
 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervallihoito	omaishoitajan	

hyvinvoinnin	tukena	

Myrttinen, Minna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2017 Laurea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervallihoito omaishoitajan 
hyvinvoinnin tukena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minna Myrttinen 
    Hoitotyön koulutusohjelma 
    Opinnäytetyö 
    Joulukuu, 2017 
  



  

Laurea-ammattikorkeakoulu   Tiivistelmä  

 
Sairaanhoitaja (AMK) 
 
 
Minna Myrttinen 
 
Intervallihoito omaishoitajan hyvinvoinnin tukena 

 

Vuosi  2017   Sivumäärä 35 
 
 
 

Opinnäytetyön	tarkoituksena	oli	selvittää	intervallijakson	vaikutusta	omaishoitajan	hyvinvoin-
tiin.	Tässä	opinnäytetyössä	Intervallihoitoa	tarkasteltiin	iäkkään	omaishoitajan	näkökulmasta.	
Tavoitteena	oli	saada	käsitys	siitä,	miten	intervallihoito	vaikuttaa	omaishoitajan	hyvinvointiin.	
Opinnäytetyön	kysymyksinä	oli,	miten	intervallihoito	vaikuttaa	omaishoitajan	psyykkiseen,	so-
siaaliseen	ja	fyysiseen	hyvinvointiin.	
  
Teoreettisessa	viitekehyksessä	tarkasteltiin	omaishoitajuutta,	intervallihoitoa	sekä	hyvinvoin-
tia.	Intervallihoidosta	koettua	hyötyä	hyvinvoinnin	eri	osa-alueilla	kartoitettiin	teemahaastat-
telulla.	Opinnäytetyö	toteutettiin	kvalitatiivisella	eli	laadullisella	menetelmällä.	Aineisto	kerät-
tiin	teemahaastattelulla.	Haastatteluihin	osallistui	kolme	iäkästä	omaishoitajaa,	jotka	hoitivat	
muistisairasta	puolisoaan	kotona.	Omaishoitajat	käyttivät	samaa	tehostetun	palveluasumisen	
yksikköä	puolisoidensa	intervallihoitoon.	Haastattelut	tehtiin	yksilöhaastatteluina	omaishoita-
jien	kotona.	Aineiston	analysoitiin	induktiivisella	sisällön	analyysillä.		
	
Opinnäytetyön	tulosten	mukaan	intervallihoidolla	oli	merkittävää	vaikutusta	omaishoitajien	
psyykkiseen	hyvinvointiin	erityisesti	henkisen	kuormittavuuden	vähentäjänä.	Intervallihoidolla	
oli	tulosten	mukaan	vaikutusta	myös	sosiaaliseen	sekä	fyysieen	hyvinvointiin,	mutta	näiden	
osalta	vaikutusta	ei	nähty	yhtä	merkittävänä.	Intervallihoidon	myötä	omaishoitajan	vapaa-aika	
lisääntyi	ja	tällä	oli	vaikutusta	sosiaalisten	suhteiden	ylläpitämiseen.		
Mielenkiintoista	olisi	tutkia,	tukisiko	pidempi	intervallijakso	paremmin	omaishoitajan	hyvin-
vointia.		
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The	purpose	of	thesis	was	to	examine	how	the	institutional	respite	care influences	family	care-
giver’s	own	well-being.	In	this	thesis	I	am	interested	in	elderly	caregiver´s	well-being.	The	aim	
of	the	thesis	is	to	gain	more	information	how	the	respite	care	influences	caregiver´s	well-be-
ing.	The	questions	of	the	study	are:	How	using	the	respite	care	affects	on	family	caregiver’s	
mental,	social	and	physical	well-being	?	
	
The	theoretical	framework	of	the	thesis	consists	of	caregiver,	the	respite	care	and	well-being.	
The	method	of	the	study	is	qualitative	and	material	is	collected	with	theme	interview.	Material	
has	been	collected	by	interviewing	three	family	caregivers.	Interviewees	were	elderly	females	
who	care	for	their	husbands,	whom	suffer	from	dementia.	Interviews	were	held	at	each	care-
giver’s	home.	The	data	was	analysed	by	using	content	analysis.	
	
Based	on	the	results	of	this	study,	it	can	be	noted	that	family	caregivers	considered,	that	they	
benefited	from	residential	respite	care.	The	respite	care	seems	to	decrease	caregiver’s	mental	
load.	Caregivers	experience	that	their	mental	well-being	increased	by	using	respite	care.	The	
influences	social	and	physical	well-being	were	less	significant.	The	respite	care	gives	oppor-
tunity	for	caregivers	to	take	care	of	their	social	relationships.	
It	would	be	intresting	to	study	how	longer	respite	care	influences	family	caregiver´s	well-being.	
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1 Johdanto	

Suomen	väestö	ikääntyy	ja	tulevien	vanhusten	odotetaan	elävän	aikaisempaa	pidempään.	

Todennäköisesti	tämä	näkyy	sosiaali-	ja	terveyspalveluja	tarvitsevien	määrän	lisääntymisenä	

tulevina	vuosikymmeninä.	Yli	65-vuotiaiden	osuuden	väestöstä	ennustetaan	nousevan	

nykyisestä	18	prosentista	26	prosenttiin	vuoteen	2030	mennessä.	Tämä	tarkoittaa	vuoteen	

2030	mennessä	1,5	miljoonaa	yli	65-vuotiasta.	(Hiltunen	2015.)	

	

Suomen	tulevaisuuden	suuntauksena	on	vähentää	edelleen	ikääntyneiden	laitoshoitoa	ja	lisätä	

kotiin	saatavia	palveluita.	(Hiltunen	2015).	Vanhuspoliittisena	tavoitteena	on,	että	

ikääntyneiden	kotona	asumista	tuetaan	mahdollisimman	pitkään.	Puhutaan	hoivan	

informalisaatiosta,	tarkoittaen	huolenpitovastuun	siirtymistä	yhä	enemmän	perheille.	

Omaishoito	nähdään	yhtenä	tärkeänä	vastaajana	kasvavan	palveluntarpeeseen.	Se	on	yksi	

keskeisimmistä	kotona	asumista	edistävistä	tukimuodoista.	Ikäihmisten	kotona	asumisen	

tukeminen	tuo	paljon	kehittämishaasteita	gerontologiseen	hoitotyöhön.	Ikäihmisen	

näkökulmasta	kotihoidon	saatavuuden	parantaminen	ja	palvelun	sisällön	kehittäminen	

vastaamaan	ikääntyneiden	omia	tarpeita	luo	haasteita	kehittämiselle.	(Voutilainen	2009,	118).	

	

Omaishoidon	kehittämiseen	on	kiinnitetty	huomiota	niin	Suomessa	kuin	koko	Euroopassakin.	

Kansallisen	omaishoidon	kehittämisohjelmassa	korostetaan	mm.	omaishoitoperheiden	

hyvinvoinnin	turvaamista	monipuolistamalla	heille	annettavaa	tukea	erityisesti	lisäämällä	

kotiin	annettavaa	tukea.	Kehittämisohjelmassa	(2012-2020)	tavoitellaan	myös	omaishoidon	

piirissä	toimivien	sektoreiden	tiiviimpää	yhteistyötä	(STM	2014:2,	63).	

	

Yhtenä	omaishoitajan	jaksamista	tukeva	keinona	on	omaishoitajalle	annettavat	lakisääteiset	

vapaapäivät,	joita	sitovasta	hoitotyöstä	kertyy	3	vrk	kuukautta	kohden.	Omaishoitajan	levon	

ajaksi	on	kunnan	velvollisuutena	järjestää	tilapäishoitopaikka	omaishoidettavalle.	Tilapäishoito	

toteutetaan	useimmiten	lyhytaikaisena	intervallijaksona	joko	laitoshoidossa	tai	tehostetun	

palveluasumisen	yksikössä.	Hoidon	pääasiallisina	tavoitteina	on	tukea	omaishoitajan	

hyvinvointia	ja	työssä	jaksamista	sekä	samalla	kotihoidon	jatkumista.		(Muurinen	ym.	2004,	

Suomen	Muistiasiantuntijat	2011.)	

	

Tämän	opinnäytetyön	tarkoituksena	on	selvittää	omaishoidettavan	intervallijakson	vaikutusta	

iäkkään	omaishoitajan	hyvinvointiin.	Tavoitteena	on	saada	selville,	millä	tavoin	omaishoitaja	
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kokee	intervallihoidon		vaikuttavan	omaaan	psyykkiseen,	sosiaaliseen	ja	fyysiseen	

hyvinvointiinsa.		

	

2 Omaishoito	kotona	selviytymisen	tukena	

Omaishoidon	perustana	on	ihmissuhde,	joka	on	ollut	olemassa	jo	ennen	omaishoitosuhteen	

syntymistä.	Suomen	Omaishoidon	verkosto	on	määritellyt	omaishoidon	seuraavasti:	”	

Omaishoitaja	on	henkilö,	joka	pitää	huolta	perheenjäsenestään	tai	muusta	läheisestään,	joka	

sairaudesta,	vammasta	tai	muusta	erityisestä	hoivan	tarpeesta	ei	selviydy	arjestaan	

omatoimisesti”		(Salanko-Vuorela	2010,		9).	Omaishoidolla	tarkoitetaan	vanhuksen,	vammaisen	

tai	sairaan	henkilön	hoidon	ja	huolenpidon	järjestämistä	kotioloissa	omaisen	tai	muun	

hoidettavalle	läheisen	henkilön	avulla.	(Saartila	2017).		Vaativaa	hoivaa,	mikä	sitovuutensa	

perusteella	tälläiseksi	määritellään,	antaa	arvioiden	mukaan	Suomessa	päivittäin	noin	60	000	

henkilöä,	heistä	noin	40	000	on	virallisen	omaishoitajasopimuksen	tehneitä.	(STM	2014).	

	

2.1 Omaishoidon	historiasta	nykypäivään	

Perheet	ja	lähiyhteisöt	ovat	aina	pitänneet	huolta	ja	hoitaneet	sairaita,	vammaisia	tai	apua	tar-

vitsevia	vanhuksia.	Huolimatta	siitä,	että	yhteiskunta	on	ottanut	vastuulleen	aikaisemmin	lähes	

yksinomaan	perheelle	ja	lähiyhteisölle	kuuluneita	tehtäviä,	omaiset	ja	läheiset	ovat	edelleen	

merkittäviä	avunantajia.	(Voutilainen,	Kattainen,	Heinola	2007.)	

	

Palvelujärjestelmän	virallisena	osana	omaishoito	on	suhteellisen	uusi	ilmiö.	Hoitotyötä	tuettiin	

perheissä	jo	1980-luvulla	sosiaalihuoltolain	mukaisella	vanhusten	ja	vammaisten	kotihoidon-

tuella.	Omaishoidon	käsite	tuli	sosiaalihuoltolakiin	vasta	vuonna	1993.	Samana	vuonna	säädet-

tiin	myös	erillinen	asetus	omaishoidontuesta.	Laki	omaishoidontuesta	tuli	voimaan	vuonna	

2006.	(Mikkola	2009).	

	

Lakisääteinen	omaishoidontuki	oli	merkittävä		muutos	Suomalaisessa	yhteiskunnassa.	Lain	

myötä	alettiin	kiinnittää	huomiota	omaishoitajuuteen	ja	se	paransi	omaishoitajan	asemaa	yh-

teiskunnassa.	Omaishoitajan	oli	mahdollisuus	saada	tukea	lakisääteisesti.	Kunnallinen	omais-

hoitosopimus	liitti	aikaisemmin	kotona	tapahtuvan	epävirallisen	läheisen	hoivaamisen		osaksi	



 11 

hyvinvointivaltioon	sisältyvää	säätelyä	ja	kontrollia.	(Mikkola	2009.)	Lainsäädännössä	omais-

hoitaja	määritellään	henkilöksi,	joka	on	tehnyt	omaishoitosopimuksen	sen	kunnan	kanssa,	

missä	hoidettava	asuu.	

	

Omaishoitosopimuksella	tarkoitetaan	hoitajan	ja	kunnan	välistä	sopimusta.		Lain	mukaan	

hoito-	ja	palvelusuunnitelman	tulee	sisältää	ainakin	seuraavat	asiat:	omaishoitajan	antaman	

hoidon	määrä	ja	sisältö,		muiden	hoidettavalle	tarpeellisten	sosiaali-	ja	terveydenhuollon	pal-

velujen	määrä	ja	sisältö,		omaishoitajan	hoitotehtävää	tukevien	sosiaalihuollon	palvelujen	

määrä	ja	sisältö,	sekä	miten	hoidettavan	hoito	järjestetään	hoitajan	vapaan,	terveydenhoitoon	

liittyvien	käyntien	tai	muun	poissaolon	aikana.	(Omaishoitajat	ja	läheiset-liitto	ry.)		Suuri	osa	

omaishoitajista	jää	syystä	tai	toisesta	virallisen,	lakisääteisen	tuen	ulkopuolelle,	vaikka	omais-

hoitajan	työ	olisikin	vaativaa	ja	sitovaa.	(Kaivolainen	ym	2011).	

	

Omaishoidon	tuen	hoitopalkkion	vähimmäismäärä	on	1.1.2017	lukien	392,00	euroa	kuukau-

dessa.	Hoidollisesti	raskaan	siirtymävaiheen	aikana	maksettava	hoitopalkkio	on	vähintään	

784,01	euroa	kuukaudessa.	(STM	2016).		Omaishoitajien	oikeutta	vapaaseen	on	laajennettu	v.	

2016	siten,	että	kaikilla	omaishoitosopimuksen	tehneillä	omaishoitajilla	olisi	oikeus	pitää	va-

paata	vähintään	kaksi	vuorokautta	kalenterikuukautta	kohti,	sitovaa	ympärivuorokautista	

omaishoitajan	työstä	kuuluu	omaishoitajalle	edelleen	kolme	vapaapäivää	kuukautta	kohden.	

