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1 Johdanto 

 

Omaishoitajuudella on tärkeä merkitys yhteiskunnassamme. Omaishoiva koskettaa mo-

nia ihmisiä omassa tai läheisen arjessa. Omaishoidon tarve kasvaa lähivuosina voimak-

kaasti väestön ikääntymisen takia, siksi ymmärrystä omaishoitajan ja omaishoitajuuden 

arjesta tarvitaan erityisesti juuri nyt. Hoiva, -vanhus- ja sosiaalipolitiikka ja niiden toteut-

taminen ohjaavat hoivaa takaisin koteihin ja läheisten välisiin suhteisiin. Arviolta noin 

miljoona suomalaista hoitaa tai auttaa tällä hetkellä omaistaan tai läheistään, jolla on 

heikentynyt toimintakyky, vamma tai sairaus. Omaishoitotilanteita arvioidaan olevan 

Suomessa yhteensä noin 350 000, ja näistä vain hieman yli 10 % (45 300) kuuluu laki-

sääteisen omaishoidon tuen piiriin (Omaishoitajaliitto 2018). 

 

Suurin osa omaishoitajista hoitaa omaistaan ilman minkäänlaista yhteiskunnan tukea. 

Aihealueella on yhteiskunnallinen, taloudellinen merkitys, sillä omaishoidolla vähenne-

tään kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa kallista pitkäaikaisen laitoshoidon tai asumis-

palvelun tarvetta (Kehusmaa 2014.) Tästä syystä omaishoitajien ylikuormittuminen näh-

dään omaishoidon yhtenä uhkana. Huolena on, että omaishoitajien osaamisesta, jaksa-

misesta ja sosiaalisista verkostoista ei huolehdita riittävästi. Omaishoitajan uupumisella 

on merkittävä vaikutus myös omaishoidon -ja hoivan laatuun. Uupuneella omaishoitajalla 

on myös itsellään suurentunut riski joutua laitoshoitoon.  

 

Omaishoitajan tukea ja tehtävässä jaksamista on lisättävä entistä yksilö -ja asiakasläh-

töisemmäksi. Estämällä omaishoitajia uupumasta ja huolehtimalla heidän jaksamises-

taan mahdollistetaan omaishoidon toteutuminen turvallisena ja omaishoidettavan tarpei-

den mukaisena. Erilaisten, heterogeenisten omaishoitoperheiden hyvin erilaiset tarpeet 

vaativat myös uusia erilaisia innovatiivisia ratkaisuja. Omaishoitajalla voi olla suuri kyn-

nys irtautua omaisen hoitamisesta, myös välimatkat omaishoitajille suunnattuihin toimin-

toihin voivat olla pitkät. Omaishoitaja voi kokea jäävänsä erakoiksi omaan kotiinsa ja 

kaipaavansa keskusteluapua ja vertaistukea.  
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Näin ei kuitenkaan pitäisi olla. Meillä on käytettävissä etäteknologiaa, jonka avulla voi-

daan tukea omaishoitajia ja luoda kipeästi tarvittu yhteydenpidon kanava ulkomaailmaan 

sekä muihin samassa tilanteessa oleviin ihmisiin. Teknologia on kehittynyt nopeasti ja 

erilaisten teknisten sovellusten ja etäteknologian käyttö on lisääntynyt viime vuosina so-

siaali- ja terveydenhuollossa. Teknologian ja etäpalvelun etuna on, että sillä voi saavut-

taa suuria ihmismääriä, etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmissä, joita olisi 

muuten vaikea tavoittaa esimerkiksi kaukaisen asuinpaikan tai syrjäytymisvaaran vuoksi. 

Etäteknologian avulla voidaan tarjota myös jatkuvaa tukea ja yksilöllisempää informaa-

tiota. Lisäksi etäteknologia mahdollistaa sosiaalisen tuen, joka ei rajoitu yksistään orga-

nisaation sisäiseen toimintaan.  

 

Tämä opinnäytetyö kohdistuu Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeeseen ja omaishoitajan etä-

tukimallin kehittämiseen. Hanketta toteutetaan vuosien 2016 – 2018 aikana. Hanke kuu-

luu Suomen hallituksen I&O kärkihankkeen alla toteutettaviin alueellisiin kehityshankkei-

siin. I&O -hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen iäkkäiden ihmisten yhtenäinen 

asiakasohjauksen ja neuvonnan toimintamalli, jolla tuetaan ikäihmisten kotona asumista, 

arjessa selviytymistä ja kuntoutumista. Alueellisissa hankkeissa luodaan valtakunnallisia 

koti -ja omaishoidonmalleja.  

 

Tämä opinnäytetyön tutkimuksellinen osio on tehty osana omaishoitajan etätuen kokei-

lua, jossa omaishoitajuutta lähestytään arjen tukemisen näkökulmasta. Kokeilu toteutet-

tiin ajalla 1.10.2017 – 31.3.2018 ja siihen osallistui 15 omaishoitajaa. Tavoitteena oli 

saada erilaisia omaishoitoperheitä mukaan mallin rakentamiseen ja testaamiseen. Tar-

koituksena oli tukea erityisesti taajama-alueen ulkopuolella asuvia omaishoitajia, joilla oli 

pitkä matka järjestettyyn toimintaan. Omaishoitoperheet valittiin kokeiluun vapaaehtoi-

suuden perusteella. Kokeilussa selvitettiin omaishoitajan kokemaa hyötyä etätuesta ja 

sen vaikutusta omaishoitajan kokemaan jaksamiseen. Lisäksi selvitettiin omaishoitajan 

kokemaa vaikutusmahdollisuutta etätukipalvelun sisältöön. Aineisto on kerätty kokeiluun 

valituista mittareista, omaishoitajille tehdyistä alku -ja loppuhaastatteluista sekä ryhmä-

arvioinnista ja omaishoitajien pitämistä päiväkirjoista kokeilun ajalta.  
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2 Omaishoito     

 

Hoivaan usein liitetään vahvat tunteet kuin myös kuoleman kysymykset. Hoiva ymmär-

retään huolehtimisena tai huolenpitona toisista ihmisistä, sosiaalisena huoltona ja autta-

misena, myös lääketieteellisenä hoitona. Hoiva mielletään myös sukupuolikysymykseksi 

ja vahvasti naisen työksi. Omsorg ja care hoivakäsitteet ymmärretään yhteiskunnallisena 

toimintana, ne myös tekevät näkyväksi myös naisten tekemän palkattoman huolenpito-

työn. Suomalaiset naiset hoivaavat ja hoitavat läheisiään henkilökohtaisesti ja julkisella 

toimialueella sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaisina. Myös miehet hoivaavat ja 

omaishoivaavat sairaita puolisojaan. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös miehiin 

läheisten hoivaajina. Lasten velvollisuus huolehtia vanhemmistaan poistui Suomessa 

laista 1970-luvulla ja vuonna 1977 aviopuolisoiden välinen huoltovelvollisuus. Useissa 

Euroopan maissa yhteiskunnan järjestelmä huolehtii omaishoitajalle tai hoidettavalle 

maksettavasta rahallisesta avustuksesta. Suomessa omaishoidon tuki on verrattuna 

muihin Euroopan maihin keskiarvoa alhaisempi. Suomessa omaishoidon tuen maksami-

seen ei sovelleta tulo -ja omaisuusrajoja (Tikkanen 2016: 24 – 25). 

 

Suomessa omaishoidolla tarkoitetaan virallista, toimeksiantosuhteista omaishoitoa sekä 

epävirallista perheenjäseniltä ja muilta läheisiltä saatua tukea, hoivaa tai huolenpitoa. Se 

voi olla vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä 

kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajalla tar-

koitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan 

kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työ-

sopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huolta-

jaan. Omaishoidon tuki on hoidettavan henkilön sosiaalipalvelu ja sen järjestämisetä 

vastaa kunta. Omaishoidon tuki muodostuu palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle 

maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palve-

luista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014: 17). 

  

Omaishoitajana voi toimia oma puoliso, lapsi, vanhempi, muu sukulainen, ystävä tai naa-

puri, joka antaa joko virallista tai epävirallista apua, hoivaa tai muuta huolenpitoa. 

(Omaishoitajaliitto 2018.) Hoitosuhteen tai avustamisen kesto voi vaihdella lyhyestä hoi-

tojaksosta hyvinkin pitkiin aikoihin ja joskus se voi kesää jopa ihmisen koko eliniän ajan 

(Shemeikka, Buchert, Pitkänen, Pehkonen-Elmi & Kettunen 2017). 
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Omaishoitajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Omaishoitajissa on omaishoitosopi-

muksen tehneitä ja sitä ilman toimivia, eläköityneitä, työssä käyviä, etäomaishoitajia, 

opiskelijoita ja työttömiä sekä iäkkäitä, keski-ikäisiä ja nuoria henkilöitä. Etäomaishoivan 

osalta haasteena voi olla se, että hoivan tarvitsija ja -antaja asuvat eri paikkakunnilla ja 

välimatkat voivat olla pitkät. Ikääntyneiden puolisohoivassa on erityisenä haasteena se, 

että molempien puolisoiden terveydentila ja toimintakyky voivat heiketä nopeasti. Hoivaa 

tarvitsevan puolison hoivan tarve lisääntyy samalla, kun hoivan antajan oma toiminta-

kyky heikkenee ja osallisuus kodin ulkopuoliseen toimintaan vähenee tai loppuu koko-

naan (Shemeikka ym. 2017).  

 

2.1. Yksilölliset tekijät 

 

Omaishoitajaksi ryhtymisen taustalla ovat usein velvollisuuden tunne ja emotionaalinen 

sitoutuminen hoidettavaan sekä omaishoitajan pyrkimys tarjota hoidettavalleen parasta 

mahdollista hoitoa. Kotihoidon koetaan tuovan omaishoitoperheelle sosiaalista ja kult-

tuurista sekä taloudellista jatkuvuutta. Joskus omaishoidon koetaan olevan ainoa vaih-

toehto tarkoituksenmukaisten palvelujen puuttuessa. Omaishoidon tukeminen sekä 

omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa hyvinvoinnin varmistaminen on kansantaloudel-

linen etu. Omaishoidon taloudellinen merkitys kunnissa on suuri ja sillä saavutetaan kes-

kimäärin 20 000 euron vuosittaiset säästöt hoidettavaa kohti. Suomessa vuonna 2016 

oli arviolta 60 000 omaishoitajaa, ja tavoitteena oli saada 5–6 prosenttia yli 75-vuotiaista 

omaishoidontuen piiriin (Shemeikka ym. 2017). 

 

Omaishoitotilanteet ovat aina yksilöllisiä ja omaishoitajuus voi kehittyä vähitellen tai tulla 

äkillisenä. Tyypillisintä on puolison tai vanhemman toimintakyvyn huononeminen ikään-

tyessä, jolloin hän tarvitsee toisen apua arjessa selviytymiseensä. Akuutti omaishoitoti-

lanne syntyvät esimerkiksi perheenjäsenen vammautumisen tai äkillisen vakavan sai-

rauden seurauksena. Omaishoitajuus voi olla lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia 

kestävä elämänvaihe. Omaisten antaman avun monimuotoisuus ja henkilökohtaisuus 

tekevät avun sisällön määrittämisen ongelmalliseksi, esimerkiksi silloin, kun puolisoiden 

normaali arkielämä muuttuu omaishoidoksi. Arjessa moni vähitellen siirtyy hoitosuhtee-

seen ja huolehtimaan läheisestään tämän terveydentilan heikentyessä. Samalla myös 

parisuhde muuttuu, kun toisesta tulee hoidettava. Omaishoitaja huomioi hoidettavaa 

puolisoaan asettaen heidän tarpeensa omiensa edelle, jolloin omaishoitajan kuormittu-

neisuusriski kasvaa (Tikkanen 2016). 
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Omaishoitajat usein kuvaavat arkeaan raskaaksi ja yksinäiseksi, vaikka hoidon inhimilli-

syys ja henkilökohtaisuus koetaankin tärkeiksi. Lyhyetkin tauot antavat voimaa selvitä 

ympärivuorokautisesta hoitovastuusta. Omaishoivaajat kokevat tarvitsevansa myös 

omaa tilaa, jossa heidän ei tarvitse huomioida puolisoaan. Ne voivat olla lyhyitä arjen 

pieniä hetkiä ja arjesta etäälle vieviä irtiottoja. Läheiset ja ystävät, sekä muiden sosiaa-

listen suhteiden ylläpitäminen on myös monelle merkittävää. Joku saa iloa lapsenlap-

sista ja heidän käynneistään, toinen taas iloitsee hyvistä naapureista tai juttuseurasta 

kirjastossa ollessa. Omat harrastukset, kuten lukeminen, käsityöt, puutarhanhoito, lii-

kunta, tv:n katselu, antavat myös pienen tauon arjesta (Sointu 2016: 174, 223).  

 

Omassa kodissa eläminen on inhimillisempää ja omainen tai läheinen henkilö hoitajana 

koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Tuttu ympäristö myös edistää omaishoitajan ja omaishoi-

dettavan hyvinvointia ja tukee toimintakyvyn säilymistä. Toisaalta riski omaishoitoperhei-

den eristymisestä kasvaa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on tunnistettu useita omais-

hoitajaan ja omaishoidettavaan liittyviä yksilöllisiä tekijöitä, joilla on vaikutuksia omais-

hoitajan tehtävässä jaksamiseen ja toimintamahdollisuuksien kapenemiseen. Omaishoi-

tajan kuormittuneisuutta lisäävät merkittävästi omaishoidettavan toimintakyvyn heikke-

neminen ja hänen selviytymisensä päivittäisistä perustoiminnoista ja muissa arkitoimi-

noissa, kuten omien asioidensa hoitamisessa (Brodaty ym. 2014, Garre-Olmo ym. 2016, 

Svensboe ym. 2016).  

 

Omaisten ja läheisten antama huolenpito on usein hyvin sitovaa ja hoidollisesti vaativaa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että omaishoito koetaan sisällöllisesti palkitsevana, mutta 

samalla erittäin raskaana. Omaishoidon fyysinen sekä psyykkinen vaativuus lisäävät 

omaishoitajan itsensä sairastumisen riskiä. Psyykkisistä sairauksista tyypillisimpiä ovat 

erilaiset ahdistushäiriöt, masennus ja muistiongelmat. Fyysistä sairauksista tyypillisimpiä 

ovat arjen toimintaa ja hoitotilanteita haittaavat tuki -ja liikuntaelinsairaudet. Omaishoita-

jan fyysiset ja psyykkiset muutokset ja sairaudet lisäävät omaishoitajan huolta itsestään 

ja hoidettavastaan, jolloin pitkäaikainen stressi sekä uniongelmat yleistyvät (Drutye ym. 

2014, Gibbons ym. 2014, Bayen ym. 2015, Slaunwhite ym. 2017). 
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Tutkimukset ovat osoittaneet myös sen, että intensiivinen hoitaminen kapeuttaa omais-

hoitajan sosiaalista elämää (Unson ym. 2016.) Omaishoitajat hoidettavan hoitotilan-

teesta johtuen sopeuttavat osallisuuttaan kodin ulkopuolella tapahtuvaan yhteisölliseen 

toimintaan (Bayen ym. 2016), kuten harrastustoimintaan (Choen ym. 2015). Osa omais-

hoitajista kokee olevansa täysin eristäytyneitä muusta sosiaalisesta elämästä (Sanders 

2016) ja menettäneensä oman henkilökohtaisen elämänsä (Unson ym. 2016).  

 

2.2. Omaishoidon toimijakenttä  

 

Omaishoito koskettaa yleensä koko perhettä, jota tuetaan perheenä ja yksilöinä. Omais-

hoitajan ja hänen hoidettavansa tukena ja yhteistyökumppaneina toimivat usein useat 

eri tahot. Nämä tahot voidaan erotella läheisverkostoiksi, viranomaisverkostoiksi ja yksi-

tyisen sekä kolmannen sektorin toimijaverkostoiksi. Läheisverkostoon katsotaan kuulu-

viksi omaiset, läheiset ja ystävät. Viranomaisverkoston muodostavat kunnan eri toi-

mialat, kuten Kela, muut valtion viranomaiset ja seurakunnat. Kolmannen sektorin toimi-

jat eli järjestöt ja yhdistykset sekä yksityisen sektorin palveluntuottajat järjestävät ja tuot-

tavat erilaisia tukipalveluja (STM: 2014, 27).  

 

Järjestöt ja yhdistykset toimivat usein asiantuntijoina, vertaistuen järjestäjinä myös ke-

hittäjinä ja edunvalvojina. Erityisesti vertaistoiminta ja sosiaalinen tuki ovat eri järjestöjen 

organisoima tukimuoto. Kullakin toimijalla on oma roolinsa ja tehtävänsä. Osa omaishoi-

dosta ja läheisavusta toteutetaan hoitoyhteistyössä, jolloin yhden henkilön hoitamisesta 

huolehtivat useat toimijat, kuten omaiset tai muut läheiset henkilöt, ammattilaiset ja/tai 

vapaaehtoiset. Kunnan tehtävänä on järjestää omaishoitajille ja hoidettaville lakisäätei-

set palvelut ja maksaa omaishoitajalle hoitopalkkion. Kelan vastaa vammaisetuuksien 

maksamisesta hoidettavalle ja järjestää omaishoidettaville ja -hoitajille kuntoutusta. Ke-

lan järjestämän kuntoutuksen tehtävänä on tukea ja lisätä omaishoitajan toimintakykyä 

ja elämänlaatua. Lisäksi kotona asumista tukevat esteettömät asuinmahdollisuudet ja 

teknologian hyödyntäminen parantavat merkittävästi omaishoidon edellytyksiä. Myös oi-

kea-aikaisella yksilöllisellä tuella parannetaan omaishoidon onnistumista (STM: 2014, 

27).  
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Elli Aaltonen (2005) selvitti eri maiden eroja hoidon ja hoivan toteuttamisessa sekä toi-

mijakentästä. Suomi ja Ranska edustavat niin sanottua uusfamilistista mallia. Tässä mal-

lissa korostuu vanhempien valinnanvapaus, jota tuetaan verohelpotuksin. Pienten lasten 

osalta maksettava tuen suuruus mahdollistaa yleisen valinnanvapauden, jolloin van-

hempi voi jäädä kotiin huolehtimaan hoidettavastaan ja palata myöhemmin työelämään. 

Ranskassa on hoivavapaita vammaisten lasten vanhemmille (Parental Presence Leave) 

ja aikuisten omaishoitoon malleja. Näissä malleissa vapaan kesto on lyhyempi ja rahal-

linen korvaus pienempi kuin vammaisten lasten vanhempien kohdalla (Family Solidarity 

Leave, Carer’s Leave) (Shemeikka ym. 2017: 73.) Vanhusten ja vammaisten hoidossa 

omaishoidon tuen taso sekä Suomessa että Ranskassa on alhainen ja kuntien maksa-

mat korvaukset vaihtelevat. Tästä syystä yleinen valinnanvapaus ja aito vaihtoehto hoi-

tajuuden ja kotiin jäämiselle eivät toteudu (Aaltonen 2005: 433). 

 

Iso-Britannia ja Alankomaat edustavat niin sanottua kolmannen tien mallia. Isossa-Bri-

tanniassa ei ole erillistä hoivavapaata, vaan omaiset järjestävät vapaata joustavien työ-

aikojen (flexible working) sekä äkillisissä tilanteissa otettavien vapaiden (time off in emer-

gencies) avulla (Shemeikka ym. 2017: 71.) Britanniassa ja Alankomaissa lähtökohtana 

on tukea ja kannustaa ihmisiä työhön kodin ulkopuolelle, mutta osa-aikaisina työnteki-

jöinä. Tässä kolmannen tien mallissa yhdistyvät sekä hoiva, hoito ja työ. Siinä mahdol-

listetaan osa-aikatyön tai kokoaikatyön yhdistäminen hoitoon siten, että ihmiset voivat 

vapaa-aikanaan jakaa hoivatyön kotona keskenään. Työn ja hoivan yhdistämisellä on 

tarkoitus pitää palvelujen julkinen tarjonta matalana ja korvata se omaishoidolla. Tästä 

seuraa omaishoidon aliarvostus -ja palkkaus, vaikka sitä kunnan palvelujen järjestelmä-

tasolta tuetaan. Huomioitavaa on lisäksi hoivatyön aliarvostus, joka näkyy juuri näissä 

maissa kansainvälisen rekrytoinnin lisääntymisenä. Hoitajina toimivat yleensä köyhem-

mistä maista tuleva ja usein myös kouluttamaton sekä alipalkattu naistyöntekijä (Aalto-

nen 2005: 433).  

 

Hollannissa on käytössä useita vaihtoehtoja omaishoidon ja työelämän välisen toimin-

nan parantamiseksi ja omaishoidon mahdollistamiseksi myös niille, jotka ovat työelä-

mässä. Näistä vaihtoehdoista käytetään nimitystä katastrofi vapaat, kymmenen päivän 

hoito vapaat, terminaalihoidon vapaat, työn keskeytys omaishoitoa varten, säästetyt va-

paat ja pitkäaikaishoidon vapaat. Katastrofi vapaata saa erityistilanteissa, jotka vaativat 

työntekijän välitöntä hoidollista toimintaa muutamasta tunnista muutamaan päivään.  
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Enintään kymmenen päivän hoitovapaa annetaan sairaan lapsen, puolison tai vanhem-

man hoitamiseksi tilanteessa, jossa muu hoitovaihtoehto ei tule kysymykseen. Työnan-

taja maksaa 70 prosenttia palkasta ja vähintään minimipalkan, johon se saa vakuutuk-

sesta täyden korvauksen. Terminaalihoidon vapaa sovitaan yksilökohtaisesti, se on vä-

hintään kolmasosa työajasta vähintään kuukauden ajan ja enintään kuuden kuukauden 

ajan. Tällaisen vapaan korvaa suoraan työntekijälle julkinen vakuutusjärjestelmä (Aalto-

nen 2005: 433).  

 

Belgiassa työssäkäyvälle omaishoitajalle voidaan myöntää kokoaikaista tai osa-aikaista 

hoivavapaata. Vaihtoehtoisesti omaishoitajan työaikaa voidaan vähentää viidenneksellä. 

Kriteereinä työajan vähentämiselle on, että omaishoidettavalla on kuolemaan johtava 

sairaus tai vaikea sairaus tai lapsi vammainen (time credit leave). Näissä tapauksissa 

omaisen hoivavapaa voi kestää enintään kolme vuotta. Vammaisen lapsen hoivava-

paata voi saada enintään neljä vuotta vammaisen lapsen hoitamiseen. Hoivavapaan ai-

kainen maksu vaihtelee omaisen iän, siviilisäädyn ja työmarkkina-aseman mukaan. 

Enimmäismäärä hoivavapaalle on työssäkäyvillä viisi vuotta (Shemeikka ym. 2017: 70). 

