonka ke-

nen tahansa rakastavan puolison oletetaan ottavan (Solomi & Casiday 2017, 76). 

 

Osa koki oman roolinsa epäselväksi. Läheiset eivät aina tienneet, mitkä tehtävät heille 

kuuluivat tai kuinka tietyissä tilanteissa tulisi toimia. Välillä läheiset kokivat myös riit-

tämättömyyden tunnetta ja turhautumista, kun eivät kyenneet auttamaan potilasta ha-
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luamallaan tavalla. Esimerkiksi potilaan psyykkiset ongelmat tai sairauden myötä muut-

tunut luonne aiheutti läheisissä ristiriitaisia ajatuksia. Läheinen toimii usein potilaan 

kannustajana ja näköalan antajana. He kokivat, että esimerkiksi potilaan masentunei-

suuden kohtaaminen oli välillä haastavaa, sillä jatkuva potilaan piristäminenkään ei tun-

tunut omaan rooliin sopivalta. Fex ym. (2011) mukaan potilaan hoidossa tapahtuvat 

vastoinkäymiset aiheuttavat potilaissa lannistumista. Läheiset antavat usein psyykkistä 

tukea, jonka olisi hyvä olla vaativaa ilman syyllistämistä, mutta samalla kannustavaa. 

(Fex ym. 2011, 342.) Vaikka läheisen rooli oli välillä haastava ja ristiriitainen, oli osa 

saanut potilaalta palautetta positiivisesta asenteesta ja tsemppaamisesta. Tämä auttoi 

läheisiä jaksamaan paremmin.  

 

Sairaudella ja hoitomuodolla oli läheisen elämänlaatuun merkittäviä vaikutuksia. Lähei-

set kuvailivat hoitomuotoa säännölliseksi, sitovaksi ja rajoittavaksi. Se aiheutti elämän 

aikatauluttumista ja tiettyjen rutiinien noudattamista. Osa läheisistä oli saanut ohjeeksi 

noudattaa säännöllistä elämäntapaa hoitomuodon vuoksi. Osa koki, että rutiinit helpotti-

vat arkielämää. Läheisillä oli paljon tehtävää ja muistettavaa. Aikataulutettu elämä ai-

heutti heille painetta ja ajoittain myös kiirettä. Arjessa tapahtuvat poikkeavuudet koet-

tiin hankalina, sillä ne aiheuttivat haasteita tarkkaan aikataulutetulle ja rutinoituneelle 

elämälle. Baillie & Lankshear (2014) havaitsivat PD-potilaita ja heidän läheisiään kos-

kevassa tutkimuksessa, että osa potilaista muokkasi hoitoaikataulujaan hoitohenkilö-

kunnan ohjeiden mukaisesti niin, että heillä oli mahdollisuus olla poissa kotoa pidempiä 

aikoja ja liikkua vapaammin. Osa potilaista koki tämän kuitenkin mahdottomana ajatuk-

sena, mikä aiheutti uupumusta ja tunnetta rajoituksesta. (Baillie & Lankshear 2014, 

228.) 

 

Sitovan hoitomuodon vuoksi elämää oli hankala suunnitella eteenpäin. Läheiset tekivät 

usein tarkkoja suunnitelmia, jotka eivät aina toteutuneet. Osa läheisistä koki, että esi-

merkiksi hoitomuodon vaatima tarkka hygienia hankaloitti tuttavien luona vierailua. 

Myös Fex ym. (2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että kotidialyysi aiheutti muista ih-

misistä eristäytymistä, koska hoidon koettiin olevan aikaan ja paikkaan sidottua. Poti-

laan suuren infektioriskin vuoksi tapaamisia perheenjäsenten ja ystävien kanssa joudut-

tiin usein rajoittamaan. Edeltävään elämään kuuluneiden tapojen poisjääminen ja suun-

nitelmien toteutumattomuus aiheuttivat läheisissä surua. Esimerkiksi perheen yhteiset 

aktiviteetit ja tekeminen valittiin potilaan suorituskyvyn perusteella ja ne suunniteltiin 
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hoitomuodon aikataulujen mukaan. Matkat olivat mahdollisia, mutta vaativat huolellista 

suunnittelua tarkasti valikoituihin kohteisiin. (Fex ym. 2011, 340, 343.) 

 

Hoitomuoto vaikutti selvästi myös kodin fyysiseen ympäristöön. Hoitomuodon vuoksi 

koti oli täynnä hoitovälineitä ja nestelaatikoita, ja se saattoi aiheuttaa muutoksia kodin 

huonejärjestelyissä. Tavaroiden suuri määrä rajoitti kodin tiloja ja hoitomuodon vuoksi 

koteihin jouduttiin myös tekemään muutostöitä. Tavaroiden suuri määrä ja sijoittelun 

suunnittelu vievät aikaa, minkä vuoksi ympäristöön vaikuttavilla asioilla on kenties 

myös vaikutusta läheisen elämänlaatuun. Suuren tavaramäärän vuoksi hoitomuoto on 

jatkuvasti näkyvillä, jolloin siitä irrottautuminen voi olla mahdotonta. Tämä voi kenties 

vahvistaa läheisen negatiivisia kokemuksia hoitomuodosta. Fex ym. (2011) havaitsivat 

myös, että hoitomuodon vuoksi koteihin jouduttiin tekemään muutoksia, kuten sähkö-

töitä sekä järjestämään ylimääräisiä varastotiloja hoitotarvikkeita varten (Fex ym. 2011, 

342). Baillie & Lankshear (2014) tuovat ilmi tutkimuksessaan, että kodin muutostyöt 

aiheuttivat potilaille ja läheisille huolta, ja he kokivat teknologian vallanneen kodin 

(Baillie & Lankshear 2014, 230).  

 

Tässä tutkimuksessa läheiset usein kertoivat myös asumismuotonsa vaikuttavan elämän-

laatuun. Esimerkiksi omakotitalossa oli paljon kaikenlaista puuhaa ja työtä, mitkä vaih-

telivat vuodenaikojen mukaan. Potilaan sairastuessa ja fyysisen toimintakyvyn heiken-

tyessä potilaan ennen huolehtimat kotityöt, esimerkiksi halkojen hakkuu tai ruohonleik-

kuu, muiden töiden lisäksi jäivätkin kokonaan läheisen vastuulle. Asumismuodosta ai-

heutuvien töiden vuoksi läheiset kokivat työmääränsä kasvaneen kohtuuttomaksi. Myös 

Fex ym. (2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että läheiset ottivat vastuuta raskaammista 

kotitöistä ja kevyemmät kuten ruoanlaitto jäivät potilaan vastuulle. Tämä aiheutti mo-

nissa perheissä perinteisen kodin töiden jaon muuttumisen. Jotkut osallistujista joutuivat 

ottamaan vastuun kaikista kodin töistä. (Fex ym. 2011, 343.) 

 

Kodin tilojen rajoittumisen, kotitöiden suuren määrän ja menojen tarkan suunnittelemi-

sen lisäksi hoitomuodolla oli vaikutuksia myös läheisen vapaa-aikaan ja aktiviteetteihin. 

Esimerkiksi perheen yhteiset ja totutut iltarutiinit muuttuivat, kun potilaan täytyi kiinnit-

tää itsensä dialyysilaitteeseen iltaisin. Dialyysi aiheutti muun muassa vapaa-ajan meno-

jen karsiutumista, kun läheiset eivät enää voineet päättää itse menoistaan, vaan dialyy-

sin aikataulu määritteli ne. Osa läheisistä koki, ettei heillä ollut mahdollisuutta lähteä 

kotoa eikä heillä ollut tarpeeksi omaan aikaan, kuten ystävien tapaamiseen tai vain ole-
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miseen. Kaikenlainen oma aika, kuten liikkuminen, oli jäänyt vähemmälle. Läheisten 

mukaan sairaus ja hoitomuoto aiheuttavat potilaissa myös tietynlaista passiivisuutta, 

joka vaikuttaa myös läheiseen. Kun potilas on paljon kotona, läheinen kokee toisaalta 

myös huonoa omaatuntoa omista menoistaan. Omat menot ja aktiviteetit ovat kuitenkin 

elämänlaatua vahvistavia tekijöitä, jolloin niiden karsiutuminen vaikuttaa väistämättä 

läheisen elämänlaatuun.  

 

Omalla ajalla ja menoilla sekä mielekkäällä tekemisellä voi olla vaikutusta henkiseen 

jaksamiseen. Kun ihminen voi henkisesti paremmin, elämä voidaan kokea positiivi-

semmin. Tällöin myös potilaan auttaminen ja kannustaminen ovat helpompaa. Solomin 

& Casidayn (2017) mukaan monet omaishoitajat suhtautuvat omaan hyvinvointiinsa 

vähättelevästi tai laiminlyövät sitä. Myös sukupuolierot tulivat tutkimuksessa esiin, sillä 

naispuoliset omaishoitajat suhtautuivat vähättelevämmin omaa terveyttä ja hyvinvointia 

koskevia asioita kohtaan. Omaishoitajat kokivat omasta terveydestä huolehtimisen tär-

keäksi, mutta tämä jäi helposti tärkeysjärjestyksessä taka-alalle uuden roolin ja huoleh-

dittavan puolison vuoksi. (Solomi & Casiday 2017, 84, 86.) Tutkimusten mukaan lähei-

sen oman ajan ottaminen ja esimerkiksi aktiivisen ja sosiaalisen elämän säilyminen aut-

taisi myös potilasta (Fex ym. 2011, 343). 

 

Kroonisista sairauksista kärsivät ihmiset tasapainottelevat sairauden ja hyvinvoinnin 

kanssa. Akuutti sairauden pahenemisvaihe tuhoaa saavutetun tasapainon ja aiheuttaa 

yksilölle stressiä sekä tunteita omien voimien ja kontrollin menetyksestä. Baillie & 

Lankshear (2014) havaitsivat, että PD-hoitoon liittyvät komplikaatiot, erityisesti perito-

niitti, koetaan usein uhkaksi. Potilaat ja läheiset olivat usein myös tietämättömiä perito-

niitin oireista. (Baillie & Lankshear 2014, 230.) Tässä opinnäytetyössä osa läheisistä ei 

ollut tietoinen dialyysiin liittyvistä komplikaatioista ennen kuin peritoniitti oli tullut 

potilaalle ajankohtaiseksi.  Tietämättömyys lisää läheisen huolta ja pelkoa tulevaisuu-

desta. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että myös hoitomuodon riskeistä ja peritoniitin tun-

nistamisesta kerrottaisiin tarkasti myös läheisille. Myös muissa tutkimuksissa on esitet-

ty, että kotona tapahtuvan hoitomuodon vuoksi läheisten tulisi oppia tunnistamaan sai-

rauden pahenemisvaihe ja tietää, milloin tulisi olla yhteydessä hoitoyksikköön (Fex ym. 

2011, 342).  

 

Perheenjäsenet usein arvioivat potilaan fyysistä tilaa, mikä onkin tärkeää, sillä potilaat 

eivät ole aina kykeneväisiä sitä itse arvioimaan (Baillie & Lankshear 2014, 230). Poti-
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laan terveydentilan tarkkailu edellyttää läheisiltä tarkkuutta, taitoa sekä suurta vastuuta. 

Eräässä tutkimuksessa läheiset kertoivat olevan vaikeaa, kun he näkivät potilaan kärsi-

vän, olevan kivuissaan tai tämän terveydentilan huononevan. Erityisen vaikeana koet-

tiin, jos potilas vastusti omaishoitajan yritystä auttaa häntä. (Solomi & Casiday 2017, 

82.) Myös tässä opinnäytetyössä läheiset kertoivat, että esimerkiksi potilaan sairastuessa 

peritoniittiin potilas saattoi olla eri mieltä asiasta eikä suostunut menemään lääkärin 

vastaanotolle. Potilaan hoitoon suostumattomuus ja eriävät näkemykset hoidon tarpeesta 

aiheuttivat läheisissä huolta ja turhautumista.  

