
 

 
 
 
 

                     

 

 

 

 

 

”Mikäs se tämmönen tasapaino on?” 
Kyselytutkimus omaishoitajien kokemuksista toimin-

nallisesta tasapainostaan 
 
 

Jaana Kälkäjä 
 
 
 
 
 
 
 

Opinnäytetyö 
Lokakuu 2018 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
Toimintaterapia (AMK), Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 
 
 



 

 

 
 
 

Kuvailulehti 

Tekijä(t)  

Kälkäjä Jaana 
Julkaisun laji  

Opinnäytetyö, AMK 
Päivämäärä 

lokakuu 2018 

Sivumäärä 
 50 

 

Julkaisun kieli  

Suomi 

 Verkkojulkaisulupa 

myönnetty: x 

Työn nimi  

”Mikäs se tämmönen tasapaino on?” 
Kyselytutkimus omaishoitajien kokemuksista toiminnallisesta tasapainostaan  

Tutkinto-ohjelma  

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 

Työn ohjaaja(t)  

Hilli-Harju, Tanja; Häyrynen, Teija 

 
 
Toimeksiantaja(t)   

Viitasaaren kaupunki: Pihtiputaan kunnan ikääntyvien palvelut: päivätoiminta ja seniorityö 

Tiivistelmä  

Omaisten antama apu on merkittävässä roolissa pitkäaikaishoidon kokonaisuudessa korvaten koti-
palvelua, palveluasumista sekä laitoshoitoa. Omaishoitajan hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpysy-
minen vaikuttavat huomattavasti hoitamisen onnistumiseen ja hoidettavan hyvinvointiin. Omaishoi-
tajan kuormittumista ja hänen terveytensä heikkenemistä vähennetään tukemalla omaishoitoa 
joustavilla, riittävillä ja oikea-aikaisilla palveluilla. Toimintaterapiassa voidaan suunnitella ja toteut-
taa interventioita omaishoitajan hyvinvointiin ja hyvän elämänlaadun ylläpysymiseen keskittyen. 
Arvioimalla toiminnallista tasapainoa, tunnistamalla sitä vahvistavia tai heikentäviä tekijöitä sekä 
kysymällä omaishoitajien omia käsityksiä tuen ja avun tarpeestaan voidaan palveluja ja tukitoimia 
suunnitella asiakaslähtöisesti. 

Kyselytutkimuksen avulla kartoitettiin Pihtiputaalaisten omaishoitajien kokemuksia toiminnallisesta 
tasapainostaan sekä selvitettiin heidän toiveitaan tuesta ja avusta. Aineisto koottiin keväällä 2018 
kyselylomakkeella, jonka yhtenä osana käytettiin Toimintojen tasapaino – arviointia. Strukturoidut 
kyselyt tehtiin omaishoitajien tapahtumissa. Lomakehaastattelut tehtiin kasvotusten omaishoitajien 
kodeissa. Aineisto analysoitiin määrällisiä ja laadullisia menetelmiä käyttäen. 

Aineiston perusteella suurella osalla omaishoitajista oli ristiriitaa toiminnallisen tasapainon koke-
muksessaan. He tekivät arjessaan itselleen merkityksellisiä asioita ja huolehtivat tekevänsä asioita, 
joita haluavat tehdä ja pystyivät vastaamaan arjessaan eteen tulleisiin haasteisiin itseään tyydyttä-
vällä tavalla. Samalla omaishoitajat kokivat ristiriitaa toisten ja itsen vuoksi tehtävien toimintojen, 
päivittäisten toimintojen eri osa-alueiden sekä energiaa tuottavan ja energiaa vievän tekemisen 
välillä. Merkittävimpinä energiaa tuovina toimintoina korostuivat erilaiset yksin tai yhdessä ystävien 
ja perheenjäsenten kanssa tehtävät vapaa-ajantoiminnat. Kuormittavimmiksi koettiin asiointiin ja 
kotielämään liittyviä toimintoja sekä hoidettavan tilanteeseen liittyvä selvittely ja huolehtiminen. 
Tärkeimmiksi tuen ja avun muodoiksi omaishoitajat nimesivät kotityö avun ja vertaistuen niin hoita-
jalle kuin hoidettavalle sekä kotiin hoidettavalle tulevan hoitajan.  

. 

 

Tiivistelmän perusrakenne on seuraava: 

 tausta, tehtävä ja tavoitteet  

 toteutustapa 

 tulokset 

 johtopäätökset. 

 

Teksti tavutetaan. 

Tiivistelmä tiivistää siis tehdyn työn – ei raportin sisältöä. Jos tilaa jää, voi lyhyesti mainita 

Avainsanat (asiasanat) . 

 
omaishoitajat, toiminnallinen tasapaino, Toimintojen tasapaino - arviointi 
 
Muut tiedot 
 

 

http://www.finto.fi/


 

 

 
 
 

Description 

Author(s) 

Kälkäjä, Jaana 
Type of publication  

Bachelor’s thesis 
Date 

October 2018 

Language of publication:   
Finnish 

Number of pages  

50 
Permission for web publi-

cation: x 

Title of publication  

“This kind of Balance? What is it?” 
A survey on caregivers' experiences of their occupational balance 
 
Degree programme  

Occupational therapy 

Supervisor(s) 

Hilli-Harju, Tanja; Häyrynen, Teija 

 
 
Assigned by 
City of Viitasaari; the elderly services of Pihtipudas: day activities and senior work 

Abstract 

Home help services, supported living and institutional care are partly replaced by the care and assis-
tance given by family caregivers. The work of family caregivers is a significant part of long-term care. 
The success of the care and the wellbeing of the patient depend on how the family caregivers main-
tain their own wellbeing and quality of life. The burden and the decline of health of family caregiv-
ers could be reduced by using flexible, sufficient and timely services. Occupational therapists could 
plan and implement interventions focused on family caregivers’ wellbeing and quality of life. By 
evaluating family caregivers’ occupational balance and the related enhancing or reducing factors 
and by asking about their needs and expectations for support and assistance, services and support 
measures can be planned individually.  

Family caregivers’ experiences of their occupational balance as well as their needs and expectations 
for support were charted by using a survey in Pihtipudas in the spring of 2018. The data was collect-
ed with a questionnaire that included the Occupational Balance Questionnaire. The respondents 
were surveyed in their events and their homes. The data was analysed by using both qualitative and 
quantitative methods. 

Based on the data, most of the respondents had inconsistencies in their experiences of occupational 
balance. They found their occupations meaningful and they considered themselves doing what they 
really wanted to do. They also found themselves sufficiently able to meet the challenges of every-
day life. At the same time, they also felt an unbalance between working for others and for them-
selves. They also felt unbalanced between energising and energy consuming activities. Different 
leisure occupations, alone or together with family members and friends were the most important 
energising activities. Taking care of outside affairs, housework and caring for the needs of their 
charges were mentioned as the most burdening occupations. Help with homework, peer support 
for the family caregiver and the patient and receiving professional care for the patient at home 
were mentioned as the most important forms of support and assistance. 

 

The basic structure of the abstract is as follows: 

 background 

 task and objectives 

 implementation method 

 results 

 conclusions. 

 

In other words, the abstract summarises the work that has been done – not the content of 
the report. If there is room, the content of the report may be briefly mentioned. 

Keywords/tags (subjects)  

family caregiver, occupational balance, Occupational Balance Questionnaire 
 
 
Miscellaneous 

 

https://janet.finna.fi/Search/Results?lookfor=asiasanastot&prefiltered=format_Database&SearchForm_submit=Find&retainFilters=0&filter%5b%5d=format%3A%220%2FDatabase%2F%22&lng=en-gb
https://janet.finna.fi/Search/Results?lookfor=asiasanastot&prefiltered=format_Database&SearchForm_submit=Find&retainFilters=0&filter%5b%5d=format%3A%220%2FDatabase%2F%22&lng=en-gb


1 
 

 

Sisältö 

1 Omaishoitajat toimintaterapian asiakkaina ..................................................... 3 

2 Teoreettinen viitekehys .................................................................................. 5 

2.1 Omaishoito .................................................................................................. 5 

2.2 Omaishoitajan kuormittuminen .................................................................. 6 

2.3 Toiminnallinen tasapaino ............................................................................ 8 

2.4 Occupational Balance Questionnaire (OBQ) ............................................. 10 

2.5 Toimintojen tasapaino - arviointi .............................................................. 11 

3 Tarkoitus ja tavoite ....................................................................................... 12 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen ...................................................................... 13 

4.1 Kyselylomakkeen laatiminen ja testaus .................................................... 14 

4.2 Analyysi ...................................................................................................... 15 

5 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset ....................................................... 17 

5.1 Toimintojen tasapaino - arvioinnin tulokset ............................................. 18 

5.2 Johtopäätökset Toimintojen tasapaino – arvioinnin kokonais- ja 

väittämäkohtaisista tuloksista.................................................................................. 22 

5.3 Toimintojen tasapaino - arvioinnin ja Esitiedot - osan muuttujien 

yhteistarkastelun tulokset ........................................................................................ 23 

5.4 Johtopäätökset yhteistarkastelusta .......................................................... 27 

5.5 Lisäkysymysten tulokset ............................................................................ 28 

5.6 Johtopäätökset Lisäkysymyksistä .............................................................. 31 

6 Pohdinta....................................................................................................... 32 

6.1 Jatkotutkimus ehdotuksia ......................................................................... 34 

6.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus .................................................. 34 

6.3 Opinnäytetyön prosessi ............................................................................. 36 



2 
 

 

Lähteet ................................................................................................................ 38 

Liitteet ................................................................................................................. 42 

Liite 1. Kyselylomake ........................................................................................... 42 

Liite 2. Tiedon etsintä ......................................................................................... 47 

Liite 3. Suullinen saate ........................................................................................ 49 

 Kuviot 

Kuvio 1. Väittämäkohtaiset kokonaispisteet ................................................................ 20 

Kuvio 2. Väittämäkohtaisten vastausten jakautuminen kielteisiin ja myönteisiin 

arvoihin ......................................................................................................................... 21 

  

Taulukot 

Taulukko 1. Toimintojen tasapaino -arvioinnin kokonaispisteiden jakautuminen 

pisteinä, prosentteina ja annettujen pisteiden keskiarvoina....................................... 19 

Taulukko 2. Toimintojen tasapaino - arvioinnin tulosten tunnusluvut sukupuolen, iän 

ja itse arvioidun terveydentilan mukaan ..................................................................... 25 

Taulukko 3. Toimintojen tasapaino - arvioinnin tulosten tunnusluvut kysyttäessä 

aikaa, jonka hoidettava tulee turvallisesti yksin toimeen, hoitamiseen käytettyä aikaa 

ja omaishoitajuuden kestoa ......................................................................................... 26 

Taulukko 4. Energiaa tuovista ja energiaa vievistä toiminnoista kootut otsikot ja 

esimerkkejä otsikoiden sisältämistä toiminnoista ....................................................... 28 

Taulukko 4. Energiaa tuovista ja energiaa vievistä toiminnoista kootut otsikot ja 

esimerkkejä otsikoiden sisältämistä toiminnoista (jatkuu) ......................................... 29 

Taulukko 5. Energiaa tuovien ja energiaa vievien toimintojen määrät lukuina ja 

prosentteina ................................................................................................................. 30 

Taulukko 6. Omaishoitajien ehdottamia tuen ja avun muotoja vastaajien määrän 

mukaan ilmoitettuna .................................................................................................... 31 

 

   



3 
 

 

1 Omaishoitajat toimintaterapian asiakkaina 

 

Omaisten tekemä hoiva- ja huolenpitotyö on erittäin merkittävää pitkäaikaishoidon 

kokonaisuudessa. Sillä korvataan esimerkiksi ikäihmisten kotipalvelua, palveluasu-

mista ja laitoshoitoa. (Aaltonen, Jokinen, Raassina & Salanko Vuorela 2014, 11.) Ikä-

rakenteen muuttuminen ja ikäihmisten määrän lisääntyminen kasvattavat omaishoi-

don tarvetta (Autti -Rämö, Kehusmaa ja Rissanen ym. 2013, 150; Kehusmaa 2014, 18, 

70 - 71). Omaishoidolla saavutetaan merkittäviä säästöjä ikääntyneiden palvelujen 

käytössä (Aaltonen ym. 2014, 11). Tikkasen (2016, 21) mukaan omaishoidon voidaan 

sanoa vastaavan yhteiskunnan asettamaan odotukseen kansalaisten osallistumisesta 

palvelujen tuottamiseen. Omaishoidon uudistaminen ja yhteistyön lisääminen ovat 

osana hallituksen I&O - kärkihanketta vuosille 2016 - 2018 (Kehitetään ikäihmisten 

kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O - kärkihanke), n.d). Kunti-

en ja Kelan edellytetäänkin kehittävän ja lisäävän omaistaan hoitavien kuntoutusta 

(Aaltonen ym. 2014, 11). Omaishoitajia koskeviin lakeihin tehtiin muutoksia viimeksi 

vuonna 2016. Tällöin kuntia velvoitettiin järjestämään omaishoitajan hoitotehtävää 

tukevia palveluja, esimerkiksi omaishoitajien valmennusta ja koulutusta vuoden 2018 

alusta alkaen. (Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen, 

2016, 1.) 