 

2.3. Palvelujärjestelmä   

 

Suomen väestö ikääntyy merkittävästi lähivuosikymmeninä, minkä on ennakoitu lisää-

vän merkittävästi sosiaali -ja terveyspalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Yhtenä keskei-

senä keinona hillitä kustannusten nousua on lisätä omaishoitona järjestettyä hoiva -ja 

hoitopalvelua. Tämä tarkoittaa sitä, että omaishoidolla korvataan osa virallisen palvelu-

järjestelmän avulla tuotettavista sosiaali -ja terveydenhuollon palveluista. Omaishoitotyö 

nähdään kuormittavana hoitotyönä, jota usein toteutetaan hoidettavan omasta kodistaan 

käsin. Siksi omaishoidon tukemisella sekä omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa hy-

vinvoinnin varmistamisella on myös kansantaloudellinen etu. Omaishoitoa tukemalla voi-

daan mahdollistaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden kotona asuminen ja hei-

dän omaishoitajiensa jaksaminen. Omaishoidon lisääminen edellyttää kuitenkin sitä, että 

omaishoitajien osaamisesta, jaksamisesta ja sosiaalisista verkostoista kyetään huoleh-

timaan nykyistä paremmin ja heille järjestetään nykyistä enemmän ennaltaehkäisevää ja 

kuntouttavaa toimintaa (Shemeikka ym. 2017: 7). 
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Omaishoitolailla säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää omaishoitajan hoitotehtä-

vää tukevia palveluja (2005/937). Lailla pyritään huolehtimaan siitä, että omaishoitaja 

saa tukea, ohjausta, koulutusta ja valmennusta tehtäväänsä. Lailla säädetään myös kun-

nan velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta. 

Valmennuksen tavoitteena on tukea omaishoitajuutta sekä kehittää omaishoitajaksi ryh-

tyvän henkilön valmiuksia omaishoitajana toimimisessa. Lailla säädetään myös velvolli-

suus laatia hoito -ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään omaishoitajalle maksettava 

hoitopalkkio, hoidon määrä ja sisältö sekä vapaat. Lisäksi siinä määritellään tarvittavat 

palvelut tukemaan omaishoitoa sekä arvioidaan omaishoitajan tarve sosiaalihuollon pal-

veluihin. Hoito -ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan 

kanssa ja se suunnitelma sisällytetään omaishoitosopimukseen liitteeksi.  

[https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/] 

 

2.4. Tukipalvelut  

 

Eri toimijoiden saumaton yhteistyö turvaa omaishoitajalle ja hoidettavalle avun myös äkil-

lisissä ja yllättävissä tilanteissa. Yksilöllisesti räätälöidyin palveluin tuettu omaishoito 

edistää hoidettavien ja omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia, vähentää omaishoitajan 

kuormittumista sekä vähentää tarvetta kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon. Oikea-ai-

kainen ja joustava tuki, joka toteutetaan omaishoidon toimijoiden yhteistyötä tehosta-

malla ja järjestöjen sekä seurakuntien osaamista hyödyntämällä, tukee omaishoidon on-

nistumista. Toimijoiden saumaton yhteistyö turvaa omaishoitajalle ja hoidettavalle avun 

myös äkillisissä ja yllättävissä tilanteissa. Kaikkien yhteiskunnan sektorien tuki, esteet-

tömät ja kotona asumista tukevat asuin- ja elinympäristöt sekä teknologian hyödyntämi-

nen parantavat omaishoidon edellytyksiä (Aaltonen 2005: 436 – 437).  

 

Omaishoidon tukikokonaisuus muodostuvat hoidettavalle annettavista tarvittavista pal-

veluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista 

palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten va-

raamiensa määrärahojen rajoissa. Muita palveluja ovat kotiin saatavat palvelut, lyhytai-

kaishoidon ja vapaan järjestäminen, päivätoiminta, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin 

muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja suovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata. Talou-

dellinen tuki turvaa toimeentuloa ja korvaa sairaudesta tai vammasta johtuvia kustan-

nuksia. Omaishoitajat tarvitsevat myös henkistä tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä 

neuvontaa ja tietoa omaishoitotilanteeseen liittyvissä asioissa (Omaishoitajaliitto ry 

2018).  
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3 Toimintamahdollisuudet omaishoitajuudessa     

 

3.1 Keskeisimmät toimintamahdollisuudet  

 

Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat omaishoito, toimintamahdollisuus ja osallisuus. 

Tässä opinnäyteyössä keskeiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi on valittu filosofi, 

Martha C. Nussbaumin toimintamahdollisuusteoria (2011). Nussbaumin määritelmää ih-

misen toimintamahdollisuuksista sopii tähän opinnäytetyöhön sen merkityksellisyyden 

vuoksi. Teoria sopii erityisen hyvin siihen, kun arvioidaan etätuen hyötyä omaishoitajien 

kokemaan jaksamiseen ja kykyyn selviytyä päivittäisistä toiminnoista.   

 

Toisena keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä on Jyrki Jyrkämän (2014) sosiaalige-

rontologinen käsitys toimijuudesta, jossa ihmisen toimijuutta lähestytään kolmesta toi-

siinsa linkittyvistä näkökulmista. Näitä ovat 1) elämänhistorian 2) paikantumisen, kuten 

ihmisen etnisestä ja kulttuurisesta taustasta siten, että ihminen elää tietyssä ympäris-

tössä tiettyä aikaa ja 3) kulloisesta tilanteesta mitä ihminen siinä kykenee, osaa ja ha-

luaa. Jyrkämän mukaan toimijuus on kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia käyttää toimintaky-

kyään arkielämässään, tehdä sitä koskevia ratkaisuja ja valintoja elää toimintakyvyn hei-

ketessäkin tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaista elämää (Jyrkämä: 2014,123.) Jyr-

kämä tarkastelee toimijuutta keskenään vuorovaikutussuhteessa olevien ulottuvuuksien 

eli modaliteettien avulla. Toimintakyky on kykyä elää ihmisarvoista elämää, jossa ihmi-

sen voimavarat vahvistavat toimintakykyä ja kuormittavat tilanteet heikentävät sitä. 

Tässä toimijuus nähdään osaamisen, kykenemisen, haluamisen, täytymisen, voimisen 

ja tuntemisen ulottuvuuksien näkökulmista (Jyrkämä: 2008,194.) Jyrkämän näkökulma 

toimijuudesta sopii hyvin siihen, kun tarkastellaan omaishoitajan osallisuutta, toimintaky-

kyä ja halua liittyä toisiin ihmisiin, kuten vertaistoiminnan kautta samassa tilanteessa ole-

viin toisiin omaishoitajiin.  

 

Martha Nussbaumin toimintamahdollisuusteoriaan (2011) ytimenä on osallisuuden kä-

site. Nussbaum nimittää teoriaansa ”capabilities approach”, joka suomennettuna tarkoit-

taa lähimpänä käsitettä toimintakyky. Toinen käsite, jota Nussbaum käyttää on ”functio-

ning”, joka tarkoittaa toiminnon, toiminnan, olemisen ja elämisen yhdistelmää. Nuss-

baumin ihmiskuva perustuu aristoteeliseen kukoistamisen (eudaimonia) käsitteeseen 

(Aristoteles 1981), minkä mukaan ihminen voi olla onnellinen eli kukoistaa, kun hänen 

elämänsä on laaja-alaisesti tasapainoista.  
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Nussbaumin mukaan keskeisimmät toimintamahdollisuudet ovat niitä, jotka ihminen vält-

tämättä tarvitsee elääkseen laadukasta ja elämisen arvoista elämää. Elämisen arvoinen 

elämä perustuu käsitykseen ihmisarvosta ja arvokkuudesta koko elämänkulun ajan.  

 

Nussbaum on havainnollistanut toimintavalmiusajattelun ja resurssilähtöisen ajattelun 

eroa listaamalla kymmenen toimintakykyä. Nussbaumin toimintavalmiuksien teoriaan 

mukaan ihmisellä tulee olla mahdollisuus elää normaalipituinen elämä, pysyä terveenä, 

liikkua vapaasti paikasta toiseen, elää yhteydessä toisiin ihmisiin aidossa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, kunnioittaa itseään, tehdä itsenäisiä valintoja ja osallistua työelä-

mään tasa-arvoisesti omista inhimillisistä lähtökohdistaan käsin. Nussbaum korostaa, 

että ihmiskuvamme ja sen myötä käsityksemme ihmiselle hyvistä asioista on ajassa ja 

paikassa muuttuva, johon vaikuttavat ihmisen kulttuuriset taustat ja elämänkaaren eri 

vaiheet. Nussbaum korostaa myös vapautta ja toimijuutta tarpeiden sijaan (Pirhonen 

2013).  

 

Jonathan Wolff ja Avner de-Shalit ovat tutkineet Nussbaumin toimintamahdollisuuksien 

listauksen hyödynnettävyyttä tarkasteltaessa huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Tässä 

tarkastelussa arvioitiin mitkä toimintamahdollisuudet ja huono-osaisuuden muodot ovat 

yleisesti merkittävimpiä ihmisille. Wolf ja de-Shalit nostivat esiin hedelmällisen toiminta-

mahdollisuuden käsitteet (certile functioning) ja korrosiivisen olosuhteen (corrosive di-

sadvantage) käsitteet (Wolff & De-Shalit 2010: 110 – 115.) Manfred Max-Neef (1991: 30 

– 33) listaa inhimillisen kehityksen mallissa yhdeksän tarvetta. Nämä tarpeet ilmenevät 

olemisen, omistamisen, tekemisen, oikeudenmukaisuuden ja vuorovaikutuksen osa-alu-

eilla ja ovat toisistaan riippuvaisia. John Rawlsin (1988) oikeudenmukaisuusteoria puo-

lestaan keskittyy yksilöiden välisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseen. 

John Rawlsin mukaan ensisijaisesti jaetaan sellaista sosiaalista hyvää, jota jokainen ih-

minen haluaa huolimatta siitä, millaisia yksilöllisiä haluja hänellä on. Rawlsin teorian kes-

keisin arvo on yksilönvapaus, jolloin kaikki yritykset ohjata ulkoa päin yksilön elämän-

päämääriä ovat tuomittavia. 
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Toimintamahdollisuudet muodostuvat ihmisen ominaisuuksien, elämänhistorian, sosiaa-

lisen toimintaympäristön kulttuurin, poliittisen ja taloudellisen ympäristön vuorovaikutuk-

sessa. Nusbaumin mukaan myös yhteiskunta ja toimintaympäristö ehdollistavat ja mah-

dollistavat ihmisen toimintaa. Yhteiskunta vaikuttaa ja rajoittaa tai tukee ihmisen toimin-

tamahdollisuuksia, kuten poliittisella päätöksenteolla. Yhteiskunnan tehtävä ei ole päät-

tää ihmisten valinnoista. Ihmisellä on oikeus olla valitsematta, mutta yhteiskunnalla ei 

ole oikeutta olla varmistamatta valintaan vaadittavien kykyjen toteutumista jokaiselle. 

(Nussbaum 2011: 18, 31 – 32).  

 

Toimijuus ja osallisuus sekä sen tarkastelu ovat yhtenä lähtökohtana myös vanhuspoli-

tiikassa. Vanhuspolitiikan peruslinjana on ikääntyvien asuminen kotona niin pitkään kuin 

mahdollista, jolloin sen onnistuminen on sidoksissa ikääntyneiden toimintakykyyn. Koti 

merkitsee ihmisille usein kokemuksia ja muistoja elämänkulun eri vaiheista. Ihmisen 

ikääntyessä koti ja siellä pärjäämisen merkitys korostuu entisestään. Samoin korostuvat 

sosiaalisten verkostojen merkitys, osallisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden hyödyn-

täminen. Jotta ihmisen osallisuuden kokemus voi toteutua, se edellyttää halua olla osal-

lisensa jossakin tai johonkin sekä myös kykyä toimia osallisuuden toteutumiseksi. Lisäksi 

se edellyttää kykyä keinojen käyttöön ottamiseen ja mahdollisuuden keinojen käyttämi-

seen (Pirhonen 2017: 24 – 25.) Omaishoitaja tarvitsee mahdollisuuksia olla osallisena 

jossain, sekä hän tarvitsee kognitiivisia ja sosiaalisia kykyjä olla osallisena jossakin. To-

teutuakseen se edellyttää erilaisia tiloja, paikkoja ja foorumeita, joissa omaishoitaja voi 

osallisuutta ja toimijuutta aidosti toteuttaa. Toimijuuden ja osallisuuden kokemusta mah-

dollistaa tai rajoittaa myös se millaisena ihminen itse oman toimijuutensa kokee (Jyr-

kämä 2007: 196 – 197.) Nämä ovat tärkeitä omaishoitajan ja ikääntyneen toimijuutta 

ylläpitäviä osa-alueita, joka tukee myös omaishoidon toteutumista.  

 

Toimijuudella on merkitystä myös siihen, miten ihminen kokee selviytyvänsä hänelle it-

selleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista, työstä, 

opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista. Ihmisen toi-

mijuus riippuu myös ympäristön myönteisistä tai kielteisistä vaikutuksista. Asuin -ja 

elinympäristöön liittyvillä tekijöillä, muiden ihmisten tuella tai erilaisilla palveluilla voidaan 

tukea ihmisen toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Toimijuus on toimintamahdollisuu-

den toteutumisessa olennainen, mutta ei sellaisenaan riittävä. Toimijuus voidaan kuvata 

myös tasapainotilana kykyjen, elin -ja toimintaympäristön sekä omien tavoitteiden välillä 

(Jyrkämä 2007: 196 – 197).   
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Nusbaumin toimintavalmiusteoria tukee hyvin tämän opinnäytetyön teoreettista viiteke-

hystä, kun tarkastelussa on omaishoitajan toimintavalmiuksiin vaikuttavia asioita. Omais-

hoitajalla tulee olla mahdollisuus elää inhimillisesti normaalimittainen elämä; ilman en-

nenaikaista kuolemaa, niin kauan kuin elämä tuntuu elämisen arvoiselta. Hänellä tulee 

olla myös aito mahdollisuus liikkumiseen paikasta toiseen, olla turvassa väkivallalta mu-

kaan lukien seksuaalinen väkivalta ja perheväkivalta. Omaishoitajan tulee voida kiintyä 

itsensä ulkopuolisiin asioihin ja ihmisiin, olla mahdollisuus rakastaa toisia ihmisiä, surra, 

ikävöidä, olla kiitollinen ja oikeutetusti vihainen. Omaishoitajan tulee olla voida myös elää 

yhdessä toisten kanssa ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä tuntea empatiaa. 

Hänen tulee voida elää yhteisössään itseään kunnioittavasti ja ilman nöyryytyksiä (Pir-

honen 2013: 58 – 72).  

 

3.2.Toimijuuden merkityksestä osallisuuteen 

 

Jyrkämän (2014) mukaan kaikilla ihmisillä on oma elämänhistoriansa, jonka kautta ihmi-

nen liittyy toisiin ihmisiin ja miksi ihminen on siinä, missä nyt on. Osallisuuteen ja vaikut-

tamismahdollisuuksiin vaikuttavat ihmisen etninen ja kulttuurinen tausta ja se, miten hän 

on elänyt siinä ympäristössä tiettyä aikaa. Myös sillä on vaikutusta millaisessa yhteis-

kunnallisessa ikäjärjestyksessä sekä sukupuoli -ja sukupolvijärjestyksessä kukin ihmi-

nen on elänyt. Ikäihmisen toimijuutta muokkaavat siis ihmisen oma elämänkulku, ympä-

ristö, aika ja paikka, tiedot, taidot, oma tahto ja toiveet, tulevaisuuden odotukset ja mah-

dollisuudet sekä esteet, samoin omaan elämään linkittyvät muut ihmiset. Se määrittää 

myös millaisia ovat ihmisen osallisuuden mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Merkittävää on 

myös se, miten ihminen reflektoi, pohtii ja millaisia tulkintoja hän tekee (Jyrkämä 2014: 

123). 

 

Toimijuuden tarkastelun peruskysymys on se, onko ihmisellä eri tilanteissa useita vaih-

toehtoisia tapoja ja mahdollisuuksia toimia. Ihmisen kokemus toimijuudesta ja vaikutus-

mahdollisuudesta nousee esiin myös aktivointi -ja toimijuuskeskustelussa (Vaattovaara 

2015: 77,147). Hänen mukaansa elämänkulun ja toimijuuden rakentumista määrittää se, 

kuinka paljon ihminen voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä. Ihmisen vaikutusmahdolli-

suuksista puhuu myös Vanhalakka-Ruoho (2014), jonka mukaan paikan ja olemisen it-

semääräämisoikeus ovat keskeisiä elämän peruskysymyksiä. Voidaan ajatella, että ih-

misen tulee saada suuntautua myös elämäänsä liittyvissä valinnoissa omien taipumus-

tensa mukaan, eikä vastoin omaa tahtoaan (Vanhalakka-Ruoho 2014: 198 – 199). 
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Pirhonen (2017) tarkastelee toimijuutta ihmisen persoonan kautta. Autonomia, toimijuus, 

tunnustetuksi tuleminen ja osallisuus määrittyivät keskeisiksi persoonaan liittyviksi toi-

mintamahdollisuuksiksi. Niiden kautta ihmiset toteuttavat persoonallisuuttaan. Persoo-

nassa on yksilöllinen ja yhteisöllinen puolensa, mikä esimerkiksi edesauttaa ihmisarvoi-

sen hoidon toteutumista silloinkin, kun ihminen itse ei enää ole kykenevä muodostamaan 

käsitystä hyvästä elämästä tai kommunikoikaan käsitystään toisille (Pirhonen 2017: 19 

– 21). 

 

Vaattovaara lähestyy toimijuutta osaamisen, kykenemisen ja haluamisen näkökulmista. 

Vaattovaaran mukaan osaaminen liittyy henkilön pysyvään taitoon ja tietoon, kykenemi-

nen tarkoittaa fyysistä tai psyykkistä pystymistä eli toimintakykyä tapahtuman hetkellä. 

Haluaminen tarkoittaa motivoitunutta, tavoitteellista ja päämäärähakuista toimintaa. Täy-

tyminen sisältää esteitä, pakkoja ja sosiaalisia, fyysisiä sekä moraalisia rajoituksia. Voi-

minen viittaa laajemmin niihin rakenteisiin, rajoituksiin ja mahdollisuuksiin, jotka ohjaavat 

päätöksentekoa. Tunteminen tarkoittaa arvottamista, arvioimista, kokemista eli tunteiden 

liittymistä vuorovaikutukseen erilaisissa tilanteissa tai sosiaalisissa suhteissa (Vaatto-

vaara 2015: 84). 

 

Bandura (2001) määrittää toimijuutta suhteessa ihmisen sosiaaliseen rakenteeseen. 

Banduran mukaan toimijuus käsittää tavoitteellisuuden, itseohjautuvuuden, ennakoita-

vuuden ja reflektoivuuden. Tällä hän tarkoittaa motivoitunutta toimintaa, jossa ihmisellä 

on mahdollisuus valita toiminnan tavoite. Itseohjautuvuudella hän tarkoittaa itsensä tark-

kailua ja toiminnan muokkaamista omiin arvoihinsa sopivaksi, eli toiminnan motiivina on 

yksilön sisäiset arvot. Ennakoitavuudella hän tarkoittaa yksilön mahdollisuutta suunni-

tella oma toimintansa itselle mielekkääksi, jossa toivotut tulokset on mahdollista saavut-

taa. Oman toiminnan arviointi tapahtuu reflektoivuuden avulla, jonka perustella yksilö voi 

tarvittaessa muokata toimintatapojaan. Banduran mukaan myös yksilön aiemmat koke-

mukset ja henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat arviointiin (Bandura 2001: 6 –11). 

 

Osallisuuden viitekehys koostuu erilaisista teorioista. Banduran (1977) mukaan osalli-

suus on olemista, toimimista, osallistumista ja prosesseja erilaisissa suhteissa, jossa va-

pauden ja oikeudet vaihtelevat. Tällä on vaikutusta siihen, miten ihminen kykenee vai-

kuttamaan resursseihinsa ja tarpeisiinsa. Osallisuuteen tarvitaan siis resursseja, kuten 

kohtuullista toimeentuloa, sivistystä, harrastuksia, luottamusta, osaamista, turvaa, toi-

mintavalmiuksia ja erilaisia ympäristöjä.  
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Tarpeiden tyydyttämiseksi tarvitaan resursseja ja toimintavalmiuksia, toisaalta tyydytty-

neet tarpeet lisäävät valmiuksia ja resursseja. Osallistumisen tarve johtaa pyrkimykseen 

hallita resursseja, tai osoittaa osaamistaan tai olla tarpeellinen. Positiivisessa psykologi-

assa (Deci & Ryan 1985) inhimilliset tarpeet muodostuvat siitä, että ihminen voi kokea 

tekevänsä hyvää, toimia itseohjautuvasti, saada mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 

ja kokea yhteisyyttä sekä elämän hallittavuutta ja merkityksellisyyttä.  

 

Raivio & Karjalainen tarkastelee osallisuutta yhteiskunnassa osallisena olemisena. Osal-

lisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy, kun ihminen on osallisena jossakin yhtei-

sössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä 

osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä 

mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä. Osallisuus ymmärretään myös yleisenä 

arvona, joka on yhteisesti tavoiteltavaa ja hyväksyttävää. Osallisuus ja osattomuus ovat 

myös yksilöllisiä kokemuksia tai tunteita, joista ei voi puhua toisten puolesta. Osallisuus 

tarkoittaa, että ihmisellä on käytössään riittävät aineelliset resurssit (having), hän on 

omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa toimijana (acting) ja, että hänellä on so-

siaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita (belong) (Raivio & Karjalainen 2013: 13).  

 

Toimijuutta ja osallisuutta sekä sen toteutumista voidaan siis tarkastella sekä yksilökoh-

taisen että yhteisöllisen toimijuuden näkökulmista. Yksilökohtainen toimijuus voidaan 

ymmärtää Nussbaumin (2011) mukaan kuulluksi tulemisen, subjektina olemisen, valin-

nanmahdollisuuksien, päätöksentekoon osallistumisen ja elämäntapavalintojen mahdol-

lisuuksina. Yhteisöllinen toimijuus ja osallisuus osaltaan voidaan nähdä yhteisöjen yh-

teisten toiminnan mahdollisuuksina. Bandura (2001) erottelee erilaisia toimijuuden muo-

toja: henkilökohtaisen toimijuuden, läheistoimijuuden (proxy agency) ja kollektiivisen toi-

mijuuden. Läheistoimijuus tukeutuu toisiin ja toisten apuun ja voimavaroihin. Toimija tu-

keutuu esimerkiksi asiantuntijoihin ja niihin, joilla on valtaa vaikuttaa, pyrkien toisten 

kautta saavuttamaan toivottuja tuloksia. Kollektiivinen toimijuus on ryhmän tai yhteisön 

yhteisen toiminnan kautta rakentuvaa. 

 

Toimijuudessa on kysymys myös henkilökohtaisesta vaikutusmahdollisuuksien koke-

muksesta, toimijuus ei voi koskaan olla täysin vapaata itsensä toteuttamista. Jyrkämän 

(2008) mukaan ihminen ei elä yhteiskunnallisessa tyhjiössä vaan rakenteet ovat ihmisen 

elämänkulussa läsnä menneessä, nykyisessä ja tulevassa elämässä. Esteitä, pakkoja, 

rajoituksia ja mahdottomuuksia, joihin ihminen törmää jokapäiväisessä elämässään.  
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Jyrkämän mukaan toimijuuden kautta on mahdollista ymmärtää ja analysoida ihmisiä 

arkitilanteissa sekä heidän elämäntilannettaan ja vuorovaikutusta suhteessa erilaisiin 

palvelujärjestelmän instituutioihin. Lisäksi toimijuuden kautta voi oppia ymmärtämään 

myös itse palvelujärjestelmää sekä sen sisältämiä ja tuottamia toimintakäytäntöjä (Jyr-

kämä 2008: 190, 196). 