(hallituksen	esitykset	85/2016).	Omaishoitajasopimuksen	tekeminen	edellyttää	hoidon	inten-

siivisyyttä	ja	vaativuutta.	Sopimuksen	tekeminen	edellyttää	omaishoitajalta	kykenevyyttä	toi-

mia	omaishoitajana	päätettäessä	tuen	myöntämisestä.	(Linnosmaa	ym.	2014.)	Omaishoidon	

tuesta	annettuun	lakiin	on	lisätty	uusi	4	a	§,	jonka	mukaan	kunta	voi	järjestää	omaishoitajan	

vapaan	tai	muun	poissaolon	aikaisen	hoidon	tekemällä	tehtävään	soveltuvan	henkilön	kanssa	

toimeksiantosopimuksen,	jolla	tämä	sitoutuu	huolehtimaan	vakituisen	omaishoitajan	vapaan	

aikaisesta	sijaishoidosta.	Omaishoitajan	sijaisen	avulla	toteutettava	hoito	järjestetään	hoidet-

tavan	kotona,	mikä	vastaa	selvitysten	mukaan	monien	omaishoitajien	ja	-hoidettavien	hen-

kilöiden	toiveita.	Sijaishoitajan	ei	tarvitse	lain	mukaan	olla	hoidettavan	omainen	tai	muu	lähei-

nen	henkilö.	(STM	2011.)		Omaishoitolakiin	on	säädetty	uusi	pykälä,	jonka	mukaan	kunnat	ovat	

velvoitettuja	järjestämään	omaishoitajille	valmennuskursseja,	koulutusta	ja	terveystarkastuk-

sia.	Laki	tuli	voimaan	1.1.2018.	(Omaiset	ja	läheiset	liitto	ry	2016.)	
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2.2 Omaishoitajan	työn	luonne	

Omaishoitajan	työ	on	aina	kotona	tapahtuvaa	työtä	ja	se	voi	olla	hyvinkin	erilaista	omaishoi-

dettavan	tarpeen	mukaan.	Omaishoitajan	työnkuvaan	vaikuttavaa	oleellisesti	hoidettavan	sai-

rauden	luonne.	Sairauden	luonteesta	ja	vaiheesta	riippuen	työ	voi	olla	fyysisesti	raskasta	esim.	

hoidettavan	liikuntakyvyttömyyden	asteesta	riippuen	tai	henkisesti	kuormittavaa,	kuten	muis-

tisairaan	hoitaminen.	Omaishoitoon	kuuluvat	tehtävät	määräytyvät		hoivaa	tarvitsevan	hen-

kilön	tarpeiden	mukaan.		Omaishoito	on	yleensä	aikaa	ja	energiaa	vievää	hoitotyötä.		(Välimäki	

2012,	7.)	

	

Omaishoitajana	olemiseen	liittyy	vahva	tunneside,	koska	omaishoitajuus	perustuu	jo	olemassa-

olevaan	ihmissuhteeseen,	usein	pitkään	yhteiseen	elämänhistoriaan.	Aikaisemmalla	vahvalla	

kiintymyksellä	onkin	merkitystä	omaishoitajaksi	ryhtymisessä,	usein	motiiviveina	on	rakkaus	ja	

auttamisenhalu.	(Mäkinen	2011.)	

	

Suomalainen	erityispiirre	on	iäkkäiden	jo	eläkkeellä	olevien	omaishoitajien	suuri	määrä	(Kehus-

maa	ym.,	2013).	Yli	puolet	(52,5%)	omaishoitajista	olikin	vuonna	2012	yli	64-	vuotiaita,	näistä	

naisia	oli	69	prosenttia.	Valtaosa	omaishoitajista	(58%)	hoiti	puolisoaan,	kun	taas	vanhempiaan	

hoiti	vain	noin	14	prosenttia.	(THL	2013.)	Miesten	antama	apu	lisääntyi	erityisesti	vanhem-

massa	ikäryhmässä,	sillä	55–74	-vuotiaiden	ikäryhmän	miehistä	7	%	ja	naisista	8	%	auttoi	puoli-

soaan,	kun	taas	yli	75-vuotiaiden	ikäryhmässä	22	%	miehistä	ja	13	%	naisista	auttoi	puolisoaan.	

(ATH-tulosraportit	2012-2013.)	Suomessa	omaistaan	hoitaa	useammin	nainen	kuin	mies,	tosin	

miesten	osuus	on	noussut	vuodesta	2006	10	%.	

	

Omaishoitajien	työhön	arjessa	vaikuttaa	hoivan	sitovuus	ja	toisaalta	hoivan	vaihe.	Anttonen	ja	

Sointu	(2008)	kuvaavat	erilaisia	hoivatilanteita	kolmen	eri	sitoutumisasteen	avulla.	En-

simmäisessä	vaiheessa	sitoudutaan	antamaan	apua	arjen	askareissa	ja	autetaan	asioiden	hoi-

dossa.	Jatkuvaa	länäoloa	hoitotilanne	ei	edellytä.	Toisen	asteen	sitoutumista	edustavat	tilan-

teet,	joissa	hoivaajan	jatkuvaa	läsnäoloa	edellytetään.	Sitovin	tilanne	on	syntynyt	kolmannessa	

vaiheessa,	kun	asioiden	hoito	on	siirtynyt	kokonaan	hoitajalle,	läsnäolo	on	ympärivuoro-

kautista	ja	hoiva	fyysisesti	raskasta.	(Anttonen	&	Sointu	2008,	33–46.)	
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2.3 Hoidettavana	muistisairas	

Muistisairauden	eteneminen	aiheuttaa	hoitamisen	asteittaista	lisääntymisestä,	alkuvaiheen	

henkisestä	tukemisesta	siirrytään	vähitellen	yhä	enemmän	fyysiseen avun	tarpeeseen	

Muistin	heikkenemisen	ohella	sairaudesta	johtuvat	muut	oireet	vaikeuttavat	laaja-alaisesti	ih-

misen	arkielämää.	(Eloniemi-Sulkava	2006,	18)	

Muistisairaus	ilmenee		yksilöllisesti		vaikuttaen	edetessään	monella	tavalla	koko	perheen	elä-

mään.	Kiinnostus	läheisiä	kohtaan	sekä	aloitteellisuus	ja	halu	yhdessä	tekemiseen	voivat	vä-

hentyä	jo	ennen	muisihäiriö	diagnoosia.	Tästä	voi	seurata	hankaluutta	ja	väärinkäsityksiä	per-

heessä.	Muiden	seurasta	vetäytyminen	on	tavallista	silloin,	kun	arjen	hallinta	muuttuu	epävar-

maksi	heikentyneen	muistin	vuoksi.	(Kalliomaa,	2012).	Alkuvaiheessa	olisi	tärkeää,	että	lähei-

nen	on	saanut	tietoa	muistisairaudesta,	silloin	hänen	on	helpompi	ymmärtää	sairastuneen	käy-

töstä	ja	tämä	auttaa	suhtautumaan	sairauden	mukanaan	tuomiin	oireisiin.	Usein	teito	siitä,	

ettei	sairastunut	tahallaan	käyttäydy	vaikeasti,	helpottaa.	(Sulkava,	Viramo,	Eloniemi-Sulkava	

1999,	52.)	

	

	Muistisairaan	tukeminen	ja	kannustaminen	ovat	erityisesti	sairauden	alkuvaiheessa	tärkeim-

mät	asiat,	mihin	hoidossa	kannattaa	kiinnittää	huomiota.	Muistisairasta	kannattaa	kannustaa	

liikkumaan	ja	tekemään	asioita,	jotka	tuottavat	hänelle	mielihyvää	ja	mahdollistavat	onnistu-

misen	kokemuksia.	Yhdessäolo,	läheisyys	ja	huumori	helpottavat	sairauden	kanssa	elämistä.	

Liikunta,	säännöllinen	ja	monipuolinen	ruoka	sekä	sosiaalisten	suhteiden	ylläpito	ovat	sairastu-

neelle	tärkeitä	toimintakyvyn	ylläpitämisen	kannalta.	Läheisellä	on	näissä	asioissa	tärkeä	kan-

nustajan	rooli.	(Kalliomaa	2012.)	

	

Muistisairauden	edetessä	hoitaminen	muuttuu	vähitellen	haasteellisemmaksi	ja	hoidon	tarve	

lisääntyy.	Muistisairas	tarvitsee	vahtimista	ja	valvontaa.	Muistisairaan	hoitajalta	vaaditaankin	

ympärivuorokautista	läsnäoloa.	Lisäksi	hoitajan	kärsivällisyys	saattaa	olla	koetuksella,	kun	

muistisairas	saattaa	kysellä	toistuvasti	samoja	asioita.	Toiminnan	ohjauksen	vaikeudet	johtavat	

siihen,	ettei	muisisairas	enää	kykene	toimimaan	hoitajan	sanallisten	ohjeiden	mukaan	ja	hoito-

toimenpiteiden	määrä	kasvaa.	Läheisen	päästäminen	omien	intiimirajojen	sisäpuolelle	vaikeut-

taa	hygienianhoitoa,	missä	muistisairas	jo	sairauden	keskivaiheessa	tarvitsee	apua.		Muistisai-

raan	vastustaessa	hygienianhoitoa	hoitajan	kärsivällisyys	joutuu	usein	koetukselle,	muistisairas	

saattaakin	käyttäytyä	aggressiivisesti	hoitotilanteissa.	(Telaranta	2004.)	
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Muistisairaudesta	johtuvat	käytösoireet	vaikeuttavat	muistisairaan	kotona	hoitamista	ja	uuvut-

tavat	herkästi	omaishoitajaa.	Käytösoireita	ovat	mm.	levottomuus,	vihamielinen	käytös	ja	vael-

telu.	(Sulkava,	Viramo,	Eloniemi-Sulkava	1999,	7).	

	

Muistisairauden	vaikeassa	vaiheessa	liikuntakyvyn	heikkeneminen	johtaa	avuntarpeen	kas-

vuun.	Lopulta	muistisairas	tarvitsee	hoitajan	apua	kaikissa	päivittäistoiminnoissa.	Tässä	vai-

heessa	muistisairaan	hoitaminen	muuttuu	fyysisesti	kuormittavaksi.	

	

Kotia	pidetään	muistisairaan	parhaana	hoitopaikkana,	koska	muistisairas	selviytyy	tutussa	ym-

päristössä	ja	tuttujen	rutiinien	keskellä	parhaiten.	Moni	muistisairas	ihminen	asuu	kotona	niin	

kauan	kuin	mahdollista,	joko	itsenäisesti	tai	hoitavan	omaisen	turvin.	(Muistilitto	2016.)	

	

	Muistisairaus	on	keskeisesti	läheisiä	koskettava	sairaus	ja	sitä	on	jopa	kutsuttu	omaisen	sai-

raudeksi.	Sairastuneen	ihmisen	toiminnan	muuttuminen	ja	yhteisten	muistojen	menettämisen	

hyväksyminen	on	erityisen	vaikeaa	läheisille,	koska	yhteiset	muistot	ovat	osa	yhteistä	elämän-

tarinaa.		Ympärillä	olevien	ihmisten	suhtautuminen	muistisairaaseen	saattaa	vähentää	sosiaa-

lista	kanssakäymistä.	Virkola	(2014)	kertoo	tutkimuksessaan,	kuinka	hän	on	havoinnoinut	sitä	

puhetapaa,	millä	muistisairasta	nimitellään	höperöksi	tai	sekoilevaksi	mummoksi	ja	todennut	

muistisairaaseen	edelleen	liitettävän	negatiivisen	stigman.	Negatiivisen	stigma	aiheuttaa	lähei-

sessä	häpeän	tunnetta.	Häpeän	tunne	ja	sairauden	peitteleminen	johtaa	sosiaalisten	tilantei-

den	välttämiseen	ja	pahimmillaan		eristäytymiseen.	(Virkola		2014,		24.)	

	

3 Hyvinvointi	

Suomen	tunnetuimpiin	yhtesikuntatieteilijöihin	kuuluva	Erik	Allardt	määrittelee	hyvinvoinnin	

tilaksi,	jossa	ihmisellä	on	mahdollisuus	saada	keskeiset	tarpeensa	tyydytetyiksi.	(Allardt	1976,	

21).		Maailman	terveysjärjestö	WHO	määrittelee	terveyden	täydelliseksi	psyykkisen,	fyysisen	ja	

sosiaalisen	hyvinvoinnin	tilaksi	eikä	vain	sairauden	puuttumiseksi.	(WHO	2001).		Hyvinvointia	

määriteltäessä	elämänlaatua	pidetään	keskeisenä	tekijänä.	Elämänlaatu	on	subjektiivinen	ko-

kemus	ja	sitä	painotetaan	eri	tavoin	eri	elämänvaiheissa.	(Kattainen	2010,	192).		WHO:n	mää-

rittelmän	mukaan	elämänlaadussa	on	kyse	yksilön	arviosta	elämästään	siinä	kulttuuri-	ja	arvo-

kontekstissa,	missä	kukin	elää,	ja	suhteessa	hänen	omiin	päämääriinsä,	odotuksiinsa,	ar-



 15 

voihinsa	ja	muihin	hänelle	merkityksellisiin	asioihin.	Kyseessä	on	laaja-alainen	käsite,	johon	vai-

kuttavat	monimutkaisella	tavalla	ihmisen	fyysisen	terveyden	tila,	psyykkinen	tila,	autonomian	

aste,	sosiaaliset	suhteet	sekä	yksilö	ja	hänen	elinympäristönsä.	(Vaarama,	Siljander,	Luoma	&	

Meriläinen	2010,	128).	

	

Suomalaisille	yhteisiä	elämänlaadun	perustekijöitä	ovat	kyky	nauttia	elämästä,	hyväksi	koettu	

terveydentila,	tarmokkuus	arjessa	sekä	myönteinen	elämänasenne.	Perheeltä	ja	ystäviltä	saatu	

tuki	koetaan	merkittäväksi	elämänlaatua	kohentavaksi	tekijäksi	kaikissa	ikäryhmissä,	mutta	

merkitys	korostuu	vanhimmilla	kansalaisilla.	(Vaarama	ym.	2010,	143).	Hyvinvointi	voidaan	

myös	nähdä	resursseina,	joita	tarkastellaan	fyysisten,	psyykkisten,	sosiaalisten	ja	henkisten	voi-

mavarojen	kautta.	Kaikki	eri	osa-alueet	ovat	sidoksissa	toisiinsa	ja	toimivat	vuorovaikutuksessa	

keskenään.	Yhdelläkin	osa-alueella	tapahtuvat	heikennykset	tai	muutokset	vaikuttavat	muihin	

hyvinvoinnin	osa-alueisiin.	Ihminen	on	kokonaisuus,	ja	tällöin	kaikki	osa-alueet	ovat	tärkeitä	ja	

ne	tulee	voida	huomioida,	kun	hyvinvointia	tarkastellaan.	(Lähdesmäki	&	Vornanen	2009,	17-

18,	Saari.)	