 

Läheiset kokivat potilaan huonon terveydentilan kaikin puolin vaikeaksi ja henkisesti 

raskaaksi. Potilaan kokemat kivut ja huono terveydentila aiheuttivat läheisissä avutto-

muuden ja riittämättömyyden tunnetta. Osalle läheisistä komplikaatiot olivat aiheutta-

neet trauman. Trauma usein liittyi henkisesti vaativaan ajanjaksoon, jonka unohtamisen 

läheiset kokivat mahdottomaksi. Osa läheisistä koki, että he olivat jääneet ilman tarvit-

semaansa tukea ja apua. Tämä aiheutti katkeruutta. Traumaattinen kokemus voi jäädä 

varjostamaan läheisen elämää pitkäksi aikaa, jos heillä ei ole mahdollisuutta käydä läpi 

kokemuksiaan. Esimerkiksi Fex ym. (2011) havaitsivat, että selviytymisessä voi tapah-

tua ajan mittaan suuria muutoksia, vaikka potilas ja läheinen tulisivat toimeen hoito-

muodon alkaessa ja terveydentilan tilapäisen heikentymisen aikana. Selviytymisessä 

tapahtuvat muutokset tulisi huomioida ja esimerkiksi kotihoidon tarpeellisuus tulisi 

miettiä aika-ajoin uudestaan. (Fex ym. 2011, 345.) 

 

Läheisten arkielämästä selviytyminen on usein riippuvaista potilaan terveydentilasta, ja 

sen heikkeneminen aiheuttaa läheisissä merkittävää huolta tulevaisuudesta (Fex ym. 

2011, 343). Myös tässä tutkimuksessa läheiset kertoivat jaksavansa paremmin, kun poti-

laan vointi oli vakaa. Hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden tai sairauden heikkene-

misen myötä myös läheinen koki henkisen ja fyysisen taakkansa lisääntyvän. Myös 

muissa tutkimuksissa on tehty samankaltaisia löydöksiä. Fex ym. (2011) havaitsivat, 

että läheiset olivat onnellisia, kun potilas nautti elämästään ja hänen terveydentilansa oli 

hyvä. Potilaan terveydentilan huononeminen taas aiheutti läheisissä surua. (Fex ym. 

2011, 342.) Solomi & Casiday (2017) puolestaan havaitsivat, että omaishoitajien hyvin-

vointi oli riippuvaista potilaan voinnista. Mitä itsenäisempi ja hyvinvoivempi potilas oli, 

sitä paremmaksi omaishoitaja koki oman jaksamisensa. (Solomi & Casiday 2017, 85.) 
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Hoitomuodolla oli läheisiin psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Läheiset 

kokivat hoitomuodon aiheuttavan stressiä, henkistä painetta ja väsymystä. Ajatukset 

hoitomuodon rajoittamisesta ja sitovuudesta voivat vaikuttaa läheisen henkiseen hyvin-

vointiin merkittävästi. Fex ym. (2011) havaitsevat tutkimuksessaan, että myös kotihe-

modialyysia tekevien potilaiden läheiset kokivat hoitomuodon alussa hyvin stressaavak-

si ja koko perheen elämään vaikuttavaksi. Tanskassa tehdyssä ventilaatiopotilaiden lä-

heisten elämänlaatua koskevassa tutkimuksessa läheiset kokivat olevansa sidottuja hoi-

tomuotoon, mikä aiheutti heissä yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunteita. (Fex ym. 

2011, 337.) Yksilöllisellä tasolla sairaudesta johtuva avuttomuus aiheutti enemmän 

psyykkisiä oireita, kuten masennusta ja ahdistusta (Karademas 2014, 1353).  

 

Tässä opinnäytetyössä läheiset eivät kuitenkaan kokeneet olevansa yksinäisiä tai masen-

tuneita. Läheiset kertoivat reagoivansa herkemmin stressaaviin tilanteisiin. Esimerkiksi 

pienistä asioista hermostuminen ja itkuherkkyys olivat lisääntyneet. Sen sijaan väsymys 

oli läheisillä painottuva oire. Läheiset kokivat olonsa yleisesti väsyneeksi, ja osa oli 

huomannut selkeän eron ennen ja jälkeen dialyysin aloituksen. Läheiset kertoivat dia-

lyysilaitteen kovan äänen häirinneen unta ja vaikuttaneen sen laatuun. Läheiset saattoi-

vat herätä keskellä yötä syvän unen aikana, jonka jälkeen unen saaminen koettiin hanka-

laksi. Osa läheisistä myös kertoi, että myös lähipiiriin kuuluvat tuttavat olivat heidän 

väsymyksestään tietoisia ja siitä kovin huolissaan. Myös Fex ym. (2011) havaitsivat, 

että hoitomuodon sitovuuden lisäksi läheiset toivat esiin unen häiriintymisen (Fex ym. 

2011, 340). 

 

Tässä opinnäytetyössä osa läheisistä koki painetta terveenä pysymisestä. Hoitomuodon 

säännöllisyyden ja aikataulutuksen vuoksi läheisille aiheutui merkittävää stressiä. Eten-

kin sellaiset läheiset, jotka toteuttivat hoitomuotoa potilaan puolesta tai olivat siinä tii-

viisti mukana, pelkäsivät omaa sairastumistaan. Läheisen sairastuessa hoitomuodon 

toteuttaminen olisi ollut mahdotonta. Myös muissa tutkimuksissa on samankaltaisia 

tuloksia. Esimerkiksi Solomi & Casiday (2017) havaitsivat, että osalle omaishoitajista 

oman terveyden ylläpitämisestä tuli erittäin merkittävä asia. Tämä tarkoitti usein sitä, 

että sairastuessaan heidän piti silti jatkaa puolisonsa hoitamista jopa puolikuntoisena. 

Tämän vuoksi heidän on todettu kokevan merkittävää painetta selviytyä tilanteesta kuin 

tilanteesta. (Solomi & Casiday 2017, 83.) Läheisille oma mahdollinen sairastuminen 

aiheuttaa merkittävää huolta ja stressiä, jonka vuoksi olisi hyvä, että olisi olemassa jon-
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kinlainen varasuunnitelma tai palvelu dialyysia toteuttavan läheisen sairastumisen varal-

le. 

 

Osa läheisistä kertoi arjen tuntuvan sekavalta ja raskaalta. Joillakin läheisillä elämä vai-

kutti pyörivän pelkästään sairauden ympärillä. He kokivat, että sairauden vuoksi elä-

mässä oli paljon yhtäkkisiä ja ennalta-arvaamattomia tapahtumia ja muutoksia. Tulevai-

suudesta puhuessaan läheiset ottivat puheeksi munuaissiirteen ja sen, miten se toimi 

heillä toivon ylläpitäjänä. Munuaissiirre toimi ikään kuin raskaan tilanteen ratkaisijana 

ja sen päättäjänä. Osa läheisistä odotti muutosta ja jotain ratkaisua nykyiselle tilanteelle. 

Läheiset odottivat munuaissiirrettä hyvin paljon ja toivoivat munuaissiirteen jälkeen 

voivansa palata takaisin entiseen elämään. Osa läheisistä koki odottamisen hyvin ras-

kaaksi. Vaikka siirteen odottaminen pitää toivetta yllä muutoksesta ja normaalista elä-

mästä, voi sen pitkäaikainen odottamien aiheuttaa epätoivoa, jolloin sillä on mahdolli-

sesti negatiivisia vaikutuksia elämänlaatuun.  

 

Myös aiemmissa tutkimuksissa on tehty samankaltaisia havaintoja. Baillie & Lankshear 

(2014) havaitsivat, että potilaat muokkasivat terveyskäyttäytymistään ja arkielämäänsä 

siirteen saamiselle optimaaliseksi. Osa huolehti tarkasti omasta terveydestään, osa ra-

joitti matkustamista kaiken varalta, jos kutsu leikkaukseen tulisikin. Jotkut potilaista 

tunsivat epätoivoa siirron odotusta kohtaan. Tutkimuksessa potilaat ja läheiset pitivät 

munuaissiirrettä tavoitteena ja toivo siirteestä oli eräänlainen selviytymiskeino. Siirteen 

saaminen nähtiin mahdollisuutena tavoittaa normaali elämä, vaikka sen odottaminen 

koettiinkin turhauttavaksi. (Baillie & Lankshear 2014, 229–230.) 

 

Sairaus ja sen ennustamattomuus aiheuttivat sen, että läheiset elivät päivä kerrallaan. 

Läheiset kertoivat, että sairauden myötä he olivat alkaneet arvostaa asioita, jotka olivat 

ennen tuntuneet itsestään selvyyksiltä. Esimerkiksi terveys ja sen säilyminen koettiin 

potilaan sairauden ja hoitomuodon myötä tärkeämmäksi. Läheiset myös kokivat, että 

potilaan sairauden myötä he osasivat nauttia enemmän normaaliin arkielämään liittyvis-

tä asioista kuten puutarhatöistä ja television katselusta. Tämä tulee ilmi myös Fex ym. 

(2011) tutkimuksessa. Aktiviteetit, jotka olivat ennen olleet potilaille ja heidän läheisil-

leen itsestäänselvyyksiä, saivat uuden merkityksen sairastumisen myötä. Useimmat lä-

heisistä eivät halunneet hoitomuodon rajoittavan heitä elämästä tapahtumarikasta elä-

mää, jonka vuoksi he päättivät nauttia pienistäkin asioista. Tämän vuoksi tavallisista 



58 

 

asioista, kuten terassilla istuskelusta, oli tullut keinoja nauttia elämästä tässä ja nyt. (Fex 

ym. 2011, 343.) 

 

Läheisillä oli elämässään myös muita positiivisia ja kannustavia asioita, jotka auttoivat 

jaksamaan vaikeidenkin aikojen yli. Sosiaaliset suhteet läheisten ihmisten, kuten lasten-

lasten, ystävien, naapurien sekä työkavereiden kanssa koettiin erittäin tärkeäksi ja voi-

maa antavaksi. Osa läheisistä oli mukana myös järjestötoiminnassa, josta he kokivat 

saavansa tukea. Myös hyvä ja tiivis suhde potilaaseen auttoi läheistä jaksamaan. Osa 

läheisistä halusi hoitaa potilasta kotona ja he kokivat, että rakastava suhde ja avioliitto 

olivat hoitomuodon onnistumisen edellytyksiä. Fex ym. (2011) havaitsivat, että läheisen 

sosiaalisen tukiverkoston, kuten perhe- ja ystäväpiirin, koettiin auttavan tilanteeseen 

sopeutumista. Ystävien ja työkavereiden kannustava ja hyväksyvä asenne tuki myös 

läheisiä. Joillekin esimerkiksi perheen koira toi merkittävää tukea ja turvaa, kun taas 

jotkut saivat sitä ystäviltä, jotka olivat samankaltaisessa tilanteessa. (Fex ym. 2011, 

343.)  