 

Omaishoitajien toimijuutta ja osallisuutta rajaavat erityisesti omaishoitajuuden tuoma 

vastuu ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän asettamat vaatimukset. Toimijuus voi toteu-

tua sellaisissa yhteisöissä ja suhteissa, joissa omaishoitaja kokee tulevansa ymmärre-

tyksi, arvostetuksi, nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, ei ulkokohtaisten luokitusten 

kuten esimerkiksi sukupuolensa, ikänsä, etnisyytensä tai diagnoosinsa mukaisesti. Mer-

kittävää on myös, kuinka omaishoitajan toimijuutta yhteiskunnallisena arvona pidetään 

tavoiteltavana.  

 

3.3.Teknologia toimijuuden tukena 

 

Teknologia on kehittynyt nopeasti ja erilaisten teknisten sovellusten ja etäteknologian 

käyttö on lisääntynyt viime vuosina sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teknologian ja etä-

palvelun etuna on, että sillä voi saavuttaa suuria ihmismääriä, etenkin sosiaali -ja tervey-

denhuollon asiakasryhmissä, joita olisi muuten vaikea tavoittaa esimerkiksi kaukaisen 

asuinpaikkansa tai syrjäytymisvaaransa vuoksi. Etäteknologian avulla voidaan tarjota 

myös jatkuvaa tukea ja yksilöllisempää informaatiota. Lisäksi etäteknologia mahdollistaa 

sosiaalisen tuen, joka ei rajoitu yksistään organisaation sisäiseen toimintaan (Rintala, 

Hakala, Sjögren 2017: 16). 

 

Digitalisaatio ja teknologia on huomioitu läpikulkevana teemana hallituksen kärkihank-

keissa ja strategisessa ohjelmassa. Ohjelman tavoitteet painottavat vaikuttavien palve-

lujen ja palveluketjujen asiakaslähtöistä kehittämistä, varhaista tukea, ennaltaehkäisevä 

toimintaa, kokemusasiantuntemuksen käytön vahvistamista ja ihmisten osallisuuden ko-

rostamista sekä eriarvoisuuden vähentämistä. Tavoitteissa on määritelty myös sähköis-

ten palveluiden, omahoidon ja neuvonnan sekä terveysteknologian mahdollisuuksien te-

hostaminen (Rintala ym. 2017: 20).  
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Kilpeläinen (2016) määrittelee teknologiavälitteisyyden siten, että se on teknologiaratkai-

suja hyödyntävää vuorovaikutteisuutta yhteiskunnan eri järjestelmien ja tasojen sisällä 

sekä niiden välillä. Tämän määrittelyn mukaan teknologiavälitteisyydellä vaikutetaan 

vastavuoroisen tiedon rakentamiseen, ihmisten ja yhteisöjen osallisuuteen sekä arjen 

sujuvuutta tukevaan toimintaan. Teknologiavälitteisyys vaikuttaa myös palvelujen suun-

nitteluun ja toteuttamiseen ja siihen, miten sen vaikutukset näkyvät myös paikallisissa 

toimintakulttuureissa. Teknologiavälitteisyys mahdollistaa ja laajentaa kommunikointia 

myös yli maantieteellisten rajojen. Tämä edellyttää sitä, että teknologiset ratkaisut ja vä-

lineet ovat toimivat (Kilpeläinen 2016: 41). 

 

Digitaalisuuden kehittämisellä tavoitellaan lisäksi johtamisen ja julkisen päätöksenteon 

vahvistamista. Keskiöön on nostettu tietoon perustuva päätöksenteko, avoimuus ja digi-

taalisuuteen liittyvien kokeilujen ja kansalaisten osallisuutta lisäävien toimintatapojen 

hyödyntäminen. Digitalisaation toivotaan lisäävän myös julkisten ja yksityisten palvelui-

den tuottavuutta (Rintala ym. 2017: 21). 

 

Nämä lähtökohdat ovat keskiössä myös I&O kärkihankkeissa (2016 – 2018), jossa kehi-

tetään iäkkäiden sekä omaishoitoperheidenpalveluja nykyistä asiakaslähtöisemmiksi, 

yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi. Digitalisaation avulla voidaan paran-

taa sosiaali -ja terveyspalvelujen yksilö -ja asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta, valinnanva-

pautta, laatua ja tuottavuutta sekä lisätä ihmisten toimintakykyä ja osallisuuden koke-

musta.  

 

Blazun (2013) selvitti mitä vaikutuksia teknologian hyödyntämisellä on ikääntyneiden 

elämänlaatuun ja yksinäisyyden kokemukseen. Positiiviset vaikutukset näkyivät esimer-

kiksi mielenterveyden kohenemisena ja voimaantumisen kokemuksina. Tähän vaikutti-

vat muun muassa ikääntyneen kokemus sosiaalisesta kanssakäymisestä, ajantasaisen 

ja monipuolisen tiedon sekä oikea-aikaisen palvelun saamisen terveyteensä liittyvissä 

asioissa. Tutkimuksessa todetaan, että ikääntyneen on helpompi pitää yhteyttä omaisiin, 

läheisiin, tuttaviin ja erilaisiin sosiaalisiin ryhmittymiin niin sähköpostitse, Skypen välityk-

sellä kuin erilaisilla verkkofoorumeillakin. Lisäarvoa tuo Skypen mahdollistama näköyh-

teys omaisiin pelkän sähköpostiviestin tai puhelinsoiton lisäksi. Verkostoituminen esi-

merkiksi erilaisten vertaistukiryhmien välillä teknologian avulla koettiin helpompana, sillä 

se ei edellytä kotoa poistumista eikä rajoittunut liikuntakyky tai muu este ole perusteena 

sosiaalisesta kanssakäymisestä vetäytymiselle (Blazun 2013: 87 – 90,116).  
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Omaishoitajien tukemista teknologiavälitteisesti tutkivat (Beauchamp ym. 2005), jossa 

selvitettiin internetin käytön merkitystä omaishoitajien tukemisessa kotona. Tutkimustu-

losten perusteella internetin käytöllä oli positiivisia vaikutuksia omaishoitajien kokemaan 

fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Smith & Toseland (2006) tutkivat ammattilaisen 

antaman puhelinneuvonnan ja -ohjauksen vaikutusta omaishoitajien arjessa jaksami-

seen. Tutkimukseen osallistui 36 puoliso-omaishoitajaa ja 61 omaa vanhempaansa hoi-

tavaa omaishoitajaa. Tutkimustulosten mukaan puhelintuella oli lähes yhtä vaikuttavaa 

merkitys kuin kasvotusten annettavalla neuvonnalla ja ohjauksella. Tuki vähensi merkit-

tävästi omaishoitajien kokemaa psyykkistä kuormitusta. Omaishoitajien kokemaa kuor-

mitusta vähensi lisäksi neuvonnan ja ohjauksen avulla saatu tieto saatavilla olevista tu-

kipalveluista. Gonyea & O’Connor (2006) ja Won Won ym. (2007) tutkimukset osoittivat, 

että omaishoitajat saivat apua ja tukea omaan jaksamiseensa vertaisryhmistä ja ammat-

tilaisten ohjaamista keskusteluryhmistä. Ryhmät koettiin luottamuksellisiksi, joissa 

omaishoitajat voivat kertoa ja jakaa arjen hoitokokemuksiaan, huoliaan ja pelkojaan. 

 

Teknologian käyttöönotto ei ole pelkästään ikääntyneen asia, sillä on iso merkitys myös 

omaisten ja hoitajienkin arkeen. Teknologian käyttöönotto onnistuu paremmin, kun myös 

omaiset ja ikääntyneen arkeen osallistuvat muut henkilöt koulutetaan ja motivoidaan tek-

nologian käyttöön. Teknologiasovellukset mahdollistavat monikanavaisia kontakteja 

muuttuvissa elämäntilanteissa. Henkilökohtainen tarve yhteydenpitoon on keskeinen 

motivaatio ikääntyneiden teknologiasovellusten käyttämisessä. Ikäihmisten kiinnostus 

opetella käyttämään moninaisia yhteydenpitoon suunniteltuja teknologiasovelluksia ak-

tivoituu ja voimistuu, kun läheiset, omaiset tai ystävät asuvat kaukana ja fyysiset yhtey-

denpitotavat vähenevät (Kilpeläinen 2016: 66). 

 

3.3.1 Hyöty 

 

Hyöty ja hyödyllisyys määritellään usein positiivisiksi asioiksi, jota ihmiset tavoittelevat. 

Moraalisen teon on tuotettava mahdollisimman suuri määrä onnellisuutta mahdollisim-

man suurelle määrälle ihmisiä. Tämän mukaan hyöty syntyy oikeista teoista, josta seu-

raa onnellisuutta ja hyvää elämää. Hyöty on sellaista mitä on vaikea vastustaa, sillä sen 

perustana on ihmisen halut ja tarpeet. Päämääränä on niiden tyydyttäminen ja tavoit-

teena on ihmisen hyvinvoinnin maksimointi (Mutanen ym. 2018: 47). Hyötyä voidaan 

tarkastella utiliteetti -käsitteen kautta. Filosofi John Sturat Mill (1861) määritteli utilitaris-

min opiksi, joka tarkoittaa teon aikaan saamaa hyötyä tai onnea. 
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Tämän opin mukaan teot ovat oikein siinä määrin, kuin niillä on taipumus edistää onnel-

lisuutta ja väärin siinä määrin, kuin niillä on taipumus tuottaa onnettomuutta. Onnellisuu-

della tarkoitetaan nautintoa ja tuskan puuttumista, onnettomuudella tuskaa ja nautinnon 

puuttumista. Mill tarkasteli hyötyä myös eettisyyden ja talouden näkökulmista ja märitteli 

sitä moraalisten sekä eettisten seurausten perusteella. Mill pyrki tekemään myös laadul-

lisia erotteluja. Hänen mukaan pieni määrä korkeampaa mielihyvän lajia voi olla arvok-

kaampi kuin suuri määrä alempaa mielihyvän lajia (Saastamoinen & Järvenpää 

2000:150).  

 

Hyötyjä arvioitaessa lähtökohtia ovat tarkoitus ja tavoitteet sekä toimintaympäristön ar-

vot. Arvojen painoarvo voi vaihdella sen mukaan, mistä ilmiöstä on kyse, millaista toi-

mintakulttuuria hyödyn kohde edustaa ja keitä varten hyödyn arvioinnit tehdään. Etätek-

nologian hyödyistä omaishoitajien toimijuuden tukena on vielä suhteellisen vähän tutkit-

tua tietoa. Nykyisen projektitutkimuksen aikana ei riittävän selkeästi ole tuotu esille, mitä 

tutkimuksen tuottamalla hyödyllä tarkoitetaan ja kenen hyötyjä siinä ensisijaisesti tavoi-

tellaan. Eri hankkeissa tai projekteissa tuotetaan innovaatioita, uusia tuotteita tai palve-

luja, mutta vähemmälle arvioinnille on jäänyt tarkastelu siitä, kenelle ensisijaisesti hyötyä 

näistä halutaan tuottaa. Huomioitavaa on myös se, että hyödyn vaikutusta voidaan arvi-

oida paremmin pitkäkestoisen toiminnan kautta (Mutanen, Houni & Mäntyvaara 2018: 

7). 

 

Etäteknologian hyödyllisyyden arvioinnista omaishoidossa on pääasiassa kokemuspe-

räistä tietoa, jota saadaan esimerkiksi eri kokeilujen tai projektien kautta. Ei siis tarkal-

leen tiedetä, kuinka omaishoitajien etätuessa saavutettua hyötyä arvioidaan ja millaisin 

keinoin, laadullisin vai määrällisin. Etäteknologian hyötyä voidaan arvioida esimerkiksi 

omaishoitajalle tai omaishoitajille suunnatun palvelujärjestelmän kautta saadun hyödyn 

näkökulmasta tai yksilön kokeman henkilökohtaisen hyödyn näkökulmasta. Voidaan 

myös ajatella, kun omaishoidon tukeminen on yhteiskunnan varoin kustannettua toimin-

taa, on siitä saatava myös taloudellista hyötyä.  
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3.4. Yhteenveto toimijuuden keskeisistä lähtökodista 

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan Nussbaumin (2011) toimintamahdollisuusteorian avulla 

omaishoitajan mahdollisuuksia, jota hän välttämättä tarvitsee elääkseen laadukasta ja 

elämisen arvoista elämää. Yhtenä näkökulmana on arvioida omaishoitajan etätuen hyö-

tyä ja resursseja omaishoitajalle, jossa toimijuus rinnastuu niihin tekijöihin, jotka mahdol-

listavat ja estävät toimijuutta. Taustalla on oletus, että inhimilliset toimintamahdollisuudet 

edesauttavat ja lisäävät omaishoitajan jaksamista hoiva -ja hoitotyössään. Kun ihmisen 

toimijuus heikkenee, myös haavoittuvuus ja avuntarve lisääntyvät. Silloin yhteiskunnan 

tehtävänä on turvata resurssit, joita kunkin yksilön, omaishoitajan toimintamahdollisuuk-

sien toteutuminen vaatii. Samoin yhteiskunnan tulee turvata toimintamahdollisuudet 

myös niille, jotka huolehtivat toisia tarvitsevista.  

 

Jyrki Jyrkämän (2014) sosiaaligerontologisen näkökulman mukaan toimijuus käsittee-

seen sisältyy subjektiivinen hyvinvointi ja hyvän elämän kokemus. Lisäksi siihen sisältyy 

henkilökohtainen tunne ikääntymisestä kulloisessakin elämäntilanteessa ja sosiaali-

sessa ympäristössä. Jyrkämän näkökulma mukainen tarkastelu mahdollistaa ihmisen in-

himillisen elämän ja siihen liittyvän toiminnan, arkielämän vuorovaikutuksen ja sen tilan-

teiden analysointia. Toimijuus ei Jyrkämän mukaan myöskään rakennu yksistään sosi-

aalisessa tyhjiössä vaan se tarvitsee rakentuakseen vuorovaikutussuhteita, jotka suh-

teissa muuttuvat ja muokkaantuvat arjessa sekä elämänkulussa. Etätuessa mahdolliste-

taan vuorovaikutussuhteita ja yhteisöjä, jotka huomioivat omaishoitajan arkea ja kullois-

takin elämäntilannetta. 

 

Vanhalakka-Ruoho (2014) määrittelee ihmisen toimijuutta vaikutusmahdollisuuksien 

kautta. Siinä keskiössä on ihmisen itsemääräämisoikeus. Ihmisen tulee saada suuntau-

tua elämäänsä liittyvissä valinnoissa omien taipumustensa mukaisesti, eikä vastoin 

omaa tahtoaan. Omaishoitajan fyysinen ja psyykkinen terveydentila on yksi keskeinen 

toimijuuteen vaikuttava tekijä. Fyysinen tai psyykkinen sairaus voi alentaa toimijuutta ja 

estää osallisuutta sekä samalla horjuttaa itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeus 

on omaishoitajan henkilökohtaista vapautta, jossa myös hänen fyysinen koskematto-

muus ja henkilökohtainen turvallisuus tulee taata. 
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Vaattovaara (2015) lähestyy toimijuutta osaamisen, kykenemisen ja haluamisen näkö-

kulmista. Vaattovaaran mukaan osaaminen liittyy henkilön pysyvään taitoon ja tietoon, 

kykeneminen tarkoittaa fyysistä tai psyykkistä pystymistä eli toimintakykyä tapahtuman 

hetkellä. Tällöin yksilöstä käsin ohjautuva toimijuus voidaan ymmärtää yksilön taitoina ja 

ominaisuuksina. Merkityksellistä siinä on se, miten ihminen voi vaikuttaa ja osallistua 

omaan elämäänsä ja sitä koskeviin ratkaisuihin.  

 

Bandura (2001) mukaan toimijuus käsittää tavoitteellisuuden, itseohjautuvuuden, enna-

koitavuuden ja reflektoivuuden. Tämän mukaan toimijuus on kykyä asettaa itselle tär-

keitä tavoitteita ja päämääriä. Ihmisen toimijuus nähdään sosiaalisesti rakentuneina, 

jotka syntyvät vuorovaikutuksessa toisen ihmisen ja ympäristön kanssa. Siihen vaikutta-

vat se, miten muut ihmiset ja ympäristö suhtautuvat toimijuuteen ja minkälaisia mahdol-

lisuuksia toimijuudessa ihmiselle annetaan. Pirhonen (2017) tarkastelee toimijuutta ih-

misen persoonan kautta. Autonomia, toimijuus, tunnustetuksi tuleminen ja osallisuus 

määrittyivät keskeisiksi persoonaan liittyviksi toimintamahdollisuuksiksi. Toimijuus kä-

sittä myös inhimillisen tarpeen, keinon tyydyttää tarve ja esteettömän pääsyn keinoon. 

Pirhosen mukaan toimintakyvyn heikkeneminen ei välttämättä johda toimijuuden heikke-

nemiseen, sillä ihmiset myös sopeuttavat tekemisiään.  

 

Tämän opinnäytetyön keskeiset käsiteet ovat toimintamahdollisuus, osallisuus ja toimi-

juus, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Kun etätuella edistetään omaishoitajien toimijuutta, 

samalla luodaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Etä-

tuki luo mahdollisuuden yhteisöihin osallistumisen ja yhteisöllisen vuorovaikutuksen. 

Säännöllisen etätuen avulla tapahtuva vuorovaikutus ja kohtaaminen sekä vertaistoi-

minta tuottavat hyvinvointia. Voidaan myös todeta, että etätuki mahdollistaa omaishoita-

jalle ajan ja paikan selventää omaa elämäntilannettaan, tunnistaa elämisen ehtojaan ja 

mahdollisuuksiaan. Etätuessa tarjotaan omaishoitajalle aikaa ja arvostusta, jotta hän voi 

jatkaa hoiva -ja hoitotyössään eteenpäin voimavaraistuneena. Etätuen merkitys kasvaa 

eritysesti silloin, kun omaishoitajan fyysisessä ja psyykkisessä toimijuudessa tapahtuu 

muutoksissa. Silloin myös toimijuuden tukeminen ja sen kytkennät elämisen ehtoihin ja 

mahdollisuuksiin tulevat näkyviksi. Omaishoitajan osallisuuden ja kuulluksi tulemisen pa-

rantaminen on yksi merkittävimmistä keinoista edistää hyvää elämää ja ennaltaehkäistä 

erakoitumista.  
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5. Katsaus kehittämiseen  

 

Arvot muuttuvat ajan myötä ja ne saavat erilaisia painotuksia. Usein sosiaali -ja tervey-

denhuollon palvelujen kehittämisen lähtökohtana on yhteiskunnallinen arvokeskustelu. 

Siinä arvioidaan palvelutuotantoa suhteessa kulloinkin hyväksyttävinä pidettäviin arvoi-

hin. Esimerkiksi asiakaslähtöisyyden tärkeys ja arvo ymmärretään ja tunnistetaan, silti 

yhä edelleen palveluja kehitetään tuote -ja toimintolähtöisesti. Prosessit ja toimintatavat 

on usein suunniteltu huolehtimaan ennemmin organisaation sisäisistä asioista, kuin asi-

akkaan tarpeista (Vargo & Lusch 2007.) Asiakaslähtöisyyden merkitys on noussut sosi-

aali- ja terveyspalveluita tuottaville sektoreille tärkeämmäksi kuin aiemmin. Myös sosiaali 

-ja terveyspalveluissa asiakkaan rooli palvelujen kehittäjinä tunnistetaan ja tunnustetaan 

(Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen, Suokas 2011: 8,11). 

 

Sosiaali -ja terveyspalvelut ovat toimialana laaja ja osaamisalueiltaan vaativa sekä sen 

tekijöiltä edellytetään erityistä ammattitaitoa. Sosiaalipalveluihin kuuluvat sosiaalityö, 

kuntoutus eri kohderyhmille, lastensuojelu, perhetyö, kotihoito ja vammaispalvelu. Ter-

veydenhuolto puolestaan käsittää mm. neuvolatoiminnan, terveyskeskuspalvelut ja eri 

sairauksien mukaiset palvelukokonaisuudet, kuten erikoissairaanhoidon kokonaisuuden. 

Näitä palveluita yhdistävä tekijä on se, että ilman sosiaali -ja terveydenhuollon palvelujen 

käyttäjiä näitä palveluja ei olisi. Palvelunkäyttäjä on asiakaslähtöisten sosiaali -ja ter-

veyspalveluiden monimuotoisen kehittämisen keskeisin lähtökohta. Asiakaslähtöisessä 

ajattelussa palvelujen kehittämisen, järjestämisen ja toteuttamisen lähtökohtana ovat en-

sisijaisesti asiakkaan, hänen perheensä tai muun lähipiirinsä tuen ja palvelun tarpeet 

(Virtanen ym. 2011: 11).  

 

Uuden palvelun kehittäminen konkreettiseksi palvelutoiminnoksi edellyttää vaikutusten 

systemaattista arviointia koko kehitysprosessin ajan tai sovitun muun seuranta-ajan. Pal-

velujen vaikutuksista tieto saadaan sekä palvelun käyttäjältä että palvelun ostajalta. Pal-

velun käyttäjän osalta olennaista on arvioida palvelun vaikutuksia ja hyötyjä yksilötasolla. 

Palvelun ostajaa puolestaan kiinnostavat asiakastyytyväisyys ja palvelun kustannukset. 

Siksi palvelun vaikutuksia mittaavat mittarit tulee valita tarkoituksenmukaisesti, jotta ne 

sopivat tuotettavan palvelun ja sen oletettujen vaikutusten arviontiin eri näkökulmista. 

Yleisiä, palvelusta riippumattomia mittareita voivat olla esimerkiksi asiakastyytyväisyys, 

kustannusvaikutukset, prosessien tehokkuus ja laatu (Hiltunen 2017: 17). 
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Palvelujen kehittämisen peruslähtökohtana on siis ihminen, jolle palvelua kehitetään. 

Palvelukonsepteja suunniteltaessa palvelunkäyttäjä tarpeineen saattaa jäädä etäiseksi, 

sillä tuotekeskeinen ajattelumalli on usein vallitseva tapa suunnitella palveluja. Palvelun-

käyttäjän mukaan ottaminen palvelujen suunnitteluun vaati paljon vaivannäköä, aikaa ja 

organisointia. Asiakaslähtöisessä mallissa palvelua kehitetään asiakasta, ei organisaa-

tiota varten. Palvelunkäyttäjät nähdään merkittävänä resurssina, jota tarvitaan kokemus-

tiedon kokoamiseksi, jalostamiseksi ja kehittämiseksi. Palvelunkäyttäjän mukaan ottami-

nen ja osallisuuden kokemuksen vahvistuminen edellyttää kulttuurista ja asenteellista 

muutosta, uusien toimintatapojen aktiivista kehittämistä ja samalla organisaation raken-

teisiin viemistä.  

 

Toimintaympäristön jatkuvat muutokset, kiristyvä kuntatalous ja palvelujen kilpailutus 

haastavat yhteiskuntaa yhä painokkaammin siirtymään reaktiivisesta toimintatavasta 

proaktiiviseen lähestymistapaan palveluja kehitettäessä. Tulevaisuuden ennakointi ja 

heikkojen signaalien havainnointi tulee ottaa vielä kirkkaammaksi lähtökohdaksi palve-

lujen kehittämiselle. Tätä tavoiteltiin I&O -kärkihankkeessa, jossa tavoitteena oli kehittää 

ikäihmisille sekä omais -ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koor-

dinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeen keskeisenä periaatteena 

oli iäkkäiden osallisuuden ja toimintakyvyn turvaaminen, osallisuus ja kuulluksi tulemisen 

mahdollistaminen. Hankkeessa myös edistettiin sellaisten käytänteiden syntyä, joissa eri 

toimijat ja eri ikäpolvet voivat kohdata toisensa ja oppia toinen toisiltaan sekä hyötyä 

vertaistuesta.  