	

3.1 Psyykkinen	hyvinvointi	

Psyykkinen	hyvinvointi	on	laaja	käsite,	jolla	tarkoitetaan	ennen	kaikkea	prosessia,	jossa	ihmi-

nen	pyrkii	pitämään	yllä	psyykkistä	tasapainoa	erilaisissa	elämäntilanteissa	ja	olosuhteissa.	

(Saarenheimo	2012,	42).	Psyykkinen	eli	henkinen	hyvinvointi	on	hyvinvoinnin	osa-alueena	tär-

keä.	Se	on	kokonaisvaltainen	kokemus	ja	muodostuu	esimerkiksi	tyytyväisyydestä	elämään	ja	

työhön.	Myönteinen	perusasenne,	aktiivisuus	ja	oman	itsensä	hyväksyminen	lisäävät	psyykki-

sen	hyvinvoinnin	kokemusta.	(Työterveyslaitos	2009.)	Psyykkkinen	hyvinvointi	määritellään	jat-

kuvaksi	dynaamiseksi	tilaksi,	jota	muovaavat	biologiset,	psykologiset	ja	ympäristöön	liittyvät	

tekijät	sekä	omat	elämänaikaiset	kokemukset.	(Saarenheimo	2013,		373).	

	

Mielen	tasapaino	on	psyykkisen	hyvinvoinnin	yhteydessä	käytetty	termi.	Mielen	tasapaino	on	

itsen	hallintaa	ja	sitä,	että	kokee	elämänsä	ja	olonsa	vähintään	siedettäväksi.	Se	on	hyvää	oloa	

ja	vaikeuksissa	jaksamista	sekä	sopeutumista	rajoihin,	joita	ei	voi	välttää.	(Heikkinen	2007,	

131.)	Elämään	tyytyväisyys	on	yksi	hyvinvointia	mittaavista	tekijöistä.	Tyytyväisyys	on	kiinni	

siitä,	mitä	ihminen	odottaa	ja	saavuttaako	hän	tavoittelemansa.	(Martela	2014,		38.)	
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Ihmisessä	on	tunnistettu	ja	nimetty	lukuisia	yksilön	ominaisuuksia	tai	taitoja,	joiden	varassa	yk-

silö	selviytyy	erilaisista	arkisista	ongelmatilanteista	tai	vaativimmista	elämän	kriiseistä.	Näitä	

ominaisuuksia	tai	taitoja	ovat	esimerkiksi	selviytymiskeinot,	koherenssin	tunne,	kimmoisuus,	ja	

toivo.	Selviytymiskeinona	psyykkinen	itsesäätely	tähtää	riittävään	elämänhallintaan.	Tälläisia	

keinoja	ovat	esimerkiksi	kyky	rauhoitella	itseä,	kyky	sietää	ja	käsitellä	epämiellyttäviä	tilanteita	

ja	tunteita	sekä	kyky	käsitellä	stressiä	ja	kyky	rajoittaa	murehtivaa	ajattelua.	(Saarenheimo	

2013,	374).		Saarenheimo	(2004)	kuvailee	näitä	mielen	voimavaroja	mielenterveyden	positiivi-

sina	ulottuvuuksina,	ennaltaehkäisevinä	otteina	mielenterveyden	ongelmiin	ja	arjen	

elämänhallintana.	Myönteisesti	mielenterveyteen	vaikutti	ihmisen	kokema	hallinnan	tunne	

elämästä.	Ne,	jotka	kokivat	elämänhallintaa	olivat	myös	muita	vähemmän	masentuneita	ja	ko-

kivat	vähemmän	psyykkistä	kuormitusta.	Tutkimuksessa	selvisi,	että	vahva	sosiaalinen	pääoma	

on	yhteydessä	koettuun	myönteiseen	mielenterveyteen.	(Mielenterveysseura.)	

	

Suomalaisessa	tutkimuksessa	kaikki	psyykkistä	hyvinvointia	mittaavat	tekijät	olivat	yhteydessä	

yksinäisyyden	kokemukseen.	Masentuneisuus	oli	yksinäisyydestä	kärsivillä	yleistä.	Elämäänsä	

tyytyväiset,	elämänhaluiset,	itsensä	tarpeelliseksi	ja	onnelliseksi	kokevat	ja	ne,	joilla	oli	tulevai-

suuden	suunnitelmia,	eivät	kokeneet	itseään	yksinäisiksi.	Tavallisimpia	syitä	yksinäisyyteen	oli-

vat	oma	sairaus	ja	heikentynyt	toimintakyky	(81	%),	puolison	kuolema	(79	%)	ja	ystävien	vähyys	

(67	%).	Muita	syitä	olivat	läheisen	omaisen	puuttuminen,	merkityksetön	elämä,	perhehuolet	ja	

puutteelliset	asuinolot.	(Routsalo	2016	)	Vahvalla	koherenssin	tunteella	on	selkeä	yhteys	hyvin-

vointiin.	Koherenssin	tunne	koostuu	kolmesta	keskeisestä	osa-alueesta:	ymmärrettävyys,	hal-

littavuus	ja	merkityksellisyys.	(Eriksson	&	Lindström	2008).	Antonovskyn	(1985)		jäsennyksen	

mukaan	koherenssin	tunnetta	ilmaisee	se,	että	elämä	tuntuu	järkevältä,	ongelmat	ovat	ratkais-

tavissa	kohtalaisen	hyvin	ja	ongelmien	ratkaisemista	pidetään	merkityksellisenä.	(Saarenheimo	

2012,	47-48).	

	

Vapaa-ajan	merkitystä	ja	pelkkää	oleilua	pidetään	hyvinvointia	lisäävinä	tekijänä.	Sen	avulla	

voimme	saada	etäisyyttä	asioihin,	näemme	asiat	uudessa	valossa	ja		voimme	oivaltaa	jotain.	

Jatkuvalle	kiireelle	ja	stressille	on	tyypillistä	ajatusten	urautuminen	ja	ratkaisuvaihtoehtojen	

kaventuminen.	Joutenolon	avulla	voimme	kokea	hallitsevamme	ajankäyttöämme.	Kiirettä	kes-

tää	paremmin,	kun	tietää,	että	halutessaan	voi	katkaista	sen.	Elämän	hallinnan	kokeminen	on-

kin	yksi	keskeisimpiä	stressitekijöiden	vaikutuksia	säätelevistä	tekijöistä.	(Sallinen,	Kandelin	

&Purola	2007.)	
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3.2 Fyysinen	hyvinvointi	

	

Fyysistä	hyvinvointia	voidaan	arvioida	kykynä	suoriutua	päivittäisistä	toiminnoista,	riippuvuu-

tena	lääkkeistä	ja	apuvälineistä,	energisyytenä	ja	väsymyksenä,	liikkuvuutena,	kipuna	ja	

epämukavuutena,	unen	ja	levon	avulla	sekä	työkykyisyytenä.	(WHO	1996).	Fyysiseen	hyvin-

vointiin	sisällytetään	yleensä	koettu	terveys	ja	päivittäisistä	toiminnoista	selviytyminen,	joskus	

myös	elämäntapojen	terveellisyys.	Fyysinen	aktiivisuus	ja	liikuntaharrastus	vaikuttavat	merkit-

tävästi	ikääntyneen	kokonaisvaltaiseen	hyvinvointiin.	Fyysisen	aktiivisuuden	säännöllisyydellä	

on	raihnaisuutta	sekä	toimintavajauksien	syntymistä	hidastava	vaikutus.	Liikuntaharrastuksella	

on	havaittu	yhteys	parempaan	terveydentilaan	ja	elämän	tarkoituksellisuuden	kokemukseen.	

(Hirvensalo	&	Leinonen	2007,	234.)		Fyysisen	hyvinvoinnin	osa-alueita	ovat	liikunta,	uni,	lepo	ja	

ravinto		Tärkeää	on,	että	hyvinvoinnista	huolehtiminen	sisältää	sellaisia	asioita	ja	tekoja,	jotka	

kokee	itselleen	hyödylliseksi.	Liikunnan	tuomalla	hyvinvoinnilla	ja	toimintakyvyllä	on	suuri	mer-

kitys	elämässä.	Hyvä	fyysinen	kunto	lisää	elämänlaatua.	(Petra-hanke	2011-2014,	26.)	

	

Liikkumiskyvyllä	on	kiistaton	yhteys	iäkkään	ihmiseen	autonomiaan	ja	elämänlaatuun.	Autono-

mia	muodostuu	itsemääräämisestä,	riippumattomuudesta,	itsenäisyydestä	sekä	valinnan	ja	

toiminnan	vapaudesta.	(Karvinen	2010,	134.)		Liikkumiskyvyn	ongelmat	heijastuvat	moniin	elä-

män	alueisiin.	Liikkumisongelmat	rajoittavat	mahdollisuuksia	osallistua	arkisiin	askareisiin	ja	

harrastuksiin	ja	siten	heikentävät	elämänlaatua.	Vakavat	liikkumisrajoitteet	lisäävät	ulkopuoli-

sen	avun	tarvetta	vaarantaen	mahdollisuuden	itsenäiseen	elämiseen.	(THL	2015).	Toimintaky-

vyllä	on	keskeinen	merkitys	mitattaessa	ihmisten	hyvinvointia.	Sillä	tarkoitetaan	kykyä	selviy-

tyä	arkisista	askareista	ja	haasteista:	itsestä	ja	toisista	huolehtimisesta,	työstä,	vapaa-ajasta	ja	

harrastuksista.	Ikääntyminen	lisää	usein	toimintakyvyn	ongelmia.(THL	2015.)	Useat	tutkimuk-

set	ovat	osoittaneet	säännöllisen	liikunnan	vaikuttavan	myönteisesti	iäkkäiden	ihmisten	mieli-

alaan,	itsetuntoon	ja	elämänlaatuun.	(Saarenheimo	2013,	379).	

	

3.3 Sosiaaliset	tekijät	hyvinvoinnin	osana	

Ihmisyyden	yksi	osatekijä	on	tarve	liittyä	toisiin	ihmisiin	ja	kuulua	yhteisöön.	Se	on	myös	ihmi-

senä	kasvamisen	edellytys	ja	se	nähdään	osana	hyvää	elämää.	Vanhuksen	elämässä	yhteisölli-

syys	nähdään	voimavarana,	joka	lisää	fyysistä,	psyykkistä	ja	sosiaalista	hyvinvointia.	Yhteyden	
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kokeminen	muihin	ihmisiin	vahvistaa	sekä	yksilön	että	yhteisön	sosiaalista	pääomaa	ja	ker-

ryttää	sosiaalista	kulttuuria.	(Jaakkola	2015.)	Sosiaaliset	suhteet,	harrastukset,	vapaa-ajan	akti-

viteetit	sekä	yhteisöllinen	osallistuminen	muodostavat	sosiaalisen	hyvinvoinnin	käsitteen	

(Lyyra	&Tiikkainen	2007,	96).		Sosiaalisella	pääomalla	tarkoitetaan	yleensä	sellaisia	hyvinvointia	

tuottavia	asioita,	jotka	syntyvät	ihmisten	välisessä	kanssakäymisessä.	Olemalla	tekemisissä	

toisten	ihmisten	kanssa	voimme	saavuttaa	asioita,	joiden	saavuttaminen	yksin	ei	onnistu	tai	on	

äärimmäisen	vaikeaa.	(Sinkkonen-Tolppi,	2005)		

	

Sosiaalinen	verkosto	on	ikääntyneen	arkielämän	voimavara,	joka	liittää	hänet	yhteisöön	ja	

mahdollistaa	siinä	vaikuttamisen.	Sosiaalinen	verkosto	koostuu	perheenjäsenistä,	ystävistä,	

naapureista,	sukulaisista	sekä	ikääntyneillä	usein	myös	ammattiauttajista.	Sosiaalinen	verkosto	

lisää	ihmisen	hyvinvointia,	mikäli	se	auttaa	ja	antaa	tukea	ja	sisältää	kiintymyssuhteita.	(Tiikkai-

nen	ym.	2007,		80.)			

	

Sosiaalisiin	toimintoihin	ja	vuorovaikutussuhteisiin	vaikuttavat	monet	fyysiset	ja	psyykkiset	te-

kijät.	Huono	liikkumiskyky	ja	mieliala	vaikuttavat	sosiaaliseen	kanssakäymiseen.	Sosiaalinen	ak-

tiivisuus,	ystävien	kanssa	vietetty	aika,	osallistuminen	erilaisiin	ryhmiin	ja	erilaiset	sosiaaliset	

roolit	ovat	yhteydessä	ikääntyneiden	psyykkiseen	hyvinvointiin.	Tunne	tarpeellisuudesta,	ar-

vostuksesta	ja	yhteenkuuluvuudesta	lisäävät	tyytyväisyyttä	elämään.	Sosiaalisen	verkoston	tär-

keys	hyvinvoinnille	muodostuu	osittain	siitä,	missä	määrin	sosiaalisesta	verkosta	koetaan	saa-

van	tukea.	(Lyyra	&	Tiikkanen	2007,		78-80.)		Moni	yksin	asuva	saattaa	jäädä	kodissaan	ilman	

sosiaalisia	kontakteja,	samoin	voi	käydä	muistisairaan	omaishoitajalle,	joka	eristäytyy	tahto-

mattaan.	(Tikkanen	2013,	286).	