 

Omaishoitaja mahdollistaa läheisen ja rakkaan ihmisen hoivan ja hoidon kotona koki-

en hoivatyönsä palkitsevaksi, merkitykselliseksi ja tärkeäksi niin itselleen kuin hoidet-

tavalleen (Omaishoito Suomessa 2017, 6; Aaltonen ym. 2014, 30). Omaishoitajan 

hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpysyminen vaikuttavat merkittävästi sekä hoitami-

sen onnistumiseen että hoidettavan hyvinvointiin (Hongisto, Koivisto, Martikainen, 

Sintonen, Välimäki & Väätäinen 2015, 687, 693). Uhkana onnistuneelle ja hyvälle 

omaishoidolle on omaishoitajan kuormittuminen ja hänen terveytensä heikkenemi-

nen (Juntunen & Salminen 2015, 5). Tätä uhkaa voidaan pienentää joustavilla, riittä-

villä ja oikea-aikaisilla palveluilla (Aaltonen ym. 2014, 30). Juntunen ja Salminen 

(2015, 5) kertovat omaishoitajan tarvitsevan tietoa, taitoa ja tahtoa selviytyäkseen 

omaishoitoon liittyvistä tehtävistä turvallisesti ja riittävän hyvin. Omaishoitajat tarvit-
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sevatkin apua ja tukea esimerkiksi omaisensa hoitoon ja asumiseen liittyvissä asioissa 

(Martin 2012, 508, 512).  

 

Toimintaterapiassa asiakkaan kuntoutukseen liittyy olennaisesti läheisten ohjaami-

nen, tukeminen ja neuvonta. Interventioita voidaan suunnitella ja toteuttaa myös 

omaishoitajan hyvinvointiin ja hyvän elämänlaadun ylläpysymiseen keskittyen.  Toi-

mintaterapeutit saavat koulutuksessaan arviointiosaamista, tietoa ja ymmärrystä 

toimintaan ja toiminnallisuuteen vaikuttavista seikoista, toiminnallisuuden, tervey-

den, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin yhteydestä sekä yksilö- ja ryhmäohjauksesta. 

Näistä on hyötyä palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa. Toiminnallista tasapainoa 

arvioimalla, sitä vahvistavia tai heikentäviä tekijöitä tunnistamalla sekä kysymällä 

omaishoitajien omia käsityksiä tuen ja avun tarpeestaan voidaan palveluja ja tukitoi-

mia suunnitella asiakaslähtöisesti. Martinin (2012, 504) sekä Brownin, Cupidon, Ra-

zackin ja Wassungin (2014, 83, 87) mukaan toimintaterapiassa tuleekin kehittää oh-

jelmia keskittyen omaishoitajien toiminnallisen tasapainon vahvistamiseen. 

 

Opinnäytetyön viitekehyksenä on toimintaterapian peruspilarina oleva ymmärrys 

päivittäisiin toimintoihin, työhön, vapaa-aikaan, lepoon ja nukkumiseen sekä sosiaali-

seen osallistumiseen liittyvien toimintojen tasapainoisen rytmin merkityksestä ter-

veyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Opinnäytetyö on kyselytutkimus, jonka ai-

neisto koottiin Pihtiputaalaisilta omaishoitajilta kevään 2018 aikana. Tavoitteena on 

kuvata omaishoitoon liittyviä tekijöitä sekä omaishoitajien kokemuksia toiminnalli-

sesta tasapainostaan Toimintojen tasapaino - arviointimenetelmää käyttäen. Lisäksi 

selvitetään millaista apua ja tukea omaishoitajat toivovat saavansa. Opinnäytetyön 

tuloksia huomioidaan Pihtiputaan kunnan omaishoitajien palvelujen suunnittelussa. 

Toimintojen tasapaino - arvioinnin tuloksia käytetään myös arviointimenetelmän 

validiointitutkimuksessa. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

 

Jotta voidaan ymmärtää omaishoidon kokonaisvaltaisuutta ja tunnistaa omaishoitaji-

en kuormittumiseen vaikuttavia asioita, on tiedettävä mitä omaishoito on ja mitä se 

pitää sisällään. Toiminnallinen tasapaino puolestaan on hyvin moniulotteinen koko-

naisuus, jonka eri osa-alueet vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiin, terveyteen ja 

kokemukseen elämänlaadusta. Toiminnallisen tasapainon subjektiivisen kokemuksen 

mittaamiseksi on Euroopassa kehitetty arviointivälineitä. Opinnäytetyössä tarkastel-

laan omaishoitajien kokemuksia toiminnallisesta tasapainostaan Toimintojen tasa-

paino – arviointia käyttäen. Arviointimenetelmä on kehitetty Occupational Balance 

Questionnaire:n pohjalta.  

 

2.1 Omaishoito 

 

Omaishoitosuhde voi kehittyä vähitellen, esimerkiksi ikääntymisen mukanaan tuomat 

sairaudet voivat hiljalleen lisätä hoivan tarvetta. Omaishoitosuhde voi myös syntyä 

äkillisesti sairastumisen, sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tar-

vitsevan lapsen syntymän kautta. (Palveluopas 2016 - 2017 n.d, 7.) Omaishoito mah-

dollistaa kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien, toimintakyvyltään heiken-

tyneiden, sairaiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen (Aaltonen ym. 2014, 

40). Se on toisen ihmisen arjesta ja hyvinvoinnista huolehtimista hoidon ja huolenpi-

don ollen usein vaativaa ja tiivistä. Omaishoitaja huolehtii usein yksin läheisen arjen 

toiminnoista, ravinnosta, liikunnasta, levosta ja unesta sekä lääkehoidosta ja mahdol-

lisesti sairaanhoidollisista toimenpiteistä. (Mitä on omaishoito? n.d.) Olennaisena 

osana omaishoitoa on hoidettavan päivittäisten toimien ohjaus, tukeminen ja valvon-

ta niin kotona kuin kodin ulkopuolella (Aaltonen ym. 2014, 40). Omaishoitoon kuuluu 

myös läheisen tukeminen käyttäytymiseen liittyvissä muutoksissa ja voinnin seuraa-

minen. Lisäksi omaishoitajan tulisi osata toimia palvelujärjestelmässä. (Mitä on 

omaishoito? n.d.) Kaikesta tästä johtuen omaishoitaja on sosiaali- ja terveysalan 
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ammattilaisten tärkeä yhteistyökumppani. Hänellä on tärkeää tietoa läheisestä ja hän 

huolehtii jatkohoidon onnistumisesta. (Halmesmäki & Väisänen 2017, 15.) 

 

Suomessa arvioidaan olevan yli 350 000 omaishoitajaa (Palveluopas 2016 - 2017, n.d, 

7). Toistaiseksi suurin osa omaishoidosta tapahtuu sen tukijärjestelmän ulkopuolella 

(Autti- Rämö ym. 2013, 138). Laki omaishoidontuesta määrittelee omaishoitajan 

henkilöksi, joka hoitaa omaistaan tai läheistään ja on tehnyt kunnan kanssa sopimuk-

sen omaishoidosta (L 397/2005, 2§). Vuonna 2017 omaishoidontuen piirissä, kunnan 

kustantamana palveluna oli kaikkiaan 46 132 hoidettavaa. Pihtiputaalla tuen piirissä 

oli 50 hoidettavaa. (Sotkanet n.d.) Opinnäytetyössä käsitetään omaishoitaja Suomen 

omaishoidon verkoston määritelmän mukaan: omaishoitaja on henkilö, joka huoleh-

tii perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta 

tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti 

(Mitä on omaishoito? n.d.).  

 

2.2 Omaishoitajan kuormittuminen 

 

Omaishoitajan työmoraali muodostuu rakkaudesta ja velvollisuudentunnosta. Koke-

mus yhteiskunnan varojen säästämisestä lisää omaishoitajaa kokemaa tyytyväisyyttä 

työhönsä. Omaishoitajuuteen liittyvät mm. ympärivuorokautinen silmälläpito ja val-

miudessa oleminen, yksinäisyys, luopuminen, menetyksen tunteet, hoitajan omat 

huolenpidon ja vastavuoroisuuden tarpeet. Sijaisia voi olla vaikea löytää ja vaikka 

löytyisikin, niin hoidettava ei välttämättä halua päästää hoitajaansa lomalle. Joskus 

myös hoitajasta voi tulla hoidettava. (Lahtinen, 2008, 12 - 14.) 

 

Omaishoitajien kuormittumista tarkasteltaessa rinnakkaiseksi käsitteeksi nousee jak-

saminen. Opinnäytetyössä näitä käsitteitä käytetään rinnakkain, samankaltaista asiaa 

tarkoittavina ja ymmärretään kuormittumisen kokemuksen heijastelevan toiminnal-

lista epätasapainoa. Yu, Manku ja Backman (2018, 124, 125) huomasivat tutkimuk-
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sessaan omaishoitajien kokemuksen toiminnallisesta tasapainostaan olevan mata-

lampi kuin keskivertoväestön. Toiminnallinen epätasapaino aiheutuu ristiriidoista 

toiminnallisen tasapainon kokemuksessa. Koettu epätasapaino aiheuttaa stressiä, 

tarpeiden ja toiveiden täyttymättömyyttä sekä heikommaksi koettua hyvinvointia 

vaikuttaen negatiivisesti niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen. (Matuska & 

Barret 2014,169.)  

 

Brownin ja muiden (2014, 83) mukaan Townsed ja Wilcok (2004) kertovat perheen, 

työn ja omaishoidon vaatimusten yhteensovittamisen aiheuttavan toiminnallista 

epätasapainoa. Myös Martin (2012, 507) kertoo omaishoitajien kamppailevan näiden 

toimintojen sekä oman itsenäisyyden tasapainottamisessa. Leinonen (2016, 36) tote-

aa omaishoitajien kokevan kuormittuneisuutta enimmäkseen mielialaan liittyvien 

tekijöiden vuoksi. He kokevat ansassa olemisen tunteita sekä kielteisiä vaikutuksia 

omassa tunne-elämässään (Rutanen 2013, 33). Omaishoitajien sosiaalinen elämä on 

vaarassa kaventua ja ystävyyssuhteiden ylläpito voi olla vaikeampaa. Latomäen & 

Runsalan (2017, 13) ja Martinin (2012, 512) mukaan he voivat joutua sopeuttamaan 

osallistumistaan työelämään sekä vähentämään osallistumistaan vapaa-ajan harras-

tuksiin, ryhmätoimintoihin ja muuhun sosiaaliseen elämään. Kaikki tämä tuo tulles-

saan ristiriitaa toiminnallisen tasapainon kokemuksessa, joka Matuskan ja Barretin 

(2014, 169) mukaan aiheuttaa toiminnallista epätasapainoa. 

 

Alzheimerin tautia sairastavien hoidettavien omaishoitajilla terveyteen liittyvä elä-

mänlaatu on heikompaa kuin muilla heidän ikäisillään keskimäärin. Elämänlaatu 

heikkenee merkittävästi jo hoidettavan sairastumisen alkuvaiheissa, sairausoireiden 

ollessa lieviä. Omaishoitajien masennusoireet ja liikuntarajoitteet lisääntyvät hoidet-

tavan Alzheimerin taudin edetessä ja oireiden vaikeutuessa. (Hongisto, Koivisto, Mar-

tikainen, Sintonen, Välimäki & Väätäinen 2015, 687, 693.) Autti- Rämön ja Bogdanof-

fin (2014, 4, 10) mukaan omaishoitajat tarvitsevat tukea oman jaksamisensa käsitte-

lyyn, muista perheenjäsenistä ja parisuhteesta huolehtimiseen sekä hoidettavan 

mahdollisen itsenäistymisen ja kotoa poismuuttamisen käsittelyyn. Tukea tarvitaan 

myös käsiteltäessä luopumista, surua, kuolemaa sekä etsittäessä tapoja kuoleman 
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puheeksi ottamiseen yhdessä muiden läheisten kanssa (mts. 4, 10). Myös Duggleby, 

Tycholic, Holtslander, Hudson, Nekolaichuk, Mirhosseini, Parmar, Chambers, Alook ja 

Swindle (2016) kertovat hoidettavan kuolemaan valmistautumisen muuttavan mer-

kittävästi elämää. 

 

Martinin (2012, 507, 508) mukaan omaishoitajat ovat huolissaan omasta ja hoidetta-

van tulevaisuudesta sekä omaishoitotilanteen vaikutuksista niin omiin kuin hoidetta-

vankin toiminnallisiin valintoihin työssä, vapaalla ja ihmissuhteissa. Omaishoitajien 

elämä muuttuu täydellisesti omaishoitotilanteen myötä. Oman identiteetin ja päte-

vyydentunteen ylläpito, toivon uudelleen rakentuminen sekä tarkoituksen ja merki-

tyksen löytyminen ovat muutoksessa omaishoitotilanteessa (Duggleby ym. 2016). 

 

2.3 Toiminnallinen tasapaino  

 

Opinnäytetyössä käytetään Kyllösen artikkeliin (2017) viitaten occupational balance - 

käsitteestä suomennosta toiminnallinen tasapaino. Toimintaterapiassa toiminnallisen 

tasapainon merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on tiedetty jo kauan. Sen voidaan 

sanoa olevan avainkäsite pohdittaessa toiminnallisuuden ja terveyden välisiä yhteyk-

siä. (Dür, Steiner, Fialka-Moser, Kayzky-Willer, Dejaco, Prodinger, Stoffer, Binder, 

Smolen & Stamm 2014, 2; Matuska & Barret, 2014, 168; Wagman ja Håkansson 

2014b, 419; Yazdani F, Harb, Rassafiani, Nobakht & Yazdani N 2017, 1.)  

 

Toiminnallista tasapainoa voidaan ymmärtää ja tarkastella monesta eri näkökulmasta 

(Wagman, Håkansson & Björklund 2012, 322; Yazdani F ym.2017, 9; Dür ym. 2014, 6). 