 

I&O -hankkeen kehittämistyön lähtökohtana oli ikäihmisille suunnatun nykyisen palvelu-

järjestelmän pirstaleisuus, joka ei ole uudistunut kansallisten tavoitteiden mukaiseksi. 

Myöskään hyvät käytännöt eivät olleet levinneet riittävästi eri toimijoiden kesken ja alu-

eelliset palveluerot ovat pysyneet suurina. Lisäksi haasteena olivat sähköisten palvelu-

jen ja teknologiaratkaisujen nykyinen pirstaleisuus. Keskiössä oli kotona asumista tuke-

vien teknologiaratkaisujen kehittäminen siten, että ne tuovat hyötyä hoidettavalle itsel-

leen, omaisille ja ammattilaisille. Koko I&O -kärkihankkeen toteuttamiseksi oli käytettä-

vissä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016 – 2018, josta Ikäneuvo -hankkeelle 2,34 miljoona 

euroa (STM 2016). Ikäneuvo -hankkeen kehitystyöhön osallistui yhteensä 18 Pirkan-

maan kuntaa ja kolme hakekumppania, joita olivat Luona Oy, Pirkanmaan kaupunkilä-

hetys ry ja Tampereen Senioripalvelut Oy. Luona Oy vastasi omaishoitajan etätukikokei-

lun tuetuksesta. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki ja kehittämistyön tukena toimi 

Nordic Healthcare Group. Hanke päättyi lokakuussa 2018. 
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6. Tutkimusasetelma ja opinnäytön toteutus 

 

6.1.Tutkimuskysymys ja kohderyhmä  

 

Tässä opinnäytetyössä yhdistyy sekä uusien työmenetelmien kehittäminen sosiaali -ja 

terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, että omaishoitajan toimintakykyä lisäävä etä-

tukimalli digitalisaation keinoin. Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan omaishoitajien tu-

kipalvelun kehittämistarpeeseen. Tarkoituksena on siis tuottaa uusia ideoita, käytäntöjä 

ja tukipalvelua. Omaishoitajan etätuen mallin kehittäminen perustuu toimeksiantoon, 

jossa on määritelty tavoite eli se mihin konkreettiseen ongelmaan ja tarpeeseen haetaan 

ratkaisua. Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella omaishoitajuutta ja etätuen vaiku-

tuksia omaishoitajan toimintamahdollisuuksiin ja osallisuuden kokemukseen. Opinnäy-

tetyö toteutettiin osana I&O -hankeen Ikäneuvo -hanketta Pirkanmaalla omaishoitajan 

etätukikokeiluna. Tutkimuskysymykset pyrittiin muotoilemaan siten, että ne vastaavat 

parhaalla mahdollisella tavalla kokeilun tavoitteita. Prosessin edetessä tutkimuskysy-

myksiä täsmennettiin, jotta kokeiluun osallistuvien omaishoitajien päiväkirjojen analy-

soinnista olisi enemmän hyötyä etätukikokeilussa syntyvän mallin siirtämiseksi osaksi 

omaishoitajille suunnattua palveluvalikkoa.  

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan omaishoitajien kokemuksia etätuen hyödyistä ja millaisiin 

tarpeisiin etätuella voidaan vastata.  

 

Opinnäytetyön keskeiset kysymykset ovat:  

 

1) millaista hyötyä omaishoitajat ovat kokeneet saavansa palvelusta? 

2) miten omaishoitajat ovat kokeneet saavansa vaikutta palvelun sisältöön? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään miten kokeiluun valitut etätuen pal-

velukokonaisuudet ja toimintatavat tukevat parhaiten omaishoitajan arjessa jaksamista 

ja osallisuutta. Toisen tutkimuskysymyksen kautta selvitetään omaishoitajien vaikutus-

mahdollisuuksia palvelun kehittämisessä ja sen merkitystä etätuen sisältöön.  
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Opinnäytetyön tutkimuksellinen osio, omaishoitajan etätuki, toteutettiin ajalla 1.10.2017– 

31.3.2018. Kokeilussa oli mukana viisi Pirkanmaan kuntaa ja 15 omaishoitajaa. Valinnan 

osallistujista tekivät kunkin kunnan asiakasohjaaja. Tavoitteena oli saada erilaisia omais-

hoitoperheitä kokeiluun. Heidät valittiin kokeiluun vapaaehtoisuuden perusteella. Tarkoi-

tuksena oli tukea erityisesti taajama-alueen ulkopuolella asuvia omaishoitajia, joilla oli 

pitkä matka järjestettyyn toimintaan. Lähes kaikilla kokeiluun osallistuvilla omaishoito-

perheillä oli ollut selkeä lisätuen tarve.  

 

Kokeiluun osallistuneet 15 omaishoitajat hoitivat joko puolisoaan, vanhempaansa ja van-

hempiansa. Suurimalla osalla omaishoitajista oli yksi hoidettava. Omaishoidettavat olivat 

iältään 65 – 90 vuotiaita ja omaishoitajat iältään 47 – 85 vuotiaita. Syy, miksi omaishoi-

tajuutta näissä perheissä tarvittiin, oli suurimassa osassa perheistä muistisairaus, mie-

lenterveysongelmat tai fyysinen sairaus. Osalla perheistä syy omaishoitajuuden tarpee-

seen oli muu sairaus, joka vaikutti omaishoidettavan toimintakykyyn. Omaishoitajat olivat 

toimineet omaishoitajina muutaman vuoden ajan. Omaishoitajan etätukikokeiluun osal-

listuvista olivat naisia 13 ja miehiä kaksi. Kaksi omaishoitajaa keskeytti kokeilun. Omais-

hoitajat valittiin kokeiluun vapaaehtoisuuden perustella.  

 

6.2. Aineiston hankinta  

 

Omaishoidon etätukikokeilua seurattiin ja arvioitiin kahdella tasolla, asiakastasolla ja ko-

keilutasolla, jolle oli määritelty mittarit, seurattava tieto ja seurannan toteutus. Opinnäy-

tetyössä tarkastellaan etätukimallia asiakastason osalta ja analyysissa omaishoitajan ko-

kemuksia jaksamisesta ja tyytyväisyydestä omaan itseensä, toimintamahdollisuuksia 

sekä vaikutusmahdollisuuksista etätukipalvelun sisältöön valittujen mittarien ja datan tu-

losten perusteella. Aineisto on kerätty kokeiluun osallistuvilta omaishoitajilta, etäohjauk-

sen asiakasohjaajalta ja työskentelyyn osallistuvilta omaishoidon asiantuntijoilta. Asia-

kaskohtainen lähtötilannearviointi omaishoitajan kanssa tehtiin kotikäynnin yhteydessä 

haastattelemalla.  
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Taulukko 1. Aineiston hankintaprosessi 

 

Mittarin nimi Seurattava tieto/data Kerätyn tiedon kattavuus 

Omaishoitajan koke-
mus omasta jaksami-
sesta 
 

Alku -ja loppuhaastatte-
lut, päiväkirjat 

Kaikki tiedot saatu 
31.3.2018 

Kuinka tyytyväinen 
omaishoitaja on it-
seensä  
 

HIS/kysymys 6: Kuinka 
tyytyväinen olette it-
seenne? 
 

Kaikki tiedot saatu 
31.3.2018 

Vaikutus omaishoitajan 
kokemaan jaksami-
seen 
 

HIS/kysymys 3: Onko 
riittävästi tarmoa? 
HIS/kysymys 5: Kuinka 
tyytyväinen olette ky-
kyynne selviytyä päivit-
täisistä toimistanne?  
Jana/kysymys 1: Minkä-
lainen on tämän hetken 
mielialasi?  
 

Kaikki tiedot saatu 
31.3.2018 

Väli -ja loppuarviointi, 
omaishoitajat 
 

Koettu hyöty etäpalve-
lusta ja kokemus palve-
lun sisältöön vaikuttami-
sesta 
 

Kaikki tiedot saatu 
14.12.2107 ja 22.3.2018 

Väli -ja loppupalaut-
teet, asiakasohjaajat 
 

Valintakriteerien osuvuus Kaikki tiedot saatu  
31.12.2017 ja 31.5.2018 

 

 

Omaishoitajan etätuen valmistelutyö käynnistyi tammikuussa 2017. Hankkeen koordi-

naation järjestämässä työpajassa huhtikuussa kerrottiin etätuenkokeilusta ja kiinnostuk-

sen mukaan kunnat valikoituivat kokeilun yhteistyökumppaneiksi. Touko – kesäkuun ai-

kana etätuen sisältöä ja toimintamuotoja tarkennettiin yhdessä kuntien omaishoidon vas-

tuuhenkilöiden kanssa. Elokuussa 2017 pidettiin vielä yhteinen starttityöpaja kuntien 

kanssa, jossa sovittiin myös omaishoitajille pidettävistä infotilaisuuksista.  

 

Kehittämisprosessiin osallistuville omaishoitajille pidettiin syyskuussa 2017 kuntakohtai-

set infotilaisuudet, joissa heille kerrottiin hankkeen taustasta, tavoitteista ja päämärästä. 

Infotilaisuuksien yhteydessä kaikilta valituilta kehittämisprosessiin osallistuvilta 15 

omaishoitajalta pyydettiin ja saatiin luvat osallistumisesta. Lisäksi pyydettiin tietosuoja-

valutetun lausunto, jotta voitiin varmistua etäryhmätoiminnan tietosuojasta. Infotilaisuuk-

sissa tutustuttiin ja harjoiteltiin videovälitteisen tietokoneen (tabletin) käyttöä ja sovittiin 

ensimmäisestä kotikäynnistä sekä alkuhaastattelusta.  
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Infotilaisuudet olivat luonteeltaan luottamuksellisia ja kokeiluun osallistuvien keskinäistä 

tutustumista varten. Tilaisuuksissa sai myös relevanttia taustatietoa omaishoitajien ar-

jesta. Alkuhaastattelut ja laitteen vienti omaishoitajalle tehtiin lokakuussa 2017. Etätuki 

käynnistyi 2.10.2017 ja se sisälsi yksilöllisen neuvonnan, ohjauksen ja valmennuksen, 

ryhmätoiminnan sekä vertaistuen.  

 

Kokeilun aikana pidettiin kaksi erillistä etäryhmätapahtumaa, joulukuussa 2017 ja maa-

liskuussa 2018. Näissä tapahtumissa keskityttiin arvioimaan yhdessä kokeiluun osallis-

tuvien omaishoitajien kanssa etätukipalvelun sisältöjä, niiden toimivuutta ja soveltuvuutta 

kohderyhmälle. Etäryhmätapahtuma oli luonteeltaan keskusteleva, jossa jokainen sai 

kertoa aidosti omista kokemuksistaan ja mielipiteistään kokeilusta sekä sen merkityk-

sestä itselleen ja koko ryhmälle. Lisäksi omaishoitajat kirjasivat koko kokeilun ajan etä-

tuen kokemuksiaan heille annettuun päiväkirjaan seurantatiedon keräämiseksi. Kokeilun 

aikana kerätyt kokemukset ja palautteet olivat avainasemassa käyttäjälähtöisen ja vuo-

rovaikutteisen etätuen soveltamisessa ja hyödyntämisessä. Kuntien asiakasohjaajilta 

pyydettiin palautteet kokeilun etenemisestä ja onnistumisesta kokeilun puolessa välissä 

ja lopussa. Samalla asiakasohjaajia pyydetiin arvioimaan omaishoitajien valintakriteerien 

osuvuutta. Mallia kehitettiin ja muokattiin aidosti koko kokeilun ajan entistä asiakasläh-

töisemmäksi. Lisäksi malli ja menetelmä ovat monistettavissa laajemmin myös muille eri 

asiakasryhmille. 

 

Kokeilun puolessa välissä tehtiin väliarviointi ja lopussa omaishoitajakohtaiset loppu-

haastattelut sekä koottiin muut kvalitatiiviset havainnot. Mittareina olivat asiakastyytyväi-

syys, väli -ja loppupalaute ja palaute jokaisen etävalmennus tapahtuman jälkeen. Mitta-

reiksi valittiin EuroHIS-8 ja palautearvio janalla. Jana-kyselyyn omaishoitaja vastasi etä-

ohjaajan viikoittaisen yhteydenoton jälkeen. EuroHIS-8 elämänlaatukyselyyn omaishoi-

tajat vastasivat alku- ja loppuhaastattelujen yhteydessä. EuroHis-8-elämänlaatumittari 

on lyhennetty versio WHOQOL-BREF-mittarista. Siinä vastaajat arvioivat elämänlaatu-

aan, terveyttään, toimintakykyään ja muita arkielämän asioita.  

 

Tekstimuotoisesta aineistosta eli omaishoitajien kirjaamista päiväkirjoja etsittiin yhtäläi-

syyksiä ja eroja mittareista saatuihin vastauksiin. Tutkimusaineistosta karsittiin epäolen-

nainen tieto ja se tiivistettiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Näin aineisto saatiin sel-

keään muotoon, jota tuloksissa tarkastellaan taulukkomuodossa.  
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Taulukko 2. Etätukikokeiluprosessi 2017 – 2018 

 

Prosessin vaihe Kuukausi Vuosi 

 
Etätukimallin suunnittelutyö  

 
Tammikuu – Helmikuu 

 
2017 

 
Etätukimallin esittely kunnille 

 
Huhtikuu  

 
2017 

 
Kuntien omaishoidon vastuuhenki-
löt valitsevat etätukikokeiluun 
omaishoitajat vapaaehtoisuuden 
perusteella 

 
Huhtikuu – Toukokuu 
 
 

 
2017 

 
Kuntien lautakuntien kokoukset 
(virallinen päätös kokeiluun osal-
listumisesta)  

 
Toukokuu  

 
2017 

 
Työpaja kuntien ja hankkeen koor-
dinaation kanssa  

 
Kesäkuu 

 
2017 

 
Kuntakohtaiset infot omaishoitajille 

 
Syyskuu  

 
2017 

 
Etätukikokeilu käynnistyy, omais-
hoitajien alkuhaastettelut ja laite-
perehdytys 

 
Lokakuu 

 
2017 

 
Väliarviointi (omaishoitajat) 

 
Joulukuu 

 
2017 

 
Loppuarviointi -ja haastattelut 
(omaishoitajat) 

 
Maaliskuu 

 
2018 

 
Etätukikokeilu päättyy  

 
Maaliskuu 

 
2018 

 
Päätöstilaisuus (omaishoitajat, 
kunnat ja hankkeen koordinaatio) 

 
Huhtikuu 

 
2018 

 
Etätukikokeilun arviointi (hankkeen 
koordinaatio ja kunnat) 

 
Toukokuu 

 
2018 

 
Loppuraportti  

 
Toukokuu  

 
2018 

 
Ikäneuvo -hanke loppuseminaari 

 
Lokakuu  

 
2018 
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Kokeilun edistämistä tuki hyvä projektisuunnitelma, joka tehtiin sopivalla tarkkuudella. 

Siinä vastuut myös määriteltiin hyvin. Projektisuunnitelman avulla voitiin pitää etätukiko-

keilun tavoitteet ja toiminnan osa-alueet suhteessa Ikäneuvo -hankkeen tavoitteisiin kes-

kenään tasapainossa. Tämä myös edisti hyvää dokumentaatiota ja sen hallinta sekä ar-

viointia. Suunnittelun yhteydessä tunnistettiin mahdolliset etätukikokeiluun liittyvät ongel-

mat ja riskit sekä pyrittiin ne ennakoimaan ja löytämään ratkaisuja niihin. 

 

6.3. Aineiston käsittely ja analysointi  

 

Tämän opinnäytetyön analyysin viitekehyksenä käytetään Martha Nussbaumin määritel-

mää ihmisen toimintamahdollisuuksista sen merkityksellisyyden vuoksi. Teoria sopii eri-

tyisen hyvin siihen, kun arvioidaan etätuen hyötyä omaishoitajien kokemaan jaksami-

seen ja kykyyn selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Lisäksi analyysin tukena käytetään 

Jyrki Jyrkämän sosiaaligerontologista käsitystä toimijuudesta. Jyrkämän mukaan ihmi-

sen toimijuutta muokkaavat ihmisen oma elämänkulku, ympäristö, aika ja paikka, tiedot, 

taidot, oma tahto ja toiveet. Myös tulevaisuuden odotukset ja mahdollisuudet sekä es-

teet, samoin omaan elämään linkittyvät muut ihmiset. Se määrittää myös millaisia ovat 

ihmisen osallisuuden mahdollisuudet ja vaihtoehdot (Jyrkämä 2014: 123). Tämä teoria 

sopii hyvin siihen, kun arvioidaan omaishoitajien kokemuksia osallisuudesta, miten he 

reflektoivat, pohtivat ja millaisia tulkintoja he tekevät.   

 

Tämän opinnäytetyön aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi 

on metodi, jolla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa. Sen avulla etsitään merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia, jotta kos-

keva tieto voidaan esittää sanallisina tulkintoina (Tuomi & Sarajärvi 2002: 93, 105 –107.) 

Oleellista sisällönanalyysissä on myös näkymättömän ymmärtäminen, ihmisen ajatel-

laan ymmärtävän parhaiten oman kokemuksena kautta. Siinä on kyse todellisuuden ta-

juamisesta inhimillisenä ajattelutapana eikä niinkään totuuden kysymyksistä. Myös tämä 

ajattelu sopii hyvin opinnäytön analyysin tulkinnan tueksi, sillä sen avulla saadaan ym-

märrystä omaishoitajien kokemuksista kokeilun ajalta. Lisäksi laadullisella aineiston ana-

lyysillä pyritään selkeyttämään aineistoa ja tuottamaan uutta tietoa tutkittavasta asiasta. 

Analyysin tarkoitus on tiivistää aineistoa kadottamatta sen sisältämää informaatiota ja 

luoda hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä (Eskola & Suoranta 2008: 137). 
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Sisällönanalyysin soveltuu hyvin tähän opinnäytetyöhön, sillä sen avulla voidaan tarkas-

tella eri tekijöiden vaikutuksia ja merkityksiä tutkittavaan kohderyhmään. Opinnäy-

teyössä tarkastellaan ilmiötä sisältäpäin eli sellaisena kuin omaishoitajat sen kokevat ja 

näkevät sekä sanoittavat. Tarkoituksena on mahdollisimman objektiivisesti raportoida 

tutkimusympäristöön kuuluvien omaishoitajien käsityksiä. Lisäksi aineistosta tehdyille 

löydöksille etsitään tulkintoja, selityksiä ja vahvistusta opinnäytetyön teorian osuudesta.  

Omaishoitajien tekstimuotoisista päiväkirjoista etsitään vastauksia asetettuihin tutkimus-

kysymyksiin vertaamalla niitä mittareista saatuihin tuloksiin. Metodin soveltuvuuden ar-

vioinnissa kiinnitettiin huomioita kokeilun seurannan joustavuuteen ja seurattavien mit-

tarien sekä kysymysten tarkoituksenmukaisuuteen.  

 

Opinnäytetyön aineisto koostuu omaishoitajilta kerätystä seurantatiedon aineistosta ja 

päiväkirjoista. Aineiston jäsentämisessä hyödynnetään Martha Nussbaumin toiminta-

mahdollisuusteoriaa, joka kuvaa ihmisen mahdollisuuksia osallisuuteen, hyvään elä-

mään ja elämänlaatuun. Teorian avulla arvioidaan omaishoitajan etätuen mallin käytän-

nön soveltuvuutta omaishoitajille. Opinnäytetyöllä pyritän vastaamaan myös omaishoi-

tajien tukipalvelujen kehittämistarpeeseen. Tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita, käy-

täntöjä ja palvelua omaishoitajien nykyiseen palveluvalikkoon.  
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7       Tulokset 

 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksissa kuvataan omaishoitajien kokemusta oman jaksamisen 

kehittymistä kokeilun alussa ja kokeilun päättyessä. Osissa tuloksissa kuvataan myös 

kokeilun puolivälin tuloksia. Tuloksissa kuvataan lisäksi omaishoitajien tyytyväisyyttä it-

seensä ja omaan toimintamahdollisuuksiin kokeilun alussa ja kokeilun päätyttyä. Seu-

raavaksi tuloksissa kuvataan omaishoitajien kokemuksia etätuen soveltuvuudesta heille 

palveluna ja vaikutusmahdollisuuksia mallin kehittämisessä. Nämä tulokset esitetään 

mittareista, alku -ja loppuhaastatteluista ja päiväkirjoista saadun tiedon perusteella sisäl-

lönanalyysin avulla. Nämä tulokset esitetään eriteltyinä taulukkoina. Lisäksi havaintojen 

ja tulosten esittämisen yhteydessä nostetaan esiin suoria lainauksia aineistosta. Näitä 

lainauksia ei muokata sisällöllisesti. Ne ovat suoria lainauksia ja otteita omaishoitajien 

päiväkirjoista. Tuloksia tarkastellaan myös suhteessa aikaisempiin tutkimustuloksiin.  

 

Tarkoituksena on, että omaishoitaja etätuenmalli ja menetelmä ovat monistettavissa laa-

jemmin myös muille eri asiakasryhmille. Kokeilun aikana kerätyt kokemukset ja palaut-

teet ovat avainasemassa käyttäjälähtöisen ja vuorovaikutteisen etätuen soveltamisessa 

ja hyödyntämisessä. Tuloksia tarkastelemalla on mahdollista pohtia niiden hyödyntä-

mistä myös muille kohderyhmille.  

 

7.1. Omaishoitajan etätuki 

 

Omaishoitajan etätuki on ennaltaehkäisevää ja samalla vertaistuellista toimintaa, joka 

tuo palvelun kotiin matalalla kynnyksellä, videovälitteisesti. Etätuen tavoitteena on 

omaishoitajan omatoimisuuden lisääntyminen ja omaehtoinen aktivoituminen. Sen 

avulla pyritään vahvistamaan omaishoitajan osallisuuden kokemusta siitä, että hän voi 

itse vaikuttaa asioidensa kulkuun ja mahdollisuutta olla mukana yhteisöllisissä proses-

seissa. Etätuki on luottamuksellista toimintaa aivan kuten kasvokkainkin tapahtuva tuki, 

ja siinä huomioidaan samat salassapito -ja turvallisuusvelvollisuudet.  

 

Etätuki muodostuu yksilöllisestä valmentavasta neuvonnasta ja ohjauksesta, etäryhmä-

toiminnasta ja vertaistoiminnasta videovälitteisesti. Etätuella varmistettaan omaishoita-

jan jaksaminen siten, että tuki oli mahdollisimman oikea-aikaista, omaishoitajan omista 

toiveista ja tarpeista lähtevää ja myös helposti saatavilla olevaa.  
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Etätuella pyritään myös ennaltaehkäistä omaishoitajan ja omaishoitoperheen syrjäyty-

mistä. Syrjäytyminen nähdään isona uhkana ja riskitekijänä omaishoitajan hyvinvoinnille 

ja itsenäisyydelle. Oletus on, että omaishoitajat eivät itse jaksa lähteä etsimään tietoa 

etuuksista, tuesta ja avusta tai siitä, missä esimerkiksi olisi vertaistukiryhmiä. Vertaistuki 

ymmärretään tärkeänä voimavaroja lisäävänä toimintana. Siksi myös omaishoitajien toi-

mintakykyä lisäävien toimintojen löytäminen olisi tehtävä mahdollisimman helpoksi 

heille. Etätuella lisätään myös omaishoitajan jaksamista, kun tuki tuodaan hänen omaan 

toimintaympäristöönsä. Etätuki painottaa vaikuttavien palvelujen, asiakasohjauksen ja 

palveluketjujen asiakaslähtöistä kehittämistä. Lisäksi se painottaa varhaista tukea, en-

naltaehkäisevä toimintaa ja omaishoitajan osallisuuden korostamista sekä eriarvoisuu-

den vähentämistä.  