 

Potilaalta saatu kiitos oli läheisille tärkeää palautetta. Osa läheisistä koki, että tarpeelli-

suuden tunne ja potilaan auttamisen mahdollisuus auttoivat heitä jaksamaan. Läheisen 

voimavaroilla ja positiivisella asenteella on hyvin todennäköisesti vaikutusta koettuun 

elämänlaatuun. Solomi & Casiday (2017) toivat esille tutkimuksessaan, että omaishoita-

juudella voi olla palkitseviakin puolia, joita ovat muun muassa elämän tarkoituksen löy-

tyminen, itsensä tunteminen tarpeelliseksi ja hyväksi, uuden oppiminen sekä positiivi-

sen elämänasenteen omaksuminen. On jonkin asteista näyttöä siitä, että mitä suurempaa 

kuormitusta omaishoitajat kokevat, sitä suurempi mahdollisuus heillä on myös hyötyä 

tilanteesta. Onkin ehdotettu, että oman roolinsa kokeminen merkitykselliseksi suojaisi 

negatiivisilta terveysvaikutuksilta. Jotkut pariskunnat suhtautuivat sairauteen myös 

mahdollisuutena lähentää omaa keskinäistä suhdetta. (Solomi & Casiday 2017, 77.) 

 

Läheiset kertoivat, että kiireisinä aikoina olisi ollut mukava, kun joku olisi ollut apuna. 

He kuitenkin kokivat avun pyytämisen hankalaksi, eivätkä niin tehneet ennen kuin oli 

pakko. Läheisille ja potilaille oli tarjottu apua, mutta he kokivat tarjotun avun riittämät-

tömäksi. He olivat kieltäytyneet avusta kokonaan, koska kokivat tarvitsevansa sitä 

enemmän, kuin mitä oli mahdollista saada. Kun avuntarve ja tarjonta eivät kohtaa, voi 

tilanne aiheuttaa turhautumista. Läheisen ja potilaan jaksamisesta sekä avuntarpeesta 

olisi hyvä tehdä säännöllisesti kartoitusta. Avuntarve ja mielipide sen vastaanottamises-
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ta voivat ajan kuluessa muuttua. Avun pyytämisestä esimerkiksi Solomi & Casiday 

(2017) tutkimuksessaan havaitsivat, että tutkimukseen osallistujat kokivat avun pyytä-

misen ja vastaanottamisen vaikeaksi. Apua ja tukea vastaanottaneet olivat kuitenkin 

selvästi hyötyneet tilanteesta ja he kokivat elämänlaatunsa paremmaksi. (Solomi & Ca-

siday 2017, 83.)  

 

Läheiset saivat tukea hoitohenkilökunnalta. Osa läheisistä koki, että heidän oli helppo 

ottaa yhteyttä sairaalaan ja esimerkiksi tutuksi tullut henkilökunta otti läheiset hyvin 

huomioon. Osalla läheisistä oli kuitenkin kokemus siitä, ettei heitä huomioitu tarpeeksi. 

Läheiset, jotka kävivät potilaan mukana kontrollikäynneillä, oli halu puhua myös omas-

ta jaksamisestaan, mutta käynnillä keskityttiin kuitenkin usein pelkästään potilaan voin-

tiin. Läheiset toivat myös ilmi, että potilas ei usein ottanut vastaanotolla puheeksi esi-

merkiksi sairauden aiheuttamaa henkistä uupumustaan, vaan kertoivat hoitajalle kaiken 

olevan hyvin. Läheisten toiveena olikin, että heidän olisi mahdollista puhua kahden 

kesken hoitajan kanssa samalla, kun potilas on lääkärin vastaanotolla. Myös Fex ym. 

(2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että läheisillä oli toive puhua asioista kahden kes-

ken hoitavan henkilökunnan kanssa. Yhteydenottaminen hoitavaan henkilökuntaa koet-

tiin elintärkeäksi. Läheiset arvostivat terveydenhuollon ammattilaisia, vaikka he usein 

keskittyivätkin potilaan tilanteeseen ja vain harvoin läheisten kokemuksiin. Läheiset 

toivoivat esimerkiksi hoitajien ottavan esiin selviytymiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä 

asioita, joista heidän oli itse vaikea tehdä aloitetta. (Fex ym. 2011, 343.)  

 

Toisena vaihtoehtona läheiset esittivät, että myös puhelimen välityksellä käydyt kah-

denkeskiset keskustelut hoitajan kanssa olisi riittävä väylä yhteydenpidolle. Puhelinseu-

rannan tehokkuudesta on olemassa myös tutkittua tietoa. Puhelinsoitoin tehty seuranta-

menetelmä on oivallinen hoidollinen keino, joka vähentää turhia sairaalakäyntejä, yllä-

pitää potilaan terveydentilaa ja vähentää perheen kokemaa hoidon taakkaa (Chow & 

Wong 2010, 1781). Esimerkiksi Walker ym. (2016) havaitsivat, että hoitomuodon ai-

heuttamia pelkoja ja epäilyksiä helpotettiin puhelinsoittojen, tarkan alkuseurannan sekä 

säännöllisten kontrollikäyntien avulla (Walker ym. 2016). Puhelinseuranta vähensi 

kroonisen sairauden aiheuttamaa ahdistusta ja koettua fyysistä kipua. Se myös paransi 

itseluottamusta, toimintaa arkielämässä, ja potilaat kokivat elämänlaatunsa paremmaksi. 

Intervention on todettu olevan tehokas ja edullinen menetelmä munuaisten vajaatoimin-

taa sekä sydänsairauksia sairastavan potilaan voinnin seuraamisessa. (Chow & Wong 

2010, 1786, 1790.) 
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Tässä opinnäytetyössä läheiset ottivat esille, että keskustelu samankaltaisissa tilanteissa 

olevien ihmisten kanssa voisi olla heille hyödyksi. Myös Walker ym. (2016) esittivät, 

että jos potilailla ja heidän omaishoitajillaan oli mahdollisuus keskustella samassa tilan-

teessa olevien henkilöiden kanssa, heidän suhtautumisensa hoitomuotoon oli neutraa-

limpi ja suopeampi. Vertaishenkilöiden kanssa keskusteleminen auttaa läheisiä ymmär-

tämään dialyysimuodon arkielämään vaikuttavia mahdollisuuksia, valoi uskoa tulevai-

suuteen ja pääsemään yli peloistaan. (Walker ym. 2016.) Säännölliset yksityiset tapaa-

miset hoitohenkilökunnan kanssa, vertaistuki ja tärkeää tietoa sisältävät ohjekirjat voisi-

vat olla keinoja parantaa hoitomuotoa käyttävien läheisten sekä potilaiden elämänlaatua 

(Fex ym. 2011, 346).  

 

Osa läheisistä koki, ettei järjestötoiminta ollut heille luontainen tapa toimia. Myös poti-

laan haluttomuus osallistua järjestötoimintaan vaikutti läheiseen. Osa toi ilmi halukkuu-

tensa osallistua järjestötoimintaan, mutta koki ettei juuri läheisille suunnattua toimintaa 

ole. Osalla läheisistä oli toive esimerkiksi potilaan kanssa yhteisestä kuntoutusjaksosta. 

Solomi & Casiday (2017) esittivät, että olisi tärkeää rohkaista omaishoitajia osallistu-

maan fyysiseen ja psyykkiseen virkistystoimintaan, joka auttaisi omaishoitajien tervey-

destä huolehtimista. Tukitoiminnan tulisi edistää pariskunnan hyvinvointia ja auttaa 

hoitoon liittyvistä kokemuksista selviytymistä yhteisten selviytymistä tukevien aktivi-

teettien avulla. (Solomi & Casiday 2017, 86.) Myös syöpää ja dementiaa sairastavien 

omaishoitajille tarkoitetuilla selviytymiskursseilla on osoitettu olevan suotuisia vaiku-

tuksia perheen kokeman stressin ja kuormituksen vähentämiseen (Belasco ym. 2006, 

962). 

 

Läheiset kokivat ohjauskäynneillä annetun informaatiomäärän hankalaksi sisäistää ja 

ymmärtää. Yhdellä kerralla annettu informaatio toi läheiselle myös ahdistusta. Hoito-

henkilökunnan antamasta informaatiosta on olemassa myös tutkittua tietoa. Walker ym. 

(2016) totesivat, että tutkimukseen osallistujat kokivat dialyysimenetelmästä annetun 

informaation ymmärtämisen hankalaksi. Useimmat olivat ymmällään lääketieteellisistä 

termeistä eikä kirjallista materiaalia ollut helppo ymmärtää, saati omaksua. Tämän 

vuoksi osallistujat toivoivat yksinkertaisempaa ja visuaalisempaa informaatiota. Ennen 

kaikkea osallistujat toivoivat selkeämpää materiaalia hoidon käytännön toteutuksesta ja 

kotidialyysin eduista. (Walker ym. 2016.) Myös tässä tutkimuksessa ohjaus ja kontrolli-

käynneille osallistuneilla läheisillä oli toive, että informaatiota annettaisiin useita kerto-

ja, pieniä määriä kerrallaan. Esimerkiksi hoitomuodosta järjestetyille luennoille osallis-
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tuminen koettiin mielenkiintoiseksi, mutta niihin osallistuminen oli työssäkäyvällä 

mahdotonta, sillä ne olivat järjestetty arkiaamuina. Läheiset toivoivat myös potilaan 

kotiutustilanteissa ajankohtaista tietoa, epikriisejä sekä uusia lääkelistoja ja tarkkoja 

hoito-ohjeita.  

 

Sairaanhoitajien tehtävänä on ohjata, motivoida ja helpottaa asiakkaiden päätöksentekoa 

oikean hoitomuodon valintaan liittyen. Heidän tehtävänään on myös parantaa potilaiden 

ja asiakkaiden kokonaisvaltaista terveyttä. Munuaissairaanhoitajat työskentelevät poti-

laiden kanssa koko sen ajan, kun potilas on munuaisten korvaushoidossa, jonka vuoksi 

heillä on erityinen mahdollisuus vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun. Lisäksi jos potilaan 

oma käsitys hänen elämänlaadustaan ymmärretään, erilaisia elämänlaatua parantavia 

interventioita olisi mahdollista hyödyntää paremmin ja yksilöllisten hoitosuunnitelmien 

teko olisi helpompaa. (Boudreau & Dubé 2014, 12, 15.) 

 

Läheiset toivat esille sen, etteivät koe itseään masentuneeksi. He kuitenkin kertoivat 

kokevat väsymystä, painetta ja stressiä, mikä voi viitata masentuneisuuteen. On siis 

hankala sanoa, voiko läheinen olla masentunut, vaikka ei sitä itse ääneen sanoisikaan. 

Joka tapauksessa läheisen jaksamista tulisi seurata aktiivisesti, jolloin hänen heikenty-

neeseen elämänlaatuunsa voidaan puuttua ajoissa. Opinnäytetyön tulosten perusteella 

sairaanhoitajilla olisi paljon mahdollisuuksia vaikuttaa sekä vatsakalvodialyysipotilai-

den että heidän läheistensä elämänlaatuun. Sekä potilas että läheinen vaikuttavat tois-

tensa jaksamiseen arjessa. Läheisten elämänlaadun parantaminen ei vaadi isoja tekoja. 

Voinnin kyselemisellä ja heidän huomioimisellaan voidaan vähentää huomattavasti lä-

heisen kokemaa painetta ja stressiä, jolloin elämänlaatu voi parantua. Myös läheisen 

mukaan ottaminen hoitopäätöksiin on tärkeää, koska läheisellä on mahdollisuus vaikut-

taa ja siten myös mahdollisuudet sopeutua paremmin tuleviin tilanteisiin, kun heillä on 

enemmän tietoa siitä, mitä on tulossa.  

 

Joissakin tämän opinnäytetyön haastatteluissa tuli ilmi tietynlaisia ristiriitaisuuksia. 