Elämämme rakentuvat omista, ainutlaatuisista päivittäisten toimintojemme kokonai-

suuksista, joihin vaikuttavat roolimme, rutiinimme, tapamme ja tottumuksemme. 

Wilcockin (1998, 137) mukaan toiminnallisen tasapainon katsotaan muodostuvan 

yksilön sisäisistä tekijöistä, joita ovat fyysiset, henkiset, älylliset ja sosiaaliset tekijät 

sekä ulkoisista tekijöistä, joita ovat ympäristöt, asenteet ja odotukset. Yksilön, toi-
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minnan ja ympäristöjen ominaisuuksien lisäksi yksilölliseen kokemukseen toiminnalli-

sesta tasapainosta vaikuttavat toimintaan käytetty aika sekä elämäntilanne (Matus-

kan ja Barretin 2014, 169 mukaan Matuska 2012). Toiminnallista tasapainoa on myös 

oma, subjektiivinen kokemus jokapäiväisen elämän hallittavuudesta, sopivista toi-

mintojen kokonaisuuksista sekä omiin merkityksellisiin toimintoihin sitoutumisesta 

(Wagmanin ja Håkanssonin 2014a, 227 mukaan Håkansson, Dahlin, Ivanoff & Sonn 

2006). Lisäksi Matuska ja Barret (2014, 168) kertovat päivittäisten toimintojen tuot-

taman tyytyväisyyden ja niiden koetun merkityksellisyyden olevan merkittävä osa 

toiminnallista tasapainoa.  

 

Toiminnallisen tasapainon voidaankin sanoa olevan moniulotteinen kokonaisuus (Dür 

ym. 2014, 6; Yazdani F ym. 2017, 7). Se on yksilöllinen kokemus toimintojen oikeasta 

määrästä sekä sopivasta vaihtelusta suhteessa ympäristöön, toimintaan ja käytettyyn 

aikaan (Wagman & Håkansson 2014a, 227), joka perustuu yksilön omiin arvoihin 

(Yazdani ym. 2017, 10).  Yazdani F ja muut (2017, 9) lisäävät vielä toiminnallisen ta-

sapainon olevan dynaaminen ja alati muutoksessa oleva kokonaisuus. Se muotoutuu 

jokaisen elämässä omalla, yksilöllisellä tavalla (Wagman ym. 2012, 325). 

 

Toiminnallinen tasapaino - käsitteen kokonaisuus kehittyy yhä edelleen saadessam-

me lisää tietoa ja ymmärrystä sen rakentumisesta ja vaikutuksista (Yu ym. 2018, 118). 

Kuten Yazdani ja muut (2017, 9) toteavat, on käsitettä tutkittaessa ja kehitettäessä 

pidettävä mielessä toimintaterapian asiakkaat sekä muut toiminnallista tasapainoa 

kuvaavat käsitteet. Myös Dür ja muut (2014, 2) kritisoivat toiminnallinen tasapaino - 

käsitteen mahdollisesti jäävän akateemisesti määritellyksi, jolloin se ei kohtaa taval-

listen ihmisten kokemusmaailman kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää arvioin-

timenetelmiä yhdessä toimintaterapeuttien ja heidän asiakkaidensa kanssa (Dür ym. 

2014, 2; Yazdani F ym. 2017, 2). 
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Life balance 

Toiminnallisen tasapainon määrittelyn vaikeutta kuvaa myös se, että Matuska ja Bar-

ret (2014, 168) kertovat Occupational balance - käsitettä käytettävän toimintaterapi-

assa, mutta Life balance- käsitteen olevan yleisesti tunnetumpi ja käytetympi. Heidän 

mielestään käsitteet tarkoittavan samaa asiaa (mts. 2014, 168). Tämän vuoksi tarkas-

tellaan lyhyesti vielä käsitettä Life balance, josta käytetään suomennosta elämän 

tasapaino. 

 

Matuska ja Christiansen (2009, 150) määrittelevät elämän tasapainon olevan yksilön 

omassa, sen hetkisessä elämän kontekstissa toteutuva päivittäisten toimintojen kes-

tävä, merkityksellinen ja terveellinen kokonaisuus. Elämän tasapaino muodostuu 

yksilön, ympäristön ja elämän jatkuvassa vuorovaikutuksessa, jossa yksilön toiminnot 

ja tarpeet sekä arvot ja odotukset kohtaavat. Elämän tasapainoa tarkastellaan viiden 

toiminnan ulottuvuuden kautta: 

 Biologinen terveys ja fyysinen turvallisuus 

 Palkitsevat ja vahvistavat ihmissuhteet 

 Tunne sopivasta haasteesta, sitoutumisesta ja pätevyydestä 

 Merkityksellinen ja positiivinen käsitys itsestä 

 Ajan- ja energiankäytön hallinta omien tavoitteiden ja uudistumisen saavuttamiseksi 
(Matuska & Christianssen 2009, 150 - 151)  

 

2.4 Occupational Balance Questionnaire (OBQ) 

 

OBQ – arviointi on ruotsalaisten Petra Wagmanin ja Carita Håkanssonin kehittämä, 

itsearviointina suoritettava kysely. Kyselyssä on 13 väittämää, joita vastaaja arvioi 

asteikolla 0-5, arvon 0 tarkoittaessa ”Olen täysin eri mieltä” ja arvon 5 ”Olen täysin 

samaa mieltä”. Maksimipistemäärä koko kyselystä on 65. Korkeammat pisteet tar-

koittavat korkeammaksi koettua toiminnallista tasapainoa. Kyselyn avulla saadaan 

subjektiivista tietoa vastaajan tyytyväisyydestä arjen toimintojensa määrään, kestoon 

ja vaihteluun. Kyselyssä huomioidaan vastaajan tyytyväisyyttä ja kokemuksia tasa-

painosta suhteessa itseen, työhön, perheeseen, kotiin ja vapaa- aikaan liitettyihin 
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toimintoihin sekä niiden merkityksellisyyteen. OBQ - kyselyssä on mahdollista tarkas-

tella joko koko kyselyn tai yksittäisen väittämän pisteytystä. (Wagman & Håkansson 

2014a, 227 - 229.) 

 

OBQ - kysely perustuu aiempiin, eri asiakasryhmillä tehtyihin tutkimuksiin toiminnal-

lisesta tasapainosta. Kyselyä on kehitetty useassa vaiheessa ja kehittämistyöhön on 

osallistunut toimintaterapian tutkijoita, toimintaterapeutteja ja kyselyn kohderyh-

män edustajia. Kyselyä on tutkittu ja se on todettu validiksi ja reliaabeliksi. Koska 

OBQ - kysely ei perustu valmiiksi määriteltyihin toimintoihin, ottaa se huomioon vas-

taajien kulttuuriset erot. (Mts. 227 - 230.) Wagman ja Håkansson kertovat lisätutki-

muksen olevan kuitenkin tarpeen validiteetin varmistamiseksi ja tulosten toistami-

seksi eri väestöryhmillä. Lisäksi voisi tutkia nousevatko pisteytykset kuntoutuksen tai 

toipumisen myötä. (Mts. 230.) 

 

Wagman ja Håkansson (2014b, 415) toteavat tutkimuksessaan OBQ:n tulosten olevan 

samassa linjassa itsearvioidun terveyden ja elämän tyytyväisyyden kanssa ja näin 

tukevan terveyden ja toiminnallisen tasapainon välistä yhteyttä. Samaa mieltä ovat 

myös Yu, Manku & Backman (2018, 117), jotka käyttivät tutkimuksessaan OBQ:n eng-

lannin kielelle käännettyä versiota ja toteavat sen valaisevan terveyden, stressin ja 

toiminnallisen tasapainon välisiä yhteyksiä.  

 

2.5 Toimintojen tasapaino - arviointi 

 

Opinnäytetyöhön saatiin lupa käyttää C. Håkanssonin ja P. Wagmanin Aktivitetbalans 

arviointi / Occupational Balance questionner (OBQ) kyselystä Tiina Lautamon suo-

mentamaa ja mukauttamaa Toimintojen tasapaino – arviointimenetelmää (ks. liite 1, 

kyselylomakkeen osa 2). Arviointimenetelmän validiointityö on vielä kesken. Opin-

näytetyön havaintomatriisi annetaankin tutkijan käyttöön osaksi validiointityötä. 
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Toimintojen tasapaino - arviointi sisältää 18 väittämää. OBQ:n 13 alkuperäisten väit-

tämien lisäksi käytetään viittä väittämää (kyselykaavakkeen väittämät 14 - 18) toi-

mintojen tasapainon ja merkitysten tarkasteluun. Vastaaja arvioi kyselyn kaikki väit-

tämät neliportaisella Likert- asteikolla 1 - 4, jossa arvo 1 tarkoittaa ”Ei pidä ollenkaan 

paikkansa”, ja arvo 4 tarkoittaa ”Pitää aina paikkansa”. (Lautamo 2016.) Toimintojen 

tasapaino - arvioinnista saatavat kokonaispisteet voivat vaihdella 18 - 72 välillä.  Me-

netelmä itsessään ei määritä mikä pistemäärä on hyvä tai huono. OBQ - kyselyssä, 

johon Toimintojen tasapaino - arviointi perustuu, korkeammat pisteet kuvaavat kor-

keammaksi koettua toiminnallista tasapainoa (Wagman & Håkansson 2014a, 228). 

Näin matalampien pisteiden voidaan olettaa tarkoittavan kokemusta matalammasta 

toiminnallisesta tasapainosta. Opinnäytetyössä tuloksia tarkastellaan tähän samaan 

tapaan. 

 

 

3 Tarkoitus ja tavoite  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa omaishoitajien kokemuksia toiminnalli-

sesta tasapainostaan. Tavoitteena oli kuvata omaishoitajien kokemuksia toiminnalli-

sesta tasapainostaan Toimintojen tasapaino - arvioinnin kautta tarkasteltuna. Lisäksi 

tavoitteena oli tuoda näkyväksi omaishoitajien toiminnalliseen tasapainoon vaikutta-

via tekijöitä sekä heidän toiveitaan tuen ja avun muodoista.  

Tutkimuskysymykset olivat: 

 1. Millaiseksi omaishoitajat kokevat toiminnallisen tasapainonsa Toimintojen tasa-

paino-arvioinnin kautta tarkasteltuna? 

2. Mitä toimintoja omaishoitajat nimeävät energiaa tuoviksi ja mitä toimintoja ener-

giaa vieviksi?  

3. Millaista apua ja tukea omaishoitajat toivovat? 
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4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

 

Opinnäytetyö on kyselytutkimus, jonka tuloksia huomioidaan omaishoitajien palvelu-

ja suunniteltaessa. Opinnäytetyössä on elementtejä niin laadullisesta (kvantitatiivi-

sesta) kuin määrällisestäkin (kvalitatiivisesta) tutkimuksesta. Hirsjärven ja muiden 

(2009, 136) mukaan kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapo-

ja, joiden erottaminen toisistaan on käytännössä vaikeaa ja jotka voidaan nähdä toi-

siaan täydentävinä suuntauksina. Tutkittava ilmiö ja se, mitä siitä halutaan tietää 

määrittävät keskeisemmin tutkimusta (Kankkunen & Vehviläinen - Julkunen 2009, 

40). Lähtökohtana opinnäytetyölle oli laadulliselle tutkimukselle tyypillinen todelli-

sen, moninaisen elämän kuvaaminen, omaishoitajien arki (Hirsjärvi ym. 2009, 161). 

Tutkimuksessa käytettiin pääasiassa määrällisiä menetelmiä: aineistonkeruumene-

telmänä oli kyselylomake ja saatua aineistoa tarkasteltiin suurelta osin numeerisesti 

(Kankkunen &Vehviläinen - Julkunen 2009, 87; Vilkka 2007, 14). 

 

Tutkimuksen aineisto koottiin informoidun kyselyn (Hirsjärvi ym. 2009, 196) ja struk-

turoidun haastattelun (lomakehaastattelu) periaatteita noudattaen (Hirsjärvi ym. 

2009, 208; Vilkka 2007, 29). Näin koottiin omaishoitajilta vertailukelpoista ja suhteel-

lisen nopeasti käsiteltävää tietoa. Vastaajat saivat lomakkeet henkilökohtaisesti. 

Suullisella saatteella kerrottiin tutkijasta, tutkimuksen aiheesta ja tarkoituksesta sekä 

kyselystä. Tällöin oli mahdollista vastata esitettyihin kysymyksiin (Vilkka 2007, 29, 

65). Samalla myös keskusteltiin lomakkeen täyttämisestä. Lopuksi lomakkeet koottiin 

ja niiden täyttäminen tarkastettiin. (Hirsjärvi ym. 2009, 197.) Kyselylomakkeita täy-

tettiin myös strukturoidusti, kasvokkain haastatellen. Näin toimien varmistettiin 

omaishoitajien mahdollisuutta osallistua ja vastata kyselyyn (Vilkka 2007, 64). Tällä 

tavalla saatiin myös varmistettua vastauslomakkeiden palautuminen (Vilkka 2007, 

28). Haastatteluissa kysymykset esitettiin haastateltaville lomakkeen määräämässä 

järjestyksessä (Hirsjärvi ym. 2009, 208).  
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Aineisto koottiin 22 Pihtiputaalaiselta omaishoitajalta huhti - kesäkuun 2018 aikana 

heidän osallistuessaan omaishoitajien yleisiin tapahtumiin ja tapaamisiin (9 omais-

hoitajaa) sekä tapahtumien ulkopuolella haastattelemalla omaishoitajia kahden kes-

ken (13 omaishoitajaa). Kahden kesken haastateltavat tavoitettiin yleisiin tapahtu-

miin ja tapaamisiin osallistuneista omaishoitajista (2 omaishoitajaa) sekä sopimalla 

haastatteluista puhelimitse omaishoitajasopimuksen tehneiden omaishoitajien kans-

sa. Pihtiputaan kunnan seniorineuvojalta saatiin lista omaishoitajasopimuksen teh-

neistä omaishoitajista. Siitä karsittiin jo tapahtumiin osallistuneet omaishoitajat. Lis-

tassa olleita omaishoitajia tavoiteltiin puhelimitse yhden iltapäivän aikana. Näin löy-

tyi vielä 11 haastateltavaa.  