	

Tutkimus	suomalaisen	ikääntyneiden	elämänlaadusta	(2010)	osoittaa,	miten	tärkeää	iäkkäille	

on	voida	luottaa	siihen,	että	saa	apua	tarvitessaan:	luottamus	avun	saantiin	kohentaa	iäkkään	

elämänlaatua	merkittävästi.	Luottamuksen	merkitys	sosiaalisella	ulottuvuudella	saattaa	viitata	

myös	siihen,	että	auttajat	ovat	iäkkäille	tärkeitä	myös	sosiaalisten	suhteiden	kannalta.	(Vaa-

rama	ym.	2010,	162.)		Muuttuvassa	ja	monimutkaistuvassa	maailmassa	on	yhä	tärkeämpää	

pyrkiä	vahvistamaan	kokemuksia	joukkoon	kuulumisesta	ja	siten	ehkäistä	sosiaalista	syrjäyty-

mistä.	Joukon	ulkopuolelle	jäämisellä,	ulkopuolisuuden	tunteella	ja	syrjäytymisellä	on	negatiivi-

sia	vaikutuksia	ihmisen	hyvinvointiin.	(Sajaniemi	&	Mäkelä	2014,	137.)	
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3.4 Ikäihmisen	hyvinvointia	parantavat	tekijät	

Ikäihmisten	elämänlaadun	tutkimuksessa	viitataan	usein	Powell	M.	Lawtonin	”hyvän	elämän”	

malliin	(1983)	sekä	sen	myöhempään	elämänlaadun	versioon	(Lawton	1991).	Lawton	näkee	

iäkkäiden	elämänlaadun	koostuvan	neljästä	toisiaan	leikkaavasta	ulottuvuudesta:	fyysinen	ter-

veys	ja	käyttäytymisen	kompetenssi,	psyykkinen	hyvinvointi,	sosiaaliset	suhteet	ja	sosiaalinen	

identiteetti,	sekä	yksilön	kykyjen	ja	ympäristön	vaatimusten	välinen	yhteensopivuus.	(Vaarama	

ym.	2010,	150).	

	

Ikääntyessä	hyvinvoinnin	osatekijöistä		terveys	nousee	etusijalle	yli	70-vuotiailla,	liikuntakyvyn	

merkitys	korostuu	ja	kuvaan	tulee	mukaan	kyky	olla	tyytyväinen	omaan	itseen.	Luonnollisena	

selityksenä	tälle,	saattaa	olla	terveysongelmien	yleistyminen	tässä	iässä,	kasvava	kiinnostus	tai	

huoli	omasta	toimintakyvystä.	Hyvinvointia	lisäävänä	tekijänä	on	kyky	suhtautua	omaan	van-

henemiseen	ja	hyväksyä	itsensä	kaikkine	ikääntymisen	mukanaan	tuomine	muutoksineen.	

(Vaarama	ym.	2010,	142.)	

	

Jatkuvasti	itsensä	yksinäiseksi	kokemisen	on	HYPA	2004	-tutkimuksessa	todettu	lisääntyvän	iän	

myötä	ja	yleistyvän	vanhimmissa	ikäluokissa	(Vaarama	ym.	2006,	115).	Väestön	ikääntymisen	

on	ennakoitu	olevan	yksi	tekijä,	joka	lisää	yksinäisyyttä	kokevien	ihmisten	määrää.	Yksinäisyy-

den	tunne	on	subjektiivinen	kokemus,	jonka	yhteyttä	iäkkään	ihmisen	hyvinvointiin	ovat	Suo-

messa	tarkastelleet	myös	muun	muassa	Pirkko	Routasalo	ja	Kaisu	Pitkälä	(2003)	ja	Hanna	Pal-

keinen	(2007).	Palkeisen	tulosten	mukaan	ikäihmiset	liittävät	yksinäisyyden	tunteiden	lisäänty-

miseen	itse	ikääntymisen	prosessin	ja	siihen	usein	sisältyviin	elämänmuutokset,	kuten	yksin	

asumisen	ja	sosiaalisten	suhteiden	vähyyden,	leskeksi	jäämisen	ja	terveyden	heikkenemisen.	

Kaikki	yksinäisyys,	kuten	myös	Palkeinen	osoittaa,	ei	ole	negatiivista.	Ikäihmisellä	kokemus	yk-

sinäisyydestä	voi	kuitenkin	yhdistyä	huolenpidon	puutteiden	ja	turvattomuuden	kokemuksiin	

sekä	tarpeita	vastaavan	avun	ja	palveluiden	saannin	keskinäissuhteisiin	(Routasalo	&	Pitkälä	

2003).		

	

Iäkkään	asiakkaan	elämänlaatua	kohentaa,	mikäli	häntä	kohdellaan	arvostavasti,	hänet	ja	

hänen	läheisensä	osallistetaan	hoidon	ja	palvelun	suunnitteluun,	ja	palvelut	vastaavat	juuri	nii-

hin	tuen	tarpeisiin,	joita	kullakin	asiakkaalla	elämänlaatunsa	eri	ulottuvuuksilla	on.	(Vaarama	

ym.	2010,	152).	
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4 Omaishoitajan	hyvinvointi	

Lähes	poikkeuksetta	omaishoitajat	haluavat	tehdä	hoitotyön	hyvin	ja	antaa	läheiselleen	hyvää	

hoitoa.	Hoitamista	halutaan	opetella	ja	siihen	suhtaudutaan	kuten	uuteen	ammattiin.	Omais-

hoitajan	omat	voimavarat	vaikuttavat	työhön	sitoutumiseen	ja	jaksamiseen;	motivaatio	hoitaa,	

aika,	raha	ja	mahdollisuus	ajoittain	irtautua	hoitotyöstä	ovat	tärkeitä	kuormittavuutta	vähentä-

viä	tekijöitä.	Omaishoitajan	hyvinvointi	ja	työssä	jaksaminen	on	tärkeää	ja	sen	tukemiseen	pi-

täisi	kiinnittää	enemmän	huomiota.	(Sointu,	Anttonen,	2008,	60.)	

Omaishoitajan	hyvinvointiin	tuleekin	kiinnittää	yhä	enemmän	huomiota,	koska	suuri	joukko	

omaishoitajista	on	iäkkäitä	ja	omaishoidon	moninaiset	tehtävät	saattavat	kuormittaa	liikaa	

ikääntyvää	omaishoitajaa.	

4.1 Omaishoitajan	hyvinvointiin	vaikuttavia	tekijöitä	

Hoitamisen	sitovuus	on	omaishoitajan	jaksamiseen	eniten	vaikuttava	tekijä.	Sitovin	hoitoti-

lanne	syntyy,	kun	asioiden	hoito	siirtyy	kokonaan	hoivaajalle	ja	läsnäolon	tarve	on	ympärivuo-

rokautista.	Avustamiseen	käytetty	aika	on	yhteydessä	omaishoidon	kuormittavuuteen	siten,	

että	eniten	kielteisiä	vaikutuksia	omaishoitajuudesta	kokevat	ilmoittivat	käyttävänsä	avustami-

seen	myös	eniten	aikaa.	Liikuntakyvyttömien	ja	täysin	avustettavien	hoitamisella	oli	Juntusen	

ym.	tutkimuksen	mukaan	enemmän	kielteisiä	vaikutuksia	omaishoitajan	jaksamiseen.	(Juntu-

nen,	Era	&	Salminen,	2013.)		Useimmat	omaishoitajat	ovat	niin	kiinni	hoivaamisessa,	että	taval-

listen	arkiaskareiden	tekeminen,	kuten	kaupassa	käynti	vaikeutuu.	Läsnäolon	sitovuudessa	ei	

ole	kyse	vain	asioiden	hoidosta	vaan	myös	omasta	ajasta.	Mikkosen	haastattelemat	omaishoi-

tajat	kokivat	raskaana	oman	ajan,	sosiaalisen	elämän	ja	harrastuksen	puutteen.	(Sointu	&	Ant-

tonen	2008).		

	

Leinosen	(2016)	tutkimuksessa	sekä	mies-	että	naisomaishoitajat	kokivat	mielialan	laskua,	

mutta	naiset	miehiä	useammin.	Naisista	lähes	puolet	oli	kokenut	alakuloa,	masentuneisuutta	

ja	toivottomuutta	viimeisen	kuukauden	aikana	ja	miehistä	vajaa	kolmannes.	Naiset	kokivat	

miehiä	useammin	myös	haluttomuuden	ja	kiinnostuksen	puutetta.		Omaishoitajien	kuormittu-

neisuutta	käsittelevässä	tutkimuksessa	vaikeudet	hoidettavan	ajattelutoiminnoissa	olivat	yh-

teydessä	sekä	nais-	että	miesomaishoitajien	kuormittuneisuuteen.	Saman	tutkimuksen	mu-

kaan	avustamiseen	kulunut	aika	vuorokaudessa	oli	yhteydessä	miesten	kuormittuneisuuteen.	

(Leinonen	2016.)		
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Klemettilän	(2014)	tutkimuksessa	omaishoitajat	kuvasivat	runsaasti	tilanteita,	joissa	puolison	

käytöshäiriöt	aiheuttivat	heille	merkittävää	kuormittumista.	Omaishoitajat	kokivat	raskaaksi	

joutuessaan	selviytymään	yksin	hankalista	tilanteista.	Hoidettavan	käytösoireet	koettiin	erityi-

sen	kiusallisiksi	muiden	ihmisten	seurassa.	(Klemettilä	2014.)		

	

Keskinäisen	parisuhteen	tyydyttävyys	ennen	hoitosuhteen	alkamista	on	osoittautunut	

tärkeimmäksi	asiaksi,	mikä	antaa	voimia	ja	ymmärrystä	omaishoitajalle,	kun	suhteeseen	tulee	

uudenlaista	riippuvuutta.	Jos	omaishoitajuuden	taustalla	on	epätyydyttävä	suhde	voi	se	johtaa	

katkeroituneisiin	tunteisiin,	joihin	puolestaan	ulkopuolisilla	ei	ole	aina	mahdollisuuksia	tai	ky-

kyjä	vastata.	Vaikeiden	tilanteiden	käsittelyyn	tarvittaisiin		enemmän	psykologista	näkökulmaa	

ja	koulutusta	niin	omaishoitajille	kuin	kotihoidon	työntekijöille.	(Raivio	2010-2014.)	Omaishoi-

tajat	kokevat	yleisesti	uupuneisuuden,	stressin,	sosiaalisen	eristyneisyyden	ja	yleisen	taakan	

tunnetta	elämässään	hoitosuhteestaan	johtuen.	Rasittuneisuuden	tunnetta	koettiin	oman	ajan	

rajoittuneisuuden	sekä	elämässä	epäonnistumisen	tunteiden	takia.	(Salin	2008	)	

	

Lönnbackan	(2016)	tekemässä	systemaattinen	kirjallisuuskatsaus	osoitti,	että	omaishoitajien	

eristyneisyyden	pelko	ja	toive	vertaisverkostoista	olivat	merkittäviä.	Tuen	tarpeen	tutkimuk-

sessa	tarve	tiedollisesta	ja	henkisestä	tuesta	korostavat	omaishoitajien	tukemisen	sosiaalista	

ulottuvuutta	pikemminkin	kuin	konkreettisen	auttamisen	ulottuvuutta.	Katsauksessa	todettiin,	

että	palveluita	annetaan	omaishoitajille	ilman	yksilöllistä	tuen	tarpeen	arviointia	ja	keskustelua	

omaishoitajien	kanssa.	(Lönnbäck	2006.)	

	

Neijosen	(2016)	omaishoitajen	onnellisuutta	mittaavan	tutkimuksen	mukaan	sairauden	jatkuva	

näyttäytyminen	arjessa	näyttäisi	lisäävän	kykyä	nauttia	arjen	pienistä	iloista.	Omaishoitajille	

sellaiset	arkeen	liittyvät	pienet	onnistumisen	hetket,	kuten	tiskikoneen	täyttö	yhdessä	puolison	

kanssa,	olivat	kallisarvoisia	ilon	lähteitä.	Tutkimuksessa	pohdittin,	voisiko	toimintakyvyn	puute	

lisätä	arjen	pienistä	iloista	nauttimista.	(Neijonen,	2016,	50.)		

		

Sujuvat	ja	yksilölliset	intervallijaksot	ovat	palvelumuotoja,	joita	omaishoitajat	toivovat	jaksaak-

seen	työssään.	Salinin	(2008)	tutkimuksen	mukaan	omaishoitajat	kokivat	tarvitsevansa	lyhytai-

kaisia	hoitojaksoja,	jotta	yleensä	pystyivät	selviytymään	huolenpitosuhteessaan.	(Salin,	2008.)	
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4.2						Omaishoitajan	väsymyksen	tunnistaminen	

Omaishoitajana	oleminen	on	usein	ympärivuorokautista	huolenpitoa	ja	tämä	tekee	työstä	ras-

kasta	ja	sitovaa.	Omaishoitajan	on	usein	vaikeaa	tunnistaa	kasautuvaa	rasitusta	ja	pitkään	jat-

kuessaan	rasitus	saattaa	uuvuttaa	omaishoitajan.	Omaishoitaja	saattaa	myös	kokea,	että	

hänen	pitää	selvitä	ja	pärjätä	yksin	hoidettavan	kanssa.	(Palosaari	2010,	180–181.)	Omaishoita-

jien	kertomusten	pohjalta	tehdyssä	tutkimuksessa	(Autio	2013)	nousevat	jaksamisen	kannalta	

keskeisiksi	teemoiksi	tasapainoilu	omien	voimavarojen	kanssa	sekä	kokemus	siitä,	saako	tukea	

ulkopuolisilta	ja	tunteeko	itsensä	merkitykselliseksi.	(Autio	2013).	Väsymyksen	tunnistaminen	

ja	avun	hakeminen	ajoissa	olisikin	omaishoitajan	jaksamisen	kannalta	tärkeää	ja	ajoissa	saatu	

apu	mahdollistaisi	kotihoidon	jatkumisen.	(Palosaari		2010,	180).	Kun	omaisen	hoitaminen	on	

pitkäaikaista	tai	hoidon	tarve	lisääntyy,	voi	koko	omaishoitajan	aika	kulua	päivittäisissä	toimin-

noissa	avustamiseen,	hoitotoimenpiteiden	tekemiseen	tai	hoidettavan	turvallisuudesta	huo-

lehtimiseen.	Hoitajan	roolin	hallitessa	arkea	omaishoitajan	omat	tarpeet,	mielenkiinnon	koh-

teet	ja	ihmissuhteet	jäävät	liiaksi	taka-alalle.	Tällaisessa	tilanteessa	ihminen	voi	tuntea	ole-

vansa	vankina	omassa	kodissaan.	(Juntunen,	2013.)	