Moni läheinen kertoi aluksi esimerkiksi jaksavansa ihan hyvin, mutta haastattelun lop-

pupuolella kertoivat olevansa hyvin väsyneitä tilanteeseen. Haastatteluissa ilmenneistä 

ristiriitaisuuksista on myös olemassa aiempia tutkimushavaintoja. Pietilän (2010) mu-

kaan haastattelija saattaa tutkimusta tehdessään havaita, että haastateltava antaa vältte-

leviä vastauksia ja jättää jotain olennaista sanomatta. Kyseinen tilanne lienee tyypillinen 

etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa haastattelun kysymykset koskettelevan haastatelta-



62 

 

van toimintaa, mielipiteitä ja henkilökohtaista elämää. (Pietilä 2010, 225–226.) Esimer-

kiksi Beanlands ym. (2005) havaitsivat, että kaikilla tutkimukseen osallistuneilla omais-

hoitajilla oli tapana vähätellä heidän hoidollista panostaan ja osaamistaan, varsinkin 

haastatteluiden alussa. Tutkijoiden mukaan omaishoitajilla kesti noin 10—15 minuuttia, 

kunnes he alkoivat puhua syvällisemmin omaishoitajuudesta ja sen vaatimuksista. 

(Beanlands ym. 2005, 625.) 

 

Tulosten perusteella vatsakalvodialyysin vaikutukset läheisen elämään ovat laajat. 

Vaikka tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä läheisen elämänlaatuun ja heidän elä-

määnsä, haastatteluiden aikana läheiset puhuivat paljon potilaasta. Myös Fex ym. 

(2011) ovat tehneet samankaltaisia havaintoja. Tutkimuksessa käytettyjen avoimien 

kysymysten tarkoituksena oli keskittyä läheisen tilanteeseen, mutta he käyttivät paljon 

aikaa potilaasta puhumiseen. Tämä voi tutkijoiden mukaan johtua myös haastattelun 

luonteesta, jolloin osallistuja saa puhua hänen elämästään haastattelijan keskeyttämättä. 

Tämä voi toisaalta osoittaa myös sen, kuinka paljon potilaan tilanne todellisuudessa 

vaikuttaa läheiseen. (Fex ym. 2011, 344.)  

 

Elämänlaatua tutkittaessa haastateltavat kertovat itselleen merkityksellisistä asioista, 

jolloin voidaankin päätellä, että potilaan terveydentilasta ja elämästä puhuminen viestit-

tää, kuinka suuri vaikutus tilanteella on myös läheisen koettuun elämänlaatuun. Koska 

elämänlaatu on subjektiivinen käsite, vaihteli elämänlaadun kokemukset eri läheisten 

välillä. Voi myös olla, että läheisten kokemuksiin elämänlaadustaan vaikuttavat myös 

sellaiset asiat, joita he eivät ole kertoneet tai tiedostaneet. Läheisen tämän hetkinen elä-

mänlaadun kokemus voi myös muuttua ajan kuluessa. 

 

 

6.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden ajatellaan usein olevan selkeitä 

ja tinkimättömiä asioita. Suhtautuminen edellä mainittuihin asioihin on kuitenkin eriävä 

tutkimuksen perinteestä riippuen. Eräissä perinteissä eettisyys nähdään ikään kuin tek-

nisenä ongelmana, jolloin tutkimuksen eettisyys tulee huomioiduksi käymällä läpi tut-

kimusetiikasta olemassa olevat määräykset. Eettisyys on kaikesta huolimatta muodolli-

sesti oleellinen osa tutkimuksen arviointi- ja luotettavuuskriteereissä, mutta tutkija on 

”moraalisesti arveluttavilla vesillä”, jos kyseiset kriteerit toimivat pelkästään tarkistus-
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listoina. Toisissa perinteissä eettisyyden puolestaan katsotaan olevan jo tutkimusta oh-

jaava lähtökohta, jolloin tutkimuksen aihe ja tehtävän määrittely ovat jo sinällään eetti-

siä kysymyksiä. Eettisyyden ajatellaan siten koskevan myös tutkimuksen laatua ja se on 

tutkimuksen luotettavuuden toinen puoli. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 15, 127.) Eettinen 

pohdinta on ollut alusta asti oleellisessa osassa opinnäytetyön toteutusta. Tässä opinnäy-

tetyössä tutkimuskohteena olivat ihmiset ja heidän kokemuksensa, jonka vuoksi eettisiä 

periaatteita huomioitiin erityisen huolellisesti koko prosessin ajan.  

 

Opinnäytetyön tekemistä ohjaa tutkimusetiikka ja Suomen lainsäädäntö. Pelkkä uteliai-

suus ei riitä syyksi tutkia tiettyä asiaa, vaan aiheen valinnan tulee olla perusteltua. Tut-

kijan on aihetta valittaessa hyvä pohtia, minkälainen hyöty siitä saadaan ja millaista 

uutta tietoa tutkimuksella tuodaan. (Kylmä & Juvakka 2007, 144.) Tutkimusidea syntyi, 

kun opinnäytetyön tekijät lukivat tutkimuksia koskien vatsakalvodialyysipotilaan elä-

mänlaatua. Kun yritettiin löytää tietoa koskien läheisten elämänlaatua, löytyi aiheeseen 

liittyviä tutkimuksia vain muutamia. Kaikki löydetyt tutkimukset olivat kansainvälisiä, 

eikä yhtäkään suomenkielistä tutkimusta löytynyt. Opinnäytetyön tekijät halusivat sel-

vittää läheisten kokemuksia heidän elämänlaadusta. Aihetta tutkimalla asiasta saatiin 

enemmän tietoutta, jota voidaan hyödyntää hoitotyössä ja kehittää läheisille suunnattuja 

tukimuotoja. Opinnäytetyö toi mukanaan kehitysideoita, joita käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 6.3.  

 

Tutkimuksen tulee olla rehellistä ja sen tulee noudattaa yleistä huolellisuutta ja tark-

kuutta (TENK 2012). Tämä on tärkeä eettinen periaate raportoinnissa. Raportoinnin 

tulee olla avointa ja rehellistä huomioiden tutkittavien suojauksen. (Kylmä & Juvakka 

2007, 153.) Käyttäessään muiden tutkijoiden tai kirjoittajien materiaalia, tulee tutkijoi-

den antaa heille arvoa ja merkitystä töistään. Tutkimuksessa tulee olla asianmukaiset 

viittaukset muiden kirjoittamaa aineistoa kohtaan. (TENK 2012.) Raportoinnissa pyrit-

tiin tuomaan mahdollisimman avoimesti ja selkeästi tutkimusprosessin eri vaiheet, jol-

loin lukijan on sitä helppo seurata. Opinnäytetyössä hyödynnettiin eri tutkimuksia, ar-

tikkeleita ja oppimateriaalia, joista on tehty asianmukaiset lähdeviittaukset ja lähdelista 

tutkimusraportin loppuun.  

 

Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin joulukuussa 2016, jolloin järjestettiin palaveri yh-

dessä työelämäyhteistyön sekä ohjaavan opettajan kanssa. Palaverissa sovittiin yhteises-

ti opinnäytetyötä koskevista asioista. Opinnäytetyön suunnitelma valmistui maaliskuus-
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sa 2017, jonka jälkeen tutkimuslupaa haettiin Munuais- ja maksaliitolta. Tutkimuslupa 

saatiin huhtikuussa 2017. Opinnäytetyön raportti on julkinen asiakirja, jonka julkaise-

mistavasta opinnäytetyön tekijät voivat itse päättää. Tämä raportti julkaistaan Theseus-

tietokannassa joulukuussa 2017.  

 

Opinnäytetyöhön osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Haastatteluun halukkaat 

osallistujat ottivat itse yhteyttä työntekijöihin, jonka jälkeen heille lähetettiin saatekirje 

ja malli kirjallisesta suostumuksesta. Suostumuksella pyrittiin välttämään tutkittavalle 

aiheutuvaa haittaa. Ennen haastattelua tutkittavalle tulee tiedottaa tutkimuksen aiheesta, 

sen tarkoituksesta, kestosta, tutkimuksen menettelytavoista ja mihin tutkimus pyrkii 

(Kylmä & Juvakka 2007, 147 – 148). Opinnäytetyön saatekirje ja tietoinen suostumus 

ovat luettavissa raportin lopussa olevista liitteistä (liite 3; liite 4).  

 

Haastateltaville painotettiin mahdollisuutta ottaa yhteyttä milloin tahansa, ennen haas-

tattelua ja sen jälkeen. Ennen haastattelua jokaiselta kerättiin kirjallinen suostumus tut-

kimukseen osallistumisesta, jolloin työn tekijät varmistivat haastateltavan halukkuuden 

osallistumiseen. Haastattelut nauhoitettiin, ja tutkijat kertoivat haastateltaville, kun nau-

hoitus oli päällä. Heitä ei nauhoitettu heidän tietämättään. Jokaisen haastattelun alussa 

muistutettiin mahdollisuudesta vetäytyä haastattelusta ja kieltää materiaalin käyttö 

opinnäytetyössä. Kestoa haastatteluille ei määritelty ennalta, koska työn tekijät halusivat 

tarjota haastateltavalle mahdollisuuden kertoa teemoihin sopivista asioista rauhassa. 

  

Työ perustui haastateltavien kokemukseen omasta elämänlaadustaan. Tutkimuksen kes-

keisiä periaatteita ovat haitan välttäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeu-

denmukaisuus, rehellisyys, luottamus ja kunnioitus (Kylmä & Juvakka 2007, 147). Pel-

kästään nimettömyys ei riitä, vaan tutkijoiden tulee poistaa raportista kaikki sellainen, 

mistä tutkittava voitaisiin tunnistaa (Kylmä & Juvakka 2007, 151). Tässä työssä ei ole 

käytetty tutkittavien tai heidän läheistensä nimiä tai tuotu esille sellaisia seikkoja, joista 

heidät voisi tunnistaa. Materiaalit on säilytetty ja tullaan hävittämään asianmukaisesti. 

Opinnäytetyön tekijät ovat itse vastuussa opinnäytetyön laadusta ja sen sisällöstä. Heitä 

ja heidän ohjaajiaan sitoo vaitiolovelvollisuus koko opinnäytetyöprosessin ajan ja sen 

jälkeen (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621). 

 

Eri tutkimusperinteiden kesken ollaan yhtä mieltä siitä, että luotettavuudella on tutki-

muksessa ja sen raportoinnissa keskeinen merkitys. Siitä, kuinka luotettavuus tulisi 
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osoittaa, perinteiden kesken on eriäviä mielipiteitä. Tutkimusmenetelmien luotettavuutta 

metodikirjallisuudessa tarkastellaan usein ”validiteetin” ja ”relibialiteetin” käsitteiden 

avulla. Kyseiset käsitteet luotettavuuden arviointiin ovat laadullisen tutkimuksen piiris-

sä saaneet kuitenkin kritiikkiä, sillä ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 15, 136.) Joidenkin tutkijoiden mielestä määrällisen ja laadul-

lisen tutkimuksen luotettavuuskriteerit eivät kuitenkaan eroaisi toisistaan (Kylmä & 

Juvakka 2007, 127). Luotettavuutta voidaan arvioida joko laadullisen tutkimuksen eri 

menetelmiin liittyvien, tai laadullisen tutkimuksen yleisten luotettavuuskriteerien avulla. 

Yleisiä laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerejä ovat uskottavuus, vahvistetta-

vuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. (Kylmä & Juvakka 2007, 127–129.) 