 

4.1 Kyselylomakkeen laatiminen ja testaus 

 

Aineiston keruussa käytetty kolmiosainen kyselylomake (ks. liite 1) sisälsi monivalin-

takysymysten lisäksi avoimia ja sekamuotoisia kysymyksiä (Vilkka 2009, 67). Esitiedot 

- osassa oli monivalinta-, avoimia - ja sekamuotoisia kysymyksiä. Sillä koottiin omais-

hoitajan ja omaishoitotilanteen perustietoja. Neliportainen Likert - asteikollinen Toi-

mintojen tasapaino - arviointi muodosti toisen osan kyselylomakkeesta. Kolmannen 

osan lomakkeesta muodostivat avoimet Lisäkysymykset - osa, jossa vastaajat nimesi-

vät energiaa antavia ja kuormittavia toimintoja, sekä toiveitaan tuen muodoista. Esi-

tiedot - ja Lisäkysymykset - osat laadittiin teoriaan perehtymisen jälkeen, tutkimus-

suunnitelma ja -kysymykset sekä tutkittava kohderyhmä huomioiden (Vilkka 2007, 

36, 63). Esitiedot - osan muuttujilla selvitettiin perustietoja omaishoitajasta, omais-

hoitotilanteesta ja hoidettavan kunnosta. Muuttujat olivat monivalintakysymyksiä, 

avoimia kysymyksiä ja sekamuotoisia kysymyksiä. Esitietojen ajateltiin toimivan läm-

mittelynä ja helpottavan Toimintojen tasapaino - arviointiin ja lisäkysymyksiin vas-

taamista (Valli 2015, 43).  Esitiedot - osalla ja Toimintojen tasapaino - arvioinnilla ta-

voiteltiin määrälliseen, numeeriseen mittaukseen soveltuvaa aineistoa (Hirsjärvi ym. 

2009, 140). Lisäkysymykset - osan tarkoituksena oli saada selkeää, yksilötason tietoa 

kuormittavista ja energiaa antavista toiminnoista vastaajien arjessa sekä omaishoita-
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jien toivomasta tuesta ja avusta. Kokonaisuudessaan lomakkeesta pyrittiin saamaan 

selkeä sekä vastaajalle miellyttävä ja motivoiva (Valli 2015, 43, 44; Hirsjärvi ym. 2009, 

202).  

 

Valmista kyselylomaketta testattiin ensin kolmella omaistaan tai läheistään jollakin 

tapaa auttavalla työssäkäyvällä aikuisella (Vilkka 2009, 78). Testaajat kokivat Esitieto - 

osan raskaaksi sekä liian pitkäksi, Toimintojen tasapaino - arviointiin vastaaminen 

koettiin vaikeaksi ja Lisäkysymys - osassa oli haasteellista nimetä viittä toimintoa. 

Saadun palautteen pohjalta tehtiin muutoksia kyselylomakkeeseen ja suulliseen saat-

teeseen (ks. liite 3). Saatteen sisältöä tarkennettiin koskemaan yleisiä tietoja tutki-

muksesta, arjen toiminnoista ja niihin vaikuttavista asioista (Vilkka 2009, 65). Esitieto 

- osaa muutettiin kevyemmäksi korvaamalla neljä hoidettavan kuntoon liittyvää ky-

symystä yhdellä kysymyksellä: Kuinka monta tuntia hoidettavasi tulee turvallisesti 

toimeen yksin? Lisäkysymyksiin vastaamista helpotettiin muuttamalla viiden toimin-

non nimeäminen kolmen – viiden toiminnon nimeämiseksi. Testauksessa selvisi myös 

muutama virheellinen ja monimutkainen lauserakenne, jotka korjattiin. Lomakkeen 

testasi uudelleen kaksi työssäkäyvää ja perheellistä aikuista. He eivät enää antaneet 

korjausehdotuksia ja kertoivat suullisen saatteen helpottavan testattavan asian ym-

märtämistä. 

 

4.2 Analyysi 

 

Aineiston analyysi aloitettiin sen keräämisen ja järjestelyn jälkeen (Hirsjärvi ym. 2009, 

223). Katoa ei ollut, kaikki kyselylomakkeet oli täytetty siten, että ne saatettiin ottaa 

käyttöön. Kyselylomake muodostui kolmesta osasta. Näin analyysikin tehtiin lomak-

keen osa kerrallaan, vaiheittain ja eri menetelmin. 
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Esitiedot - ja Toimintojen tasapaino - arviointi - osien analysointi  

Kyselylomakkeen Esitiedot - osan muuttujia ja Toimintojen tasapaino - arvioinnin 

väittämiä koskevat havainnot koottiin ja järjestettiin määrälliselle tutkimukselle tyy-

pillisesti taulukkomuotoon, havaintomatriisiin Excel - ohjelmaan. Niitä analysoitiin 

tilastollisin menetelmin tutkittava ilmiö ja tutkimuskysymykset mielessä pitäen (Hirs-

järvi ym. 2009, 140). Esitietoja tarkastelemalla pyrittiin muodostamaan kuva tutki-

mukseen osallistuneista omaishoitajista ja omaishoitotilanteesta. Vastauksia tarkas-

teltiin pääasiassa vertaamalla muuttujien saamia osumia vastausten kokonaismää-

rään ja laskemalla näistä prosenttiosuuksia. 

  

Vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Millaiseksi omaishoitajat kokevat 

toiminnallisen tasapainonsa Toimintojen tasapaino-arvioinnin kautta tarkasteltuna? 

etsittiin tarkastelemalla omaishoitajien arviointimenetelmästä saamia pisteitä ja ko-

konaispisteitä prosenttiosuuksina maksimipistemäärästä sekä arviointimenetelmän 

muuttujakohtaisia kokonaispisteitä. Omaishoitajien monimuotoisten elämäntilantei-

den vuoksi etsin vastausta tutkimuskysymykseen myös tarkastelemalla Esitiedot - 

osan ja Toimintojen tasapaino - arvioinnin tulosten tunnuslukuja yhdessä. Koska vas-

tauksissa oli melko paljon hajontaa ja muuttujat eivät pääosin noudattaneet normaa-

lijakaumaa, päätin ilmoittaa keskiarvon (ka.) lisäksi myös mediaanit (Md) ja moodit 

(Mo) (Valli 2015, 87).  

 

Lisäkysymykset - osan analysointi 

Lisäkysymysten vastaukset järjestettiin Word - tiedostoon. Tutkimuskysymykseen: 

Mitä toimintoja omaishoitajat nimeävät energiaa tuoviksi ja mitä toimintoja energi-

aa vieviksi? etsittiin vastauksia deduktiivisella (teorialähtöisellä) sisällönanalyysillä 

tarkastelemalla omaishoitajien nimeämiä toiminnallista tasapainoa lisääviä (merki-

tykselliset ja itsen vuoksi tehtävät) sekä tätä tasapainoa vähentäviä (kuormittaviksi 

koetut) toimintoja. Analyysikehikkona käytettiin Suomalaiseen Toimintatera-

pianimikkeistöön määritettyjä toimintakokonaisuuksia ja niiden yhdistelmiä (Kankku-

nen ja Vehviläinen -Julkunen 2009, 135). Nämä ovat itsestä huolehtiminen, asiointi ja 
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kotielämän toiminnat, koulunkäynti ja opiskelu, työkyky ja työssä suoriutuminen, 

yhteiskunnallinen osallistuminen, vapaa-ajan toiminta, leikkitoiminta, lepo sekä ajan-

käytön tasapaino (Savolainen ja Aralinna 2017, 14 - 15). Nimikkeistön otsikot koulun-

käynti ja opiskelu sekä työkyky ja työssä suoriutuminen yhdistettiin otsikoksi työ, 

koulutus, opiskelu. Lisäksi otsikko leikkitoiminta jätettiin pois. Monissa vastauksissa 

korostui sosiaalisten suhteiden merkitys: perheenjäsenten ja ystävien kanssa yhdessä 

tehtävät toiminnat. Ne päätettiin nostaa erikseen näkyville otsikoissa Asiointi ja koti-

elämän toiminnat (omaisen ja perheenjäsenten kanssa toimiminen) sekä Vapaa-ajan 

toiminnat (ystävien ja perheenjäsenten kanssa toimiminen). Nimikkeistön määritte-

lemät sisällöt näiden otsikoiden alle mahdollistavat tämän. (Savolainen ja Aralinna 

2017, 14 - 15.) 

 

Kysymykseen: Millaista apua ja tukea omaishoitajat toivovat? etsittiin vastausta ai-

neistolähtöisellä (induktiivisella) sisällönanalyysilla. Lisäkysymysten tuottama aineisto 

analysoitiin järjestelemällä ja ryhmittelemällä vastauksia. (Kankkunen ja Vehviläinen -

Julkunen 2009, 135.) Tulokset esitetään lukuina ja prosenttiosuuksina kaikista vasta-

uksista.  

 

 

5 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

 

Lukemisen helpottamiseksi esitellään tulevassa kappaleessa aluksi tutkimukseen 

osallistuneet omaishoitajat. Tämän jälkeen esitellään tulokset ja johtopäätökset kyse-

lylomakkeen osa ja analyysivaihe kerrallaan. 

 

Tutkimukseen osallistui 22 omaishoitajaa, joista 19 oli tehnyt kunnan kanssa omais-

hoitajasopimuksen. Eläkkeellä oli 12 osallistujaa. Työssä, osa-aikatyössä käyviä tai 

opiskelevia omaishoitajia seitsemän ja joku muu työtilanne oli kolmella osallistujalla. 
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Omaishoitajana puolisolleen toimi kymmenen (45 %) osallistujaa. Jompaakumpaa tai 

molempia vanhempiaan hoiti seitsemän (32 %) omaishoitajaa. Alaikäisen lapsensa 

omaishoitajia oli viisi (23 %). Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asui suurin osa, 

18 (82 %), tutkimukseen osallistuneista. Yhdeksän osallistujaa oli toiminut omaishoi-

tajana 0 - 2 vuotta. Toiset yhdeksän osallistujaa oli toiminut omaishoitajana 2 - 5 

vuotta ja loput neljä olivat toimineet omaishoitajina yli 5 vuotta. Puolet tutkimukseen 

osallistuneista oli 65 - 84 vuotiaita, 45 - 64 vuotiaita oli kuusi ja 25 - 44 vuotiaita oli 

viisi.  

 

5.1 Toimintojen tasapaino - arvioinnin tulokset 

 

Kuten kappaleessa 2, 5 kerrottiin, Toimintojen tasapaino - arvioinnista saatavat ko-

konaispisteet voivat vaihdella 18 - 72 välillä. Menetelmä itsessään ei määrittele raja-

arvoja esimerkiksi hyvälle tai huonolle toiminnalliselle tasapainolle, mutta korkeam-

pien pisteiden oletetaan tarkoittavan korkeammaksi koettua toiminnallista tasapai-

noa. Väittämille annettavien arvojen 1 (Ei pidä ollenkaan paikkansa) ja 2 (Pitää osin 

paikkansa) voidaan ajatella olevan kielteisiä arvoja ja ilmentävän ristiriidan kokemus-

ta väittämän aiheessa. Arvoja 3 (Pitää suurelta osin paikkansa) ja 4 (Pitää aina paik-

kansa) voidaan puolestaan pitää myönteisinä arvoina ja ilmentävän koettua tyytyväi-

syyttä väittämän aiheeseen. 

 

Toimintojen tasapaino - arvioinnin kokonaispisteet 

Omaishoitajien vastausten (N = 22) kokonaispisteet vaihtelivat 29 ja 68 välillä. Koko-

naispisteiden keskiarvo oli 46, joka on 64 % kokonaispisteiden maksimimäärästä (N = 

72). Omaishoitajien itselleen antamat kokonaispisteet, niiden prosenttiosuudet mak-

simipistemäärästä sekä annettujen pisteiden keskiarvot ovat kuvattuna taulukossa 1. 

Kolme omaishoitajaa sai alle 50 % maksimipistemäärästä ja heidän keskiarvonsa jäi 

alle kahteen. Suurin osa omaishoitajista (n=15) sai 50 % - 75 % kokonaispisteistä. 
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Heidän keskiarvonsa asettuu välille 2,06 - 3,0. Neljä omaishoitajaa sai yli 78 % mak-

simipisteistä. Heidän keskiarvonsa oli yli kolme. 

 

 

Taulukko 1. Toimintojen tasapaino -arvioinnin kokonaispisteiden jakautuminen pis-
teinä, prosentteina ja annettujen pisteiden keskiarvoina 

Omaishoitajia  

(N = 22) 

kokonaispisteet 

(min 18, max 72) 

Pisteet prosentteina 

(%) maksimipistemää-

rästä (N=72) 

Annettujen pis-

teiden keskiar-

vot 

3 29 - 35 40 % - 49 % 1,61 - 1,94 

10 37 - 46 51 % - 64 % 2,06- 2,56 

5 49 - 54 68 % - 75 % 2,72 - 3,0 

4 57 - 68 79 % - 94 % 3,17 - 3,78 

 

 

Seitsemän omaishoitajaa (N = 22) ei käyttänyt väittämiin vastatessaan arvoa 4; näissä 

kaavakkeissa kokonaispisteet vaihtelivat välillä 29 - 49. Vastaavasti kuusi omaishoita-

jaa ei väittämiin vastatessaan käyttänyt arvoa 1; näissä vastauksissa kokonaispisteet 

vaihtelivat välillä 42 - 68.  Kuusi omaishoitajaa oli käyttänyt vastauksissaan sekä arvoa 

1 että arvoa 4; näiden vastauksien pisteet olivat 35 - 52.  