 

Etätuki on säännöllistä ja toteutuu omaishoitajan kanssa sovitulla aikataululla ja sisäl-

löllä. Etätuella luodaan sisältöä arjen rutiineihin, lisätään sosiaalisia kontakteja ja moti-

voidaan myös vertaistoimintaan. Etätuen tavoitteena on omaishoitajan omatoimisuuden 

lisääntyminen ja omaehtoinen aktivoituminen. Sen avulla pyritään myös vahvistamaan 

omaishoitajan osallisuuden kokemusta siitä, että hän voi itse vaikuttaa asioidensa kul-

kuun ja mahdollisuutta olla mukana yhteisöllisissä prosesseissa.  

 

 

Taulukko 3. Etätukipalvelun sisältö ja menetelmät  

 

Etävalmennus (yksilö) Etäryhmätoiminta Etäneuvonta -ja ohjaus 

 
- Viikoittaiset teemat, 

omaishoitajien tar-
peista ja toiveista 
nousevat 

- Omien voimavarojen 
tunnistaminen ja vah-
vistaminen 

- Toimintamahdolli-
suuksien tunnistami-
nen 

- Osallisuuden vahvis-
taminen 

 

 
- Vertaistuki 
- Viikoittaiset tai kuukau-

sittaiset teemat esim. 
ravinto, liikunta, lepo, 
uni, ensiaputaidot  

 

 
- Yksilöllinen yleinen 

neuvonta ja ohjaus 
esim. yhteiskunnan 
palvelut 
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Etätuki muodostuu yksilöllisestä valmentavasta neuvonnasta ja ohjauksesta, etäryhmä-

toiminnasta ja vertaistoiminnasta videovälitteisesti. Etätuella varmistetaan omaishoitajan 

jaksaminen siten, että tuki oli mahdollisimman oikea-aikaista, omaishoitajan omista toi-

veista ja tarpeista lähtevää ja myös helposti saatavilla olevaa. Työotteena on ratkaisu-

keskeisyys ja toiminnan lähtökohtana on yksilölähtöisyys, omaishoitajan itsemääräämis-

oikeuden kunnioittaminen ja hänen toimintakykynsä sekä voimavarojensa vahvistami-

nen. Yhteistyössä omaishoitajan kanssa muodostetaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä 

ollaan valmiita tekemään toivotun muutoksen aikaansaamiseksi. Muutostoive synnyttää 

osallistumisen kokemuksen ratkaisua kohti.  

 

 

”Itsehoito ja sen merkitys ihmiselle -aiheena ja omat tavoitteet. Kirjoitin muistiinpa-

noja: Itsehoito on päätös ja omia valintoja, mitä haluat saavuttaa ja aina myös kan-

nattaa yrittää. On tärkeää muistaa myös itsensä palkitseminen ja arvostaminen. 

Niin ja riittämättömyyden tunteesta pääseminen. Muista mielekäs tekeminen, ren-

toutuminen se auttaa myös parempaan uneen…  ja hyvä ruoka.” 

 

 

”Oli taas tärkeätä sada keskustella kuulumisista. Sitä jo ihan odotteli. Aiheet, joita 

siellä käsitellään, on ihan hyviä. Tuttuja asioita, mutta aina tulee myös uutta tietoa. 

Annen (etäohjaa) kanssa on mukava keskustella. Saan häneltä paljon tukea, niissä 

suunnitellaan asioita ja mietitään, miten niiden kanssa mennään eteenpäin ja sitten 

taas seuraavalla kerralla jutellaan siitä, miten on mennyt. Kiitos siitä.  

 

 

”Puhuttiin välitavoitteista tämän projektin puolivälissä, mitkä olisivat oman ja ryh-

män näkökulman suhteen. Oma arvostus (onko tekemäni työ yhtä arvokasta kuin 

jonkun ammattilaisen), kuuluminen johonkin, turvallisuusasiat, elämän muutoskoh-

dat, pysähdyskohdat, oman elämän rajallisuus, puolison sairaallollinen läheisriip-

puvuus ja oman itsensä kehittäminen (musiikki, valokuvat).  
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Omaishoitaja osallistuu itseään ja omaa elämäänsä koskevan arjen suunnitteluun ja ta-

voitteidensa arviointiin. Tavoitteena on edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä niihin 

vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäiväisen 

elämän perustan. Etätuessa yksilöllinen tuki yhdistyy myös toiminnallisuuteen. Tavoite 

määrittelee sen missä, miten ja kuinka toiminnallista osuutta toteutetaan. 

 

7.2. Etätuen toteutus  

 

Etätuki on ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja 

loppu, kuten muullakin tuella, ohjauksella, kuntoutuksella tai valmennuksella. Etätuella 

vaikutetaan myös omaishoitajan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen ja hyvin-

vointiriskien tunnistamiseen. Omaishoitaja osallistuu itseään ja omaa elämäänsä koske-

van arjen suunnitteluun ja tavoitteidensa arviointiin. Etätuki aloitetaan yksilöllisellä arvi-

olla ja haastattelulla, joka tehdään ensikäynnillä omaishoitajan omassa elinympäristössä 

sekä tehdään tarvittaessa toimintakykyä mittavat testit. Omaishoitaja asettaa etätuel-

lensa omat tavoitteensa, jotka saattavat muuttua etätuen aikana. Etätuki on säännöllistä 

ja toteutuu omaishoitajan kanssa sovitulla aikataululla ja sisällöllä. Etätuella luodaan 

myös sisältöä arjen rutiineihin, lisätään sosiaalisia kontakteja ja motivoidaan vertaistoi-

mintaan.  

 

Kokeilun käynnistymiseksi etäohjaaja sopi omaishoitajan kanssa kotikäynnistä puheli-

mitse. Etätuen alussa omaishoitajalle kerrottiin kokeilun taustoista, tarkoituksesta, tavoit-

teesta ja että osallistuminen kehittämisprosessiin oli vapaaehtoista. Omaishoitaja sai 

käyttöönsä kotikäynnin yhteydessä tietokonevälitteisen tabletin, jonka käytössä etäoh-

jaaja ohjeisti ja tuki. Etätuen alussa etäohjaaja varmisti yhdessä omaishoitajan kanssa 

laitteen käytön ja toimivuuden. Tabletissa on myös kalenteri -toiminto, johon tallennettiin 

mm. erilaisia infopaketteja ja jumppatuokioita, mikä mahdollisti omaishoitajan omaehtoi-

sen toiminnan oman aikataulunsa mukaan. Se tuki myös omaishoitajan omien tavoittei-

den saavuttamista. Etäohjaaja otti yhteyden omaishoitajaan sovittuna ajankohtana ja oh-

jauksen kesto oli noin 45 minuuttia. Samoin toimittiin myös etäryhmissä. Omaishoitajalla 

oli mahdollisuus yhteydenottoon myös puhelimitse, mutta pääasiallinen yhteys oli aina 

kuvapuhelimen kautta.  
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Yleisesti ajatellaan, etteivät ikäihmiset halua opetella käyttämään tekniikkaa. Palvelun 

alussa annettavalla henkilökohtaisella neuvonnalla ja opastuksella laitteiden käytössä 

omaishoitaja sai tutustua rauhassa laitteeseen. Näin toimien madallettiin laitteen käyttö-

kynnystä. Kokeilun aikana omaishoitajan oli myös mahdollista osallistua erilaisiin etäryh-

miin, joissa käytiin vertaiskeskusteluja ja tehtiin hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä harjoi-

tuksia sekä muita toimintakykyä lisääviä asioita etäohjaajan johdolla. Ryhmien teemat 

muotoutuivat osallistujien tarpeiden mukaan. Käyttäjälähtöisyys ja osallistujien kuulemi-

nen olivat kokeilun tärkeimmät lähtökohdat, ja tästä syystä etäohjaaja muokkasi sisältöä 

omaishoitajien itse esiin tuomien toiveiden pohjalta. 

 

7.3. Jaksaminen  

 

Tulosten perusteella omaishoitajista joka toinen koki oman jaksamisen parantuneen ko-

keilun puolivälissä ja kokeilun päättyessä lähes jokaisen jaksaminen oli parantunut. Ky-

symyksen mittarina käytettiin HIS-mittaria ja sen kysymystä 3. Onko teillä riittävästi tar-

moa arkipäivän elämäänne varten asteikolla 1-5 ja Jana-mittarin kysymystä 1. Minkälai-

nen on tämän hetken mielialasi asteikolla 1-5. Mittaus tehtiin kokeilun alussa, puolivä-

lissä ja lopussa. Lisäksi tieto saatiin etäryhmäarviointikeskusteluista sekä omaishoitajien 

kirjoittamista päiväkirjoista. 

 

Omaishoitajan kokemukseen omasta jaksamisestaan vaikuttivat omaishoidettavan fyy-

sinen ja psyykkinen hoidettavuus ja sen vaihtelut sekä muutokset omassa terveydenti-

lassa. Jokaisella omaishoitajalla oli paljon velvollisuuksia ja suuri vastuu, kuten hoidet-

tavan ravinnosta ja hygieniasta huolehtimisesta sekä lääkehoidoista vastaaminen. 

Omaishoidettavan sairastuminen aiheutti paljon muutoksia lisäksi läheisten ja perheen 

suhteissa.  

 

 

”Rakkaus ja suru, se on jokaisella omanlaisensa. Puhuminen – vertaistuki – itku! 

Kuoleman vaiheet: tunneryöpyt, enää ei ole mitään tehtävissä ja tulevaisuuden 

hahmottaminen vaikeaa. Kiinnipitäminen ja irtipäästäminen.” 
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Usea omaishoitaja koki omaishoidettavan persoonan muuttumisen kuormittavan omaa 

psyykkistä jaksamistaan. Moni koki myös oman roolinsa muuttuvan nopeasti. Omaishoi-

totehtävien monimuotoisuus ja yllätyksellisyys aiheuttivat tunne-elämässä kuin myös ta-

loudellisissa tilanteissa paineita. Hoitotilanteet ja tehtävät muuttuivat nopeasti kevyem-

mästä raskaampiin. Osalla omaishoitajista omaisen hoitamiseen kuuluivat yölliset kään-

tämiset, lääkkeiden annot, tai wc-käynnit yhden tai useamman kerran yössä. Hoidetta-

van mielialanvaihtelut, aggressiivisuus, pahantuulisuus, kiittämättömyys tai muuten yh-

teistyökyvytön asenne hoitotilanteissa koettiin myös kuormittavana. Hoidettavan muisti-

sairauksien mukanaan tuoma asioiden jatkuva kysely, toistaminen ja sekavuus vaikeut-

tavat arkipäiväistä kommunikointia. 

 

 

Taulukko 2. Omaishoitajan kokemus omasta jaksamisestaan 

 

Kokeilun alku  Kokeilun puoliväli Kokeilun päättyessä  

 
Omaishoitajista lähes 
jokainen koki oman 
jaksamisensa heik-
kona.  
 
 
HIS/Kysymys 3.  
Asteikko 1-5. Tulos 2,6 
 
 
”Elämäni on kaoottista” 
”Olen väsynyt, kyllästy-
nyt, turvaton” 
”Olen huolestunut 
omasta sairaudestaan” 
”Ylen yksinäinen, koen 
riittämättömyyden tun-
netta” 
 
 
 

 
Omaishoitajista, joka toi-
nen koki oman jaksami-
sensa parantuneen. 
 
 
 
HIS/Kysymys 3.  
Asteikko 1-5. Tulos 3,1 
 
 
”Olen pirteä, hyvin voi-
vampi” 
”Jaksamiseni on lisäänty-
nyt” 
”Ei ole hyvä eikä huono” 
”Olen virkistyneempi” 
”Surullinen, mies menehtyi” 

 
Lähes jokaisen omais-
hoitajan jaksaminen oli 
parantunut.  
 
 
 
HIS/Kysymys 3.  
Asteikko 1-5. Tulos 3,9 
 
 
”Erittäin hyvä, toivoa on jäl-
jellä” 
”Erittäin tyytyväinen”  
”Tiedostaan hyvin oman 
ajankäyttöni, jaksamiseni 
on hyvällä tasolla” 
”Olen hakenut apua mie-
lenterveyteni hoitamiseen” 
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Erityisesti dementoiva sairaus heikensi dementoituvan omaishoidettavan ja hänen 

omaishoitajan sosiaalisia verkostoja ja tuttuja elämänrakenteita. Omaishoitajat kokivat, 

että omaishoidettavan arkipäivän selviytyminen rakentui usein heidän antaman tuen va-

raan. Omaishoitajat joutuivat usein sairauden edetessä kohtuuttomaan vastuuseen sai-

rastuneesta läheisestään. Omaishoitajat ja omaishoidettavat olivat sairauden edetessä 

usein tilanteessa, jossa vaarana oli entisestään syrjäytyä joko liian vähäisen tiedon, puut-

tuvan tuen tai palveluiden sekä yleisten asenteiden vuoksi. 

 

 

”Mieheni oli aivan sekaisin, ei tuntenut minua, mutta rupesi sitten nukkumaan. Hä-

nelle voi antaa lääkärin määräyksestä 1-2 tablettia lisäksi muiden lääkkeitten 

kanssa, jos on rauhaton. Minä en anna, yritän rauhoitella ja keksiä muita vaihtoeh-

toja. Kyllä tässä on niin yksin näiden päätösten kanssa.” 

 

 

Myös omaishoitajien kokema sosiaalisten kontaktien tarve oli suuri. Jaksamiseen vaikut-

tuvat omaishoitajien kokemus siitä, että voi kuulua itselleen tärkeään ryhmään tai yhtei-

söön ja, että saa apua silloin, kun sitä todella tarvitsee. Tärkeänä koettiin myös, että 

pystyy vielä itse vaikuttamaan omiin asioihinsa sekä saa myönteistä palautetta tekemi-

sestään. Myös huumorista sekä positiivisesta elämänasenteesta oli apua jaksamiseen.  

 

 

”Olin omaishoitaja-valmennusjaksolla, kokoonnuimme eka kertaa. Kokemuksena 

hienoa, tämmöisiä vain lisää, kuulee toistenkin kertomuksia omasta elämän tilan-

teesta. Meillä oli siellä myös hauskaa.” 

 

 

Keskustelut etäohjaajan ja koko ryhmän kanssa koettiin merkittäväksi tueksi arjen muu-

toksesta selviämiseen. Kun omaishoitaja alkoi ymmärtää, että syy omaishoidettavan sai-

raudesta ei ole hänen, samalla hänelle vapautui rohkeutta ottaa omaa aikaa itselleen. 

Toisaalta koettiin surua siitä, että ihminen, jota on rakastanut, on kadonnut. 
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” Kirkossa oli messu Suomi 100v. Oli kyllä taas upea ohjelma. Tässä alkaa kyllä 

pinna pian palaa ton miehen kanssa. Jos mitä tahansa kommentoin, hän heti tart-

tuu siihen. Vähän niin kuin pistää hanttiin. Iltaisin ne samat asiat moneen kertaan 

kysellään. Puhelee ihan älyttömiä. Ei niissä ole mitään järkeä. Hän on tullut minua 

kohtaan vähän ilkeäksikin. Hän on ollut aina ennen kiltti ja hyvä mies. Sairaus on 

muuttaa hänet ihan täysin. Onneksi on ryhmä ja Anne.” 

 

Jokaisella omaishoitajalla oli itsensä asettamat tavoitteet oman jaksamisena edistä-

miseksi, joista keskusteltiin etäohjaajan kanssa säännöllisesti ohjauskeskusteluissa. 

Etäohjaajan rooli koettiin merkittävänä omaishoitajan jaksamista edistävänä tekijänä. 

Kaikki omaishoitajat pitivät tärkeinä omaa henkilökohtaista keskusteluaikaansa etäoh-

jaajan kanssa. Keskustelut koettiin rennoiksi, turvallisiksi, luottamuksellisiksi ja asiantun-

teviksi. Niistä saatiin vinkkejä ja neuvoja arjessa jaksamiseen sekä itsestä huolehtimi-

seen, kuten ravinnon ja levon merkityksestä omaan hyvinvointiinsa. Omaishoitajat koki-

vat saaneensa myös pienen hetken arkeen, jolloin heidän ei tarvinnut ajatella kuin vain 

itseään.  

 

7.4. Toimintamahdollisuudet 

 

Tulosten perusteella kokeilun alussa omaishoitajista suurin osa oli tyytyväisiä itseensä 

ja omiin toimintamahdollisuuksiin ja tilanne pysyi melko samana kokeilun loppuun asti. 

Kysymyksen mittarina käytettiin HIS-mittaria ja sen kysymystä 5 ja 6. Kuinka tyytyväinen 

olette itseenne ja kuinka tyytyväinen olette päivittäisistä toimista selviytymisestänne? 

Mittaus tehtiin kokeilun alussa ja lopussa. Lisäksi tieto saatiin etäryhmäarviointikeskus-

teluista sekä omaishoitajien kirjoittamista päiväkirjoista. 

 

Omaishoitajan tyytyväisyyteen itseensä ja omiin toimintamahdollisuuksiin vaikuttivat se, 

olivatko he voineet työn kuormittavuuden vuoksi irtautua täysin omaishoidettavastaan. 

Omaishoidon arkea horjuttavat tapahtumat, kuten hoidettavan terveydentilassa tapahtu-

vat muutokset vaikuttivat siihen, miten omaishoitajat kokivat olevansa riippuvaisia omais-

hoidettavastaan. Hyvin monet omaishoitajat kokivat yöllä tapahtuvat toistuvat heräilyt 

erittäin raskaina ja jatkuvan varuillaan olon uuvuttavana. Lisäksi talouden ja kodin hoita-

minen koettiin kuormittavaksi. Osa omaishoitajista asui omakotitaloissa ja he kokivat sen 

hoitamisen isoksi kuormittavaksi tekijäksi, samoin kuin etäisyydet palveluihin koettiin ar-

kea hankaloittavana tekijänä.  
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Omaishoitajat kokivat, että heidän omat toimintamahdollisuudet olivat toisten varassa, 

kuten omien aikuisten lasten tai viranomaisten. Osa omaishoitajista etsi informaatiota ja 

olivat aloitteellisia, he myös järjestivät itselleen apua ja palveluja omaishoivaajana toimi-

misen rinnalle. Osan voimavarat eivät tähän riittäneet. Se näyttäytyi arjen hallinnan haas-

teina ja osin kyvyttömyytenä tehdä valintoja ja päätöksiä oman elämänsä suhteen. Se 

näyttäytyi myös häpeän ja pelon tunteena. Koettiin, että arki on kapeutunutta ja rohkeus 

lähteä kodin ulkopuolelle on vaikeaa. Siksi vertaistuki ja virkistystoiminta koettiin tarpeel-

liseksi. Kun omaishoito tapahtuu omassa kodissa, myös yksinäisyyden tunne lisääntyi.   

 

 

Taulukko 3 Tyytyväisyys itseensä ja omiin toimintamahdollisuuksiinsa  

 

Kokeilun alku  Kokeilun päättyessä  

 
Lähes kaikki kovat tyytyväisyy-
tensä itseensä olevan kohtuullinen 
ja selviävänsä kohtuullisesti päivit-
täisistä toimista. 
 
 
HIS/Kysymys 5 ja 6. 
Asteikko 1-5. Tulos 2,8 
 
 

 
Lähes kaikki kokivat tyytyväisyytensä 
olevan hyvä tai täysin riittävä ja tyyty-
väisyys päivittäisistä toimista selviyty-
misen olevan hyvä tai täysin riittävä.  
 
 
HIS/Kysymys 5 ja 6.  
Asteikko 1-5. Tulos 3,9 

 

 

Etäohjaajan antama etätuki -ja ohjaus koettiin vaikuttavan positiivisesti omaishoitajien 

fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn ja lisäävän omaa tyytyväisyyttä itseensä. 

Omaishoitajat kokivat hyötyvänsä etäohjaajan yhteydenpidosta ja koettu hyöty kasvoi 

hieman kokeilun loppua kohti. Samoin koettiin etäryhmätoiminnasta. Omaishoitajat olivat 

tyytyväisiä ryhmäohjaukseen, alussa he eivät kuitenkaan osanneet tarkemmin arvioida 

ryhmän ja sen ohjelman hyödyllisyyttä itselleen. Omaishoitajien odotukset myös määrit-

tivät ryhmäohjauksen koettuja hyötyjä. Kokeilun alusta lähtien omaishoitajat pitivät tär-

keänä vuorovaikutusta ja ryhmästä saatua tukea. Hyötynä koettiin myös se, että heidän 

keskinäinen vuorovaikutus lisääntyi myös ryhmän ulkopuolella. 
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”Tänään aamulla tuntui henkisesti olo reippaalta ja aloitetarmoiselta. Aamutoimien 

jälkeen kuuntelin, katselin ja tein kaikki tämän viikon ohjelmat: proteiini -ja hiilihyd-

raattitiedot, venyttelytuokiot (oli oikein hyvä eilisen vesijuoksu -ja vesijumpan jäl-

keiseen päivään), rentoutumis- ja hengitysharjoituksen sekä aivojumpan. Kokonai-

suutena hyvä aamun avaus.” 

 

 

Omaishoitajat kertoivat oman psyykkiseen ja fyysisen toimintakykyyn jäävän vähem-

mälle raskaiden hoitotilateiden vuoksi. Kokeilun lopussa osa omaishoitajista kertoi innos-

tuneensa pitävänsä fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan jatkossa parempaa huolta. 

He kokivat saaneensa etäohjauksesta myös uskoa omaan itseensä ja samalla voimava-

roja ryhmän muiden omaishoitajien elämän kokemuksista ja tarinoista. Myös moni koki 

ymmärtävänsä paremmin sen, että tarvitsee omaa aikaa jaksaakseen, koettiin tärkeänä. 

Toisaalta ongelmana koettiin rohkeus irtautua edes pieneksi hetkeksi omaishoidettavas-

taan.  

 

”Minulle voisi olla hyväksi jonkin uuden aloittaminen, että olisi pieni pakko esim. 

seurata laitteelta jokin luento ja siitä keskusteltaisiin henkilökohtaisen puhelun 

aikana. Lopulta ihminen aktivoituu ja rutinoituu (uuden) käyttöön.” 

 

 

Psyykkisiä voimavaroja koettiin saavan parhaiten ryhmän vertaistuen avulla. Yhteisissä 

valmennuksellisissa keskusteluissa toisten kanssa sai kuulla ja oppia muiden omaishoi-

tajien tarinoista. Sen huomaaminen, että ei ole yksin ja että on muitakin, jotka tekevät 

sitovaa omaishoitotyötä ja silti selviävät, oli monelle tärkeää. Tuella oli merkitystä myös 

siihen, että itsestä huolehtiminen ja itselle oman ajan ottaminen vahvistui kokeilun aikana 

monelle omaishoitajalle. 