 

Uskottavuudella tarkoitetaan tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuutta ja sen ilmi tuo-

mista tutkimuksessa. Tutkimuksen tekijän tulisi varmistaa esimerkiksi keskustelemalla 

tutkimukseen osallistuvien kanssa, että heidän käsityksensä tutkimuskohteesta vastaavat 

tutkimustuloksia. (Kylmä & Juvakka 2007, 128.) Jos tutkimushaastatteluita olisi toteu-

tettu esimerkiksi kahdessa osassa, läheisten mielipiteitä tuloksista olisi voitu kysyä toi-

sen haastattelun yhteydessä. Tässä opinnäytetyössä haastattelut olivat kertaluonteisia, 

jonka vuoksi päädyttiin siihen, että haastatteluun osallistujat saavat lukea valmiin työn 

ja kommentoida sitä halutessaan. Päätöstä tuki myös se, että opinnäytetyö perustuu 

haastateltavien omiin kokemuksiin, eikä kaikki työssä ilmi tuodut tulokset vastaa yhden 

läheisen kokemusta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten haastateltavat kokevat 

tutkittavan asian, jolloin tutkimustuloksien tulee vastata heidän käsityksiään tutkittavas-

ta asiasta (Kylmä & Juvakka 2007, 128). Tuloksissa on tuotu esille kaikkien läheisten 

kokemuksia, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva siitä, millainen elämänlaatu vatsa-

kalvodialyysipotilaan läheisellä voi olla. Yhden haastatteluun osallistuneen kertoma 

perustui muistikuviin, koska hänen läheisensä dialyysihoito oli jo loppunut ennen haas-

tattelua. Opinnäytetyön tekijät päätyivät käyttämään materiaalia, koska haastateltavalla 

oli selkeät muistikuvat dialyysihoidon ajalta, ja siinä oli paljon yhtäläisyyksiä muiden 

haastateltavien kanssa.  

 

Haastateltavat olivat järjestäneet haastattelutilat Tampereen ammattikorkeakoululta, 

mutta suurin osa haastateltiin läheisen toivomassa paikassa. Haastattelutilanteet järjes-

tettiin luottamuksellisesti. Haastattelijoille pyrittiin luomaan ilmapiiri, jossa he voivat 



66 

 

vapaasti kertoa omista kokemuksistaan, jonka vuoksi paikalla oli vain läheinen ja haas-

tattelijat. Opinnäytetyössä käytetty materiaali perustui pelkästään nauhoitettuun materi-

aaliin. Uskottavuutta tuloksista lisää se, että tuloksista löytyy yhtäläisyyksiä jo ennes-

tään tutkitun tiedon kanssa. Valitut tutkimukset oli julkaistu 2006—2017 välisenä aika-

na, koska tuloksia haluttiin verrata mahdollisimman tuoreeseen tutkimustietoon. Yksi 

valituista tutkimuksista oli julkaistu vuonna 2005, mutta sen sisällön kattavuuden ja 

laadun takia valittiin käsiteltäväksi lähteeksi.  

 

Tutkimuksen tulee olla vahvistettavissa, jolloin lukija kykenee tutkijan raportin pohjalta 

seuraamaan tutkimuksen prosessia pääpiirteittäin. Vahvistettavuutta voidaan pitää on-

gelmallisena kriteerinä, koska laadullinen tutkimus on subjektiivinen. Toinen tutkija ei 

välttämättä päädy samaan tulkintaan, kuin tämän opinnäytetyön tekijät ovat päätyneet. 

Eri tulkinta ei tarkoita automaattisesti luotettavuusongelmaa, kun hyvän raportoinnin 

pohjalta kyetään luomaan käsitys prosessin etenemisestä sekä siitä, miten tulkintoihin 

on päädytty. (Kylmä & Juvakka 2007, 129; Vilkka 2015, 197–198.)  

 

Opinnäytetyöprosessin vaiheet on pyritty kuvaamaan mahdollisimman selkeästi ja 

avoimesti, jotta lukija kykenisi seuraamaan opinnäytetyöntekijöiden ajatuksia prosessin 

edetessä. Analyysin aikana työn tekijät rajasivat litteroitua aineistoa aluksi erikseen. 

Rajattu aineisto yhdistettiin, jonka jälkeen aineistoa käsiteltiin sisällönanalyysin avulla. 

Molempien työn tekijöiden tekemät rajaukset vastasivat toisiaan, eli molemmat olivat 

kokeneet samat asiat merkitykselliseksi työn kannalta eikä eroavaisuuksia juurikaan 

ollut heidän välillään. Alkuperäisilmauksien lisäämisellä tuloksiin pyrittiin luomaan 

lukijoille mahdollisuus eläytyä työn tekijöiden näkemyksiin. Tarkoituksena oli myös 

elävöittää tekstiä. Alkuperäisilmaukset muokattiin niin, ettei niissä ollut tunnistettavia 

tekijöitä, jolloin huomioitiin haastateltavien anonymiteetin säilyminen.  

 

Reflektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkija ymmärtää omat lähtökohtansa tutkimus-

ta tehtäessä eli käytännössä arviointia siitä, kuinka hän tekijänä vaikuttaa aineistoonsa ja 

koko tutkimusprosessiinsa. (Kylmä & Juvakka 2007, 129). Opinnäytetyön tekijöillä ei 

ole aikaisempaa kokemusta tutkimuksen, laadullisen tutkimuksen tai haastattelututki-

muksen tekemisestä. Työn tekijät ovat perehtyneet käytettyyn metodiin ja aiheeseen 

ennen tutkimusluvan hankkimista.  
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Englanninkielistä materiaalia käytettäessä ongelmaksi syntyi tutkimuksellisen kielen 

kääntäminen sujuvaksi suomeksi. Haasteeksi muodostui myös tietyt kielelliset ilmaisut 

ja sanat, joita ei voinut suoraan kääntää. Oli myös tilanteita, joissa yhdellä sanalla oli 

kymmeniä suomenkielisiä vastineita, joilla kaikilla hieman eri käyttötarkoitus ja vivah-

de. Tutkimusten lukijat eivät olleet englannin kielen asiantuntijoita, joten on mahdolli-

suus siihen, että materiaalia käännettäessä on voitu ymmärtää väärin tai jokin asia tai 

sana on saanut erilaisen merkityksen, kuin alkuperäiset kirjoittajat ovat tarkoittaneet. 

Mahdollisuuksien mukaan käytettyä englanninkielistä materiaalia verrattiin sitä vastaa-

vaan suomenkieliseen aineistoon. Käytetyistä englanninkielisistä tutkimuksista löytyi 

samankaltaisia tuloksia kuin tässä opinnäytetyössä, mitkä myös tukevat tutkimaamme 

aihealuetta ja ilmiötä sekä siihen vaikuttavia asioita. 

 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tulosten siirrettävyyttä muihin vastaaviin tilanteisiin. Tut-

kija pyrkii antamaan kattavan kuvauksen tutkimukseen osallistuvista ja tutkimusympä-

ristöstä. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Tulosten siirrettävyys on mahdollista, mutta 

toistaiseksi ei voida sanoa, voiko asuinpaikka vaikuttaa läheisen elämänlaatuun. Koska 

työn haastattelut ovat sijoittuneet vain tiettyihin maakuntiin, on jatkotutkimusehdotuk-

sena esitetty laajempi tutkimus Suomen sisällä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää jo 

nyt terveydenalan opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan tietoutta lisäävänä materiaalina. 

Vatsakalvodialyysipotilaan hoitaminen on kokonaisvaltaista, jolloin myös läheisellä on 

iso rooli, ja heitä kyetään huomioimaan hoidon aikana paremmin. Opinnäytetyöraportis-

sa ilmenneitä kehitysideoita voidaan hyödyntää tuen saamisen kehittämisessä.  

 

 

6.3 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimustulosten perusteella potilaiden läheisiä tulisi huomioida enemmän. Koska lä-

heisten elämänlaadulla voi olla vaikutusta myös potilaan jaksamiseen, olisi erittäin tär-

keää löytää keinoja läheisten tukemiseen. Esimerkiksi hoitajan vastaanotolla käydyt 

keskustelut ja läheiselle soitetut kahdenkeskeiset puhelut olisivat hyviä keinoja. Kah-

denkeskeisten keskustelujen avulla läheiset voisivat kertoa omasta jaksamisestaan ja 

voinnistaan helpommin. Nykyaikaista teknologiaa voitaisiin hyödyntää tapaamisten 

järjestämiseen. Esimerkiksi Skypen kaltaiset palvelut voisivat toimia yhteydenpidon 

väylänä. Videokuvan avulla hoitaja ja läheinen näkevät toisensa, jolloin tuen antaminen 

voisi olla helpompaa ja läheisen jaksamisesta saadaan todenmukaisempi kuva.  
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Myös potilaan kotiutustilanteissa hoitohenkilökunnan tulisi varmistaa, että potilaan mu-

kana on läheiselle tai potilaasta huolehtivalle asianmukaiset ohjeet ja reseptit, etenkin 

jos potilaan hoidosta vastaa omaishoitaja. Läheiset kokivat, että keskustelumahdollisuus 

samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa voisi toimia hyvänä tukimuotona. Läheiset 

toivoivat erityisesti potilaiden läheisille suunnattua vertaistukea, jota heille voitaisiin 

järjestää esimerkiksi tapaamisten tai internetin välityksellä. Myös vertaistuen mainos-

tusta voitaisiin jatkossa kehittää, jotta läheisten olisi helpompi löytää vertaistukeen tar-

koitetut ryhmät, jos sellaisia on jo olemassa.  Vertaistukea voitaisiin toteuttaa myös in-

ternetin välityksellä, esimerkiksi nimettömänä Chat-palveluna. Tällöin myös sellaiset 

läheiset voivat osallistua, jotka haluavat säilyttää anonymiteettinsa, tai joiden on hanka-

la poistua kotoa useamman tunnin ajaksi.  

 

Jatkotutkimusideoita heräsi tutkimuksen aikana. Koska tutkimus sijoittui vain kolmeen 

Etelä-Suomessa sijaitsevaan maakuntaan, voidaan tutkimusta laajentaa vielä koko Suo-

men alueelle. Tällöin voidaan selvittää, onko elämänlaadun kokemuksilla eroavaisuuk-

sia eri alueilla. On myös osoitusta siitä, että kulttuurilla olisi vaikutusta elämänlaadun ja 

esimerkiksi hoitomuodon negatiivisten ja positiivisten asioiden kokemiseen (Griva ym. 

2016, 382; Walker ym. 2016). Tämän vuoksi olisi mielenkiintoista verrata suomalaisten 

läheisten elämänlaatua jonkin muun maan läheisiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

havaittu, että myös sukupuolella olisi vaikutusta elämänlaatuun (Solomi & Casiday 

2017, 77). Tämän vuoksi dialyysipotilaiden läheisten elämänlaatua voitaisiin verrata 

myös eri sukupuolien välillä.  

 

Tämä opinnäytetyö keskittyi vain vatsakalvodialyysipotilaan läheisiin. Jatkossa voidaan 

tutkia ja vertailla hemodialyysi- ja munuaissiirrännäispotilaiden läheisten elämänlaatua. 

Opinnäytetyössä läheiset kertoivat kokemuksistaan hoitohenkilökunnan kanssa. Koska 

kokemukset kohtaamisesta ovat subjektiivisia, aiheen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen 

vuoksi olisi tärkeää kuulla myös hoitajien kokemuksia. Tällöin saataisiin laajempaa 

näkökulmaa läheisten kohtaamisesta, ja kohtaamisessa vaikeaksi koettuja asioita voitai-

siin kehittää puolin ja toisin. 
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6.4 Opinnäytetyön prosessin pohdinta 

 

Opinnäytetyön tutkimuslupa saatiin huhtikuussa 2017, jonka jälkeen etsimme työhöm-

me sopivia haastateltavia. Työelämän yhteistyökumppanin Munuais- ja maksaliiton 

kanssa pidettiin yhteyttä prosessin aikana ja he avustivat meitä esimerkiksi haastatelta-

vien hankinnassa. Yhteistyö työelämätahon kanssa oli mutkatonta. Ohjaavan opettajan 

kanssa tapasimme säännöllisesti, useita kertoja projektin aikana ja koemme yhteistyön 

olleen sujuvaa ja koemme saaneen riittävästi ohjausta. Opinnäytetyön suullinen op-

ponointi jäi osittain puutteelliseksi, koska opponentit eivät osallistuneet kaikkiin proses-

sin aikana oleviin seminaareihin.  