	

5 	Intervallihoito	

Intervallihoidolla	tarkoitetaan	jaksoittain	toistuvaa	tilapäistä	laitoshoitoa.	Salin	on	kuvannut	

väitöskirjassaan	Sosiaali-	ja	Lääkintöhallituksen	oppaan	2/1988	perusteella	intervallihoitoa	tila-

päiseksi,	määräaikaiseksi	tai	toistuvaksi	lyhytaikaiseksi	laitoshoidoksi,	joka	on	sisällöltään	kun-

touttavaa.	(Salin	2008,		21).	Intervallihoidon	tarkoituksena	on	toimia	osana	vanhuksen	kotihoi-

toa.	Kotonaolo-	ja	laitosjaksojen	pituus	ja	vuorottelu	sovitetaan	kunkin	vanhusasiakkaan	ja	

hänen	hoitajansa	tarpeiden	mukaan	niin,	että	hoito	parhaiten	tukisi	asiakkaan	kotona	asu-

mista.	(Salin	2008,		21-	22.)	

	

Englanninkielessä	intervallihoidolle	ei	ole	suoranaista	vastinetta,	vaan	se	on	yksi	”respite	care”	

-	käsitteen	sisällöistä.	”Respite	care”-termi		tarkoittaa	helpottavaa	hoitoa,	joka	voi	olla	omais-

hoidettavan	kotona	annettavaa	hoitoa,	päivähoitoa	tai	lyhytaikainen	laitoshoitojakso	esimer-

kiksi	vanhainkodissa.	Parhaiten	suomalaista	intervallihoidon	käsitettä	vastaa	englannin-kieli-

nen	termi	”institutional	respite	care”.	(Muurinen	2003,	49–50.)	Intervallihoidosta	käytetään	

myös	termejä	lyhytaikaishoito,	vuorohoito	tai	jaksohoito.	(Salin	2008).	Tässä	opinnäytetyössä	

lyhyestä	määräaikaisesta	hoitojaksosta	käytetään	nimitystä	intervallihoito.	Intervallihoidolla	
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tarkoitetaan	määräaikaista	laitoshoitojaksoa,	jonka	tarjoama	lepotauko	tukee	omaishoitajan	

jaksamista	sekä	sitä	kautta	välillisesti	myös	hoidettavan	kotona	asumista.	(Muurinen	&	Val-

vanne	2005).	

5.1 Intervallihoito	palveluna	

Intervallihoito	on	kehitetty	kotona	asumisen	tukemiseen,	sen	tarkoituksena	on	kotona	selviyty-

minen	mahdollisimman	pitkään.	Intervallihoito	on	kotona	tapahtuvaa	hoitamista	tukeva	pal-

velu.	Jaksottaisen	lyhytaikashoidon	tavoitteena	on	usein	saada	lykättyä	asiakkaan	pysyvään	lai-

toshoitoon	siirtymistä,	antamalla	omaishoitajalle	mahdollisuus	lepoon	intervallihoidon	aikana.	

Palvelun	tarkoituksena	on	tukea	omaishoitajien	jaksamista	sekä	turvata	omaishoitajien	la-

kisääteisten	vapaiden	toteutuminen.	(Salin	2008.)		

	

Sosiaalihuoltoasetuksen	(11	§)	mukaan	laitoshoitoa	toteuttaessa	on	hoidettavalle	järjestettävä	

kuntoutus,	hoito	ja	huolenpito.	Kuntoutus	pitää	olla	hoidettavan	kunnon	ja	iän	mukaista.	Hä-

nelle	on	pyrittävä	järjestämään	turvallinen,	kodinomainen	ja	virikkeitä	antava	ympäristö,	mikä	

tukee	hänen	toimintakykyään.	(Salanko-Vuorela,	Mattila	2011,		38.)	

	

Intervallihoidon	tavoitteena	on	ikäihmisen	kotona	selviytymisen	tukeminen,	henkisen	vireyden	

ylläpitäminen	ja	sosiaalisen	aktiivisuuden	mahdollistaminen.	(Ylirinne	2010,	3).	Intervallihoidon	

tulisi	olla	paitsi	asiakkaan	toimintakykyä	tukevaa,	myös	hänen	perheensä	huomioivaa	ja	omai-

sia	tukevaa.	Intervallijaksolla	tulisi	tapahtua	toimintakyvyn	arviointia	ja	sen	tulosten	mukaista	

kuntouttavaa	työtä.	Kuntoutus	ja	virkeellisyys	ovat	hyvään	intervallihoitoon	kuuluvia	element-

tejä.	Pelkkä	perushoidon	toteuttaminen	heikentää	hoidon	laatua.	Tavoitteena	pitäisi	olla,	että	

asiakas	palaisi	jaksolta	kotiin	ainakin	samassa	tai	mieluummin	paremmassa	kunnossa	kuin	jak-

solle	tullessaan.	Hoidon	tarkoituksena	on	tukea	hoidettavan	toimintakykyä	niin,	että	kotona	

pärjääminen	toteutuisi	mahdollisimman	pitkään.	Kuntoutumiseen	kuuluvat	paitsi	fyysinen	kun-

toutuminen	myös	henkinen	virkistäytyminen.	Halutessamme	toteuttaa	laadukasta	lyhytaikais-

hoitoa,	siihen	tulee	sisällyttää	aina	myös	omaishoitajan	tukeminen.	(Telaranta	2014,	134–138).	

	

Intervallihoidossa	ikäihmisen	tarpeet	huomioidaan	ja	sovitetaan	niin,	että	koti-	ja	laitoshoito-

jaksojen	kesto	tukee	parhaiten	kotona	olemista.	Kertaluontoisessa	lyhytaikaishoidossa	tarpeet	

ovat	vaihtelevampia.	Näitä	voivat	olla	esimerkiksi	omaishoitajan	matka,	kodin	remontointi	tai	
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omaishoitajan	sairastuminen.	(Salin	2008,	22).		Muutamia	vuosia	sitten	intervallihoito	toteut-

tettiin	yleisemmin	laitoshoidossa,	laitospaikkojen	vähenemisen	myötä	intervallihoito	järjeste-

tään	nykyään	monessa	kunnassa	tehostetun	palveluasumisen	yksiköissä.		

	

Tehostettu	palveluasuminen	tai	palvelukoti	tarkoittaa	asumisyksikköä,	johon	kuuluvat	ympäri-

vuorokautisesti	läsnä	olevan	ammattihenkilöstön	palvelut.		Tehostettu	palveluasuminen	on	

tarkoitettu	pääsääntöisesti	yli	75-vuotiaille	henkilöille,	jotka	tarvitsevat		runsaasti	ympärivuo-

rokautista	hoivaa	ja	apua.	Tavoitteena	on,	että	asuminen	on	turvallista	ja	mahdollisimman	

omatoimista.	Asiakas	asuu	yleensä	yhden	hengen	huoneessa.	Palveluun	kuuluu	mm.	ruoka-

huolto,	pyykki¬	ja	vaatehuolto,	siisteys,	turvapalvelu,	virkistystoiminta,	perushoito	sekä	tervey-

den-	ja	sairaanhoito.	Palvelutarvetta	tarkistetaan	yksilöllisesti	ja	asukkaalla	tehdään	hoito-	ja	

palvelusuunnitelma.	Asukkaan	tultua	hoitoyksikköön	tehdään	tulohaastattelu,	jossa	kartoite-

taan	terveydentila,	toimintakyky,	avun	tarve	sekä	muut	hoidossa	huomioitavat	asiat.	Lisäksi	

tarvitaan	tiedot	asiakkaan	kotona	selviytymisestä,	muiden	palveluiden	käytöstä	ja	omaisista.		

	

5.2 Intervallihoito	omaishoitajan	hyvinvoinnin	tukena	

Säännöllisen	lyhytaikaisen	hoidon	tavoitteena	on	omaishoitajan	vastuu-	ja	hoitotaakan	ke-

ventäminen.	Intervallihoidon	tavoittena	on	lisäksi	tukea	iäkkään	ihmisen	mahdollisuuksia	ko-

tona	asumiseen	ja	näin	vähentää	myös	pitkäaikaisen	laitoshoidon	tarvetta.	Lyhytaikaisen	lai-

toshoidon	eli	intervallihoidon	tarkoituksena	on	tarjota	vanhuksen	omaishoitajalle	lepoaikaa	ot-

tamalla	vanhus	tilapäisesti	ympärivuorokautiseen	hoitoon.	(Salin	2008.)	

	

Vanhusten	intervalli-	eli	lyhytaikainen	laitoshoito	on	suunniteltu	yhdeksi	tukimuodoksi	kotona	

asuvalle	vanhukselle	ja	tavoitteena	on	pitkällä	aika-välillä	ehkäistä	vanhuksen	ennenaikainen	

siirtyminen	pitkäaikaiseen	laitoshoitoon.	(Muurinen	2003,	49).	Helsingin	kaupungin	sosiaalivi-

raston	teettämän	selvityksen	(2004)	mukaan	tärkeimmät	intervallihoitoon	tulemisen	syyt	oli-

vat	omaisen	levon	tarve	ja	asiakkaan	kuntoutus	(Muurinen	ym.	2004,	7).		

	

Omaishoitaja	on	oikeutettu	kolmen	vrk:n	mittaiseen	vapaaseen	kuukausittain,	jos	hän	tekee	

sitovaa	hoitotyötä.	Omaishoitajan	vapaiden	ajaksi	kunnalla	on	velvollisuus	järjestää	omaishoi-

dettavan	hoito.	Tilapäiseksi	hoitopaikaksi	omaishoidettavalle	tarjotaan	usein	joko	laitospaikkaa	

tai	paikkaa	tehostetun	palveluasumisen	yksiköstä.	Lyhytaikaishoidon	maksu	on	enintään	11,30	
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vuorokaudessa	(Omaishoitaliitto	2016.)		Omaishoitaja	voi	pitää	vapaansa	säännöllisesti	kuu-

kausittain	tai	hän	voi	kerätä	päiviä,	pitäen	pidemmän	jakson	kerrallaan	vapaata.	Tästä	tulee	so-

pia	etukäteen	ja	asia	kirjataan	hoito-	ja	palvelusuunnitelmaan.	Vapaapäivät	tulee	käyttää	sa-

man	kalenterivuoden	aikana.		

	

Linjan	2013	tutkimuksen	tulosten	perusteella	voidaan	todeta,	että	omaishoitajat	kokevat	ylei-

sesti	hyötyvänsä	lyhytaikaishoidosta	ja	tämän	auttavan	jaksamaan	työssä	omaishoitajana.	Tut-

kimuksen	mukaan	on	kuitenkin	syytä	kiinnittää		huomiota	omaishoitajien	ja	hoitohenkilökun-

nan	yhteistyön	toteutumiseen	sekä	hoidettavan	toimintakyvyn	ja	mielialan	säilyttämiseen	tai	

parantamiseen.	(Linja	2013.)		Salinin	(2008)	tutkimuksen	tulokset	osoittivat	omaishoitajien	tar-

vitsevan	hoitojaksoja	selviytyäkseen	omaishoitajuuden	mukanaan	tuomasta	huolenpitosuh-

teessa.	Hoitojaksot	auttoivat	arkielämän	sujumista	ja	vapauttivat	omaishoitajan	hoitovas-

tuusta.	Tutkimuksen	mukaan	hoitojaksojen	sisältö	ei	useinkaan	vastannut	omaishoitajan	toi-

veita	ja	se	muodostui	esteeksi	saada	täyttä	hyötyä	palvelusta.	Omaishoitajat	kuvasivat	hoito-

jaksoja	kuntoutus-,	lepäämis-	tai	säilöjaksoina,	toisinaan	omaishoidettava	saattoi	olla	työ-

läämpi	hoitaa	kotona	hoitojakson	jälkeen.	(Salin	2008).	Ylirinteen	(2010)	tutkimuksessa	haasta-

teltavat	omaishoitajat	kokivat	intervallihoidon	itselleen	tarpeellisena	palvelumuotona.	Neljä	

vastaajista	koki,	että	tälläinen	hoito	oli	hyvä	apu,	kahden	kohdalla	välttämätön	apu	ja	kahden	

kohdalla	välttämätön	pakko.	(Ylirinne	2010).	

	

5.3 Omaishoitajien	kokemat	haasteet	intervallihoidon	toteuttamiselle	

Intervallihoitoa	omaishoitajan	tukemisen	keinona	on	tutkittu	melko	vähän.	Linjan	(2013)		tut-

kielman	mukaan	omaishoitajat	toivovat	kehitettävän	yhteistyötä	hoitohenkilökunnan	ja	omais-

ten	välillä,	vaikka	pääasiallinen	asiakas	on	omaishoidettava	ei	omaishoitajan	tukemista	pitäisi	

unohtaa.	Omaishoitajan	tukeminen	on	tärkeä	osa	hoitoa	ja	auttaa	onnistuneen	hoidon	toteut-

tamisessa.	(Linja	2013.)		

	

Salin	(2008)	väitöskirjan	mukaan	omaishoitoperheen	huomioiminen	hoidossa	sekä	yhteistyön	

lisääminen	omaisten	kanssa	on	tärkeää.	(Linja	2013,	Salin	2008).	Se,	että	hoidettavalla	on	in-

tervallijakson	ajaksi	nimetty	omahoitaja,	koettiin	tutkimuksissa	tärkeäksi	ja	omahoitajan	pysy-

minen	samana	koko	jakson	ajan.	Tälläinen	menettely	lisäisi	omaishoitajan	ja	omahoitajan	vä-
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listä	luottamusta.	Hoitojaksolle	tulo-	ja	kotiin-lähtövaihetta	Salinin	(2008)	mukaan	tulisi	kehit-

tää,	jotta	koti-	ja	laitosjaksot	nivotaan	toisiinsa	perheen	kannalta	mielekkääksi	kokonaisuu-

deksi.	