 

 

”Tässä kirjoittaessa tuli Sinikka (nimi muutettu) mieleen, jonka kanssa juttelemme 

etäkahvilassa. Meistä on tullut, voiko sanoa ystäviä. Toivotinkin hänelle hyvää ys-

tävänpäivää eilen. Olen saanut uuden ystävän tämän etäkokeilun kautta. Soitte-

lemme toisillemme ja kerromme kuulumisia. Kyllä me vielä tavataankin.”  
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Sosiaali -ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on tärkeä rooli omaishoitajien jaksami-

sen tukena. Keskeistä siinä on voimavara -ja ratkaisukeskeinen tuki, jossa omaishoitajan 

itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja omien tavoitteiden toteutumista korostetaan sekä 

tuetaan. Vaikka ammattilaiset pystyvät tarjoamaan tietoa, ohjausta ja tukea omaishoidon 

kokonaisuudesta, moni omaishoitajista koki saavansa merkittävästi tukea toisilta saman-

kaltaisessa tilanteessa olevilta ihmisiltä. Omaishoitajat pitivät etävertaistukea hyvänä toi-

mintana, sillä se mahdollisti heille laajemman ja henkilökohtaisemman sekä keskinäisen 

yhteydenpidon vertaistoiminnassa. Erityisesti sellaisten ihmisten kesken, joiden olemas-

saolosta ei olisi ehkä koskaan saanut tietää.  

 

Omaishoitajuuden pohtiminen, toisilta oppiminen, yhteiset keskustelut ja ryhmään kuu-

luminen kantoivat koko kokeilun ajan tärkeänä kokemuksena omaishoitajilla. Samoin toi-

sille esimerkkinä oleminen koettiin tärkeänä. Omaishoitajat kokivat, että etävertaistuen 

tulee olla säännöllistä ja järjestelmällistä toiminta. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että ver-

taistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään. Vertaistuen anto koetiin osallista-

vana, joka mahdollisti keskinäisen luottamuksen ja kokemusten jakamisen.  

 

 

”Surutyö on prosessi. Vaikea puhua surusta ja tunteista sekä luopumisesta. Se voi 

olla myös ruumiillinen kokemus. Tilalla tyhjyys ja hiljaisuus. On hyvä, että en ole 

yksin näiden tunteiden kanssa, voin jakaa tätä toisten kaltaisteni kanssa.” 

 

 

Etätuki mahdollisti monikanavaisia kontakteja heidän muuttuvissa elämäntilanteissa ja 

keskinäisessä oppimisessa sekä tukemisessa tai tiedon jakamisessa. Henkilökohtainen 

tarve yhteydenpitoon ja etäohjaajan yksilöohjaus koettiin merkitykselliseksi osallistumi-

sen ja toiminnan motivaatioksi. Tuki rakentui omaishoitajan ja tarvittaessa hänen sosi-

aalisen verkostonsa, kunnan asiakasohjaajan ja muiden mahdollisten palvelutuottajien 

yhdistettyjen voimavarojen yhdistämiseen. Ohjaus -ja neuvontatyössä korostui omais-

hoitajan kohtaaminen etänä, mutta kuitenkin läheltä ja henkilökohtaisesti.  
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7.5. Toimijuus 

 

Kokeilun tulosten perusteella noin puolet omaishoitajista koki mielialansa kohentuneen 

merkittävästi kokeilun aikana. Mittaukset tehtiin jokaisen etäohjausviikon jälkeen ja mit-

tarina oli Jana ja sen kysymys 1. Minkälainen on tämän hetken mielialasi? Lisäksi tieto 

saatiin etäryhmäarviointikeskusteluista sekä omaishoitajien kirjoittamista päiväkirjoista. 

Mittaustulokset esitetään kokeilun alussa ja päättyessä keskiarvoina.  

 

Mielialaheilahteluihin vaikuttavat erityisesti muistisairaan omaishoidettavan hoitaminen, 

joka koettiin usein pyykkisesti kuormittavana ja mielialaa heikentävänä. Myös oma suhde 

ja sen muutokset omaishoidettavaan sairauden edetessä koettiin hämmentävänä. Muu-

tokset tutun ihmisen persoonallisuudessa oli vaikea hyväksyä. Surua aiheutti se, että 

omaishoidettava ei edes tunnistanut läheisiään. Myös hoitotilanteet koettiin hankalina, 

sillä omaishoidettava ei aina ymmärtänyt mitä ja miksi juuri nyt hänelle tapahtuu. Kuor-

mittavat hoitotilanteet päivästä toiseen koettiin välillä ärsyttävinä ja turhauttavina. Lisäksi 

korvaamattomaksi tuleminen toiselle ihmiselle koettiin ahdistavana. Toisaalta osa omais-

hoitajista pohti voiko tai saako itse olla tarvitseva.  

 

 

”Minulla on viikko vapaata. Mieheni on osastolla viikon jaksolla. Ei se ole help-

poa jättää toista, mutta tässähän on kysymys minun jaksamisesta. Tiedän, että 

hän on hyvässä hoidossa, mutta ajatus menee siihen, kuinka äkkiä ihminen lai-

tostuu. Onneksi tänään oli myös keskustelu etäohjaajan kanssa, sain tukea näi-

hin asioihin ja neuvoja kun mieheni kotiutuu.”  

 

 

Kokemus menetyksen tunteesta yhdisti kaikkia omaishoitajia ja suru siitä, että hyvätkään 

arjessa pärjäämisen tavoitteet eivät enää olleet sellaisenaan mahdollisia. Hetket poissa 

kotoa olivat monelle omaishoitajalle tärkeä hengähdystauko arkeen. Vain ne omaishoi-

tajat, jotka viettävät hetkiä poissa kotoa olivat niitä, joiden läheinen pystyi vielä pieniä 

aikoja olemaan yksin kotoa. 
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Taulukko 3. Kokemus oman mielialan kohentumisesta  

 

Kokeilun alussa  Kokeilun päätyttyä 

 
Kokemus omasta mielialasta  
 
Lähes kaikki kovat mielialansa olevan 
kohtuullinen. Mieliala vaihteluihin vai-
kuttivat hoidettavan hoitoisuuden vaih-
telut.  
 
Jana/Kysymys 1 
Asteikko 1-5. Tulos 3,3  
 
 

 
Kokemus omasta mielialasta 
 
Lähes kaikki kovat mielialansa kohen-
tuneen merkittävästi. Mielialan vaihte-
luihin vaikuttivat hoidettavan hoitoisuu-
den vaihtelut.  
 
Jana/Kysymys 1 
Asteikko 1-5. Tulos 4,7  
 
 

 

 

”Oli jollain tapaa huojentavaa huomata, että meillä kaikilla omaishoitajilla on sa-

moja vaikeuksia, samoja huolia ja väsymystä vaativaan työhän. En ole yksin ns. 

veneessä. Monet meistä on varmaankin rättiväsyneitä, toistot ärsyttävät ja monet 

yrittävät sinnikkäästi jaksaa oman fyysisen ja psyykkisen terveytensä menettämi-

senkin uhalla. Sosiaalinen elämä jää taka-alalle, elämä ei enää palaa entiselleen.” 

 

 

Etäohjaajan rooli koettiin merkittävänä omaishoitajan toimijuutta ja osallisuutta lisäävänä 

etäohjauksen tukimuotona. Lisäksi sen koettiin lisäävän omaishoitajien psyykkistä hyvin-

vointia. Kun etäohjauksen keskeisenä tavoitteena oli neuvonnan ja ohjauksen avulla li-

sätä voimia arkeen, asiantuntijatyö sijoittui yleisesti eri palvelun järjestäjien vastuiden 

rajapinnoille. Etäohjauksen varhaisen ja oikeanlaisen tuen tarjoaminen vaati etäohjaa-

jalta omaishoitolähtöisten periaatteiden huomioimista yhteistyössä omaishoitajan 

kanssa hänen luonnollisissa toimintaympäristöissä. 

 

 

”Etäohjaaja on hyvä kuuntelija ja sopivasti positiivinen ihminen ja hänellä on tietä-

mystä näistä asioista ja jne. Hänen kanssaan on niin helppoa puhua mistä vaan!! 

Kuvapuhelin oli tässä niin hyvä apu saada enemmän sosiaalista kanssakäymistä.” 

Lisäksi mielenterveyttä ja jaksamista edistävät teemat olivat mielenkiintoisia ja var-

masti tarpeellisiakin. Näistä aiheista ei saa koksaan liikaa tietoa.”  
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Etäohjaajan ja omaishoitajan vuorovaikutus täytti dialogin tunnusmerkit. Etäohjaan työ-

otteena oli ratkaisukeskeisyys ja toiminnan lähtökohtana yksilö -ja asiakaslähtöisyys, 

omaishoitajan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja hänen toimintakykynsä sekä 

voimavarojensa vahvistaminen. Omaishoitaja asetti yhdessä etäohjaajan kanssa tavoit-

teet toivotun muutoksen aikaansaamiseksi. Muutostoive synnytti osallistumisen koke-

muksen ratkaisua kohti.  

 

Tasapuolinen jakaminen, reflektoiva vuorovaikutus ja näistä syntyvä luottamus mahdol-

listi myös positiivisen muutoksen omaishoitajan arjessa. Dialogisuuden toteutumista 

edisti myös se, että etäohjaaja ammattitaidollaan ja kokemuksellaan osasi tunnistaa mi-

hin hän voi vaikuttaa ja mihin ei. Samalla omaishoitaja sai kokemuksen siitä, että häntä 

aidosti kuunneltiin ja hänen kysymyksiinsä, tunteisiinsa ja arjen jaksamiseensa reagoin-

tiin. Syntyi kuulluksi tulemisen kokemus, joka perustui omaishoitajan kiireettömälle kuun-

telemiselle ja etäohjaajan tietoisuudelle oman näkökulmansa rajoista sekä muun ryhmän 

näkökulmien hahmottamiselle ja huomioonottamiselle.  

 

7.6. Osallisuus 

 

Omaishoitajien kokemaa hyötyä etätuesta eli henkilökohtaisista keskusteluista, etäkah-

vila -ja ryhmätoiminnasta mitattiin Jana-kyselyllä viikottain etäohjaajan jokaisen tapaa-

misen jälkeen. Kysymys 3. Koetko hyötyväsi keskustelusta/yhteydenpidosta etäohjaajan 

kanssa? Kysymys 4. Oletko osallistunut ryhmään, kyllä ei. Koetko hyötyväsi keskuste-

lusta/yhteydenpidosta ryhmän kanssa? Kysymys 5. Oletko osallistunut kahvilatoimin-

taan, kyllä, ei. Koetko hyötyvästi keskustelusta/yhteydenpidosta kahvilassa? 6. Koetko 

keskusteluistamme olevan hyötyä itsellesi ajatellen tulevaisuuttasi? Lisäksi tieto saatiin 

omaishoitajien alku- ja loppuhaastatteluista ja omaishoitajien päiväkirjoista. Kaikki väli -

ja loppuarviointiin osallistuneet omaishoitajat kokivat voineensa vaikuttaa koko kokeilun 

ajan etätuen sisältöihin. Väliarvioinnin (toteutus 14.12.2017) ja loppuarvioinnin (toteutus 

1.3.2018) välillä ei ollut muutosta. Tämä tieto saatiin etäryhmäarviointikeskusteluista 

sekä omaishoitajien päiväkirjoista. 
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Kahvilatoimintaan osallistui koko kokeilun ajan alle puolet omaishoitajista ja ryhmätoi-

mintaan noin puolet omaishoitajista. Kaikki osallistuivat etäohjaajan kahdenkeskisiin oh-

jauskeskusteluihin. Yleisesti kuvapuhelimen käyttöön suhtauduttiin myönteisesti, vaikka 

kenelläkään ei ollut aiempaa kokemusta kuvapuhelimen käytöstä eikä etätuesta. Koet-

tiin, että laite ei voi yksistään korvata sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen fyysisiä 

käyntejä kotona annettavaa apua ja tukea. Kuvapuhelimen käytön koettiin olevan help-

poa ja interaktiivista, joka mahdollisti matalalla kynnyksellä vuorovaikutuksen, katsekon-

taktin ja äänen kuulemisen sekä avun saannin helposti. Toisaalta heikkoutena koettiin 

pätkivät yhteydet ja äänenlaatu.  

 

 

”Niin hienoa, että olen saanut olla tässä mukana ja saanut omaa aikaa. Olen voinut  

tutustua tekniikkaan ja erilaiseen tapaan hoitaa asioita.” 

 

 

Omaishoitajat kokivat etäohjauksen tuovan kaivattua viikkorytmiä arkeen ja henkilökoh-

taista aikaa itselleen. Samoin koettiin etäryhmätapaamisten osalta. Etäohjaaja ja omais-

hoitaja sopivat viikoittaisista keskusteluajoista sekä aiheista. Omaishoitajat itse esittivät 

toiveita keskustelujen aiheille. Ohjauskeskusteluista kahdenkeskinen keskustelu näyt-

täytyi merkityksellisimpänä omaishoitajan arjessa jaksamisen tuloksellisuuden kannalta. 

Omaishoitajat kokivat hyötyvänsä henkilökohtaista, kasvokkain tapahtuvasta etätuesta. 

Koettiin, että etäohjaajan kanssa käydyt luottamukselliset keskustelut vahvistivat omais-

hoitajan identiteettiä myös omana itsenä ja persoonana, eikä pelkästään omaishoitajana.  

 

Koska monen omaishoitajan omaishoidettava tarvitsi paljon apua, sen koettiin märittele-

vän molempien elämää ja riippuvuussuhdetta toisistaan. Useimmilla oli pelkona, että riit-

tämättömän tuen seurauksena he väsyvät ja omaishoidettava joutuu siirtymään laitos-

hoitoon. Koettiin, että etäohjaus saavutti päämääränsä, kun omaishoitajan tukeminen ja 

omaishoidettavan hoidon tavoite yhdistetiin toisiinsa. Tämä edellytti kaikkien prosessissa 

mukana olevien toimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa. Toiminnan monitahoinen ket-

juuntuminen asetti myös erityiset vaatimukset tasapuoliselle tiedonhallinnalle ja oikeuk-

sille kenelle tieto kuuluu ja kenelle ei.   
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Taulukko 4. Kokemus etätuen hyödyistä  

 

Kokeilun alussa  Kokeilun päätyttyä 

 
Koettu hyöty etäohjaajan  
keskustelusta /yhteydenpidosta  
 
Jana/Kysymys 3 
Asteikko 1-5. Tulos 4,3  
 
Koettu hyöty ryhmästä  
Jana/Kysymys 4 
Asteikko 1-5. Tulos 3,8 
 
Koettu hyöty kahvilatoiminnasta 
Jana/Kysymys 5 
Asteikko 1-5. Tulos 3,4   
 
Koettu hyöty tulevaisuutta ajatellen 
Jana/Kysymys 6 
Asteikko 1-5. Tulos 3,7 
 

 
Koettu hyöty etäohjaajan  
keskustelusta /yhteydenpidosta  
 
Jana/Kysymys 3 
Asteikko 1-5. Tulos 4,7  
 
Koettu hyöty ryhmästä  
Jana/Kysymys 4 
Asteikko 1-5. Tulos 4,1 
 
Koettu hyöty kahvilatoiminnasta 
Jana/Kysymys 5 
Asteikko 1-5. Tulos 4,1   
 
Koettu hyöty tulevaisuutta ajatellen 
Jana/Kysymys 6 
Asteikko 1-5. Tulos 4,2 
 

 

 

”Ryhmäistuntoja takana 20 ja kaikissa olen ollut mukana. Aiheet ovat olleet moni-

puolisia ja laitekin toiminut hyvin. Meille on esitelty apuvälineitä ja kodin ensiapu-

taitoja. Olen saanut olla mukana kivassa, avoimessa ja nauravaisessa haasteellis-

ten ja usein uuvuttavien elämänvaiheiden kulussa. Henkilökohtaiset puhelut ovat 

tukeneet omaa jaksamista monipuolisesti. Sovitut soittoajat on ollut hyvä asia.” 

 

 

”Kotihoidon tasosta olisin halunnut tietää enemmän ja keskustelua siitä, koska 

siinä on puutteita ja joista on ollut kirjoituksia lehdissä jne.” 

 

 

Omaishoitajat kokivat, että kotona tapahtuvan etäomaishoitajan tukemisen toimivaksi. 

Koettiin myös, että etätuki otti hyvin huomioon omaishoitoperheen tarpeet ja omaishoi-

tajan motivaation sekä tahdon etäteknologian käyttöönottoon ja käyttämiseen. Omais-

hoitajan mahdollisuus osallistua tärkeäksi kokemiin aktiviteetteihin ovat laadukkaan elä-

män perusasioita. Koettiin, että teknologia ei voi kuitenkaan korvata toisen ihmisen lä-

heisyyttä ja sosiaalisten kontaktien tarvetta.  
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Kaikessa teknologian hyödyntämisessä on tärkeää miettiä, miksi teknologiaa halutaan 

hyödyntää, miten se auttaa tässä tapauksessa omaishoitajaa hänen jokapäiväisessä ar-

jessa jaksamisessaan, joihin sen on suunniteltu tuovan apua.  

 

 

”Omaishoitajille etätuki ja laite on myös mahdollisuus olla itse yhteydessä asia-

kasohjaajaan. Laitetta voisi soveltaa myös yksin asumisen tukena ikäihmisille sekä 

kuntoutujille”.  

 

”Olen saanut olla mukana kivassa, avoimessa, puheliaassa, nauravaisessa ryh-

mässä haasteellisen ja usein uuvuttavankin elämänvaiheen kulussa. Henkilökoh-

taiset puhelut ovat tukeneet omaa jaksamista monipuolisesti. Sovitut soittoajat 

hyvä asia, ehkä kahvilassa käynti jäänyt melkein täysin tekemättä. ” 

 

 

Kokeiluun osallistuneista vain kahdella omaishoitajalla oli aiemmin kokemusta tabletti-

laitteen käytöstä. Pääsääntöisesti laitetta pidettiin helppokäyttöisenä ja alun jännitys lait-

teen käytöstä hälveni nopeasti. Kaikki omaishoitajat kokivat hallitsevansa laitteen käytön 

riippumatta aikaisemmasta teknologiakokemuksestaan. Myönteistä suhtautumista lait-

teen käyttöön edesauttoi kokeilun alussa omaishoitoperheen kotiin annettu käyttöpereh-

dytys ja tarvittava tuki koko kokeilun ajan. Omaishoitajat kokivat, että laitteen käytön 

avulla annettavalla etätuella kyettiin ennaltaehkäisemään tai hidastamaan arjen toimin-

takyvyn heikkenemistä.  

 

 

”Tähän päättyy tämä omaishoitajien juttu. Tämä on ollut hyvä kausi. On ollut ilo 

tutustua ennestään vieraisiin ihmisiin. Tämä ryhmän vetäjä etäohjaaja ja omaishoi-

don ohjaaja ovat aivan ihania ihmisiä. Etätukikeskustelut ovat olleet hyvin antoisia. 

Niistä on saanut paljon tietoa ja on ollut muutenkin kiva rupatella. Kiitos näistä ki-

voista juttutuokioista ja kaikkea hyvää teidän elämäänne”.  
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”Oli viimeinen ryhmäkeskustelu ja samalla loppuarvio. Aika on mennyt joutuin ja 

tämä on erittäin hyvä, että olen voinut olla mukana, sillä olen mieheni kanssa kah-

destaan. Ei ole tunkua vieraista ei siis sukulaisistakaan. Ainoa on poikamme, joka 

käy. Vaikuttaa siltä, että pelkäävät sairauden tarttuvan (tämmöisen henkilön, joka 

sairastaa muistisairautta, niin hänenkin sukulaiset häipyvät).” 

 

 

Omaishoitajien vahva kokemus oli, että osallisuuden ja toimijuuden sekä hyvinvoinnin 

edistämiseen ei ole olemassa standardiratkaisua. Omaishoitajat kokivat etätuen ja kes-

kustelut etäohjaajan kanssa auttavan elämään myös itsenäisemmin. Tätä edesauttoi se, 

että etätuki oli helposti saatavilla ja säännöllistä sekä sillä oli selkeä tavoite. Etätuen 

avulla koettiin saavan lisäksi sisältöä arjen rutiineihin. Samalla se lisäsi omaishoitajien 

sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolelle ja motivoi pitämään myös itsestään parempaa 

huolta.  

 

7.7. Valintakriteerien relevanttius 

 

Asiakasohjaajan rooli on keskeinen omaishoidon palveluissa. Asiakasohjaajan tehtä-

vänä omaishoidonpalveluissa on selvittää omaishoitajan tai omaishoitoperheen palve-

luntarve ja toiveet sekä antaa ohjausta. Lisäksi asiakasohjaaja toimii omaishoitajien tu-

kena arjen muuttuvissa tilanteissa ja auttaa löytämään tarvittavia ratkaisuja. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakasohjaaja tekee kotikäynnillään laaja-alaisen palve-

lutarpeen selvittämisen, jonka perusteella hän laatii omaishoitoperheen kanssa palvelu-

suunnitelman sekä tekee palvelupäätöksen.   

 

Kokeilun päättyessä omaishoidon asiakasohjaajilta pyydettiin vapaamuotoinen palaute 

sähköpostitse kokeilun onnistumisesta ja arvio omaishoitajien valinnan relevanttiudesta. 

Vastaukset saatiin kaikista kokeiluun osallistuvien kuntien omaishoidon asiakasohjaa-

jilta, yhtä kuntaa lukuun ottamatta.  
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”Oikein hyvä juttu!” 

 

” Yhteistyö on ollut myös antoisaa mm. etäohjaajan kanssa.” 

 

“Etätukikokeilu on ollut pieni helpotus siihen, että joku asiakkaista saa ”extra tu-

kea”, kun näillä resursseilla ja voimilla ei kaikkia pysty/ehdi auttamaan.” 

 

“Etätuki resursoi myös viranhaltijan työtehtäviä, kun tietää että omaishoitajalla on 

tuki toista kautta.” 

 

“Itse olen ollut monelle omaishoitajalle se, kelle ovat voineet soittaa ja purkaa miel-

tään. Tällainen tuki on heille äärettömän tärkeää, ja kannattelee heitä arjessa, päi-

västä toiseen.” 

 

“Tämä on varmasti yksi iso kehittämisalue, jota kannattaa tehostaa tulevaisuuden 

malleissa.” 

 

“Veikkaan, että kokeilun päätyttyä voi mukana olleille omaishoitajille tulla tyhjä olo, 

kun yhteiset ja henkilökohtaiset tapaamiset ja kahvilatoiminta loppuu.” 

 

”Kokeilu on ollut positiivinen kokemus ja tuonut yhden väylän tukea vaikeasti au-

tettavia asiakasperheitämme (valintakriteerimme). Yhteistyö on sujunut etätukityö-

ryhmän kanssa hyvin.” 

 

” Jotain puuttuu, kun (etätuki)palvelu päättyy, omaishoidettavan hoito nyt vaativam-

paa.” 

 

 ”Mukana pitäisi olla sellaisia, joiden on vaikea päästä kotoa lähtemään ja on vähän 

sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolelle.” 