 

Valitsimme teoreettisiksi lähtökohdiksi munuaisten vajaatoiminnan, vatsakalvodialyy-

sin, elämänlaadun sekä läheisen. Koimme munuaisten vajaatoiminnan ja dialyysin esit-

telyn välttämättömänä, jotta lukijan on helpompi ymmärtää tuloksien sisältöä ja sairau-

den vaikutuksia. Aiempien tutkimusten löytäminen oli haastavaa, koska tutkimuksissa 

on harvoin käytetty läheistä avainsanana. Tähän sovelsimme hakuvaiheessa muita lä-

heistä kuvaavia sanoja kuten omaishoitaja, puoliso, perheenjäsenet ja ystävät. Tiedon-

hakuun saimme apua Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämistä tiedonhaunpajois-

ta.  

 

Haastateltavien hankinta osoittautui työn haastavimmaksi tekijäksi. Laajentamalla haas-

tateltavien hakukenttää saimme kuitenkin riittävästi haastateltavia ja laajasti aineistoa. 

Koimme yllättävänä, kuinka aikaa vieviä vaiheita aineiston läpikäyminen ja litterointi 

olivat. Myös sisällönanalyysi oli hidas prosessi, sillä aineiston sisäistäminen ja oleellis-

ten asioiden nostaminen esille vaativat hyvää perehtymistä ja prosessointia analyysin 

aikana. Olemme saaneet tuotua oleellisen tiedon esille työssämme ja se vastaa asettami-

amme tutkimustehtäviä ja vastaa tavoitteita. 

 

Tutkimuksen aikana teimme muistiinpanoja työn luonnokseen, jolloin meidän oli help-

po palata ajatuksiimme työn edetessä. Yhteistyömme oli sujuvaa ja mutkatonta, ja ko-

emme työn olleen tasapuolisesti jakautunut. Opinnäytetyön tekijöinä olimme tasavertai-

sia ja linjauksemme vastasivat hyvin toisiaan, mikä helpotti päätösten tekemistä. Opin-

näytetyöstä on meille hyötyä tulevina sairaanhoitajina, sillä tulemme kohtaamaan poti-

laiden läheisiä. Opinnäytetyön tulosten avulla kykenemme tarjoamaan läheisille pa-

remmin tukea ja heidän huomioiminen on helpompaa. 
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Laadullinen tutkimus vaatii paljon aikaa prosessoinnille ja aineistoon syventymiselle. 

Opinnäytetyön prosessin aikataulun koimme tiukaksi, ja olisimme toivoneet työn teke-

miseen enemmän aikaa. Opinnäytetyötä on koko prosessin ajan tehty muun työn ja 

opiskelun ohella, minkä vuoksi erikseen opinnäytetyölle varattu aika olisi mielestämme 

ollut tarpeellista. Työmme on edennyt koko prosessin ajan tasaisesti. Työn valmistuttua 

olisimme kaivanneet työn ja prosessin herättämien ajatusten kokoamiseen tarkoitettua 

aikaa. Näin olisimme voineet ottaa hetkeksi etäisyyttä työhömme ja palata uudestaan 

arvioimaan työtä objektiivisemman näkökulman avulla. Aikatauluun liittyvistä haasteis-

ta huolimatta olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä aikaansaannokseemme. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tutkimustaulukko 

Tutkimuksen nimi, tekijät, 

julkaisu, julkaisuvuosi, maa 
Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja menetelmä Keskeiset tulokset 

1) Patient and family perspec-
tives on peritoneal dialysis at 

home: findings from an 

ethnographic study. Baillie, J. 
& Lankshear, A. Journal of 

Clinical Nursing. 2014. 

United Kingdom. 

 

Tarkoituksena oli selvittää 
peritoneaalidialyysia käyttä-

vien potilaiden ja heidän 

perheittensä kokemuksia ja 
näkemyksiä hoitomuodosta. 

Laadullinen tutkimus. Aineis-
to kerättiin käyttämällä etno-

grafista menetelmää eli haas-

tattelemalla ja havainnoimalla 
16 dialyysipotilasta ja 9 

potilaiden läheistä. 

Neljä keskeistä teemaa: 
sopeutuminen, rajoitukset, 

epävarmuus ja vapauden 

etsiminen. Huolimatta monis-
ta hoitomuodon aiheuttamista 

rajoituksista osallistujat 

tunsivat kiitollisuutta hoidon 
onnistumisesta kotona. 

 
2) The experiences of loneli-

ness, depression, and social 

support of Turkish patients 
with continuous ambulatory 

peritoneal dialysis and their 

caregivers. Asti, T., Kara, M., 
Ipek, G. & Erci, B. Renal 

Nursing. 2006. Turkey. 

Tarkoituksena tutkia yksinäi-

syyden, masennuksen ja 

sosiaalisen tuen kokemuksia 
ja niiden suhteita toisiinsa 

turkkilaisissa 

peritoneaalidialyysipotilaissa 
ja heidän omaishoitajissa. 

Määrällinen tutkimus. Kuvaa-

va riippuvuus-suhdemene-

telmä. Kyselyyn osallistui 65 
dialyysipotilasta ja 65 omais-

hoitajaa. Aineisto kerättiin 

käyttämällä UCLA yksinäi-
syysasteikkoa, Beckin masen-

nusasteikkoa sekä demograa-

fista asteikkoa koetusta sosi-
aalisesta tuesta. 

Potilaista 84,6 % ja omaishoi-

tajista 93,8 % ei kokenut 

yksinäisyyttä. Tulosten arvel-
tiin olevan yhteydessä turkki-

laiseen perhekeskeisyyteen. 

Potilailla havaittiin olevan 
enemmän masentuneisuutta 

verrattuna omaishoitajiin. 

Henkilöt, jotka olivat tyyty-
mättömiä sosiaalisiin suhtei-

siin, olivat todennäköisemmin 
yksinäisiä ja masentuneita. 

 
3) Quality of life of family 

caregivers of elderly patients 

on hemodialysis and peritone-
al dialysis. Belasco, A., 

Barbosa, D., Bettercourt, A., 

Diccini, S. & Sesso, R. Amer-
ican Journal of Kidney Dis-

eases. 2006. Brazil. 

 

Tarkoituksena on kuvailla 

hemodialyysissa (HD) tai 

vatsakalvodilayysissa (PD) 
olevien ikäihmisten omaishoi-

tajien tyypillisiä piirteitä ja 

arvioida heidän elämänlaatu-
aan ja käsityksiään koetusta 

taakasta. 

Laadullinen sekä määrällinen 

tutkimus. Aineisto kerättiin 

haastattelemalla 84 HD:ssa 
olevien ikäihmisten (>65v.) 

omaishoitajaa, 40 PD:ssa 

olevien ikäihmisten omaishoi-
tajaa sekä 77 alle 65-

vuotiaiden potilaiden omais-

hoitajia. Lisäksi elämänlaatua, 
koettua taakkaa sekä masen-

nusta arvioitiin käyttämällä 

erinäisiä valmiita kyselyitä, 
jotka käännettiin portugaliksi 

ja muokattiin sopiviksi brasi-

lialaiseen kulttuuriin. 

 

Omaishoitajista 78 % oli 40 – 

70 vuotiaita naisia, 41 % 

tyttäriä tai poikia ja 50 % 
puolisoita. Eniten vaikutuksia 

oli seuraaviin osa-alueisiin: 

tunne-elämä, elinvoimai-
suus/vireys sekä psyykkinen 

terveys. Omaishoitajilla 31 % 

esiintyi masennusta. Omais-
hoitajat, erityisesti PD-

potilaiden omaishoitajat 

kokivat merkittävää taakkaa ja 
haitallisia vaikutuksia heidän 

elämänlaatuunsa. 

 

4) Caregiving by family and 

friends of adults receiving 

dialysis. Beanlands, H., 
Horsburgh, M., Fox, S., 

Howe, A., Locking-Cusolito, 

H., Pare, K. & Thrasher, C. 
Nephrology Nursing Journal. 

2005. Canada. 

 
 

 

Tarkoituksena oli tutkia 

dialyysipotilaiden omaishoita-

jien toimintoja ja ominaispiir-
teitä sekä tarkastella miten 

käyttäytyminen kehittyi ajan 

myötä. 

Laadullinen tutkimus. Aineis-

to kerättiin haastattelemalla 

37 omaishoitajaa. Aineisto 
analysoitiin käyttämällä 

grounded theory – 

menetelmää. 

Omaishoitajille kuului suuri 

määrä hoidollisia aktiviteette-

ja ja niiden toteuttaminen 
vaati taitoa. Omaishoitajat 

vähättelivät rooliaan ja hoi-

toon osallistumistaan. Omais-
hoitajien toiminnot jaettiin 

tutkimuksessa viiteen eri 

kategoriaan, joita olivat: 
arvioiminen, puolesta puhu-

minen, tasapainoilu, arjen 

rutiininomaisuus sekä val-
mentaminen. 
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5) Quality of life and emo-

tional distress in patients and 

burden in caregivers: a com-

parison between assisted 

peritoneal dialysis and self-

care peritoneal dialysis. Griva, 
K., Goh, C., Kang, C., Yu, Z., 

Chan, M., Wu, S., Krish-

nasamy, T. & Foo, M. Qual 
Life Res. 2016. Singapore. 

 

Tarkoituksena oli verrata 

potilaalle avustetun ja potilaan 

itse hoitaman PD:n vaikutuk-

sia elämänlaatuun, minkälai-

sia psykososiaalisia vaikutuk-

sia hoidolla oli potilaille ja 
omaishoitajille sekä arvioida 

PD-hoitomuodon (automaatti-

nen/ manuaalinen) vaikutta-
vuutta tutkittaviin. 

Määrällinen tutkimus. Tutki-

mukseen otti osaa 231 PD 

potilasta (89 sai avustettua 

hoitoa ja 142 tekivät hoitoa 

itsenäisesti), 72 PD-hoidossa 

auttavaa omaishoitajaa sekä 
39 itsenäisesti hoitoaan suorit-

tavan potilaan perheenjäsentä. 

Osallistujat täyttivät erilaisia 
virallisia kyselylomakkeita. 

Aineisto analysoitiin käyttä-

mällä SPSS-ohjelmaa. 

 

Itsenäisesti PD:tä tekevät 

potilaat kokivat elämänlaatun-

sa paremmaksi ja saivat 

hoidossa enemmän tukea 

hoitohenkilökunnalta. Ryh-

missä hdistuksen ja masen-
nuksen esiintyvyys olivat 

samalla tasolla. Omaishoitajil-

la oli enemmän velvollisuuk-
sia,mutta koettu taakka hoi-

tomuodosta oli sama perheis-

sä, joissa potilas teki itsenäistä 
PD-hoitoa. 

 
6) The experience of uncer-

tainty among patients having 
peritoneal dialysis. Madar, H. 

& Bar-Tal, Y. Journal of 

Advanced Nursing. 2009. 
Israel. 

 

Tarkoituksena oli tutkia eri 

tekijöitä (taudin vakavuus ja 
kesto, uskottava asiantuntija, 

sosiaalinen tuki ja koulutus), 

ja niiden pohjalta tehtyjä 
hypoteeseja, jotka mahdolli-

sesti vaikuttavat peritoneaali-

dialyysipotilaan kokemaan 

vaihtelevaan stressin tasoon ja 

epävarmuuden määrään. 