	

Linjan	(2013)	tutkielman	mukaan	hoitojaksojen	sisältöön	pitäisi	kiinnittää	enemmän	huomiota,	

omaishoitajat	kokevat	hoitojaksot	usein	passivoivina,	omaishoitajat	toivoivat	jaksoille	enem-

män	kuntoutusta	ja	virikkeellisyyttä.	Myös	Salin	(2008)	haastattelemat	omaishoitajat	kokivat	

hoitojaksot	usein	säilövinä	ja	kehittämisenkohteeksi	tutkimuksen	mukaan	nousi	hoitojakson	

tavoitteellisuus.	(Linja	2013,	Salin	2008).	Hoitojaksojen	yksilölliseen	suunnitteluun	ja	toteutuk-

seen	pitäisi	kiinnittää	enemmän	huomiota,	jotta	omaishoitajan	tukeminen	onnistuisi	parem-

min.	Yksi	omaishoitajien	toiveesta	oli,	saada	joustavuutta	intervallijakson	pitämisajankohtaan.	

(Linja	2013.)	

	

	Aution	(2013)	tutkimuksen	perusteella	tulisi	kiinnittää	huomiota	omaishoitajan	lyhytaikaishoi-

toon	ja	muihin	hoivajärjestelyihin	liittyviin	syyllisyyden	tunteisiin	rohkaisemalla	ja	arvostamalla	

omaishoitajaa	sekä	kehittämällä	lyhytaikaishoidon	laatua	ja	pyrkimällä	positiivisiin	kokemuksiin	

jaksoilta.	(Autio	2013.)		

	

Gustafssonin	(2017)	tutkimuksen	mukaan	oman	ajan		saaminen	sitovasta	hoivatyöstä	on	

tärkein	hyvinvointia	vahvistava	tekijä.	Omaishoitajien	vapaita	suunniteltaessa	mahdollisuus	yk-

silöllisiin	ratkaisuihin	auttaisi	vapaiden	käyttöä.	Lisäksi	tutkimuksessa	todettiin	omaishoitajien	

kaipaavan	enemmän	ohjantaa	ja	tukea	omaan	jaksamiseensa.	(Gustafsson	2017)	

	

Pitkäaikaishoitoa	ennakoivia	hoito-	ja	palvelujärjestelmään	liittyviä	riskitekijöitä	ovat	muistipo-

tilaan	kohdalla	mm.	riittämättömät	ja	perheen	tarpeita	huonosti	vastaavat	palvelut,	epäonnis-

tunut	lyhytaikaishoito	ja	järjestelmän	byrokraattisuus	sekä	joustamattomuus.	Sen	sijaan	lyhyt-

aikaisjakso	hyvin	sovitettuna	osana	hoitoketjua	sekä	riittävä	määrä	välimuotoisia	palveluita	

voivat	myöhentää	ympärivuorokautisen	hoidon	tarvetta,	vähentää	epätarkoituksenmukaista	

sairaalahoitoa	ja	tukea	kotiutumista	sairaalasta.	Näitä	palveluita	ovat	mm.	kuntouttava	päivä-

toiminta	tai	lyhytaikaishoitojaksot.	(Suhonen	ym	2011.)	
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5.4 Omaishoitajan	vapaiden	käyttöön	liittyvät	haasteet	

Omaishoitajien	vapaat	jäävät	huolestuttaven	usein	pitämättä,	vaikka	vapaat	olisivat	myön-

netty.	Jos	sitova	omaishoitotilanne	jatkuu	pitkään	keskeytyksettä	vaarantuu	omaishoitajan	jak-

saminen.	(Purhonen	2011,		93)	Voutilaisen	ym.	(2007)	mukaan	76	prosentilla	omaishoitajista	

oli	oikeus	lakisääteiseen	vapaaseen,	mutta	42	prosenttia	heistä	jätti	vapaat	kokonaan	käyttä-

mättä.	Yhtenä	syynä	vapaiden	pitämättömyyteen	pidetään	sijaishoitovaihtoehtojen	suppeutta	

sekä	tyytymättömyyttä	lyhytaikaisjakson	sisältöön.	(	Salin	2008).	

	

Intervallihoidon	käyttämättömyyteen	vaikuttavat		myös	tunnesiteet,	omaishoitaja	haluaa	hoi-

taa	itse	tai	hoidettava	vastustaa	intervallijaksolle	lähtemistä.	(Purhonen	2011,	95).	Puolison	

toimiessa	omaishoitajana	lomapäivien	pitäminen	ja	järjestyminen	saattavatkin	olla	hankalia.	

Puolisot	tai	toinen	heistä	saattaa	kokea	lyhytaikaishoidon	olevan	ristiriidassa	kotona	asumisen	

tavotteiden	kanssa.	Hoidettava	ei	halua	mennä	muiden	hoitoon	tai	velvollisuutensa	tekevä	

omaishoitaja	ei	voi	pakottaa	hoidettavaa	lähtemään	pois	kotoa.	Toisaalta	puolisot	ovat	tietoi-

sia	siitä,	että	hoitajan	uupuminen	heikentää	myös	hoivan	saajan	hyvinvointia.	(Mikkola	2009.)		

	

Lyhytaikaishoitoon	siirtymisen	kuvattiin	Aution	(2013)	tutkimuksessa	surullisena	tilanteena	eri-

tyisesti	silloin	kun	omaishoidettava	ei	itse	halunnut	vapaaehtoisesti	lähteä	hoitoon.	Ristiriitai-

nen	tilanne	syntyi,	kun	hoivaajan	tarvitsee	levon	ja	puoliso	toivoo	saavansa	olla	kotona.		Am-

mattilaisten	taholta	tullut	tuki	ja	hyvät	kokemukset	lyhytaikaishoivasta	lievensivät	ristiriitaa	

(Autio	2013).	Tutkimusten	mukaan	pidemmät	hoitojaksot	olivat	suositumpia	omaishoitajien	

keskuudessa,	omaishoitajat	kokivat	lyhyiden	lomien	rasittavan	enemmän,	koska	lomiin	liittyi	

monesti	paljon	järjestelyjä.	(Purhonen	2011,	95)	

	

Salanko-Vuorela	ym.	(2006,	98)	tuovat	esiin,	että	monet	omaishoitajat	pitävät	vapaita	vasta,	

kun	hoitotilanne	kotona	on	mennyt	niin	vaikeaksi,	etteivät	he	enää	jaksa	hoitaa	läheistään.	Ul-

kopuolisen	ammattilaisen	rohkaiseminen		omaishoitajan	oman	terveyden	vaalimiseen	ja	le-

poon	sekä	lomajakson	käyttämisen,	on	Aution	(2014)	omaishoitajatutkimuksessa	vaikuttanut	

tilanteeseen	havahtumiseen	ja	lyhytaikaisjakson	käyttöön.	(Autio	2014).	

6 	Opinnäytetyön	tarkoitus,	tavoitteet	ja	opinnäytetyön	kysymykset	

Tässä	opinnäytetyössä	intervallijaksoa	tarkastellaan	iäkkään	omaishoitajan	näkökulmasta.	
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Opinnäytetyön	tarkoituksena	on	selvittää	omaishoidettavan	intervallijakson	vaikutusta	iäkkään	

omaishoitajan	hyvinvointiin.		Tavoitteena	on	saada	selville,	millä	tavoin	omaishoitaja	kokee	in-

tervallihoidon	vaikuttavan	omaan	psyykkiseen,	sosiaaliseen	ja	fyysiseen	hyvinvointiinsa.	

	

Opinnäytetyön	kysymykset:	

	

1.	Mten	omaishoitajat	kokevat	intervallijakson	vaikuttavan		psyykkiseen		hyvinvointiinsa	?	

2.	Miten	omaishoitajat	kokevat	intervallijakson	vaikuttavan	sosiaaliseen	hyvinvointiin	?	

3.	Miten	omaishoitajat	kokevat	intervallijakson	vaikuttavan	fyysiseen	hyvinvointiin	?	

	

7 Opinnäytetyön	toteutus	

	7.1					Opinnäytetyön	toteutumisympäristö	ja	kohderyhmä	

Tässä	opinnäytetyössä	haastatellut	omaishoitajat	käyttävät	kaikki	samaa	intervallihoitopaik-

kaa.	Intervallihoitopaikkana	toimi	tehostetun	palveluasumisen	yksikkö,	josta	hoidettava	sai	

käyttöönsä	jakson	ajaksi	oman	huoneen	ja	kylpyhuoneen.	Tässä	hoitopaikassa	on	2	intervalli-

hoidon	paikkaa,	28	pitkäaikaishoitopaikan	lisäksi.		Moniammatillisen	hoitohenkilökunnan	muo-

dostavat	sairaanhoitajan	ja	lähihoitajien	rinnalla	fysioterapeutti	sekä	geronomi.	Omaishoitajan	

kanssa	yhteistyötä	tekevät	erityisesti	geronomi	ja	sairaanhoitaja.	Sairaanhoitaja	toimii	omais-

hoidettavan	omahoitajana	sekä	vastaa	hoidon	toteutumisesta.	Geronomi	neuvoo	omaishoita-

jaa	palveluiden	ja	omaishoitajille	kuuluvien	tukien	hakemisessa.	Hoitotyössä	periaatteena	ovat	

asiakaslähtöisyys,	toiminnallinen,	virikkeellinen	arki	sekä	kuntouttava	työ.	

	

Kohderyhmäksi	haastatteluihin	valikoituvat	omaishoitajat,	jotka	halusivat	tulla	mukaan	tutki-

mukseen	ja	joille	oli	jo	kertynyt	kokemusta	intervallihoidon	käyttämisestä.	Koska	tutkimus	to-

teutetaan	teemahaastatteluna,	tukimusjoukoksi	valitaan	omaishoitajia,	jotka	kykenevät	hyvin	

ilmaisemaan	itseään	ja	ovat	kiinnostuneita	tukimuksesta.	Haastateltavat	ovat	iäkkäitä	naisia	

(yksi	70	vuotias	ja	kaksi	n.	80-vuotiasta)	puoliso-omaishoitajia,	kaikkien	puolisoilla	on	diagno-

soitu	Alzheimerin	tauti.	Kaksi	hoidettavista	olivat	sairastaneet	Alzheimerin	tautia	jo	yli	kymme-

nen	vuotta,	yksi	n.	5	vuotta.	Virallisina	omaishoitajina	he	olivat	olleet	muutaman	vuoden	ajan,	

yksi	haastatelluista	vasta	puolen	vuoden	ajan.	
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7.1 								Tutkimusmenetelmä	

Opinnäytetyön	tutkimusmenetelmäksi	valittiin	laadullinen	tutkimus,	missä	tutkittavan	oma	nä-

kemys	asiasta	tai	ilmiöstä	tulee	parhaiten	esiin.	Laadullisessa	tutkimuksessa	pyritään	kuvaa-

maan	asioita	ja	ilmiöitä	niiden	luonnollisessa	ympäristössä,	halutaan	ymmärtää	ilmiöitä	ja	nii-

den	välisiä	suhteita.	Tutkimukseen	valikoituva	kohdejoukko	on	harkinnanvarainen	ja	tutkijalla	

on	usein	läheinen	suhde	tutkittavaan.	Kohdejoukko	on	yleensä	pieni,	eikä	tutkimuksella	haeta	

yleistettävyyttä.	(Paunonen	&	Vehviläinen-Julkunen	1997)	

	Tutkimuksen	käyttöalueena	on	joko	uudet	tutkimuskohteet	tai	uusien	näkökulmien	hakemi-

nen	jo	tutkittuihin	asioihin	tai	ilmiöihin.	

7.2 												Aineistonkeruu	

Aineistonkeruumenetelmäksi	valittiin	teemahaastattelu.	Menetelmän	valintaan	vaikutti	inhi-

millinen	lähestystymistapa.	Teemahaastattelussa	haastattelija	saa	kuvan	haastateltavan	elä-

mysmaailmasta	ja	ajatuksista	päästessään	hyvään	vuorovaikutukseen	haastateltavan	kanssa.	

Haastattelu	eroaa	oleellisesti	keskustelusta,	koska	haastattelulla	pyritään	keräämään	infor-

maatiota	ja	se	on	ennalta	suunniteltua,	päämäärähakuista	toimintaa.	Teemahaastattelussa	ih-

misten	tulkinnat	ja	asioille	antamat	merkitykset	ovat	keskeisiä.	Merkitykset	ja	tulkinnat	tulevat	

esille	haastattelutilanteen	vuorovaikutuksessa.	(Hirsjärvi	&	Hurme	2008.)	

	

Työskennellessäni	sairaanhoitajan	sijaisena	intervallihoitoa	toteuttavassa	palvelutalossa	tapa-

sin	omaishoitajia	ja	pääsin	kysymään	heiltä	heidän	halukkuudestaan	osallistua	omaishoitajien	

hyvinvointia	käsittelevään	opinnäytetyöhön.	Kaikki	keltä	lupaa	kysyttiin,	suostuivat	haastatte-

luun.	Suostumuksesta	haastattelun	kysyttiin	ensin	suullisesti	ja	tarkemmasta	ajankohdasta	so-

vittiin	myöhemmin	puhelimitse.	Haastattelut	tehtiin	yksilöhaastatteluina	omaishoitajien	ko-

tona	heille	sopivina	ajankohtina.	Haastatteluun	varattin	aikaa	noin	tunti	ja	kaikki	haastattelut	

tehtiin	tämän	ajan	puitteissa.	Haastattelut	nauhoitettiin	ja	siihen	kysyttiin	lupa	heti	haastatte-

lun	alussa.	Nauhoitetun	materiaalin	kerrottiin	tulevan	haastattelijan	omaan	käyttöön	ja	nau-

hoitetun	materiaalin	hävityksestä	huolehdittavan	heti	kun	haastattelut	oli	saatettu	kirjalliseen	

muotoon.	

	

Haastattelurungon	teemat	perustuivat	omaishoitajien	oletettuihin	hyvinvointiin	vaikuttaviin	

tekijöihin,	joita	aiemmissa	tutkimuksissa	ja	aihetta	käsittelevässä	kirjallisuudessa	olivat	tulleet	

esille.	Ennen	haastattelujen	aloitusta	tein	teemahaastattelun	tuttavalleni,	kokeillakseni	
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haastattelurungon	toimivuutta.	Tämän	pilotoinnin	jälkeen	muotoilin	haastattelurunkoa	vähän	

selkeämmäksi	ja	paremmin	haluttuihin	kysymyksiin	vastauksia	antavaksi.	