 

Kokeilun tavoitteen oli siis saada erilaisia omaishoitoperheitä kokeiluun mukaan. Tarkoi-

tuksena oli tukea erityisesti taajama-alueen ulkopuolella asuvia, joilla on pitkä matka jär-

jestettyyn toimintaan. Omaishoitoperheet valittiin kokeiluun vapaaehtoisuuden perus-

teella. Lähes kaikilla omaishoitoperheillä oli ollut selkeä tuen tarve kokeilun aikana. Kaksi 

omaishoitoperhettä keskeyttänyt kokeilun aikana, sillä heidän kokemuksen mukaan tu-

kiverkosto oli riittävä.  
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Asiakasohjaajien valintakriteereihin kokeiluun vaikuttivat se, että usealla omaishoitajalla, 

jotka olivat omaishoidon tai kotihoidon palvelun piirissä, ei ollut älykännykkää eikä tieto-

konetta. Kriteereihin vaikuttivat myös se, että monen omaishoitajan koti sijaitsi keskustan 

ulkopuolella ja heillä oli pitkät välimatkat palvelujen äärelle. Lisäksi julkisten liikenneyh-

teyksien puutteellisuus vaikeutti arjessa toimimista. Kriteereihin vaikuttivat myös omais-

hoidon sijaisjärjestelyjen puute ja pitkään jatkunut omaishoitajuus. Omaishoitajat eivät 

olleet käyttäneet juuri lainkaan omaishoidon lakisääteisiä vapaapäiviään, sillä puolison 

hoitaminen sitoi lähes ympärivuorokautisesti. Tuen tarve kaikilla kokeiluun osallistuvilla 

omaishoitajilla oli selkeä sekä heillä oli tarve intensiivisemmälle neuvonnalle ja ohjauk-

selle. Asiakasohjaajien arvion mukaan omaishoitajien elämänlaatu sekä toimintakyky ko-

henivat huomattavasti kokeilun aikana. Osan omaishoitajan henkilökohtainen toimijuu-

den tavoite muuttui surutyössä tukemiseen. 

 

Koska asiakasohjaajilla ei ollut aiempaa kokemusta etätuesta, he kokivat, etteivät he 

voineet kokeilun käynnistyessä määritellä tarkkoja kriteereitä osallistumiselle. Asia-

kasohjaajien kokemusten mukaan kokeilun alussa asetetut ja arvioidut valintakriteerit 

osallistumiselle, olivat onnistuneet. Koettiin myös, että etätuki resursoi myös viranhaltijan 

työtehtäviä, kun omaishoitaja sai tukea myös muualta, kuin kunnan omaishoitopalvelun 

kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  51 (66) 

  

5. Taulukko yhteenveto tuloksista  

 

Mittari Kokeilun alussa Kokeilun lopussa 

Vaikutus omaishoi-
tajan kokemaan 
jaksamiseen 
 
 
 

Omaishoitajista lähes jokai-
nen koki oman jaksamisensa 
heikkona.  
 
HIS/Kysymys 3.  
Asteikko 1-5. Tulos 2,6 

Lähes jokaisen omaishoitajan 
jaksaminen oli parantunut.  
 
 
HIS/Kysymys 3.  
Asteikko 1-5. Tulos 3,9 
 

Tyytyväisyys it-
seensä ja omiin toi-
mintamahdollisuuk-
siinsa 

Lähes kaikki kovat tyytyväi-
syytensä itseensä olevan 
kohtuullinen ja selviävänsä 
kohtuullisesti päivittäisistä toi-
mista. 
 
 
HIS/Kysymys 5 ja 6. 
Asteikko 1-5. Tulos 2,8 
 

Lähes kaikki kokivat tyytyväi-
syytensä olevan hyvä tai täysin 
riittävä ja tyytyväisyys päivittäi-
sistä toimista selviytymisen 
olevan hyvä tai täysin riittävä.  
 
 
HIS/Kysymys 5 ja 6.  
Asteikko 1-5. Tulos 3,9 

Kokemus oman 
mielialan kohentu-
misesta 
 

Lähes kaikki kovat mieli-
alansa olevan kohtuullinen. 
Mieliala vaihteluihin vaikutti-
vat hoidettavan hoitoisuuden 
vaihtelut.  
 
Jana/Kysymys 1 
Asteikko 1-5. Tulos 3,3  
 

Lähes kaikki kovat mielialansa 
kohentuneen merkittävästi. 
Mielialan vaihteluihin vaikutti-
vat hoidettavan hoitoisuuden 
vaihtelut.  
 
Jana/Kysymys 1 
Asteikko 1-5. Tulos 4,7  

Kokemus etätuen 
hyödyistä  

Koettu hyöty etäohjaajan  
keskustelusta /yhteydenpi-
dosta  
 
Jana/Kysymys 3 
Asteikko 1-5. Tulos 4,3  
---------------------------------- 
Koettu hyöty ryhmästä  
Jana/Kysymys 4 
 
Asteikko 1-5. Tulos 3,8 
--------------------------------- 
Koettu hyöty kahvilatoimin-
nasta 
 
Jana/Kysymys 5 
Asteikko 1-5. Tulos 3,4   
--------------------------------- 
Koettu hyöty tulevaisuutta 
ajatellen 
 
Jana/Kysymys 6 
Asteikko 1-5. Tulos 3,7 
 

Koettu hyöty etäohjaajan  
keskustelusta /yhteydenpi-
dosta  
 
Jana/Kysymys 3 
Asteikko 1-5. Tulos 4,7  
--------------------------------- 
Koettu hyöty ryhmästä  
Jana/Kysymys 4 
 
Asteikko 1-5. Tulos 4,1 
--------------------------------- 
Koettu hyöty kahvilatoimin-
nasta 
 
Jana/Kysymys 5 
Asteikko 1-5. Tulos 4,1   
-------------------------------- 
Koettu hyöty tulevaisuutta aja-
tellen 
 
Jana/Kysymys 6 
Asteikko 1-5. Tulos 4,2 
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Jokaisella kokeiluun osallistuneella oli oma käsityksenä hyvinvoinnistaan, sillä jokaisella 

oli kuitenkin lähtökohtaisesti erilaiset elämäntilanteet. Lähes kaikki omaishoitajat kuvasi-

vat omaa hoitajuusrooliaan lähitulevaisuuteen siten, etteivät he omasta iästään johtuen 

enää kauan jaksa tehdä omaishoitajan työtä. Moni kuitenkin uskoi, että jaksamiseen vai-

kuttaa oleellisesti omaishoidettavan sairauden eteneminen ja mahdollinen oman henki-

lökohtainen tuki.  

 

Etäohjausta pidettiin hyvänä ja toimivana palveluna, sillä se tuki vahvasti omaishoitajan 

omaa jaksamista ja toimi henkilökohtaisella lähestymistavalla. Omaishoitajat kokivat 

saavansa apua ja tietoa palveluista, yleistä palveluohjauksellista neuvontaa tarvitsemis-

taan eduista. Lisäksi he kokivat saaneesta henkilökohtaista ohjausta oman toimintaky-

kynsä ylläpitämiseen sekä henkilökohtaista ohjausta omaishoitajana toimimiseen. Etä-

palvelun toimivuutta edesauttoi ratkaisukeskeinen työote ja lähestymistapa. Siinä toimi-

taan arkisten ja elämänarvoja toteuttavien tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyödyntä-

miseksi. Omaishoitajien elämä muodostuu monenlaisista elämän ja arjen osa-alueista ja 

pienikin muutos elämässä voi vaikuttaa merkittävästi myös toisella elämän osa-alueella. 

Siinä ratkaisut löytyvät suuntaamalla huomio omaishoitajan resursseihin ja tulevaisuu-

teen. 
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8       JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Nussbaumin toimintamahdollisuusteoria (2011) omaishoitajan etätuen teoreettisena vii-

tekehyksenä ja tulosten analysoinnin tukena soveltui hyvin tähän opinnäytetyöhön. Toi-

mintamahdollisuusteorian yhtenä näkökulmana on osallisuus ja ajatus siitä, että ihmi-

sellä tulee olla mahdollisuus elää yhdessä toisten kanssa ja olla sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa sekä tuntea empatiaa. Toimintamahdollisuusteoria painottaa myös ihmisen 

mahdollisuutta elää yhteisössään itseään kunnioittavasti ja ilman nöyryytyksiä samanar-

voisina toisten kanssa. Toimintamahdollisuudet ovat siis ihmisen aitoja mahdollisuuksia 

olla ja toteuttaa itseään omien elämänpäämääriensä suuntaisesti.   

 

Nussbaumin toimintamahdollisuusteoria painottaa myös ihmisen toimijuuden tunnista-

misen tärkeyttä, jonka mukaan ihmiset nähdään kohteiden sijaan toimijoina. Omaishoi-

tajuuden määrittelyssä unohtuu usein se tärkein, eli itse omaishoitaja, jota tyypillisesti 

määritellään ulkopuolelta. Tämä määrittely ylläpitää näkemystä omaishoitajista ryhmänä 

yhteiskunnallisen hoito -ja hoivatehtävän suorittajina ja toimenpiteiden kohteena. Omais-

hoitaja usein nähdään myös pelkästään hoivan tuottajana, joka tekee työsopimuksen 

kunnan kanssa. Tämän opinnäytetyön tulosten mukaan kokeilussa mukana olleet omais-

hoitajat toimivat useissa eri rooleissa omaishoitajina. Tyypillisimpiä näitä rooleja olivat 

omaishoidettavansa fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden takaajia, asianajajina ja vas-

tuuhenkilönä viranomaisasioissa toimimisessa. Sairauden edetessä moni joutui lisää-

mään entisestään vastuunkantoaan hoitopäätöksien tekemisessä sekä arjen asioiden 

hoitamisessa. Nussbaumin mukaan ihmistä ei tulisi nähdä toimenpiteiden tai ilmiöiden 

päämäärinä eikä keinoina, vaan yhteiskunnan tulisi kaikin tavoin edistää ihmisten mah-

dollisuuksia tavoitella itselle merkityksellistä hyvää elämää.  

 

Jyrkämän (2008) mukaan toimijuus on henkilön tai yhteisön nykyhetkessä kokemaa ja 

käytössä olevaa toimintakykyä. Tämä näkökulma painottaa ihmisen kykyä asettaa itsel-

leen tavoitteita ja päämääriä ja tekijöitä mitkä vaikuttavat toiminnan motivaatioon. Toimi-

juuteen vaikuttavat lisäksi ihmisen kokemus omasta arvostaan ja fyysisetä sekä psyyk-

kisestä kyvykkyydestään. Tämän opinnäytetyön tuloksissa omaishoitajien kokemukset 

etätuen merkityksestä arjessa selviytymiselle ilmenivät arjessa jaksamista lisäävinä ja 

toimijuutta vahvistavina tekijöinä.  
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Erityisen tärkeänä omaishoitajat kokivat keskustelumahdollisuuden etäohjaajan ja sa-

massa tilanteessa olevien omaishoitajien eli vertaistensa kanssa. Koettiin, että etäohjaa-

jalla on ammattiosaaminen eritysesti niissä asioissa, jotka vaikuttivat myönteisesti hei-

dän arjessa selviytymiseensä ja toimijuuteensa. Samoin koettiin, että luottamuksellinen 

vertaistuki muilta omaishoitajilta lisäsi huomattavasti arjessa jaksamista ja osallisuuden 

kokemusta. Tämä nousi esille myös Gonyea ym. (2006) sekä Won Won ym. (2007) tut-

kimustuloksissa, joissa omaishoitajat kokivat saaneensa tukea keskusteluryhmistä ja tie-

toa ammattilaisen antamasta yksilöneuvonnasta -ja ohjauksesta. Omaishoitajat kokivat 

myös merkityksellisiksi tuen sisällön tuovan rytmiä ja rakennetta päivittäiseen arkeen.  

 

Etätukikokeiluun valittujen mittarien avulla saatiin tietoa etätuen hyödystä omaishoitajalle 

kokeilun edetessä. Kun mittaukset tehtiin jokaisen etäohjausviikon jälkeen, saatiin reaa-

liaikaista tietoa ohjauksen hyödyistä, onnistumisista, tarpeista tai puutteista. Mittaukset 

mahdollistivat myös sen, että etäohjauksen sisältöä voitiin reaaliaikaisesti muuttaa 

omaishoitajien tarpeita ja toiveita paremmin vastaaviksi. Sillä oli välitön myönteinen vai-

kutus myös siihen, miten omaishoitajat kokivat itse saaneensa voida vaikuttaa etätuen 

sisältöön. Etätuen hyödyn tarkastelun tukena käytetiin Millin näkemystä hyödystä. Millin 

mukaan hyöty ei yksistään tarkoita yhden ihmisen hyötyä, vaan se tuo myös mahdolli-

simman monelle henkilölle mahdollisimman suuren hyödyn ja onnellisuuden. 

 

Kokeiluun osallistuneet omaishoitajat kokivat saaneensa myönteistä hyötyä etätuesta. 

Etäneuvonnasta -ja ohjauksesta sekä samassa tilanteessa olevista uusiin ihmisiin tutus-

tumisella koettiin saavan hyötyä oman mielialan kohenemisen kannalta. Lisäksi koettiin 

hyötynä se, että on joku ammattilainen, johon voi luottaa ja joka pystyy auttamaan tai 

tarjoamaan tukea arjessa. Etätukikokeilusta saatu hyöty voidaan nähdä yksilön koke-

mana henkilökohtaisena hyötynä ja kohdennettuna hyötyinä kaikille omaishoitajille. Kun 

omaishoitajat voivat hyvin, sillä on suuri merkitys myös koko yhteiskunnalle. Omaishoi-

don kustannusvaikuttavuutta ja hyötyä voidaan parantaa myös suuntaamalla ennaltaeh-

käiseviä resursseja erityisesti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Sillä on myönteinen 

vaikutus ihmisen toimijuuteen ja osallisuuteen.  

 

Omaishoitajien päiväkirjojen kirjoittaminen rajautui kokeilun väliseen aikaan, jolloin tie-

toisuus omaishoitajan omasta jaksamisestaan, tilanteestaan ja tuen tarpeesta myös li-

sääntyi. Päiväkirjojen analysoinnin avulla saatiin uusia näkökulmia omaishoitajien koke-

maan hyötyyn etätuesta ja sen vaikutuksesta arjessa jaksamiseen.  
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Päiväkirjoissa oli läsnä omaishoitoperheiden elämänhistoria, kokemus eletystä arjesta ja 

kysymykset tulevaisuudesta. Omaishoitajat kuvasivat päiväkirjoissa hoitajuuden koko-

naisvaltaista hoitotaakkaa, jota kevensi etätuesta saatu apu.  

 

Päiväkirja-aineiston analysointi mahdollisti omaishoitajien arjen tarkastelun luonnolli-

sissa olosuhteissa ja konkreettisissa hoiva -ja hoitotilanteissa. Analyysin tuloksena syn-

tynyt kuvaus lisäsi tietoa etäohjauksen hyödyistä omaishoitajien arjessa jaksamiseen. 

Päiväkirjojen käyttö tutkimusaineistona mahdollisti lisäksi syvällisemmän ja henkilökoh-

taisemman kuvauksen omaishoitajien kokemasta toimijuudestaan ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä. Omaishoitajien roolit olivat moniulotteisia ja ne vaihtelivat hoidettavansa sai-

rauden ja muuttuneen elämäntilanteen mukaan. Lisäksi se, että useimmat omaishoitajat 

jakoivat arjen yhdessä sairastuneen hoidettavansa kanssa, niissä koettiin parisuhteen 

muuttuvan hoitosuhteeksi. Huoli hoidettavasta läheisestään ja pelko omasta jaksamises-

taan kuormittivat omaishoitajia. Hoidettavan sairauden aiheuttamat akuutit muutokset 

sekä käytöshäiriöt koettiin vaikeina ja vaativina hoitotilanteina.  

 

Omaishoitajien etätuki toi arkeen kaivattua emotionaalista ja samalla ammatillista tukea, 

joka edisti omaishoitajien toimijuutta ja osallisuuden kokemusta. Etäohjaajan antama oh-

jaus -ja neuvonta nähtiin merkittävänä apuna erityisesti niissä tilanteissa, kun hoiva -ja 

hoitotilanteet koettiin liian kuormittavina. Keskustelut etäohjaajan kanssa selkiyttivät 

omaishoitajien ymmärrystä arkea kuormittavista tekijöistä ja niissä saatiin vinkkejä kei-

noista, miten omaa hyvinvointia voidaan lisätä. Tämän opinnäytetyön ja aikaisempien 

tutkimusten tulosten perusteella voidaan päätellä, että omaishoitajat tarvitsevat jo hyvin 

varhaisessa vaiheessa tietoa ja tukea omaishoitajuuteensa. Sillä on suuri merkitys koet-

tuun hyvään mielialaan ja tunne-elämään.  

 

Kokeilussa mukana olleet omaishoitajat kertoivat ja kuvasivat väli -ja loppuarvioineis-

saan, että heidän omaan jaksamisensa myönteisesti vaikuttivat etäohjauksen mahdollis-

tama oma aika ja etäohjaajan antama ammatillinen neuvonta -ja ohjaus. Kokeilun aikana 

omaishoitajat kiinnostuivat enemmän hyvinvoinnistaan ja pyrkivät omilla toimillaan, ku-

ten tapaamalla ystäviään tai osallistumalla kodin ulkopuoliseen toimintaan, lisäämään 

toimintamahdollisuuksiaan. Smith & Toseland (2006) tutkivat ammattilaisen antaman pu-

helinneuvonnan ja -ohjauksen vaikutusta omaishoitajien arjessa jaksamiseen. Tutkimus-

tulosten mukaan etätuella oli lähes yhtä vaikuttavaa merkitys kuin kasvotusten annetta-

valla neuvonnalla ja ohjauksella. Etätuki vähensi myös merkittävästi omaishoitajien ko-

kemaa psyykkistä kuormitusta.  
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Opinnäytetyössä saatujen tulosten perusteella omaishoitajan etätuella oli omaishoitajien 

toimijuutta ja osallisuutta eheyttävä ja vahvistava merkitys. Hyvien tulosten taustalla 

saattoi olla se, että omaishoitajat saivat vaikuttaa koko kokeilun ajan etätuen sisältöihin 

ja osallistua toiminnan arviointiin säännöllisesti. Lisäksi hyviin tuloksiin saattoi vaikuttaa 

se, että vastaavaa palvelua tälle kohderyhmälle ei ollut aiemmin tarjottu, eikä etätuesta 

ja vertaistuesta kokeiluun osallistuvilla omaishoitajilla ollut aiempaa kokemusta. Kokeilun 

seurantadatan mukaan omaishoitajan jaksaminen parani selkeästi kokeilun aikana, sa-

moin kuin heidän omanarvontunteensa lisääntyi. Omaishoitajien tyytyväisyys itseensä 

säilyi koko kokeilun ajan samalla tasolla. Lisäksi heidän ymmärryksensä oikeudestaan 

omanlaiseensa hyvään elämäänsä vahvistuivat. Kokeilun aikana myös omaishoitoper-

heiden palveluntarpeet päivitettiin, jonka seurauksena sekä omaishoitajien että omais-

hoidettavien fyysinen ja psyykkinen toimintakyky kohenivat.  

 

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta vahvisti se, että päiväkirja-aineisto koottiin juuri 

niiltä ihmisiltä, joilla oli kokemusta tutkittavasta aiheesta ja siinä arjessa elämisestä. Luo-

tettavuutta vahvisti myös se, että omaishoitajat kirjasivat päiväkirjaansa kokemustaan 

reaaliajassa ja vastasivat mittareissa esitettyihin kysymyksiin jokaisen etäohjausviikon 

jälkeen. Myös se, että tulokset analysoitiin heti kokeilun päätyttyä, kun ne olivat tuo-

reessa muistissa. Analyysivaiheessa haasteellista oli aineiston runsaus, mutta tulosten 

kategorioiden nimeämistä ja jäsentämistä helpottivat kokeilun alussa määrittelyjen mit-

tarien valinta. Samalla se tuki päiväkirjojen analysointia, jolloin voitiin varmistaa, että 

omat tulkinnat tai käsitykset eivät vääristäneet tuloksia.  

 

Kokeiluun osallistunteiden omaishoitajien kertomista kokemuksista saatiin tietoa siitä, 

mitä asioita he pitävät tärkeinä ja merkityksellisinä. Omaishoitajien tuottamat käsitykset 

ovat subjektiivisia, joita he toivat esille päiväkirjoissaan ja arvioinneissaan. Omaishoitajat 

tuottivat subjektiivista tietoa omasta jaksamisestaan ja niistä keinoista, jotka auttoivat 

heitä selviytymään omaishoitotyöstään paremmin. Tieto on olennaista, kun suunnitellaan 

palveluja ja resursseja omaishoitajien tukemiseksi. Opinnäytetyö tuotti kuvailevaa tietoa 

läheistään hoitavien omaishoitajien arjesta, palvelujen käytöstä ja kokeiluna toteutetun 

omaishoitajan etätuen hyödyistä omaishoidon arkeen. Kun omaishoitajien elämänlaatua 

etätuella parannettiin, voitiin samalla vaikuttaa myönteisesti omaishoidettavan elämän-

laatuun.  
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Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset:  

 

1. Etäohjaajan antamalla ohjauksella ja neuvonnalla sekä samassa tilanteessa ole-

vien ihmisten tuella on myönteinen merkitys omaishoitajan mielialaan kohenemi-

seen, arjessa jaksamiseen ja toimijuuteen. 

 

2. Etäohjaus toimii psyykkistä kuormittuneisuutta ennaltaehkäisevänä tukena erityi-

sesti niissä tilanteissa, kun omaishoidettavan hoiva -ja hoitotilanteet muuttuvat.  

 

3. Omaishoitajan osallistuminen palvelunsa suunnitteluun ja arviointiin parantaa 

palvelun laatua ja vaikutuksia. 

 

4. Etätuki tuo avun helpommin ja nopeammin saataville omaishoitajalle asuinpaik-

kakunnasta ja sijainnista riippumatta. 

 

5. Omaishoitajien arjessa jaksamisen tueksi tulee luoda valtakunnallisesti yhden-

vertaisia ja yhteisillä kriteereillä tuotettavia palveluja.  

 

6. Omaishoitoa ja sitä tukevia kotiin annettavia omaishoitoperheiden tarpeisiin rää-

tälöityjä etätuen palveluja tulee kehittää osana sote-uudistusta.  

 

 

Tämän opinnäytetyön tulokset toivat esille tietoa, millä tekijöillä on yhteyttä omaishoita-

jien toimintamahdollisuuksiin ja osallisuuteen. Opinnäytetyön otoskoko oli pieni, mikä 

vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä. Tulokset kuvaavat 15 omaishoitajan hyvinvointia Pir-

kanmaan viidessä eri kunnassa, joten tulosten yleistettävyyteen valtakunnallisesti tulee 

suhtautua varauksella. Opinnäytetyön aihe on silti ajankohtainen ja hyödyllinen. Etäpal-

velut ovat yksi keino tarjota yhdenvertaisempia palveluja iäkkäille. Väestön ikääntymisen 

myötä ja kotona lisääntyvän hoivan -ja hoidontarve kasvaa entisestään.  

 

Etäpalvelujen integrointi osaksi omaishoitajille suunnattua palvelukokoanisuutta vaatii 

henkilöstön teknologisen osaamisen ymmärtämistä ja lisäämistä sekä varmistamista. Li-

säksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, tahtoa, ohjausta ja kannustusta ikäihmisten ja 

heidän omaistensa tukemiseen laitteiden käytössä. Lisäksi laitteiden tulee olla helppo-

käyttöisiä ja tietoverkkojen toimivia sekä tietosuojaltaan turvallisia.   
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Opinnäytetyön tulokset tukevat hyvin kokeilussa asetettuja tavoitteita etäomaishoitajan 

tukemiseksi. Tulokset vahvistavat myös aikaisempien tutkimusten esille nostamaa käsi-

tystä omaishoitajien toimintakykyä edistävistä ja estävistä tekijöistä, kuten kuormittunei-

suudesta ja avuntarpeesta sekä osallisuuden kokemuksen tarpeesta. Tässä opinnäyte-

työssä ei selvitetty omaishoitajan etätuen merkitystä hoidettavan elämään.  