 

Toimintojen tasapaino - arvioinnin väittämäkohtaiset tulokset 

Toimintojen tasapaino - arviointi sisältää 18 väittämää (ks. liite 1). Väittämille anne-

tut kokonaispisteet on kuvattu kuviossa 1. Tällä osallistujamäärällä (N = 22) väittämi-

en minimipisteet ovat 22 ja maksimipisteet 88. Väittämille annetut kokonaispisteet 

vaihtelivat välillä 48 - 70, ja niiden keskiarvo on 56.  Väittämäkohtaisten pisteiden 

keskiarvot vaihtelivat välillä 2,2 - 3,2.  Kokonaisuudessaan pisteet asettuivat selkeästi 

alle maksimipisteiden ja kokonaiskeskiarvo oli 2,6. 
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Kuvio 1. Väittämäkohtaiset kokonaispisteet 

 

 

Eniten pisteitä (60 tai yli) omaishoitajat antoivat väittämille, joissa arvioidaan itselle 

merkityksellisten asioiden tekemistä (väittämä 3), huolehtimista siitä, että tekee asi-

oita, joita todella haluaa tehdä (väittämä 4), kokemusta arjen toimintojen sopivasta 

haasteellisuudesta (väittämä 14) sekä omien, aktiivisten valintojen tekemistä siitä 

mitä tekee (väittämä 17). Vähiten pisteitä (50 tai alle) annettiin puolestaan väittämil-

le, joissa käsitellään itsen ja toisten vuoksi tehtävien toimintojen tasapainoa (väittä-

mä 2), kokemusta päivittäisen toiminnan eri osa-alueiden keskinäisestä tasapainosta 

(väittämä 5) ja tasapainosta energiaa tuottavan ja energiaa vievän tekemisen välillä 

(väittämä 12) sekä mahdollisuutta valita itse mihin aikaansa käyttää (väittämä 15). 

 

Omaishoitajat antoivat arvon 1 useimmin (n=6) väittämälle 13, joka käsittelee tyyty-

väisyyttä lepoon, elpymiseen ja uneen käytettyyn aikaan. Puolestaan väittämille, jois-

sa arvioidaan arjessa tehtävien asioiden merkityksellisyyttä (väittämä 3) sekä tyyty-

väisyyttä arjen toimintoihin käytettyyn aikaan (väittämä 9) ei annettu lainkaan arvoa 

1. Väittämälle 3, joka arvioi arjessa tehtävien asioiden merkityksellisyyttä itselle, yh-

deksän omaishoitajaa antoi arvon 4. Kaikki väittämät saivat osumia arvolle 4. 
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Väittämäkohtaisten pisteiden jakautuminen kielteisiin (arvot 1 ja 2) ja myönteisiin 

(arvot 3 ja 4) arvoihin on kuvattuna kuviossa 2. Omaishoitajat antoivat eniten kieltei-

siä arvoja väittämille, joissa arvioidaan toisten ja itsen vuoksi tehtävien toimintojen 

välistä tasapainoa (väittämä 2), päivittäisen toiminnan eri osa-alueiden keskinäistä 

tasapainoa (väittämä 5) sekä kokemusta mahdollisuudesta tehdä valintoja omasta 

ajankäytöstä (väittämä 15). Puolestaan väittämille, joissa arvioidaan arjessa tehtävien 

asioiden merkityksellisyyttä itselle (väittämä 3), vastaajan tyytyväisyyttä arjessa 

eteen tulevien haasteiden selvittämisessä (väittämä 18) sekä vastaajan kokemusta 

siitä että hän huolehtii tekevänsä asioita, joita todella haluaa tehdä (väittämä 4) an-

nettiin eniten myönteisiä arvoja. 

 

 

 

Kuvio 2. Väittämäkohtaisten vastausten jakautuminen kielteisiin ja myönteisiin arvoi-
hin 
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Omaishoitajat antoivat yhtä paljon myönteisiä ja kielteisiä arvoja väittämille, joissa 

käsitellään viikon aikana olevien tehtävien sopivaa määrää (väittämä 1), kokemusta 

ajankäytön riittävyydestä tehtäviin, jotka täytyy tehdä (väittämä 7) ja tyytyväisyyttä 

eri arjen toiminnoissa vietettyyn (väittämä 9) sekä lepoon, elpymiseen ja uneen käy-

tettyyn aikaan (väittämä 13). Lähes puoliksi arvot jakautuivat väittämissä, jotka käsit-

televät kokemusta yksin ja yhdessä toisten kanssa tehtävien toimintojen sopivasta 

vaihtelusta (väittämä 6) tasapainoa energiaa tuottavan ja energiaa vievän tekemisen 

välillä (väittämä 12), kokemusta arjen toimintojen sopivasta haasteellisuudesta (väit-

tämä 14) ja käsitystä arjen sujumisesta ilman äkillisiä muutoksia toimintarutiineihin 

(väittämä 16).  

 

5.2 Johtopäätökset Toimintojen tasapaino – arvioinnin kokonais- ja 

väittämäkohtaisista tuloksista 

 

Jokaisen omaishoitajan elämäntilanne on yksilöllinen samoin kokemus toiminnallisen 

tasapainon osa-alueista. Toimintojen tasapaino - arvioinnin tuloksissa oli melko suur-

ta hajontaa. Osumat kielteisiin ja myönteisiin pisteisiin jakautuvat puoliksi tai lähes 

puoliksi 8 väittämän kohdalla. Seitsemän omaishoitajan vastauksissa (N = 22) ei käy-

tetty arvoa 4. Heidän kokonaispisteensä vaihtelivat välillä 29 - 49. Näiden seitsemän 

omaishoitajan voidaan tulkita kokevan ristiriitaa kaikissa arvioinnin väittämissä ja 

näin myös toiminnallisessa tasapainossaan. Puolestaan kuuden omaishoitajan vasta-

uksissa ei käytetty arvoa 1. Heidän kokonaispisteensä vaihtelivat välillä 42 - 68.  Näi-

den kuuden voidaan ajatella olevansa osin tai suurelta osin tyytyväisiä toiminnalli-

seen tasapainoonsa. Kuusi omaishoitajaa oli käyttänyt vastauksissaan sekä arvoa 1 

että arvoa 4. Heidän kokonaispisteensä vaihtelivat välillä 35 - 52. Heillä voidaan tulki-

ta olevan toiminnallisessa tasapainossaan osia, joihin he ovat tyytyväisiä sekä osia, 

joissa he kokevat suurta ristiriitaa. 
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Kolmen omaishoitajan kokonaispisteet jäivät alle 50 %:in maksimipistemäärästä ja 

heidän pisteidensä keskiarvo jäi alle 2. Näiden omaishoitajien toiminnallisen tasapai-

non kokemuksen voidaankin ajatella olevan matala. Neljä omaishoitajaa sai yli 75 % 

maksimipisteistä ja heidän pisteidensä keskiarvo on yli kolme. Heidän voikin sanoa 

olleen suhteellisen tyytyväisiä toiminnallisen tasapainonsa kokonaisuuteen. Suurin 

osa omaishoitajista (n = 15) sai 50 % - 75 % kokonaispisteistä. Heidän keskiarvonsa 

asettuu välille 2,06 - 3,0. Voidaankin tulkita suurimmalla osalla omaishoitajista olevan 

haasteita toiminnallisessa tasapainossaan. Myös väittämäkohtaisten pisteiden mu-

kaan voidaan ajatella tutkimukseen osallistuneiden omaishoitajien kokeneen ristirii-

taa toiminnallisen tasapainonsa eri osa-alueilla.  

 

Tulosten väittämäkohtainen tarkastelu osoitti omaishoitajien tekevän arjessaan itsel-

leen merkityksellisiä asioita. He myös huolehtivat tekevänsä asioita, joita haluavat 

tehdä sekä pystyivät vastaamaan arjessaan eteen tulleisiin haasteisiin itseään tyydyt-

tävällä tavalla. Omaishoitajat kokivat ristiriitaa erityisesti toisten ja itsen vuoksi teh-

tävien toimintojen tasapainossa sekä päivittäisten toimintojen eri osa-alueiden välil-

lä. Tasapainon koettiin horjuvan myös energiaa tuottavan ja energiaa vievän tekemi-

sen välillä. Lisäksi suurin osa tutkimukseen osallistuneista omaishoitajista koki, ettei 

juuri voi itse tehdä valintoja omasta ajankäytöstään. Näiden todettujen ristiriitojen 

voidaan sanoa aiheuttavan toiminnallista epätasapainoa ja vaikuttavan kielteisesti 

omaishoitajien fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Ne voivat estää omaishoitajien 

omien tarpeiden ja toiveiden täyttymistä sekä aiheuttaa stressiä ja heikommaksi ko-

ettua hyvinvointia (Matuska & Barret  2014, 169; Brown ym. 2016, 84).  

 

5.3 Toimintojen tasapaino - arvioinnin ja Esitiedot - osan muuttujien 

yhteistarkastelun tulokset 

 

Toimintojen tasapaino - arvioinnin kokonaistuloksen kanssa yhteistarkasteluun valit-

tiin Esitiedot - osan muuttujista: vastaajien sukupuoli, ikä ja arvio omasta terveyden-
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tilasta, hoidettavan turvallisesti yksin toimeen tuleminen, hoitamiseen ja avustami-

seen käytetty aika sekä omaishoitajuuden kesto. Tarkastelu tehtiin tulosten tunnus-

lukuja (ka., Md ja mo) tutkimalla. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 2,57, mediaani 3 

ja moodi 2. Tarkastelussa on huomioitava, että tuloksiin vaikuttaa osallistujien elä-

mäntilanne kokonaisuudessaan, eikä pelkästään yksi, irrallaan tarkasteltava osa-alue. 

Lisäksi tulee muistaa tarkastelun koskevan tähän tutkimukseen osallistuneita omais-

hoitajia. 

 

Arvioinnin tulosten tunnusluvut sukupuolen mukaan, ikäryhmittäin ja koetun tervey-

dentilan mukaan tarkasteltuna yhdistettiin taulukkoon 2. Lukujen mukaan miehet 

kokevat toiminnallisen tasapainonsa korkeammaksi kuin naiset. Miesten keskiarvo 

ylittää selvästi myös kaikkien vastausten keskiarvon.  Kaikissa ikäryhmissä kokemus 

toiminnallisen tasapainon tasosta on melko yhtenevä. Matalimmalle tasolle asettuu 

55 - 64-vuotiaiden kokemukset toiminnallisesta tasapainostaan keskiarvon ollessa 2. 

Muiden ikäryhmien keskiarvot vaihtelevat välillä 2,42 - 2,69. Terveydentilansa hyväk-

si kokeet omaishoitajat asettivat toiminnallisen tasapainonsa selkeästi korkeammalle 

tasolle kuin terveydentilaansa jollakin muulla muuttujalla kuvanneet. Matalimmaksi 

toiminnallisen tasapainonsa kokivat kuitenkin terveydentilansa melko hyväksi arvioi-

neet. 
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Taulukko 2. Toimintojen tasapaino - arvioinnin tulosten tunnusluvut sukupuolen, iän 
ja itse arvioidun terveydentilan mukaan 

 

Sukupuoli 

Keskiarvo  Mediaani Moodi 

Miehet (n = 5) 3,01 3 4 

Naiset (n = 17) 2,44 2 2 

 

Ikä    

25 - 44-vuotiaat (n = 5) 2,68 3 3 

45 - 54-vuotiaat (n = 4) 2,65 2,5 2 

55 - 64-vuotiaat (n = 2) 2 2 2                     

65 - 74-vuotiaat (n = 7) 2,69 3 2 ja 3 

75 - 84-vuotiaat (n = 4) 2,42 2 3 

 

Itse arvioitu terveydenti-

la 

   

Hyvä (n = 3) 3,26 3 3 

Melko hyvä (n = 12) 2,37 2 2 

Kohtalainen (n = 4) 2,46 2 2 ja 3 

Melko huono (n = 3) 2,81 3 3 

Kaikki vastaukset (N = 22) 2,57 3 2 

 

 

Taulukkoon 3 koottiin Toimintojen tasapaino – arvioinnin tunnusluvut kysyttäessä 

aikaa, jonka hoidettava turvallisesti yksin, hoitoon ja avustamiseen käytettyä aikaa 

sekä omaishoitotilanteen kestoa. Toiminnallisen tasapainon kokemus näyttää kasva-

van hoidettavan turvallisesti yksin toimeen tuleman ajan kasvaessa, keskiarvon ollen 

pienimmillään 2,33 ja suurimmillaan 3,17.  Käytettäessä aikaa hoitamiseen ja avus-

tamiseen 22 - 24 tuntia toiminnallinen tasapaino arvioitiin selkeästi muita ryhmiä 

matalammalle tasolle. Korkeimmaksi toiminnallisen tasapainonsa arvioivat omaishoi-

tajat, jotka käyttivät hoitamiseen ja avustamiseen aikaa 14 tuntia. Omaishoitajuuden 
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kestoa tarkasteltaessa korkeimmat tunnusluvut ovat 1 - 2 vuotta omaishoitajina toi-

mineilla. 