	

Haastateltavat	3	omaishoitajaa	ovat	iäkkäitä,	eläkkeellä	olevia,	puolisoaan	kotona	hoitavia	nai-

sia.	Haastateltavat	omaishoitajat	hoitivat	kotoanaan	Alzheimerin	tautia	sairastavaa	puolisoaan.		

Kahdella	hoidettavalla	Alzheimerintauti	oli	diagnosoitu	yli	10	vuotta	sitten	ja	yhdellä	viisi	

vuotta	sitten,	kaikki	haastateltavat	olivat	olleet	pitkään	omaishoitajina.	Virallisen	omaishoidon	

piirissä	he	olivat	olleet	huomattavasti	lyhyemmän	aikaa,	yksi	haastatelluista	vasta	puoli	vuotta.	

Kaksi	omaishoitajista	oli	n.	80	vuotiaita	ja	yksi	70-vuotias.	Kaikilla	haastatelluilla	oli	kokemusta	

hoidettavan	intervallihoitojaksosta	useammalta	jaksolta.		

7.3 			Aineiston	analyysi	

Jokaisen	haastattelun	jälkeen	nauhoitettu	haastattelu	purettiin	kirjoittamalla	haastattelu	

sanasta	sanaan	eli	litteroitiin	se.	Haastatteluista	kertyi	litteroitua,	käsin	kirjoitettua	aineistoa	n.	

15	sivua.	Kirjoitettua	aineistoa	luettiin	heti	jokaisen	haastattelun	jälkeen	ja	pohdittiin,	mitä	

asioita	tästä	haastattelusta	tuli	erityisesti	esille	ja	millaisia	vastauksia	saatiin	

opinnäytekysymyksiin.	

	

Haastatteluaineiston	analysoinnissa	käytettiin	induktiivistä	sisällönanalyysiä,	missä	päätelmiä	

tehdään	aineistolähtöisesti,	sisältöön	perustuen.	Sisällönanalyysillä	pyritään	saamaan	

tutkittavasta	ilmiöstä	kuvaus	yleisessä	ja	tiivistetyssä	muodossa	ja	aineisto	saadaan	

järjestetyksi	johtopäätöksiä	varten.	Sisällönanalyysi	perustuu	maailmasuhteeseen,	jossa	

oleellista	on	näkymättömän	ymmärtäminen,	siinä	todellisuus	tajutaan	inhimillisenä	

ajattelutapana.	(Tuomi	&	Sarajärvi	2009,	103-104.)	

	

Analyysivaiheessa	aineistosta	etsittiin	merkityksiä	ja	luokiteltiin	ne.	Alkuperäisilmauksille	

etsittiin	yhteistä	nimittäjää,	joista	muodostettiin	ryhmä	eli	alaluokka,	jotka	edelleen	luokiteltiin	

yläkäsitteiden	alle.	Alkuperäisilmausta	pyrittiin	analysoimaan	ja	miettimään,	mitä	

haastateltava	kertoo	sanoessaan	näin.	Sisällönanalyysi	koostuu	osittain	merkitysten	

tulkinnasta.	(Hirsjärvi	&	Hurme	2008).	

Opinnäytetyön	liitteenä	on	alkuperäisilmaisujen	analysointiluokittelu	ala-	ja	yläkäsitteiden	

muodostamiin	luokkiin.	(Liite	2)	

	

	Esimerkkinä	intervallihoidon	vaikutusta	psyykkiseen	hyvinvointiin	kuvaavat	alkuperäisilmaisut		
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“			Se	on	niin	kun	hermolepoa”																								oma	aika																		

“			Saa	olla	vapaana	ja	tehdä	omia	asioita	“				

“			Voi	rauhassa	tehdä	asioita”			

“			Ei	tarvitse	vahtia	ketään”		 						 	vapaus		

8 Opinnäytetyön	tulokset	ja	johtopäätökset	

8.1 Intervallihoidon	vaikutus	omaishoitajan	psyykkiseen	hyvinvointiin	

Omaishoitajat	toivat	haastatetteluissa	esille	erityisesti	muistisairaan	hoitamisessa	koetun	

henkisen	rasittavuuden,	mille	hoidettavan	saaminen	intervallihoitoon	toi	kaivattua	helpotusta.	

Intervallihoidon	myötä	omaishoitaja	sai	vapaa-aikaa,	jota	kuvattiin	mm.	hermolevoksi.	Henki-

sesti	raskaaksi	koettiin	esimerkiksi	Alzheimerin	tautia	sairastavan	puolison	jatkuva,	samojen	

asioiden	kyseleminen.	Omaishoitaja	kertoi	omien	voimavarojensa	ja	kärsivällisyytensä	joutu-

van	tässä	tilanteessa	koetukselle	ja	kaipaavansa	omaa	rauhallista	aikaa.	

	

	“	Se	on	niin	kun	hermolepoa,	saa	olla	huoletonna	“	

“		Kun	se	kyselee	niitä	samoja	asioita…yritän	kyllä	pysyä	kärsivällisenä”	

		

Jatkuva	läsnäolon	tarve,	vahtiminen	ja	varuillaan	olo	koettiin	hankaliksi,	psyykkistä	hyvinvoin-

tia	huonontaviksi	tekijöiksi	ja	siihen	intervallijakso	toikin	helpotusta,	tauottamalla	omaishoito-

työtä.	

	

”	Henkinen	puoli	tässä	eniten	rassaa”	

	

Haastattelut	omaishoitajat	kokivat	puolison	intervallihoidon	mahdollisttavan	omaishoitajalle	

tärkeän	rauhassa	tekemisen,	keskittymisen	omiin	projekteihin.	Oma	mielekäs	tekeminen	kes-

keytyksettä	koettiin	tärkeänä	henkisen	hyvinvoinnin	kannalta	ja	siihen	intervallijakso	antoi	

mahdollisuuden.	

	

”	Minulla	on	odottamassa	omia	projekteja,	sitten	kun	saa	taas	rauhassa	tehdä”		

”	Periaatteena	minulla	on	semmonen,	että	lepojaksolla	ei	siivota	eikä	hoideta	huushollia”	
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Intervallijakson	aikana	omaishoitajat	kokivat	itsensä	vapaiksi,	vapauden		tarve	liittyi	työn	sito-

vuuteen.	Vapaus	tässä	yhteydessä	nähtiin	erityisesti	vapautena	tehdä	itselle	mielekkäitä	asi-

oita	sekä	puolison	hoitamisesta	tai	vahtimisesta	vapautumista.	Vapautena	nähtiin	myös	mah-

dollisuus	poistua	kotoa	pidemmäksikin	aikaa	puolison	ollessa	hoidossa	intervallijakson	aikana.		

	

”	Voin	käydä	pikaisesti	tässä	lähellä	kaupassa,	mutta	pitemmäksi	aikaa	en	voi	kotoa	poistua”		

	

Intervallijakson	aikana	omaishoitajat	pystyivät	hoitamaan	asioitaan,	käymään	kampaajalla	ja	

jalkahoidossa.	Itsestä	huolehtiminen	ja	arjen	sujumista	helpottava	kodin	ulkopuolisten	asioi-

den	hoito	olivat	omaishoitajan	hyvinvointia	parantavia	tekijöitä.	Eräs	omaishoitajista	kertoo-

kin,	kuinka	hoidettavan	asiat	menevät	aina	etusijalle	ja	omat	tarpeet	tulevat	viimeisenä	ja	in-

tervallijakson	aikana	voi	keskittyä	itseensä	ja	omaan	hyvinvointiinsa.	

	

”	Kyllähän	se	on	niin,	että	hoidettavan	varpaat	tulevat	ensin	ja	sitten	omat”		

”	Yleensä	mulla	on	valmiiksi	tilattuna	vaikka	kampaaja	miehen	hoitojakson	ajaksi”	

	

Intervallijakso	koettiin	ennen	kaikkea	levoksi	ja	omaksi	ajaksi.	Sen	tarpeellisuudesta	kaikki	

haastatellut	omaishoitajat	olivat	yhtä	mieltä.		Keskeytyksettä	jatkuva	ympärivuorokautinen	läs-

näolo	ja	hoito	rasittavat	omaishoitajaa	ja	tarve	levolle	on	ilmeinen.	Levon	tarpeen	ymmärtämi-

nen	onkin	tärkeää	omaishoitajan	jaksamisen	kannalta.		

	

Kolmen	päivän	vapaa	kuukaudessa	koettiin	kuitenkin	lyhyeksi	ajaksi	ja	omaishoitajat	ajattelivat	

hyötyvänsä	vähän	pidemmistä	intervallijaksoista,	mikäli	niihin	olisi	mahdollisuus.	Viiden	päivän	

tai	viikon	intervallihoito	kuukaudessa	nähtiin	pituudeltaan	paremmin	sopivaksi	ja	hyvinvointia	

paremmin	tukevaksi.	Eräs	omaishoitajista	kertoo	hoitopaikkaan	viemisen	ja	hakemisen	olevan	

”ruljanssipäiviä”,	jotka	rasittivat	normaali	arkea	enemmän.	Asioiden	järjesteleminen	ennen	

hoitojaksolle	menoa,	tavaroiden	pakkaaminen	autoon	ja	miehen	kyyditseminen	tilapäishoito-

paikkaan	20	kilometrin	päähän,	vaativat	omaishoitajalta	paljon	työtä.	

	

”	En	kyllä	enää	jaksaisi	ilman	vapaapäiviä”	
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Ajatus	siitä,	että	hoitotyöhön	on	tulossa	keskeytys	ja	hoidettava	pääsee	intervallijaksolle,	

näytti	vähentävän	omaishoitajan	henkistä	kuormitusta.	Tieto	tulevasta	jaksosta	auttoi	omais-

hoitajaa	suunnittelemaan	elämää	pidemmälle	ja	jaksamaan	paremmin,	kun	tieto	seuraavasta	

intervallijakson	tuomasta	vapaa-ajasta	oli	olemassa.						

8.2 Intervallihoidon	vaikutus	omaishoitajan	fyysiseen	hyvinvointiin	

Yksi	haastatelluista	omaishoitajista	koki	työnsä	myös	fyysisesti	raskaaksi.	Puolison	Alzheimerin	

tauti	oli	jo	edennyt	siihen	vaiheeseen,	missä	liikkumisen	vaikeudet	hankaloittivat	päivittäisistä	

toiminnoista	suoriutumista	ja	omaishoitaja	kuormittui	fyysisesti.	Omaishoidettavan	tarpeiden	

tunnistamattomuudesta	johtuva	sängyn	kasteleminen	aiheutti	päivittäistä	pyykinpesua.	Puoli-

son	Alz-	heimerin	taudista	johtuva	jäsenten	jäykkyys	vaikeutti	liikkumisessa	ja	siirtymisessä	

avustamista,	lisäten	työn	fyysistä	kuormittavuutta.	Kävelemisen	vaikeus	ja	tasapainon	heiken-

tyminen	olivat	aiheuttaneet	muutamia	kertoja	hoidettavan	kaatumisen	ja	omaishoitaja	oli	saa-

nut	autettua	miehensä	ylös.		

	

Hoidettavan	sairauden	edetessä	tuoden	mukanaan	liikkumisen	vaikeutta,	avustaminen	päivit-

täisissä	toiminnoissa	lisääntyi	ja	työ	koettiin	myös	fyysisesti	raskaaksi.		Omaishoitotyön	fyysi-

seen	raskauteen	intervallijakso	toi	hetkellisesti	helpotusta,	mutta	sitä	ei	koettu	merkittävänä	

työn	kuormittavuuden	vähentäjänä.	

	

Fyysistä	kuormittavuutta	lisäsivät	myös	omaishoitajan	oma	ikääntyminen,	sekä	omat	sairau-

det.	Kaikilla	haastatelluilla	omaishoitajilla	oli	ainakin	yksi	pitkäaikaissairaus	tai	normaaliin	

ikääntymiseen	kuuluva	rappeuma.	Kukaan	omaishoitajista	ei	kuitenkaan	kertonut	omasta	sai-

raudestaan	olevan	haittaa	fyysiselle	jaksamiselle,	ikääntymisen	vaikutukset	jaksamiseen	sen	

sijaan	tulivat	esille.	

	

”	Ei	tässä	enää	nuoria	olla”	

	

Yöunien	katkonaisuus	puolison	käyttäytymisen	vuoksi	häiritsi	osaa	omaishoitajista.	Eräs	omais-

hoitaista	kertoi	yöunensa	häiriintyvän	puolisonsa	yöllisistä	wc-käynneistä,	toinen	taas	miehen	

yöllisestä	yskimisestä,	kummatkin	kertoivat	nukkuvansa	paremmin	puolison	ollessa	lyhytaikais-

jaksolla.	Omaishoitajat	kertovat	myös	nukkuvansa	päiväunia	ja	sen	auttavan		yöheräilyn	ai-

heuttamaa	väsymykseen.	
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Säännöllinen	liikunnan	harrastaminen	oli	kaikilta	omaishoitajilta	jäänyt	omaishoitotyön	myötä.	

Arkiliikunta,	kotiaskareiden	tekeminen	ja	puutarhatyöt	koettiin	riittävänä	fyysistä	kuntoa	yllä-

pitävinä	aktiviteetteina.	Joskus	omaishoitajat	hoitivat	kuntoaan	kävelylenkeillä,	mutta	kertoi-

vat	sen	jääneen	vähemmälle.	Yksi	omaishoitajista	olisi	halunnut	käydä	uimassa,	muttei	aikaisen	

uintiajankohdan	takia	saanut	hoitajaa	miehelleen.	Intervallihoidon	antamalla	vapaa-ajalla	ei	

koettu	olevan	juurikaan	merkitystä	oman	kunnon	ylläpitoon.		