 

Jatkotutkimusaiheena omaishoidettavilta voisi hakea vastauksia siihen, miten omaishoi-

tajan saama etätuki, neuvonta ja ohjaus vaikuttavat hoidettavan arkeen. Myös sitä, miten 

omaishoitajan toimintamahdollisuuksien ja osallisuuden lisääntyminen vaikuttavat hoi-

dettavan arjessa jaksamiseen. Näkökulma tarjoaisi tietoa siitä, millaisia merkityksiä hoi-

dettavat antavat omaishoitajan etätuelle ja millainen vaikutus sillä on hoidettavana ole-

miseen. 
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9      POHDINTA  

 

 

Kokeilutoiminta on noussut vahvasti esille nykyisen hallituksen strategisissa linjauksissa 

ja hallitusohjelmassa.  Kokeiluja toteutetaan erilaisilla hankerahoituksilla, joihin myös val-

tio ohjaa varojaan. Kokeilutoiminnalla pyritään luomaan uusia toimintakäytäntöjä, joissa 

testataan ja arvioidaan toimintaa. Erilaisten kokeilujen määrän lisääntyminen ei kuiten-

kaan tarkoita, että palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja toimintakulttuuri itsessään olisi 

muuttunut. Kokeilukulttuurissa tarkoituksena on viedä uusia asioita mahdollisimman no-

peasti niiden aitoon toimintaympäristöön. Siinä piilee myös vaaransa. Kokeilutoimin-

nassa on huomioitava sen eettiset kysymykset ja otettava vakavasti se, että niiden koh-

teena ovat usein ihmiset, jotka ovat jo lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa olevia.  

 

Myös kokeilujen turvallisuudesta ja ihmisten välisestä luottamuksellisuudesta ei voida 

tinkiä. Kokeiluissa kehittämistyö tulee nähdä ammatillisen osaamisen edistäjänä ja am-

mattilaisten kehittämisvastuun vahvistajana, johon palvelunkäyttäjä voi osallistua turval-

lisesti. Usein odotuksena on, että toimijat alkavat nopeasti toteuttamaan uusiin ratkaisui-

hin johtavia käytännön kokeiluja. Tällöin saattaa unohtua, että lopputulos ei ole tärkeintä, 

vaan prosessi ja siinä mukana olevat ihmiset, jotka antavat osaamisensa ja kokemuk-

sensa kokeilun käyttöön.  

 

Omaishoitajan etätukikokeilu toteutettiin osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vah-

vistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanketta ja Ikäneuvo -hanketta Pirkan-

maalla. Hankkeen lähtökohtina olivat iäkkäiden palvelujärjestelmän pirstaleisuus, joka ei 

ollut kehittynyt kansallisten tavoitteiden mukaiseksi. Myös oli tarve kehittää parempia di-

gitaalisia palveluja ja palveluprosesseja sekä valmistautua sote-uudistukseen. Lisäksi 

hyvät käytännöt olivat levinneet hitaasti ja alueelliset erot pysyneet suurina. Omaishoito 

toteutui alueellisesti vaihtelevasti ja omaishoitoa tukevia palveluja tarjottiin liian vähän tai 

ne olivat yksipuolisia. Ongelmallista on se, että omaishoidon tuen järjestämisetä puuttu-

vat yhtenäiset kriteerit, eikä sitä saatu I&O -hankkeenkaan aikana korjattua.  

 

Omaishoidon tuki on edelleen Suomessa eriarvoistava ja siksi myös tuen kriteerit pitäisi 

yhtenäistää koskemaan kaikkia omaishoitajia. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen 

sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Kun-

nat määrittävät itse talousarvioonsa, kuinka paljon ne vuosittain suuntavat varojaan 

omaishoidon tukeen.  
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Kunnat myös silloin määrittävät kriteerit tuen saamiselle. Omaishoidontuen kriteerien pi-

täisi kohdella kaikkia tasa-arvoisesti riippumatta siitä missä kukin asuu. Myös hoitopalk-

kioiden tasot eivät saisi vaihdella, kun määrärahat loppuvat kesken, ei tukea riitä kaikille 

tarvitsijoille.   

 

Omaishoitajilla ja omaishoitoperheillä on usein samanaikaisesti monien palveluiden 

tarve ja heillä on vaarana syrjäytyä ja pudota palvelu -ja tukiverkon läpi. Omaishoitoper-

heiden syrjäytymisen seurauksia voivat olla mielenterveyden ongelmat, toivottomuus, 

näköalattomuus, arvottomuuden tunne ja osattomuus. Syrjäytyminen puolestaan aiheut-

taa inhimillisten seurausten lisäksi myös taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle niin 

menetettyjen verotulojen kuin kasvaneiden palvelu -ja sosiaaliturvamenojen muodossa. 

Siksi omaishoitajat tarvitsevat tukea ja ohjausta monimuotoisessa yhteiskunnan palve-

luverkostossa. Myös heidän voimavaransa tai kykynsä eivät aina riitä selviytymään itse-

näisesti palveluidensa ja tukensa arvioimisessa eikä valitsemisessa.  

 

Omaishoitajien sosiaalisten oikeuksien toteutumisen esteeksi voi muodostua kykene-

mättömyys yksin selviytyä omien ja omaishoidettavansa asioidensa hoidosta. On huo-

mioitava, että omaishoitajien toimijuuden mahdollisuudet ja esteet ovat yksilöllisiä. Jous-

tava ja omaishoitajien tarpeet huomioon ottava etätuki -ja ohjaus voi auttaa omaishoita-

jaa itseään ymmärtämään paremmin toimijuutensa mahdollisuuksia tai esteitä. Jotta 

omaishoitajan parempi ymmärrys omista sosiaalisista oikeuksistaan ja toimijuudestaan 

voi nousta keskusteluun, siihen tarvitaan turvallinen ja tukea antava ilmapiiri. Etäohjaa-

jalla sen luomisesta on merkittävä rooli, josta hän on myös vastuussa. Etäohjaajan an-

tama yksilöohjaus -ja tuki mahdollistavat turvallisen tilan omaishoitajan oman tilanteen 

pohdinnalle ja sitä koskeville ratkaisuille. 

 

Etäohjauksen onnistuminen vaatii huolellista etäpalveluiden suunnittelua ja omaishoita-

jan hyvää ja arvostavaa dialogista kohtaamista kuvayhteyden välityksellä. Etäohjaajalta 

edellytetään ohjaustilanteissa erityistä kykyä osallistaa, välittää läsnäoloa, ylläpitää luot-

tamuksellista ja turvallista vuorovaikutusta sekä samalla luoda innostavaa ilmapiiriä. 

Sekä yksilöetäohjauksen että ryhmän etäohjauksen joustavuus ja avoimuus edellyttävät 

etäohjaajalta hyvää ohjauksen ammattitaitoa, myös valmiutta kohdata ennakoimattomia 

tilanteita ja analysoida ryhmäprosesseja. Lisäksi se edellyttää herkkyyttä kuulla ja roh-

kaista omaishoitajia nostamaan itselleen tärkeitä asioita keskusteluun. Siksi myös etä-

ohjauksen ryhmäohjauksessa osallistavat menetelmät ovat tärkeät.  
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Niillä luodaan myönteistä ilmapiiriä ja ryhmän jäsenten välistä luottamusta. Osallistavilla 

menetelmillä ohjataan myös keskustelutilannetta ja samalla aktivoidaan osallistujien toi-

minnallisuutta ja osallisuutta arjessa. Etäryhmäohjauksen haasteeksi saattaa muodos-

tua omaishoitajien toimijuuden esteiden ja tunnistamattomien mahdollisuuksien moni-

naisuus ja yksilöllisyys.  

 

Etäohjaukselle tulee asettaa tavoitteet, jotka mahdollistavat paremman hyödyn ja val-

miuden omaishoitajana selviytymiseen. Tavoitteellinen toiminta lisää omaishoitajan toi-

mintamahdollisuuksia ja samalla vahvistaa osallisuuden kokemusta. Tavoitteiden etene-

mistä ja niiden toteutumista tulee arvioida säännöllisesti ohjauksen edetessä. Kun ihmi-

nen voi kokea kuuluvansa johonkin yhteisöön ja olla arvostettu, nähty ja kuultu, hän toimii 

oman itsensä hyväksi, asettaa tavoitteita ja pyrkii kohti hänelle itselleen tärkeää tavoitte-

lemalla mielekkäitä mahdollisuuksia ja kykyjä.   

 

Omaishoitajien tilanteet ovat yksilöllisiä ja tuen tarve vaihtelee yleisestä neuvonnasta 

vaativiin elämäntilanteen ongelmiin ja kysymyksiin. Huomioitavaa on myös omaishoita-

jien turvallisuuskysymykset, jotka nousivat esille useissa keskusteluissa. Näihin kysy-

myksiin tulee entistä vahvemmin kiinnittää huomiota palveluja kehittäessä. Omaishoita-

jat hoiva -ja hoitotyösään kohtaavat tilanteita, joissa omaishoidettava sairaudestaan joh-

tuvista syistä käyttäytyy arvaamattomasti ja aggressiivisesti. Tällöin omaishoitaja on 

ikään kuin koko ajan valmiustilassa.  

 

Etäneuvonta -ja ohjaus ovat tiedon antamista omaishoitajalle käytännön asioissa, kuten 

hyvinvointia edistävistä ja kotona asumista tukevista palveluista, apuvälineistä, taloudel-

lisista etuuksista, liikuntapalveluista sekä virkistys -ja harrastusmahdollisuuksista. Etä-

tuki palveluna parhaimmillaan lisää palvelun saatavuutta, joustavuutta ja saavutetta-

vuutta sekä vastaa myös tämän päivän muuttuneisiin palvelutarpeisiin. Omaishoitajan 

etätuen kokeilu oli yksi onnistunut esimerkki siitä, miten helppokäyttöinen etäpalvelu toi 

uusia mahdollisuuksia viedä tuki lähelle omaishoitajan toimintaympäristöä. Etänä anne-

tulla neuvonnalla ja ohjauksella voidaan keventää palvelurakennetta ja sujuvoittaa 

omaishoitajan palvelupolkua.  
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Etätuen mahdollistavalla teknologialla omaishoitajuutta voidaan samaan aikaan tukea 

läheltä ja kaukaa. Kaikki ihmiset eivät asu monipuolisten palvelujen lähellä tai heidän 

voimavaransa eivät riitä palvelujen äärelle menemistä. Pitkät etäisyydet palveluihin ja 

ihmisten toimintakykyjen esteet luovat tarpeen kehittää erityisesti etäpalveluja sekä löy-

tää uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kotona asumisen tueksi.  

 

Teknologia-avusteisten palvelujen ja etäpalvelujen käyttöedellytysten vahvistaminen on 

keskeistä, mikäli haluamme tukea iäkkäiden kotona asumista. Etäpalveluilla voidaan yh-

distää myös eri toimijoiden tarjoamia palveluja ja vaikuttaa konkreettiseen muutokseen 

kohti parempaan arkea. Etätuen merkittävyys tulee nähdä myös palveluna, jolla voidaan 

ennaltaehkäistä vakavampien sairauksien syntyä. Omaishoidon ja etätuen merkitys kas-

vaa entisestään laitoshoidon purkamisen myötä.  

 

Useissa tutkimuksissa omaishoitajuutta tarkastellaan omaishoidettavan näkökulmasta. 

Siksi omaishoitajien toimijuuden kokemusten esille nostaminen on tärkeää, eritysesti sil-

loin, kun suunnitellaan ja kehitetään heidän arkeaan helpottavia tukipalveluja. Omaishoi-

tajan etätuen malli kehitettiin ja testattiin yhteistyössä kokeiluun osallistuvien omaishoi-

tajien kanssa. Huomioitavaa on se, että kokeilu kesti kuusi kuukautta, eikä sen lähtökoh-

diltaankaan ollut tarkoitus olla pitkä, sillä etätuki palveluna on tavoitteellista valmentavaa 

toimintaa, jolla on määritelty alku ja loppu.  

 

Malli on myös valmis sellaisenaan käyttöönotettavaksi ja se sopii hyvin myös muille koh-

deryhmille. Etätuki voidaan hyvin ottaa käyttöön maakunnallisessa Ikäihmisten neuvon-

nassa ja asiakasohjauksessa. Se tulee linkittää osaksi laajempaa maakunnallista asia-

kasohjausta. Siinä tulee myös tunnistaa ja tunnustaa ennaltaehkäisevän työn merkitys. 

Toiminnan juurruttamisen edellytys vaatii johtamiselta, palvelujärjestelmältä ja sen toimi-

joilta aitoa muutosvalmiutta ja jatkuvaa itsearviointia. Lisäksi se vaatii sen, että asia-

kasohjaaja uskoo etätuen palvelun vaikuttavuuteen ja tarjoaa sitä asiakkaalle aktiivisesti. 

Tämä edellyttää nimettyä vastuuhenkilöä, jonka avulla palvelu viedään palveluvalikkoon 

ja käytäntöön. Palvelu sopii hyvin ostopalveluna tuotettavaksi ja sitä tulee toteuttaa so-

siaali -ja terveydenhuollon ammattilaisen antamana. 
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Liite 1. Suostumuslomake  
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SUOSTUMUS OMAISHOITAJAN ETÄTUKIRYHMÄTOIMINTAAN 

   

 
Minä                                                                 osallistun omaishoitajien etätukimallin 
kokeiluun, jossa olen yhteydessä etäohjaajani VideoVisitin tabletin kautta. Olen antanut 
suostumukseni tähän kokeiluun osallistumisesta ___/___/______ 
 
 
Henkilökohtaisten videotapaamisten lisäksi, minulla on mahdollisuus osallistua kokeilun 
aikana etäryhmiin. Etäryhmän aikana kuvapuhelussa näkyy taustalla tila, jossa oleskelen. 
Olen tästä tietoinen ja annan etäohjaajalleni luvan kutsua minut etäryhmiin. Voin 
keskeyttää etäryhmätapaamisen halutessani missä vaiheessa tahansa sulkemalla 
tablettitietokoneen. 
 
 
Tiedot antoi ____________________________ __/__/____. Minulla on ollut riittävästi 
aikaa harkita osallistumistani etäryhmiin. Minua ei ole painostettu eikä houkuteltu 
osallistumaan. 
 
Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista. Olen selvillä siitä, että voin peruuttaa 
tämän suostumukseni koska tahansa syytä ilmoittamatta.  
 
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän kokeiluun ja suostun siihen 
vapaaehtoisesti. 
 
_______________________ ___________________ 
Osallistujan nimi  Osallistujan syntymäaika   
 
__________________________________________________________________ 
Osallistujan osoite 
 
______________ ______________________________________ 
Päivämäärä  Allekirjoitus 
 
 
Suostumus vastaanotettu 
 
_______________________ ____________ ___________________ 
Vastaanottaja  Päivämäärä  Allekirjoitus 
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Liite 2. Tiedote omaishoitajille  
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Tiedote Omaishoitajan etätukimalli -kokeilusta 

 

Teitä pyydetään osallistumaan kokeiluun, jossa kuvapuhelun avulla tuetaan omaishoitajia 

heidän tehtävässään. Tässä tiedotteessa kerrotaan kokeilun taustasta, kokeilusta ja 

osuudestanne kokeilussa. 

 

Ikäneuvo - STM:n kärkihanke 

Omaishoitajan etätukimalli -kokeilu on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään 

ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanketta. Tämä 

hanke toteutetaan Pirkanmaan alueella 11/2016−10/2018 ja siihen osallistuvat Akaan, 

Urjalan, Hämeenkyrön, Ikaalisen, Kangasalan, Pälkäneen, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan 

(sis. Vesilahti), Sastamalan (sis. Punkalaidun), Valkeakosken, Virtojen (sis. Ruovesi), 

Ylöjärven ja Tampereen (sis. Orivesi) kunnat ja kaupungit sekä Luona Oy, Pirkanmaan 

Senioripalvelut Oy ja Tampereen Kaupunkilähetys ry. Hankkeen tavoitteena on luoda 

neuvonnan ja asiakasohjauksen malli Pirkanmaalle. 

 
Omaishoitajan etätukimalli -kokeilu 

 

Tällä hetkellä omaishoito toteutuu alueellisesti vaihtelevasti ja omaishoitoa tukevia 

palveluja tarjotaan liian vähän ja ne ovat yksipuolisia. Tässä kokeilussa tavoitteenamme 

on löytää omaishoitajien tukimalli, jolla pyritään varmistamaan omaisen jaksaminen ja 

selvittämään, voidaanko omaishoitajan jaksamista tukea uudella tavalla etävalmennuksen 

ja -ryhmien avulla. Kokeilussa ovat mukana Hämeenkyrö, Kangasala/Pälkäne, Nokia, 

Sastamala ja Ylöjärvi. Etätukimallin ovat suunnitelleet edellä mainitut kunnat yhdessä 

Ikäneuvo hankekumppaneiden Luona Oy:n ja VideoVisit Oy:n kanssa. Kokeilu toteutetaan 

ajalla 2.10.2017−31.3.2018.  

 
Kokeilun yhdyshenkilönä toimii etäohjaaja Anne Stenroos; puh. 050 573 8722.   

 

Kokeilu on Teille maksuton. Saatte käyttöönne tablettitietokoneen, jonka avulla olette 

yhteydessä Luona Oy:n etäohjaajan kanssa. Etäohjaaja tekee alku- ja loppukäynnit 

kotonanne. Näiden aikana Teille suunnitellaan henkilökohtainen ja Teitä parhaiten 

hyödyttävä tukimalli. Etätukimalli on kuvattu alla: 

 
1. Etävalmennus 

− Etäohjaaja on yhteydessä kanssanne viikoittain tai harvemmin, jos niin 

toivotte. Keskustelette kuvapuhelun aikana tarpeistanne nousseista aiheista. 

Sovitte asiakasohjaajan kanssa yhteydenoton ajankohdan ja sen, kumpi 

soittaa kuvapuhelun. Yhden puhelun kesto on korkeintaan 45 minuutin 

mittainen. 
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2. Etäryhmät 

− Kokeilun aikana Teillä on mahdollisuus osallistua tablettitietokoneen välityksellä eri-

laisiin etäryhmiin. Nämä voivat olla keskusteluja muiden omaishoitajien kanssa tai esi-

merkiksi lyhyehköjä koulutuksia hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä aiheista. Ideoita etä-

ryhmiin kysytään myös Teiltä kokeilun kuluessa. 

 
3. Etäneuvonta 

− Teillä on myös mahdollisuus saada etäohjaajalta neuvontaa. Hän myös ohjaa Teidät 

tarvittaessa eteenpäin kuntanne kyseessä olevaa asiaa hoitavalle työntekijälle. 

 
Kuvapuhelin-järjestelmän toimittaja on VideoVisit Oy. Ennen kokeilun alkua Teille ope-

tetaan tablettitietokoneen käyttö henkilökohtaisesti ja kuvapuhelimen toimittajan edus-

taja tuomassa laitteen kotiinne. Kokeilun aikana voitte olla yhteydessä laitteen toimitta-

jaan, jos Teillä on ongelmia sen käytössä.  

 

VideoVisitin tuen yhteystiedot  

puhelin: 09- 3158 9800; sähköposti: helpdesk@videovisit.fi  

Laitteen takuu kattaa sen valmistusvirheet. Mikäli laite rikkoontuu käytössänne, voitte 

hakea korvausta omasta kotivakuutuksestanne. 

 

Teillä on oikeus keskeyttää osallistumisenne kokeiluun missä vaiheessa tahansa. Kokei-

lun keskeyttäminen ei vaikuta mitenkään nyt tai myöhemmin tarvitsemiinne palveluihin.  

Tästä ei ole minkäänlaista haittaa Teille tai tarvitsemillenne palveluille jatkossa.  

 

Tietojen kerääminen 

Jotta kokeilun lopputulosta voidaan arvioida, Teistä kerätään kokeilun aikana seuraavia 

tietoja: 

− Nimenne ja henkilötunnuksenne 

− Osoitteenne 

− Tietoja jaksamisestanne ja hyvinvoinnistanne 

− Mielipiteenne etätukimallista (arviointilomake ja muistiinpanot) 
 
Toivomme, että teette muistiinpanoja kokemuksistanne etätukeen liittyen kokeilun ai-
kana. Saatte tätä tarkoitusta varten vihkon etäohjaajaltanne. Nämä muistiinpanot antavat 
tärkeää tietoa kokeilusta. 
 

Kaikki tiedot käsitellään kokeilussa tehtävässä raportissa luottamuksellisesti eikä henki-

löllisyytenne missään vaiheessa paljastu kokeilun ulkopuolisille. Kirjaamanne muistiin-

panot kopioidaan nimettöminä ja palautetaan Teille.  

 
Luona toimii rekisterinpitäjänä. Teillä on oikeus pyytää nähtäväksenne kaikki Teistä ke-

rätyt tiedot ja vaatia korjaamaan virheelliset tiedot. Henkilörekisterin yhteyshenkilö on 

kehityspäällikkö Minna Nummi, minna.nummi@luona.fi, 050 502 7593 (arkisin klo 8-16). 

mailto:minna.nummi@luona.fi
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Liite 3. Tietosuojavaltuutetun lausunto  
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Liite 4. Jana-kysely 

 

Täytetään etäohjaajan yhteydenoton jälkeen  
 

Jana kuvaa tämän hetken tilannetta 

(Ympyröi tämän hetken tilanne/tunne asteikolla 1-5) 

 

1. Minkälainen on tämän hetken mielialasi? 

        1 (huono) – 5 (erinomainen) 

           Fiilis 1 ------- 2-------- 3-------- 4 -------- 5 

2. Onko omassa toiminnassasi/ajatuksessasi oma tavoite huomioiden tapahtunut muutosta edellisen 

yhteydenoton jälkeen? 

        1 (ei muutosta) – 5 (suuri muutos) 

 Muutos 1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------ 5 

 

3. Koetko hyötyväsi keskustelusta/ yhteydenpidosta etäohjaajan kanssa? 

        1 (ei hyötyä) – 5 (suuri hyöty) 

          Hyöty 1------ 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5 

4. Oletko osallistunut ryhmään (rastita kyllä/ei)? Kyllä ____    Ei ____ 

      Koetko hyötyväsi keskustelusta/ yhteydenpidosta ryhmän kanssa? 

         1 (ei hyötyä) – 5 (suuri hyöty) 

             Hyöty 1------ 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5 

5. Oletko osallistunut kahvilatoimintaan (rastita kyllä/ei)? Kyllä ____    Ei ____ 

      Koetko hyötyväsi keskustelusta/ yhteydenpidosta kahvilassa? 

        1 (ei hyötyä) – 5 (suuri hyöty) 

            Hyöty 1------ 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5 

6. Koetko keskusteluistamme olevan hyötyä itsellesi ajatellen tulevaisuuttasi? 

        1 (ei hyötyä) – 5 (suuri hyöty) 

 

            Jatkuvuus 1 ------ 2  ------- 3------- 4 ------- 5 

Mitä ehdotuksia/ kehittämistä tukemiseen liittyen 

Vapaa palaute: __________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 

Kiitos, lomake toimii osana toiminnan hyödyllisyyden arviointia  
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Liite 5. EuroHIS-8-elämänlaatumittari 
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