 

Taulukko 3. Toimintojen tasapaino - arvioinnin tulosten tunnusluvut kysyttäessä ai-

kaa, jonka hoidettava tulee turvallisesti yksin toimeen, hoitamiseen käytettyä aikaa ja 

omaishoitajuuden kestoa 

 

Aika, jonka hoidettava 

tulee turvallisesti toi-

meen yksin (tunteina, t) 

Keskiarvo Mediaani Moodi 

0 - 0,5 t (n = 6) 2,33 2 2 

0,5 - 2 t (n = 6) 2,37 2 3 

2 - 5 t (n = 6) 2,70 3 3 

5 - 8 t (n = 3) 2,93 3 2 ja 4 

8 - 12 t (n = 1) 3,17 3 3 

Hoitamiseen käytetty 

aika (tunteina, t) 

   

3 - 4 t (n = 6) 2,94 3 4 

5 - 9 t (n = 4) 2,46 2 2 

14 t (n = 2) 3,11 3 3 

22 - 24 t (n = 10) 2,28 2 2 

 

Omaishoitajuuden kesto    

alle vuosi (n = 3) 2,59 2 2 

1-2 vuotta (n = 6) 2,69 3 3 

2-5 vuotta (n = 9) 2,51 2 2 

yli 5vuotta (n = 4) 2,5 2 2 

 

Kaikki vastaukset (N = 22) 2,57 3 2 
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5.4 Johtopäätökset yhteistarkastelusta 

 

Jo arvioinnin tulokset yksinään, mutta myös Esitietojen tarkastelu vahvistivat teoria-

tietoa toiminnallisen tasapainon subjektiivisuudesta sekä moniulotteisuudesta 

(Wagman ym. 2012, 322; Yazdani F ym. 2017; Dür ym. 2014, 6). Yhteistarkastelussa 

huomataan erilaisten yksilötekijöiden ja ympäristön ominaisuuksien vaikutuksia 

omaishoitajien kokemukseen toiminnallisesta tasapainostaan. Tässä otannassa 

omaishoitajamiehet vaikuttivat kokevan toiminnallisen tasapainonsa selkeästi korke-

ammaksi kuin -naiset. Wagman ja Håkansson (2014b, 417, 418) puolestaan eivät tut-

kimuksessaan huomanneet sukupuolten välistä eroa toiminnallisen tasapainon ko-

kemuksessa. Hyväksi koettu terveys näytti nostavan toiminnallista tasapainoa. Tämä 

havainto vahvistaa myös aikaisempien tutkimusten tuloksia (Yu ym. 2018, 117; Ma-

tuska & Barret 2014, 169). Ajan, jonka hoidettava tulee turvallisesti yksin toimeen, 

voidaan sanoa vaikuttavan omaishoitajan toiminnallisen tasapainon kokemukseen. 

Yksin turvallisesti toimeentuloajan kasvaessa suurenevat myös Toimintojen tasapai-

no – arviointiin annetut pisteet. Kun hoidettava pärjää jonkin aikaa yksin, mahdollis-

tuu omaishoitajalle hoitamisen lisäksi muiden merkityksellisten toimintojen tekemi-

nen.  

 

Omaishoitajuuden alkuvaiheessa ja omaishoitajuuden kestäessä yli 2 vuotta toimin-

nallinen tasapaino arvioitiin matalammaksi kuin silloin kun omaishoitajuutta on kes-

tänyt 1 - 2 vuotta. Toiminnallisen tasapainon kokemuksen voidaan sanoa laskevan ja 

kuormittumisen lisääntyvän omaishoitajuuden jatkuessa. Tässä heijastunee Runsalan 

(2017, 13) ja Martinin (2012, 507) kertoma omaishoitajille tapahtuva muiden elämän 

osa-alueiden sopeuttaminen omaishoitajuuden vaatimuksiin sopivaksi. Tämä tarkoit-

taa toiminnallisuuden rajoittamista joka puolestaan aiheuttaa toiminnallista epäta-

sapainoa. Tämä taas vaikuttaa omaishoitajan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen 

(Matuska & Barret 2014, 169). Tämän voidaan sanoa merkitsevän myös sitä, että 

omaishoitajat tarvitsevat tukea koko omaishoitajuuden ajan, sen eri vaiheissa, kuor-

mittuakseen mahdollisimman vähän ja jatkaakseen omaa, hyvää elämäänsä vielä 

omaishoitajuuden päätyttyäkin. 
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5.5 Lisäkysymysten tulokset 

 

Lisäkysymyksillä etsittiin vastausta tutkimuskysymykseen Mitä toimintoja omaishoi-

tajat nimeävät energiaa tuoviksi ja mitä toimintoja energiaa vieviksi? Niillä selvitet-

tiin merkityksellisiä ja itsen vuoksi tehtäviä toimintoja sekä kuormittaviksi koettuja 

toimintoja. Vastauksia saatiin yhteensä 130. Yhtä vastausta lukuun ottamatta vasta-

ukset saatiin järjestettyä otsikoihin Itsestä huolehtiminen, Asiointi ja kotielämän toi-

minnat, Työ, koulutus ja opiskelu, Yhteiskunnallinen osallistuminen, Vapaa-ajan toi-

minta, Lepo sekä Ajankäytön tasapaino. Sosiaaliset suhteet huomioitiin otsikoissa 

Asiointi ja kotielämän toiminnat (hoidettavan ja muiden perheenjäsenten kanssa 

toimiminen) sekä Vapaa-ajan toiminnat (ystävien ja perheenjäsenten kanssa toimi-

minen).  

 

Kokemus jatkuvasta ”kaiken varalta valmiina”- olosta tuli esille useammassa vastauk-

sessa. Tämä tuodaan näkyväksi otsikossa Lepo, sillä Toimintaterapianimikkeistössä 

tarkastellaan Levon toimintakokonaisuudessa unta ja palautumiseen liittyviä toimin-

toja esim. rentoutumista. Taulukkoon 4 on koottuna otsikot ja esimerkkejä otsikoi-

den sisältämistä toiminnoista. 

 

Taulukko 4. Energiaa tuovista ja energiaa vievistä toiminnoista kootut otsikot ja esi-
merkkejä otsikoiden sisältämistä toiminnoista 

Otsikot 

 

Esimerkkejä otsikon sisältämistä toimin-

noista 

 

Itsestä huolehtiminen Syöminen, lenkkeily, saunominen, oman 

terveyden hoitaminen, kampaajalla käynti 

 

Asiointi ja kotielämän toiminnat Kotityöt yksin ja yhdessä tehtynä, perheen-

jäsenten kuljettaminen, perheenjäsenistä ja 

heidän asioistaan huolehtiminen, hoidetta-

vasta ja hänen asioistaan huolehtiminen, 

talon ja pihan hoitoon liittyvät työt  

 

Työ, koulutus, opiskelu Opiskelu, palkkatyö                              (jatkuu)                             
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Taulukko 4. Energiaa tuovista ja energiaa vievistä toiminnoista kootut otsikot ja 

esimerkkejä otsikoiden sisältämistä toiminnoista (jatkuu) 

 

Vapaa-ajan toiminta Järjestötoiminta, vapaaehtoistyö, liikunta-

harrastukset, lukeminen, ystävien tapaami-

nen, luontoharrastukset, käsityöt, puutar-

hanhoito, perheen jäsenten kanssa harras-

taminen ja joutenolo 

                                                                

Lepo Nukkuminen, kokemus jatkuvasta varalla 

olosta 

 

Ajankäytön tasapaino Arjen aikataulujen jatkuva suunnittelu ja 

muuttaminen 

 

 

 

Omaishoitajien nimeämät energiaa tuovat ja energiaa vievät toiminnot esitetään 

otsikoittain, lukuina ja prosentteina taulukossa 5. Taulukosta käy myös ilmi toiminto-

jen nimenneiden omaishoitajien määrä. Toimintoja, joiden tekeminen koettiin merki-

tyksellisenä, joita tehtiin itsen vuoksi ja jotka koettiin energiaa antavina, nimettiin 77 

kappaletta. Vastauksia saatiin 21 omaishoitajalta. Suurin osa omaishoitajista (90 %) 

nimesi vapaa-ajan toimintaan liittyviä toimintoja energiaa tuoviksi. Näitä toimintoja 

oli nimetty 42 kpl, joka on 55 % kaikista annetuista vastauksista. Asioinnin ja kotielä-

män toimintoja nimettiin 18 kpl, 23 % annetuista vastauksista. Toimintoja tehtiin 

yhdessä hoidettavan, perheenjäsenen tai ystävien kanssa tehtiin 29 % vastauksista. 

Kuormittavia, energiaa vieviä toimintoja nimettiin 52 kpl ja vastauksia saatiin 18 

omaishoitajalta. Annetuista vastauksista 81 % liittyi asiointiin ja kotielämään kuulu-

viin toimintoihin ja 37 % hoidettavasta huolehtimisen toimintoihin.  
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Taulukko 5. Energiaa tuovien ja energiaa vievien toimintojen määrät lukuina ja pro-
sentteina 

Otsikot Energiaa tuovat toiminnat Energiaa vievät toiminnat 

 

Vastausten 

määrä (N = 

77) 

lukuna / % 

 

Vastaajien 

määrä (N = 

21) 

lukuna / % 

 

Vastausten 

määrä (N = 

52) 

lukuna / % 

 

Vastaajien 

määrä (N = 

18) 

lukuna / % 

 

Itsestä huolehtiminen 

 

 

7 / 9 % 

 

3 / 14 % 

 

0 

 

0 

Asiointi ja kotielämän 

toiminnat (hoidettava tai 

muut perheenjäsenet 

mainittu) 

 

18 (8) /  

23 % (10 %) 

12 / 57 % 42 (19) 

81 % (37 %) 

18 / 100 % 

          

Työ, koulutus, opiskelu  

 

5 / 6 % 5 / 24 % 5 / 10 % 3 / 17 % 

Yhteiskunnallinen osallis-

tuminen 

 

2 / 3 % 2 / 10 % 0 0 

Vapaa-ajan toiminta 

(ystävät tai perheenjäse-

net mainittu) 

42 (15) / 

55 % (19 %) 

19 / 90 % 0 0 

Lepo 

 

3 / 4 % 3 / 14 % 4 / 8 % 4 / 22 % 

Ajankäytön tasapaino 0 0 1 / 2 % 1 / 6 % 

 

 

Erilaisia tuen ja avun muotoja ehdotti 19 omaishoitajaa. Vastauksia annettiin yhteen-

sä 42 kpl. Ne ryhmiteltiin ja järjesteltiin vastausmäärien mukaan taulukkoon 6. Vas-

tauksia ei analysoitu tämän pidemmälle, koska ajateltiin aineiston ryhmittelyn, järjes-

telyn ja numeraalisen esittämisen palvelevan toimeksiantajaa parhaiten. Tärkeimpinä 

tuen ja avun muotoina mainittiin kotityöapu, vertaistukitoiminta sekä kotiin tuleva 

hoitaja hoidettavalle mahdollistamaan omaishoitajan lepoa, harrastuksia, asioiden 

hoitoa ja vapaapäiviä.  
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Taulukko 6. Omaishoitajien ehdottamia tuen ja avun muotoja vastaajien määrän mu-
kaan ilmoitettuna 

 

Tuen ja avun muoto 

 

Vastaajien määrä 

lukuna / % 

(N = 19) 

Kotityöapu etenkin siivoukseen ja kaupassa käyntiin 

 

10 / 53 % 

Vertaistukitoiminta niin hoitajalle kuin hoidettavalle, apua 

yksinäisyyteen, myös retket, keskusteluryhmät ja läksykerho 

 

10 / 53 % 

Kotiin tuleva hoitaja hoidettavalle mahdollistamaan omais-

hoitajan lepoa, harrastuksia, asioiden hoitoa ja vapaapäiviä  

 

8 / 42 % 

Tiedon saaminen omaishoitotilanteesta, tuen ja avun mah-

dollisuuksista 

 

5 / 26 % 

Turvallinen ja luotettava hoitopaikka hoidettavalle 

 

4 / 21 % 

Talon, pihan ja auton huoltoapu- renkipalvelu 

 

4 / 21 % 

Taloudellinen tuki 

 

1 / 5 % 

 

 

5.6 Johtopäätökset Lisäkysymyksistä 

 

Kysely osoittaa omaishoitajien tunnistavan arjessaan energiaa tuovia ja energiaa vie-

viä toimintoja. Merkittävimpinä energiaa tuovina toimintoina korostuivat erilaiset 

yksin tai yhdessä ystävien ja perheenjäsenten kanssa tehtävät toiminnat. Näitä olivat 

esimerkiksi liikunta- ja luontoharrastukset, käsityöt, lukeminen ja joutenolo. Myös 

asiointiin ja kotielämään liittyvät toimintoja nimettiin merkityksellisiksi ja energiaa 

antaviksi. Näitä olivat esimerkiksi yhdessä tehtävät kotityöt ja perheenjäsen kuljet-

taminen harrastuksiin. Tästä huolimatta asiointiin ja kotielämään liittyvät toiminnat 

koettiin myös kuormittavimmiksi ja eniten energiaa vieviksi. Hoidettavan tilantee-
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seen liittyvän kaikenlaisen selvittelyn ja huolehtimisen kuormittavuus tuli esille jokai-

sesta annetusta vastauksesta. Noin neljännes vastaajista kertoi kuormittuvansa jat-

kuvasta huolehtimisesta ja varalla olemisesta. 