 

Määrällinen tutkimus. Tutki-

musaineisto kerättiin kysely-
lomakkeella, jonka täyttivät 

yhteensä 71 PD potilasta 

neljästä eri sairaalasta Isra-
elissa. Potilaat täyttivät lo-

makkeet odottaessaan ennalta 

sovittua tapaamista sairaalan 

PD yksikössä. Kyselylomake 

koostui yhteensä viidestä 

osiosta 

Epävarmuuteen vaikuttavat 

eniten potilaiden arvioima 
sairauden vakavuus, koulu-

tuksen taso ja ajatukset lääkä-

reistä ja hoitajista luotettavina 
tiedonlähteinä. Huonontunut 

terveydentila lisäsi potilaan 

kokemaa epävarmuutta. 

Koulutuksen tasolla oli tutki-

mustulosten mukaan vaikutus-

ta epätietoisuuden määrään. 

 
7) Quality of life in end stage 

renal disease: a concept 

analysis. Boudreau, J. & 
Dubé, A. The Canadian 

Association of Nephrology 

Nurses and Technologists. 
2014. Canada. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoi-

tuksena oli tutkia loppuvai-

heen munuaisten vajaatoimin-
taan (ESRD) liittyvää elämän-

laatua. 

Kirjallisuuskatsaus. Tutki-

mukseen valittiin 26 ver-

taisarvioitua tutkimusartikke-
lia 10 eri maasta. Katsaukseen 

valittiin sekä määrällisiä että 

laadullisia tutkimuksia.  

Kirjallisuudessa loppuvaiheen 

munuaisten vajaatoimintaan 

liittyvää elämänlaatua on 
määritelty kolmen eri ominai-

suuden avulla. Näitä olivat 

sairastuneen kyky sitoutua 
vaativiin toimintoihin, suoriu-

tua arkielämästä ja kyky 

sitoutua erilaisiin perheen 
sisäisiin, sosiaalisiin ja amma-

tillisiin rooleihin.  

 
8) Quality of life and physical 

function in older patients on 

dialysis: a comparison of 

assisted peritoneal dialysis 

with hemodialysis. Iyasere, 
O., Brown, E., Johansson, L., 

Huson, L., Smee, J., Maxwell, 

A., Farrington, K. & Daven-
port, A. The American Socie-

ty of Nephrology. 2015. 

United Kingdom. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

verrata avustetussa hemo-

dialyysissa käyvien ja avuste-

tusti PD:tä saavien iäkkäiden 

potilaiden elämänlaatua ja 
fyysistä toimintakykyä.  

Määrällinen poikkileikkaus-

tutkimus. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 251 poti-

lasta, joista 122 tehtiin hemo-

dialyysia ja 129 PD:tä. Poti-
laat molemmissa ryhmissä 

rinnastettiin iän, sukupuolen, 

hoitoajan, etnisyyden ja 
sosioekonomisen statuksen 

mukaan vastaaviksi. PD-

potilaista 7 jäi ilman verrok-
kia. 

 

PD-potilaat olivat hoitoonsa 

tyytyväisempiä kuin hemo-

dialyysia saavat potilaat. 

Kuitenkin PD-potilailla 

havaittiin olevan suurempi 
todennäköisyys masentunei-

suudelle. Verrattujen potilas-

ryhmien välillä ei havaittu 
muita merkittäviä eroja elä-

mänlaadun ja fyysisen toimin-

takyvyn osa-alueilla. 

9) Comparison of health-

related quality of life between 
patients with stage 3 and 4 

chronic kidney disease and 

patients undergoing continu-
ous ambulatory peritoneal 

dialysis. Lee, S. & Son, H. 

Japan Journal of Nursing 

Science. 2016. South Korea.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

verrata terveyteen liittyvää 
elämänlaatua alku/ keskivai-

heen kroonista munuaisten 

vajaatoimintaa sairastavien 
potilaiden sekä CAPD:tä 

hoitoa saavien potilaiden 

kesken. 

Määrällinen tutkimus. Tutki-

mukseen osallistui yhteensä 
150 potilasta, 75 molemmista 

ryhmistä joista verrattavat 

parit muodostettiin. CAPD:tä 
saavat potilaat rekrytoitiin 

korealaisesta sairaalasta, 

verrokkiryhmän tiedot saatiin 

Etelä-Korean kansallisesta 

tilastotietokannasta. Elämän-

laatua arvioitiin käyttämällä 
European QOL-5 -kyselyä.  

 

Vain 4% kroonista munuais-

ten vajaatoimintaa sairastavis-
ta ihmisistä oli tietoisia sai-

raudestaan. Tällä potilasryh-

mällä oli myös alentunut kyky 
liikkua ja suoriutua arjesta. 

CAPD-hoitoa käyttävillä 

potilailla oli puolestaan 

enemmän ahdistusta ja ma-

sennusta. EQOL5 pohjalta 

annetut pisteet eivät eronneet 
potilasryhmien välillä.  

 
10) Health-related quality of 

life in patients undergoing 
peritoneal dialysis: effects of a 

nurse-led management pro-

gramme. Chow, S. & Wong, 
F. Journal of Advanced 

Nursing. 2010. China. 

 

Tarkoituksena oli tutkia, 

kuinka tehokas on hoitajaläh-
töinen hoito-ohjelma, jonka 

tavoitteena oli parantaa peri-

toneaalidialyysipotilaan 
elämänlaatua.  

Määrällinen ja laadullinen 

tutkimus. Tutkimukseen 
osallistui 85 potilasta (43 

tutkittavien ryhmään ja 42 

kontrolliryhmään). Kontrolli-
ryhmän potilaat saivat tavalli-

sen kotiutuksen, tutkittavat 

saivat koulutuksen sekä 6 
viikon puhelinseurannan 

hoitajalta. Potilailta kerättiin 3 

elämänlaatukyselyä haastatte-
lemalla. 

Tutkimusryhmän potilaat 

kokivat vähemmän fyysistä 
kipua sekä elämänlaatunsa, 

fyysisen terveytensä, tunne-

elämänsä ja sosiaaliset toimin-
tonsa paremmiksi kontrolli-

ryhmään verrattuna. Hoitaja-

lähtöinen hoito-ohjelma 
todettiin hyväksi keinoksi 

lisäämään PD-potilaiden 

elämänlaatua, erityisesti 
sairaalasta kotiutuessa. 
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11) Quality of life of caregiv-

ers and patients on peritoneal 

dialysis. Fan, S., Sathick, I., 

McKitty, K. & Punzalan, 

Nephrology Dialysis Trans-

plantation. 2008. United 
Kingdom. 

 

Tarkoituksena oli tutkia PD-

hoitoon siirtyvien potilaiden 

ja heidän omaishoitajiensa 

elämänlaatua vuoden ajan. 

Tutkimuksessa verrattiin 

vähemmän apua tarvitsevia, 
sekä erittäin vaativaa hoitoa 

tarvitsevien omaishoitajia. 

 

Määrällinen tutkimus. Tutki-

mukseen valittiin 36 paria, 

joista jokaisessa oli omaishoi-

taja sekä potilas. Aineisto 

kerättiin kyselyn avulla, jonka 

osallistujat täyttivät ennen 
hoitoa ja vuosi hoidon aloi-

tuksen jälkeen.  

Erittäin vaativaa hoitoa tarvit-

sevien potilaiden omaishoita-

jien psyykkisessä terveydessä 

tapahtui merkittäviä muutok-

sia. Sosiaalinen toimintakyky 

kuitenkin parani kaikissa 
ryhmissä vuoden seurannan 

aikana dialyysistä huolimatta. 

12) Patient and caregiver 
values, beliefs and experienc-

es when considering home 

dialysis as a treatment option: 
a semi-structured interview 

study. Walker, R., Howard, 

K., Morton, R., Palmer, S., 
Marshall, M., & Tong, A. 

Nephrology Dialysis Trans-

plantation. 2016. New Zea-
land. 

 

Tarkoituksena oli tutkia 
potilaiden ja omaishoitajien 

arvoja, uskomuksia ja koke-

muksia kotidialyysista. Ta-
voitteena oli, että tutkimuksen 

avulla hoitomuodon valintaan 

vaikuttavat käytännöt ja 
menettelytavat voitaisiin 

suunnitella potilaiden tarpei-

den mukaan. 

Laadullinen tutkimus. Tutki-
mukseen osallistui 43 potilas-

ta ja 9 omaishoitajaa. Aineisto 

saatiin haastattelemalla, 
käyttäen puoli-strukturoitua 

menetelmää. Haastattelut 

äänitettiin, litteroitiin ja 
sisältö analysoitiin laadulli-

seen tutkimukseen sopivalla 

datankäsittelyohjelman avulla. 

Kotidialyysiin ja sen valintaan 
liittyi viisi keskeistä teemaa: 

potilaan vähäinen päätösvalta, 

erilaisten sosiaalisten suhtei-
den säilyminen, vähäinen 

vaikutus omiin elämäntapoi-

hin, itsevarmuuden lisäänty-
minen valintaa tehdessä ja 

selviytymisen maksimoimi-

nen.  

13) In sickness and in health: 

The strains and gains of 

caring for a chronically ill or 
disabled spouse. Solomi, V. & 

Casiday, R. Chronic Illness. 
2017. United Kingdom. 

 

Tarkoituksena oli tutkia 

puolisoidensa omaishoitajien 

omakohtaisia kokemuksia 
hoitosuhteeseen liittyen ja 

tutkia, kuinka he selviytyvät 
rooliin liittyvistä rajoitteista ja 

mahdollisuuksista. Tutkimuk-

sessa keskityttiin positiivisiin, 
negatiivisiin sekä suhteeseen 

vaikuttaviin näkökulmiin.  

 

Laadullinen tutkimus. Aineis-

to kerättiin kyselyn ja haastat-

telun avulla. Kyselyyn osallis-
tui 40 puolisonsa omaishoita-

jaa ja haastatteluun 8. Tutki-
muksessa mukana olleet 

omaishoitajat asuivat Lounais-

Englannissa. 

Omaishoitajan kokemuksiin 

vaikuttivat puolison psyyke, 

hoitoon kuluva aika sekä 
puolison suhtautuminen 

annettuun hoitoon. Erityisesti 
naispuoliset omaishoitajat 

usein jättivät huolehtimatta 

omasta terveydestään hoito-
suhteen vuoksi. Monille 

omaishoitajille oli tärkeää 

säilyttää ja vaalia avioliittoon 
kuuluva yhteys hoitosuhteesta 

huolimatta. Ne, jotka hyväk-

syivät tilanteen, selviytyivät 
muuttuneessa elämäntilan-

teessa parhaiten. 

 
14) Living with an adult 

family member using ad-

vanced medical technology at 

home. Fex, A., Flensner, G., 

Ek, A., & Söderhamn, 
O.Nursing Inquiry. 2011. 

Sweden. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

muodostaa syvempää ymmär-

rystä, kuinka potilaan käytös-

sä oleva itsehoitoon tarkoitet-

tu lääketieteellinen edistyksel-
linen teknologia vaikuttaa 

läheisen elämään. 

Laadullinen tutkimus. Tutki-

mukseen osallistui 11 läheistä, 

joiden perheenjäsen suoritti 

kotona edistyksellisen tekno-

logian avulla sairauden itse-
hoitoa. Tutkittavien perheen-

jäsenillä tai läheisillä oli 

käytössään joko hengityslaite 
tai dialyysin tarvittava laite 

(PD tai HD). Aineisto kerät-

tiin haastattelemalla ja analy-
soitiin Gadamerian menetel-

mää käyttäen. 