 

Tärkeimmiksi tuen ja avun muodoiksi omaishoitajat nimesivät kotityö avun (etenkin 

siivoukseen ja kaupassa käyntiin) ja vertaistuen niin hoitajalle kuin hoidettavalle sekä 

kotiin hoidettavalle tulevan hoitajan (mahdollistamaan omaishoitajan lepoa, harras-

tuksia ja asioiden hoitoa). Hyvänä tuen ja avun muotona pidettiin myös omaishoitoti-

lanteeseen liittyvän tiedon saamista sekä hoidettavan turvallista ja luotettavaa hoi-

topaikkaa.  

 

 

6 Pohdinta 

 

Omaishoitajat tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää ja tärkeää työtä. He tarvitsevat 

oikein kohdennettuja ja joustavia palveluja sekä tukimuotoja koko omaishoitajuuden 

ajan tehdäkseen tätä työtään mahdollisimman hyvin ja elääkseen hyvää elämää 

omaishoitajuuden aikana ja vielä sen jälkeenkin. Omaishoitajan kuormittumisen ja 

terveyden heikkenemisen ennaltaehkäisyssä avainasemassa on sosiaali- ja terveys-

alan ammattilaisten, kuntien, maakuntien, järjestöjen ja Kelan järjestämä kuntoutus, 

koulutus ja valmennus. Näiden palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä tulee ot-

taa huomioon omaishoitotilanteiden yksilöllisyys. 

 

Toimintojen tasapaino - arvioinnin tulokset yksinään ja yhdistettynä Esitietojen kans-

sa sekä energiaa tuovien ja vievien toimintojen tarkastelu toivat näkyviin tutkimuk-

seen osallistuneiden omaishoitajien sen hetkistä kokemusta toiminnallisesta tasapai-

nostaan. Tunnistamalla energiaa tuovia ja energiaa vieviä toimintoja arjessaan 

omaishoitajat tunnistivat toiminnalliseen tasapainoonsa vaikuttavia tekijöitä. Näihin 
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tekijöihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi omaishoitajien itsensä ehdottamilla tuen ja 

avun muodoilla. Tällä tavalla on mahdollista vähentää omaishoitajien kokemaa risti-

riitaa toiminnallisessa tasapainossaan ja samalla vähentää heidän kuormittumistaan. 

Tutkimus tuotti mielestäni käyttökelpoista tietoa omaishoitajien palvelujen suunnit-

teluun. Kysymällä asiaa omaishoitajilta voidaan palveluja suunnitella ja kohdentaa 

tarkemmin. Näin voidaan myös huomioida olemassa olevien resurssien taloudellinen 

käyttö. 

 

Tutkimuksen tuloksista tulee esille omaishoitajien avuntarve arkisiin, pienempiin ja 

isompiin kotitöihin. Tässä heitä voisi auttaa valmiiksi tehty listaus näitä palveluja tar-

joavista yrityksistä sekä ohjaus ja neuvonta näiden palvelujen käyttöön, esimerkiksi 

mahdollisuus palvelusetelien käyttöön ja ohjaus kotitalousvähennyksen käyttöön. 

Omaishoitajat tarvitsevat myös helposti saatavaa, joustavaa apua ja tukea hoidetta-

van tilanteeseen liittyen. Tuki voi olla kotiin vietävän hoitoavun ja kodin ulkopuolisen 

hoitopaikan lisäksi myös omaishoitajan kouluttamista hoidettavan tilanteeseen, hä-

nen hyvään hoitoonsa ja asumiseensa liittyen. Kotiin tuotavaa hoitoapua voisi koor-

dinoida myös vapaaehtoisten, järjestöjen, muiden läheisten ja naapureiden tuotta-

mana. Tuloksista nousee näkyviin myös se, että omaishoitajat voivat hyötyä heidän 

omaa hyvinvointiaan käsittelevällä valmennuksella, jolla pyritään löytämään, vahvis-

tamaan ja mahdollistamaan hyvinvointia lisääviä tekijöitä heidän omassa elämän 

piirissään. Lisäksi esille nousi omaishoitajien toive vertaistuesta niin heille itselleen 

kuin hoidettavalleenkin.  Näillä keinoilla voidaan vähentää heidän toiminnallisessa 

tasapainossaan kokemaansa ristiriitaa sekä pienentää heidän kokemaansa kuormit-

tumista ja vaikuttaa paitsi omaishoitajan myös hoidettavan terveyteen ja hyvinvoin-

tiin. 

 

Ajattelen tutkimuksen tulosten vahvistavan aiempien tutkimusten tuloksia omaishoi-

tajien kuormittumisesta sekä heidän tuen ja avun tarpeistaan. Mielestäni Toiminto-

jen tasapaino – arviointimenetelmä osoittautui hyväksi ja käyttökelpoiseksi työväli-

neeksi tuoden arvokasta tietoa ja lisäten ymmärrystä tutkimukseen osallistuneiden 

omaishoitajien tilanteesta. Sen käyttö oli sujuvaa ja mielenkiintoista. Se nosti hyvin 
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esille ja keskusteluun omaishoitajan yksilölliseen arkeen liittyviä haasteita ja voima-

varoja. Vaikutti siltä, että arviointiin vastaaminen laittoi pohtimaan omaa arkea ja 

omien ratkaisujen merkitystä omaan hyvinvointiin. Omaan hyvinvointiin tähtäävien 

tavoitteiden tunnistaminen, asettaminen ja keinojen löytyminen voikin helpottua 

Toimintojen tasapaino - arvioinnin kautta. Ajattelenkin sen olevan tulevaisuudessa 

hyvä työkalu käytännön työssä. 

 

6.1 Jatkotutkimus ehdotuksia 

 

Jatkotutkimuksena voisi kartoittaa toiminnallisen tasapainon ymmärtämistä suoma-

laisessa toimintaterapiassa sekä toiminnalliseen tasapainoon liittyvän arvioinnin ja 

interventioiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta asiakastyössä. Lisäksi voisi tar-

kastella Toimintojen tasapaino – arvioinnin käyttökokemuksia niin arviointimenetel-

mää käyttäviltä toimintaterapeuteilta kuin asiakkailtakin. Omaishoitotyön kehittämi-

nen ja eri ammattiryhmien yhteistyö sekä toimintaterapeutin rooli ja tehtävät 

omaishoitotyössä olisivat myös mielenkiintoisia tutkimuskohteita. 

 

6.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimukselle haettiin tutkimuslupa Pihtiputaan ikääntyvien palvelujen organisaati-

osta Jamk:n tutkimuslupahakemus lomakkeella. Suullisella saatteella tutkimukseen 

osallistuville omaishoitajille kerrottiin osallistumisen olevan vapaaehtoista sekä mah-

dollisuudesta keskeyttää vastaaminen ja muuttaa päätöstään tutkimukseen osallis-

tumisesta. (Ks. liite 2). Vastauksia kerrottiin käytettävän ja käsiteltävän anonyymisti 

tässä opinnäytetyössä ja osana laajempaa Toimintojen tasapaino- arviointimenetel-

män validiointitutkimusta. Haastattelujen ja kyselyjen tuottama aineisto koottiin ja 

säilytettiin anonyymisti, osallistujien nimiä tai tunnistetietoja ei näkynyt vastauslo-

makkeissa tai havaintomatriisissa. Tutkimukseen osallistuneita ei voi vastauksiensa 
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perusteella tunnistaa opinnäytetyöstä tai myöhemmin tehtävästä validiointitutki-

muksesta. Erikseen tehty rekisteri kyselyyn jo osallistuneista hävitettiin heti opinnäy-

tetyön valmistumisen jälkeen. Osallistujille annettiin opinnäytetyön tekijän yhteys-

tiedot mahdollista lisätietojen kysymistä varten. Osallistujia kohdeltiin haastatteluti-

lanteissa kohteliaasti ja kunnioittaen. Heidän oli mahdollista saada halutessaan lisä-

tietoa aiheesta sekä tarkentaa väittämien tarkoitusta.  Tutkimus ei tuottanut tutkit-

taville taloudellisia ja sosiaalisia haittoja. (Ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen 

eettiset periaatteet 2009, 4.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan pohtimalla tutkimuksen reliaabeliutta eli tut-

kimuksen toistettavuutta, kykyä antaa ei sattumanvaraisia tuloksia. Lisäksi luotetta-

vuutta arvioidaan pohtimalla tutkimuksen validiutta eli pätevyyttä, onko tutkimuksel-

la mitattu sitä mitä oli tarkoitus mitata. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) Tutkimuksen reli-

aabeliutta pohdittaessa tulee huomioida seuraavia seikkoja:  

 Vaikka osa tutkittavista esitti kysymyksiä ja varmisteluja kyselyyn liittyen, ymmärsi-
vätkö kaikki tutkimukseen osallistujat Toimintojen tasapaino- arvioinnin väittämät ja 
pisteytyksen oikein? Miten tutkijan antamat ohjeet ja vastaukset tutkittavien esittä-
miin kysymyksiin ja pohdintoihin vaikuttivat tutkimusprosessiin ja tulosten puolueet-
tomuuteen? 
 

 Tutkijan ja joidenkin omaishoitajien tuttuudella voi olla vaikutusta tutkimusprosessin 
ja tulosten puolueettomuuteen. Tarpeellisen etäisyyden voidaan kuitenkin sanoa säi-
lyneen tutkittavan esiintyessä vain numeroina ja sanoina anonyymisti täytetyistä lo-
makkeista kootuissa Excel - ja Word - tiedostoissa. (Vilkka 2009, 16.) 

 

 Tutkimusta ei tehty uudelleen samoilla henkilöillä reliaabeliuden varmistamiseksi 
(Hirsjärvi ym. 2009, 231). 

 

 Osana tutkimusta käytettiin arviointimenetelmää, joka pohjautuu Ruotsissa ja Kana-
dassa reliaabeliksi ja validiksi todettuun OBQ - kyselyyn. 
 

 Käytetyn monimenetelmäisyyden voidaan ajatella lisäävän tutkimuksen luotetta-
vuutta.  
 

 Luotettavuutta lisää myös kyselykaavakkeen testaus, korjaus ja uudelleen testaus. 

 

 



36 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa omaishoitajien kokemuksia toiminnallisesta 

tasapainostaan kolmen tutkimuskysymyksen kautta. Ajattelen tutkimuksen olleen 

validi ja löytäneen vastauksia tutkimuskysymyksiin teorian ja tutkimuskysymysten 

pohjalta luodun kyselykaavakkeen avulla. Valituilla menetelmillä pyrittiin varmista-

maan mahdollisimman monen omaishoitajan osallistuminen tutkimukseen. Opinnäy-

tetyön tuloksiin ja johtopäätöksiin perehdyttäessä on syytä huomioida se, että opin-

näytetyö on tehty yksin ja tekijänä on ollut aloitteleva tutkija.  

 

Opinnäytetyöhön pyrittiin valitsemaan mahdollisimman tuoretta, asiaan kuuluvaa 

tietoa Suomesta ja maailmalta. Lähteitä etsittiin eri tietokannoista ja eri hakulausek-

keilla. Mukaan otetuilla tutkimuksilla ja muilla lähteillä pyrittiin saamaan mahdolli-

simman laaja ymmärrys tutkittavasta asiasta. Tämä pyrittiin huomioimaan myös va-

litsemalla eri tekijöiden tutkimuksia. Tiedon haku on kuvattu tarkemmin liitteessä 3. 

 

6.3 Opinnäytetyön prosessi 

 

Opinnäytetyön aihe alkoi muotoutua vuoden 2017 lopulla, harjoittelujaksolla Pihtipu-

taan kunnan ikääntyvien päivätoiminnassa. Tutustuin tällöin kunnassa tehtävään 

omaishoitotyöhön, omaishoitajiin ja heidän arkeensa.  Kyselytutkimuksella ajateltiin 

saatavan selville omaishoitajien toiveita avusta ja tuesta. Tämän ajateltiin tukevan 

palvelujen ja tukitoimien kehittämistä. Toimintojen tasapaino - arviointi valikoitui 

osaksi aineistonkeruuta opettajan kanssa keskustelun ja oman kokemuksen kautta.  

Sen mukaan ottaminen sopi myös toimeksiantajalle.    

 

Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa meni paljon aikaa aiheen rajaukseen ja tutki-

musmetodin löytymiseen sekä valitun metodin ja aineistonkeruumenetelmien perus-

telujen pohtimiseen. Tätä pohdintaa tein vielä pitkin tutkimuksen etenemistä. Tiedon 

etsintä, teorian kokoaminen ja kyselykaavakkeen kokoaminen tuntuivat jo helpom-

malta ja selkeämmin rajatulta työvaiheelta. Näin jälkeenpäin tarkasteltuna lisäisin 
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Esitiedot - osaan kysymykset liittyen omaishoitajan kokemaan kuormittuneisuuteen 

ja sekä siihen, saako hän tarvittaessa apua lähipiiriltään. Näistä saatavaa aineistoa 

olisi ollut houkuttelevaa käsitellä yhdessä Toimintojen Tasapaino – arvioinnista saa-

dun aineiston kanssa. Kyselykaavakkeen tekoa helpotti valmis Toimintojen tasapaino 

- arviointi. Toisaalta tämä osa kyselystä näytti tuntuvan vastaajista haastavalta ja ky-

selyn täyttäminen herätti melko paljon pohdintaa. Opinnäytetyön nimi tuli esille use-

ammalta haastateltavalta, mutta se kuvaa myös omia ajatuksiani työn alkuvaiheessa.  