 

Potilaan tilanne vaikutti 

läheiseen aiheuttaen suuria 

muutoksia aikaisempaan 

elämään verrattuna. Kaikki 

läheiset suhtautuivat positiivi-
sesti kotona tehtyyn hoito-

muotoon, mutta he usein 

unohtivat omat tarpeensa ja 
keskittyivät siihen, mikä 

potilaalle oli parasta. Hoito-

muoto aiheutti läheisille 
ristiriitaisia tuntemuksia: 

yhteenkuuluvuutta ja erkaan-
tumista sekä surua ja halua 

sopeutua.  

 
15) The psychological well-

being of couples experiencing 
a chronic illness: A matter of 

personal and partner illness 

cognitions and the role of 

marital quality. Karademas, E. 

Journal of Health Psychology. 

2014. Greece. 

 

Tarkoituksena oli tutkia 

sydänsairauksiin sairastunei-
den potilaiden ja heidän 

puolisoidensa käsityksiä 

sairastumisesta, sen hyväksy-

misestä ja sairauden aiheutta-

masta avuttomuuden tuntees-

ta. Tarkoituksena oli tutkia 
sairastuneen osapuolen psyko-

logisia oireita ja niiden mah-

dollisia vaikutuksia avioliit-
toon ja sen laatuun. 

 

Määrällinen tutkimus. Tutki-

mukseen osallistui 150 yksi-
löä, joista puolet oli potilaita 

ja puolet heidän puolisoitaan. 

Potilaista 69 oli miehiä ja 6 

naisia. Aineisto kerättiin 

asetettujen hypoteesien mu-

kaisten kyselyjen avulla, ja 
aineisto analysoitiin käyttä-

mällä SPSS-ohjelmaa.  

Tutkimuksen mukaan potilai-

den ja heidän puolisoidensa 
käsityksiä sairaudesta voi 

ennustaan puolison psykolo-

gista hyvinvointia, ja aviolii-

ton laadulla voi olla vaikutus 

tässä yhteydessä. Potilaiden ja 

puolisoiden käsitykset sairau-
desta vaikuttivat epäsuorasti 

psykologisiin oireisiin.  
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Liite 2. Teemahaastattelun runko 

 

 Miten kuvailisit nykyistä elämääsi ja elämäntilannettasi? 

 

 Millaisia ajatuksia sinulla on hoitomuodosta? 

 

 Miten dialyysihoito vaikuttaa sinuun? 

 

 Miten olet sopeutunut tilanteeseen? 

 

 Onko dialyysi muokannut ajatuksiasi elämästä? 

 

 Millaisia vaikutuksia hoidolla on ollut suhteeseen sinun ja läheisesi välillä? 

 

 Millaiseksi koet oman elämänlaatusi? 

 

 Millaiseksi näet tai koet tulevaisuutesi? 

 

 Millaista tukea olet saanut hoidon aikana? 

 

 Millaista ohjausta olet saanut? 

 

 Millaisia toiveita sinulla on hoitohenkilökunnalle? 
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Liite 3. Saatekirje 

                     

 

Hyvä läheinen,  

 

Pyydämme Teitä osallistumaan opinnäytetyöhömme, jonka tarkoituksena on kartoittaa vatsa-

kalvodialyysipotilaan läheisen kokemaa elämänlaatua.  

 

Osallistumisenne tähän opinnäytetyöhön on täysin vapaaehtoista. Voitte milloin tahansa kieltäy-

tyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisenne syytä ilmoittamatta. Opinnäytetyölle on 

myönnetty lupa Munuais- ja maksaliitolta, joka toimii opinnäytetyön yhteistyötahona. Opinnäy-

tetyö toteutetaan haastattelemalla 4-6 vatsakalvodialyysipotilaan läheistä. Läheisen tulee olla 

täysi-ikäinen. Läheinen voi olla potilaan perheenjäsen tai ystävä, joka osallistuu vatsakalvo-

dialyysipotilaan elämään aktiivisesti. Haastattelu sisältää elämänlaatua selvittäviä kysymyksiä 

sekä kysymyksiä koskien läheisen saamasta tuesta hoitohenkilökunnalta.  

 

Opinnäytetyön valmistuttua aineisto hävitetään asianmukaisesti. Aineisto on ainoastaan opin-

näytetyön tekijöiden käytössä. Aineisto säilytetään salasanalta suojattuina tiedostoina, kirjalli-

nen aineisto lukitussa tilassa. Teiltä pyydetään kirjallinen suostumus opinnäytetyöhön osallis-

tumisesta. Opinnäytetyön tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, opinnäytetyön 

raportista ei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan. Opinnäytetyöt ovat luettavissa elektroni-

sessa Theseus – tietokannassa ja tutkimuksen tulokset tullaan esittelemään erilaisissa tapahtu-

missa ja työstä tehdään artikkeli.  

 

Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja opinnäytetyöstäni, vastaamme kysymyksiinne 

mielellämme.  

 

Opinnäytetyön tekijät 

Ida Koivunen ja Anni Lax  

Sairaanhoitajaopiskelija (AMK) Tampereen ammattikorkeakoulu 

(*Tekijöiden sähköposti- ja puhelinnumerot yhteydenottoa varten ovat poistettu tästä liiteversiosta yksityisyyden suojaamiseksi.) 
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Liite 4. Tietoinen suostumus 

    

 

Vatsakalvodialyysipotilaan läheisen kokema elämänlaatu 

 

 

Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa opinnäytetyöstä, jonka tarkoituk-

sena on kartoittaa vatsakalvodialyysipotilaan läheisen kokemaa elämänlaatua se-

kä mahdollisuuden esittää opinnäytetyöstä tekijälle kysymyksiä.  

 

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Minulla on 

oikeus kieltäytyä haastattelusta, milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän, 

että antamani tiedot tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. 

 

 

Paikka ja aika: 

______________________ ____. _____. _________ 

 

 

Suostun osallistumaan opinnäytetyöhön: Suostumuksen vastaanottaja:  

 

 

________________________________  _______________________ 

(Haastateltavan allekirjoitus)  (Haastattelijan allekirjoitus) 

 

________________________________ _______________________ 

(Nimenselvennys)  (Nimenselvennys) 
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Liite 5. Taulukko sisällönanalyysista  

ALALUOKKA 

 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Parempi kuin hemodialyysi 

Helppo hoitomuoto 

 

Positiivinen kuva dialyysista LÄHEINEN JA DIALYYSI 
 

 

LÄHEISEN ELÄMÄN-

LAATU JA SIIHEN 

VAIKUTTAVAT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huonompi kuin hemodialyysi 

Negatiivinen ajatus PD:stä 

Negatiiviset ajatukset laitteesta 

 

Negatiivinen kuva dialyysista 

Läheisellä paljon vastuuta 

Läheinen osallisena 

Läheinen potilaan voimavarana 

Läheisen roolin epäselvyys 

Läheisen roolin vähättely 

 

Läheisen rooli 

Avuntarve kotona 

Ei avuntarvetta 

Avun pyytäminen hankalaa 

 

Avuntarve 

Ensireaktio PD:stä 

Tilanteen hyväksymisprosessi 

Tärkeysjärjestyksen muutos 

Vaikea sopeutua ja hyväksyä 

Keinot asioiden käsittelyyn 

Eläminen päivä kerrallaan 

Elämä sairauden kanssa 

Paljon muutoksia lyhyessä ajassa 

Selviytymiskeinoja 

 

Sopeutuminen 

Muutoksen odottaminen 

Toive siirrännäisestä 

 

Ajatukset tulevaisuudesta 

Mahdollisuus olla kotona 

Hoito arjen ohella 

Mahdollisuus matkustaa 

Vointia parantava 

Elämän ylläpitäminen 

 

Hoitomuodon tarjoamat 

mahdollisuudet 

HOITOMUODON VAIKU-
TUKSET ARKEEN 

Sitovuus 

Säännöllisyys 

Aikataulutus 

Työllistävä ja vaativa hoitomuoto 

Aseptiikka rajoitteena 

 

Hoitomuodon tuomat rajoi-

tukset 

Menojen suunnitteleminen 

Läheisen työmäärän lisääntymi-

nen kotona 

Muutokset kotiympäristössä 

 

Konkreettiset muutokset 

arjessa 

Muutokset läheisen arjessa 

Sosiaalisen kanssakäymisen 

muutokset 

 

Muutokset arjessa 

Päivisin ei vaikutusta 

Ei tahtoa perehtyä 

Sairaus potilaan oma 

Ei muutoksia arjessa 

 

Ei muutoksia 

Oma aika voimavarana 

Tekeminen voimavarana 

Positiivinen asenne voimavarana 

Henkiset voimavarat 

Tarpeellinen olo 

Positiivinen kuva tulevaisuudesta 

Jaksaa henkisesti 

 

Voimavarat POSITIIVISESTI VAIKUT-
TAVAT TEKIJÄT 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Ei vaikutusta suhteeseen läheisen 

ja potilaan välillä 

Sosiaaliset suhteet voimavarana  

Hyvä suhde läheisen ja potilaan 

Sosiaaliset suhteet 
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välillä   

Halu hoitaa kotona 

Kunnioitus potilasta kohtaan 

Kiitollisuus elämästä 

 

Kunnioitus ja kiitollisuus 

Tunne-elämän muutokset 

Henkinen väsymys  

Stressi ja paine 

Ajatukset kuolemasta 

Pelko ja huoli tulevasta 

Huoli potilaasta ja hoidosta 

Kokemus heikentyneestä elämän-

laadusta 

 

Psyykkinen terveys  HEIKENTÄVÄT TEKIJÄT 

Huoli omasta terveydestä ja 

jaksamisesta 

Unen häiriintyminen ja sen 

aiheuttama väsymys 

Muut huolissaan jaksamisesta 

 

Fyysinen terveys  

Potilaassa tapahtuvat muutokset 

ja niiden hyväksyminen 

Potilas kuormittavana tekijänä 

Välien kiristyminen 

Totuuden peittely 

 

Potilas kuormittava tekijä 

Eriävä näkemys hoidontarpeesta 

Komplikaation tuoma huoli ja 

tietämättömyys komplikaatioista 

Trauma 

Komplikaatiot 

Tuki kotisairaanhoidosta 

Tuki PD-hoitajalta 

Tuki sairaalasta 

Tuttu hoitohenkilökunta 

Ei saanut tarvitsemaansa tukea 

Ajatuksia järjestötoiminnasta 

tukena 

Tukea vain läheisiltä 

 

Tuen saaminen LÄHEISEN KOKEMUKSET 

TUESTA 
LÄHEISEN SAAMA 

TUKI 
 

Positiiviset kokemukset hoito-

henkilökunnasta 

Negatiiviset kokemukset hoito-

henkilökunnasta 

 

Kokemukset hoitohenkilö-

kunnasta 

Läheisen huomioiminen kotiut-

tamisessa 

Läheiselle enemmän arvostusta 

Toive ajantasaisesta tiedosta 

 

Läheisen huomioiminen TOIVEITA  

HOITOHENKILÖ-
KUNNALLE 

 

LÄHEISEN TOIVEITA 

Läheinen dialyysin opettajana 

Kehittämiskohteita 

 

Opettamisvastuu 

Tiedonsaanti hoitomuodosta  

Liikaa tietoa kerralla 

 

Tiedonsaanti 

Toive vertaistuesta 

Toive kahdenkeskisestä keskus-

telusta ja mahdollisuus ottaa 

yhteyttä 

Toive yhteisestä kuntoutuksesta 

 

Läheisen toiveet tuesta TOIVEITA TUENSAANTIIN 

 