 

Osallistujien löytyminen tutkimukseen ja haastattelujen tekeminen sujuivat melko 

helposti. Omaishoitajat ottivat minut todella hyvin ja sydämellisesti vastaan. Kaikkein 

palkitsevimpana opinnäytetyön prosessissa koin haastattelujen tekemisen sekä ana-

lysoinnin, asioiden pyörittelyn, vaiheen. 
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake 

Osa 1: Esitiedot 

1) Sukupuoli: 

1. Mies 

2. Nainen 

3. Joku muu 

 

2) Ikä:  

1. 19 - 24 

2. 25 - 34 

3. 35 - 44 

4. 45 - 54 

5. 55 - 64 

6. 65 - 74 

7. 75 - 84 

8. yli 85 

 

3) Ylin Koulutustaso: 

1. Kouluni on jäänyt kesken 

2. Peruskoulu / kansakoulu 

3. Lukio 

4. Ammattitutkinto 

5. Alempi korkeakoulututkinto 

6. Ylempi korkeakoulututkinto 

7. Lisensiaatin tai tohtorintutkinto 

 

4)Työtilanne: 

1. Työssä 

2. Osa-aikatyössä 

3. Työtön 

4. Eläkkeellä 

5. Joku muu, mikä?    

 

5) Millaiseksi arvioit oman terveydentilasi? 

1. Hyvä 

2. Melko hyvä 

3. Kohtalainen 

4. Melko huono 

5. Huono 
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6) Hoidettava on sinulle: 

1. Puoliso/ kumppani 

2. Äiti/ isä 

3. Sisarus 

4. Lapsi 

5. Muu perheenjäsen 

6. Ystävä / muu läheinen 

 

7) Hoidettavan ikä:   

 

8) Sinä ja hoidettavasi asutte: 

1. Samassa taloudessa 

2. Eri taloudessa, samassa rakennuksessa 

3. Kävelymatkan etäisyydellä 

4. 10 minuutin automatkan etäisyydellä 

5. 30 - 60 minuutin automatkan etäisyydellä 

6. yli tunnin automatkan etäisyydellä 

 

9) Kuinka kauan olet toiminut omaishoitajana? 

1. alle vuoden 

2. 1 - 2 vuotta 

3. 2 - 5 vuotta 

4. yli 5 vuotta 

 

10) Oletko tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa? 

1. Kyllä 

2. Ei 

11) Montako tuntia käytät aikaa avustamiseen ja hoitamiseen? 

1. Vuorokaudessa   

2. Viikossa   

 

12) Kuinka kauan hoidettavasi tulee turvallisesti toimeen yksin? 

1. 0-0,5 tuntia 
2. 0,5-2 tuntia 
3. 2-5 tuntia 
4. 5-8 tuntia 
5. 8-12 tuntia 
6. vuorokauden 
7. useamman vuorokauden 
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Osa 2: Toimintojen tasapainon - arviointi   © Tiina Lautamo 

Arvioi väittämät asteikolla 1 - 4. Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa nykyistä 

tilannettasi. 

1 = Ei pidä ollenkaan paikkaansa 

2 = Pitää osin paikkansa 

3 = Pitää suurelta osin paikkansa 

4 = Pitää aina paikkansa 

Väittämä 
 

1 2 3 4 

1. Kun ajattelen tavallista viikkoani, minulla on sopivasti te-
kemistä. 
 

    

2. Toimintani on tasapainossa tehtävien/toimintojen välillä, 
joita teen toisten vuoksi ja joita teen itseni vuoksi. 
 

    

3. Teen arjessani asioita, jotka ovat itselleni merkityksellisiä. 
 

    

4. Pidän huolta, että teen asioita, joita todella haluan tehdä. 
 

    

5. Koen päivittäisten toiminnan eri osa-alueiden olevan ta-
sapainossa keskenään (esim. Työ, kotityöt, vapaa-aika, le-
po ja uni). 
 

    

6. Asiat, joita teen yksin ja yhdessä toisten kanssa vaihtele-
vat sopivasti. 
 

    

7. Minulla on tarpeeksi aikaa tehdä sellaisia asioita, joita mi-
nun täytyy tehdä. 
 

    

8. Koen, että toimintani on tasapainossa erilaisten fyysisten, 
sosiaalisten, älyllisten ja rauhoittavien tekemisten välillä. 
 

    

9. Olen tyytyväinen ajankäyttööni (aikaan, jonka vietän eri-
laisissa arjen toiminnoissa). 
 

    

10. Kun ajattelen tavallista viikkoani, olen tyytyväinen toimin-
tojen lukumäärään, joihin yleensä osallistun. 
 

    

11. Minulla on tarpeeksi vaihtelua sellaisten tehtävien välillä, 
joita minun on pakko tehdä ja joita haluan tehdä. 
 

    

12. Koen tasapainoa energiaa tuottavan tekemisen ja energi-
aa vievän tekemisen välillä. 
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Väittämä 
 

1 2 3 4 

13. Olen tyytyväinen aikaan, jonka käytän lepoon, elpymiseen 
ja uneen. 
 

    

14. Minulla on arjessani toimintoja, jotka koen sopivan haas-
teellisiksi (ei liikaa tai ei liian vähän haastetta). 
 

    

15. Koen, että minulla on mahdollisuus tehdä valintoja mihin 
aikaani käytän. 
 

    

16. Arkeni sujuu ilman äkillisiä muutoksia toimintarutiineihini. 
 

    

17. Teen aktiivisia valintoja arjessani (päätän itse mitä teen). 
 

    

18. Pystyn vastaamaan arjessa eteen tulleisiin haasteisiin it-
seäni tyydyttävällä tavalla. 

    

© Tiina Lautamo 

 

 

Osa 3: Lisäkysymykset 

Sinulla on arjessasi asioita, joita teet siksi, että ne ovat sinulle merkityksellisiä ja tär-

keitä. Sinulla on myös asioita, jotka on tehtävä, vaikka ne tuntuvat kuormittavilta. 

  

Nimeä 3-5 tärkeintä toimintaa, joiden tekemisen sinä koet merkityksellisenä ja joi-

ta teet itsesi vuoksi.  Näistä toiminnoista saat todennäköisesti energiaa elämääsi. 

Laita asiat tärkeysjärjestykseen 

      

      

      

      

       

Jos joku taho tukisi sinua tekemään näitä toimintoja, millaista tukea haluaisit? 

      

      

      

      

      

       



46 
 

 

Nimeä 3-5 toimintaa, jotka sinun on tehtävä tai koet velvollisuudeksesi tehdä. Nä-

mä toiminnot koet todennäköisesti kuormittaviksi ja energiaa vieviksi. Ehkä luopuisit 

niistä, jos se olisi mahdollista. Laita asiat tärkeysjärjestykseen. 

      

      

      

      

       

 

Millaista tukea ja apua haluaisit / tarvitsisit, että näiden toimintojen tekeminen sujui-

si helpommin? 
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Liite 2. Tiedon etsintä 

Aiheen pohdinnan ja alustavan rajauksen jälkeen aloitettiin omaishoitajuuteen, 

omaishoitajien kuormittuneisuuteen sekä toiminnalliseen tasapainoon ja Toiminto-

jen tasapainon arviointimenetelmään liittyvän tiedon etsiminen ja siihen perehtymi-

nen. 

Aiheeseen liittyviä hakusanoja kartoitettiin Finton (MeSH/ FinMeSH) kautta. Hakusa-

noiksi muotoutuivat suomeksi omaishoit*, kuormittuminen, jaksaminen ja elämän-

laatu. Näitä hakusanoja eri tavoilla yhdistellen tietoa haettiin Helda:sta, Jyx:istä sekä 

Kuntoutusportista. Mukaan otettiin aineistoa vuodesta 2014 eteenpäin. Yleistä tietoa 

omaishoitajuudesta tai vinkkejä lähteistä etsittiin myös Googlea käyttäen. Tietoa ja 

ymmärrystä omaishoitajuudesta ja toiminnallisesta tasapainosta koottiin myös 

JAMK:in kirjastosta löytyvästä aineistosta. 

Englanninkielisiksi hakusanoiksi tunnistettiin Finton kautta caregiver ja carer. Näillä ja 

hakusanoilla occupational balance, life balance, wellbeing, coping (jaksaminen) löy-

dettiin tutkimuksia, joista tunnistettiin hakusanoiksi vielä burden (taakka), strain (ra-

situs) ja family caregiver. Näitä hakusanoja eri tavoilla yhdistellen etsittiin tietoa 

Pubmedista ja Ebscosta ja Cochranesta sekä käyttäen Janet Finna artikkelihakua. Tut-

kimukset rajattiin aluksi ajalle 2014 - 2018. Lisäksi rajoittimiksi otettiin aluksi koko 

tekstin saatavuus sekä tehty vertaisarviointi. Yleisesti tutkimuksia omaishoidon vai-

kutuksesta omaishoitajien jaksamiseen ja elämänlaatuun vaikuttavista asioista löytyi 

paljon.  

Keventämällä aikarajausta ajalle 2012 - 2018 hakulausekkeella “family caregiver*” OR 

caregiver* OR carer* AND “occupational balance” OR “life balance” löytyi EBSCOSTA 

kaksi tulosta, jotka molemmat valittiin. Pubmedista haku ei tuottanut sopivia tulok-

sia. Cochranesta samalla lausekkeella tuli 4 osumaa, mutta näissä tutkimuksissa oli 

kohteena hoidettavat, joten näitä ei otettu mukaan. Cochranesta lausekkeella family 

caregiver* OR caregiver* OR carer AND burden OR strain tuli 25 osumaa. Näistä 1 

valikoitui tähän työhön käytettäväksi.  

Hakusanalla “occupational balance” haettiin tietoa Cochranesta, Pubmedista ja Ebs-

costa. Tutkimusten ikä oli rajattu vuosiin 2012 - 2018. Mukaan otettiin neljä toimin-

nallista tasapainoa toimintaterapian näkökulmasta käsittelevää tutkimusta, joista 
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yhdestä tutkimuksesta löytyi vain abstrakti. Koko tutkimusartikkeli saatiin käyttöön 

pyytämällä sitä tutkijalta sähköpostitse. Tällä haulla tulivat näkyviin OBQ - kyselyä 

koskevat tutkimusartikkelit, jotka tulivat näkyviin myös OBQ- kyselystä tietoa haetta-

essa hakulausekkeella ”occupational balance questionnaire”. Mukaan otettiin vielä 

yksi artikkeli.  
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Liite 3. Suullinen saate 

Suunnilleen näillä sanoilla esittelin itseni ja opinnäytetyöni ja ohjasin kyselykaavak-

keiden täyttöä ja tein haastatteluja. 

 

Hei. 

Olen toimintaterapeuttiopiskelija Jaana Kälkäjä. Opiskelen Jyväskylän ammattikor-

keakoulussa nyt kolmatta vuotta ja teen opinnäytetyönä tutkimusta omaishoitajien 

kokemuksista toiminnallisesta tasapainosta. Opinnäytetyöhöni liittyy omaishoitajien 

haastattelu.   

Haastattelujen / kyselyn vastaukset kootaan ja käsitellään anonyymisti, ilman henki-

lötunnisteita eikä vastaajia ei voi tunnistaa vastaustensa perusteella valmiista opin-

näytetyöstä. Haastatteluista / kyselystä saatuja tietoja käytetään tämän opinnäyte-

työn lisäksi omaishoitajien palvelujen suunnittelussa täällä Pihtiputaalla. Koottua 

aineistoa käytetään myös Toimintojen tasapaino- arviointimenetelmän kehittämis-

työssä.  

Haastatteluihin /Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit myös kes-

keyttää ja lopettaa osallistumisesi kesken. Voit kysyä minulta lisää tutkimuksen ai-

heesta tai jos joku kysymys tuottaa sinulle vaikeuksia. Jätän sinulle myös yhteystieto-

ni, jos sinulle tulee jotain kysyttävää tutkimukseen liittyen. Haastattelu /Kysely koos-

tuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa kysellään perustietoja sinusta, hoidetta-

vasta ja omaishoitotilanteesta. Toisessa osassa on Toimintojen tasapainon arviointi 

lomake ja kolmannessa osassa on lisäkysymyksiä. 

No niin voidaankin aloittaa, eli katsotaanpa tähän ensin niitä perustietoja.  

Sitten olisi vuorossa tämä Toimintojen tasapainon - arviointi osa. Nyt alkuun kerron-

kin ensin vähän näistä toiminnoista: Meidän päivämme koostuvat meidän omista, 

yksilöllistä päivittäisten toimintojemme kokonaisuuksista. Näitä toimintoja ovat kaik-

ki ne asiat, joita teemme kotona, työssä, vapaa-ajalla, harrastuksissa, yksin tai yhdes-

sä toisten kanssa. Näitä ovat myös lepäämiseen liittyvät asiat. Eli kyse on ihan mei-

dän elämäämme kuuluvista tavallisista asioista ja tehtävistä.  Näihin asioihin eli toi-
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mintoihin vaikuttaa esimerkiksi elämäntilanteet, roolit, tavat ja tottumukset ja ne 

ympäristöt, joissa näitä asioita tehdään. Tällä kyselyllä selvitetään sinun omaa koke-

mustasi sinun elämääsi kuuluvista toiminnoista. Sinä arvioit näitä väittämiä asteikolla 

1-4, joista 1 ei pidä ollenkaan paikkaansa ja 4 pitää aina paikkaansa. No niin, onko 

tässä vaiheessa kysyttävää? Aloitetaanpa tämän osan tekeminen. 

Ja tässä lopussa on vielä nämä lisäkysymykset.  Näissä kysytään lisää näistä toimin-

noista ja sinun ehdotuksiasi hyvistä, sopivista tavoista auttaa ja tukea.  

 

 

 

 

 

 

 