	

”Uimisesta	kyllä	tykkäisin,	mutta	se	on	niin	aikaisin	aamulla,	ettei	tänne	ketään	oikeina	saa	siksi	

aikaa”	

	

Iäkkäille	omaishoitajille	koti	on	tärkeä	paikka,	siellä	viihdytään	ja	sen	siisteydestä	sekä	kodik-

kuudesta	haluttiin	huolehtia.	Kodin	viihtyvyydestä	huolehtiminen	tuntui	olevan	omaishoitajille	

kunnia-asia	ja	pidettiin	tärkeänä	sitä,	että	itse	vielä	jaksoi	huolehtia	kodin	siisteydestä,	ulko-

töistä	ja	puutarhatöistä	voitiin	vähän	tinkiäkin.	Tekemisellä	nähtiin	olevan	kuntouttavaa	vaiku-

tusta.	

Kesällä	kodin	pihapiiri	tarjosi	mahdollisuuden	ulkoiluun	ja	luonnosta	nauttimiseen,	yksi	haasta-

telluista	kertoi	myös	nauttivansa	kävelylenkistä	metsässä.	

	

	”Jos	ei	tässä	mitään	tekis	niin	johan	sitä	olisi	kohta	samanlainen	hoidettava”.	

	

Omaishoidettavan	puolison	liikkumisen	vaikeutuminen	ja	siirtyminen	täysin	autettavaksi	pyö-

rätuolipotilaaksi	nähtiin	usein	esteenä	omaishoidon	jatkumiselle.	Kaksi	omaishoitajista	kertoo	

luopuvansa	omaishoitajuudesta	siinä	vaiheessa,	kun	hoidettava	ei	enää	pysty	itsenäisesti	liik-

kumaan	vaan	tarvitsee	apua	ylösnousemiseen	ja	siirtymiseen.	Syyksi	omaishoitajuudesta	luo-

pumiseen	kerrottiin	olevan	oma	ikääntymiseen	liittyvä	fyysinen	heikkous	sekä	olkapään	ja	kä-

den	kivut.	

	

”	Sitten	kun	siitä	tulee	pyörätuolipotilas,	niin	en	enää	jatka	hoitamista”	

	

8.3 Intervallihoidon	vaikutus	omaishoitajan	sosiaaliseen	hyvinvointiin	

	

Kukaan	omaishoitajista	ei	kuitenkaan	kokenut	itseään	yksinäiseksi,	vaikka	elinpiirin	omaishoita-

jat	kokivat	selkeästi	kaventuneen.	Kahdestaan	kotona	elämistä	tunnuttiin	pitävän	normaalina	
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ikääntymiseen	kuuluvana	asiana.	Suoranaista	eristäytymistä	ihmissuhteista	kukaan	omaishoi-

tajista	ei	tuntenut	kokevansa.	

	

Eräs	omaishoitajista	kertoo,		ettei	Alzhreimerintautia	sairastava	puoliso	enää	halunnut	lähteä	

kyläilemään	eikä	osallistua	ryhmätoimintaan,	aiemmin	oli	käyty	kahdestaan	ja	hoidettavan	ha-

luttomuus	lähteä	kodista	vähensi	näin	myös	omaishoitajan	sosiaalista	kanssakäyntiä.	Yksi	

omaishoitajista	kertoo	olevansa	enemmän	yksinään	viihtyvä	erakkoluonne	ja	toteaa	asioista	

kertoessaan	vaan	joutuvansa	elämään	asiat	uudelleen	ja	pyrkivän	mieluummin	unohtamaan	

asiat,	kun	kertovan	niitä	kenellekkään.	Omaishoitajat	kertovat	kuitenkin	intervallihoidolla	ole-

van	vaikutusta	sosiaalisen	kanssakäymiseen,	silloin	pystyy	paremmin	käymään	tapaamassa	ys-

täviä	ja	kutsumaan	vieraita.	Hoidettavan	sairaudesta	johtuva	aloitekyvyttömyys	vaikeutti	ystä-

vien	kutsumista	kotiin.	

	

”	Ei	oikein	viitsi	kutsua	tänne	ketään,	ku	ei	se	puhu	mitään”	

	

Kaikki	omaishoitajat	kertoivat	olleensa	aiemmin	aktiivisia	yhdistystoiminnassa	ja	eräs	työnsä	

puolesta	paljon	kotoa	pois	iltaisin	ja	nyt	he	kertoivat	olevansa	tyytyväisiä	siihen,	kun	ei	tarvin-

nut	lähteä	mihinkään.	Erityisesti	tiettynä	ajankohtana,	säännöllisesti	tapahtuva	harrastustoi-

minta	ei	omaishoitajia	enää	kiinnostanut.	Eräs	omaishoitajista	kertoo	pystyvänsä	harrasta-

maan	kotonaankin,	lukevansa	paljon,	tekevänsä	ristikoita	ja	maalaavansa,	jos	mieli	tekee.	Kai-

puuta	ryhmämuotoiseen	harrastuspiiriin	ei	haastateltavien	joukossa	ollut.	

	

”	Nyt	on	hyvä	olla	rauhassa,	kun	ei	tarvitse	mennä	tiettynä	aikana	mihinkään”	

”	En	jaksa	semmoista	hälinää,	mitä	niissä	ryhmissä	on”	

”	Olen	erakkotyyppiä,	viihdyn	hyvin	yksinäni”	

	

Kaikki	omaishoitajat	kävivät	vertaistukiryhmissä,	yksi	kahdessakin.	Osalle	omaishoitajista	asioi-

den	jakaminen	muiden	samanlaisessa	tilanteessa	olevien	kanssa	tuntui	tärkeältä.	Yksi	(70	v)		

omaishoitajista	piti	vertaistukea	erityisen	tärkeänä.	Haastatellut	kertoivat	myös	aikaisemmin	

olleensa	monessa	mukana	ja	osallistuneensa	yhdistys-	ja	ryhmätoimintaan	ja	nyt	nauttivan	

siitä,	kun	ei	tarvitse	mennä	tietyllä	ajalla	mihinkään.	Omaishoitajat	kertoivat	myös	antaneensa	

itselleen	luvan	olla	menemättä,	jos	siltä	tuntui.	
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Eräs	haastatelluista	kertoo	antaneensa	itselleen	luvan	olla	lähtemättä	eläkeläisyhdistyksen	toi-

mintaan	mukaan,	kun	ei	kokenut	sitä	itselleen	mieluisaksi,	hän	kertoo	tilaisuuksien	meluisuu-

den	rasittavan	häntä	ja	siksi	jättäytyvän	nyt	ryhmästä	pois.	

	

”	Olen	antanu	itselleni	luvan	olla	osallistumatta,	jos	ei	huvita.”	

	

Harrastuspiireihin	tai	ryhmämuotoiseen	toimintaan	pääsemiseen	intervallihoidolla	ei	ollut	juu-

rikaan	vaikutusta,	haastateltavat	eivät	kokeneet	aktiivista	ryhmätoimintaa	omalle	hyvinvoinnil-

leen	merkityksellisenä.		

	

Osa	omaishoitajista	koki	miehen	sairaudesta	ja	omista	huolista	puhumisen	helpottavan	hen-

kistä	kuormittumista,	mutta	kaikki	eivät	ajatellet	asiasta	samoin.	Omista	asioista	puhumista	ja	

omaishoidossa	vastaan	tulevista	hankaluuksista	ei	välttämättä	haluttukkaan	puhua.		

	

	”Asioista	kertomalla	ei	saavuta	yleensä	mitään	hyvää,	vaan	joutuu	vaan	kertoessaan	elämään	

huonot	kokemukset	uudelleen.”	

	

Sairaudesta	johtuvaa	käyttäytymistä	saatettiin	myös	väärinymmärtää	ja	siksi	asioista	ei	väli-

tetty	puhua.	

	

Kaikki	haastattelut	omaishoitajat	viihtyivät	kotona,	eivätkä	kaivanneet	matkustelua,	pienet	päi-

vänmittaiset	retket	sen	sijaan	olivat	mieluisia.	Yksi	haastatelluista		piti	tärkeänä	mahdollisuutta	

irrottautua	arkiympyröistä		ja	käydä	välillä	kaupungilla	ostoksilla,	syömässä	ja	tapaamassa	ystä-

viään.	

	

”	Juu	kyllä	ystävän	kanssa	käydään	kaupungilla	heiluttelemassa	hengareita”	

”	Sain	miehenkin	suostuteltua	retkelle	mukaan	ja	kyllä	sekin	sitten	tykkäsi”		

	

Kaikilla	omaishoitajilla	oli	sosiaalinen	verkosto,	osa	omaishoitajista	oli	tiiviissä	kanssakäymi-

sessä	sukulaisten	kanssa,	erityisesti	lasten.	Joillakin	oli	jokin	muu	läheinen	ystävä,	jonka	apua	

emotionaalisen	tuen	antajan,	pidettiin	erityisen	tärkeänä.	Sosiaalista	tukea	saatiin	myös	enti-

siltä	vävyiltä	ja	naapureilta,	jotka	auttoivat	pienissä	askareissa.	Äkiiliseen	avuntarpeeseen	in-

tervallihoito	ei	pystynyt	vastaamaan,	silloin	turvauduttiin	läheisten	apuun.	
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9 Pohdinta	

9.1 Tulosten	tarkastelu	

Ikääntyneet	omaishoitajat	ja	Alzheimerin	tautia	sairastavan	omaishoitajat	kamppailevat	sa-

mankaltaisten	ongelmien	kanssa,	kaikki	kokivat	työnsä	henkisesti	raskaaksi	ja	kaipasivat	omaa,	

rauhallista	aikaa,	millloin	oma	tekeminen	tai	oleminen	ei	keskeytyisi.	Kuten	Linjan	(2013)	ja	Sa-

lin	(2008)	tutkimustuloksissa	myös	tässä	opinnäytetyössä	omaishoitajat	kokivat	hyötyvänsä	ly-

hytaikaisjaksoista.	Kaikki	omaishoitajat	pitivät	intervallihoidon	suomaa	lepoaikaa	tärkeänä	kes-

keytyksenä	omalla	hoitotyölle	ja	kokivat	sen	parantavan	omaa	henkistä	hyvinvointiaan.	Oman	

ajan	merkitys	erityisesti	henkisen	hyvinvoinnin	vahvistajana,	tuli	haastatteluissa	hyvin	esille.	

	

Tässä	opinnäytetyössä	haastatellut	omaishoitajat	pitivät	intervallihoidon	vaikutuksesta	omaan		

sosiaaliseen	hyvinvointiin	vähäisempänä	kuin	henkiseen	hyvinvointiin.	Intervallihoidon	tuoma	

vapaaaika	antoi	kuitenkin	mahdollisuuden	tavata	helpommin	ystäviä	ja	ylläpitää	näin	sosiaali-

sia	suhteita,	jos	sitä	halusi.	Kirsi	Gustafssonin	(2016)	tutkimuksen	mukaan	omaishoitajan	oman	

ajan	puute	näytti	kapeutti	sosiaalisten	suhteiden	ylläpitoa.	Tässä	opinnäytetyössä	tulokset	oli-

vat	samansuuntaisia,	kaikki	omaishoitajat	kokivat	helpompana	pitää	yhteyttä	ystäviin	ja	suku-

laisiin	intervallijakson	aikana.	

	

Haastatteluun	osallistuneet	omaishoitajat	viihtyivät	hyvin	kodeissaan,	eivätkä	tunteneet	jää-

vänsä	kotiinsa	vangeiksi,	vaikka	omaishoitajan	sosiaalinen	verkosto	olikin	kaventunut.	Omais-

hoitajan	oma	ikä	saattoi	vaikuttaa	siihen,	miten	omaishoitajuus	koettiin.	Omaa	elämää	oli	jo	

pitkälti	eletty	ja	tälläinen	vaihe,	mikä	kavensi	elämänpiiriä,	hyväksyttiin	helpommin.	Omaishoi-

tajuus	tuntui	antavan	omaishoitajille	perustellun	syyn	myös	olla	osallistumatta.	Koska	osalli-

suus	nähdään	yhteiskunnassamme	tärkeänä,	osallistumattomuuteen	haluttiin	löytää	perus-

teita	ja	omaishoitajuus	oli	joillekin	omaishoitajalle	tälläinen.	

	

Opinnäytetyön	tulosten	mukaan	intervallihoidolla	on	vain	vähän	vaikutusta	omaishoitajan	fyy-

siseen	hyvinvointiin.	Tässä	omaishoitajien	joukossa,	jossa	hoidettavalla	oli	muistisairaus,	koros-

tui	henkisen	hyvinvoinnin	merkitys.	Tähän	intervallihoito	toi	kaivattua	helpotusta.	Yksi	omais-

hoitajista	piti	työtään	myös	fyysisesti	raskaana,	muistisairaus	oli	pitkälle	edennyt	ja	liikkumi-

sessa	avustaminen	oli	päivittäistä.	Tässä	tapauksessa	intervallihoito	toi	helpotusta	omais-	hoi-

totyön	fyysiseen	rasittavuuteen,	intervallihoidon	lyhytkestoisuuden	vuoksi	merkittävää	apua	

fyysiseen	kuormittavuuteen	ei	ollut.		Osa	omaishoitajista	kertoi	lopettavansa	omaishoitajana	
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olemisen,	kun	se	muuttuu	fyysisesti	raskaaksi.	Intervallihoidolla	ei	koettu	olevan	juurikaan	

merkitystä	oman	kunnon	ylläpitoon.			

	

	Omaishoitajan	oma	persoonallisuus	ja	voimavarat	vaikuttivat	siihen,	miten	omaishoitajuus	

koetaan,	mitkä	asiat	koetaan	tärkeiksi	ja	mitä	vapaajaksolla	haluttiin	tehdä.	

Yhdellä	omaishoitajista	oli	monenlaista	harrastustoimintaa	kotona,	lukemista,	maalaamista,	

puutarhanhoitoa	ym.,	näitä	monipuolisia	harrastuksia,	missä	pääsi	toteuttamaan	itseään	ja	ir-

tautumaan	omaishoitotyöstä,	voitaisiin	pitää	hänen	selviytymiskeinoina.	Eräs	omaishoitajista	

oli	selkeästi	sosiaalisempi	ja	saattoi	kärsiä	ajoittain	sosiaalisen	verkoston	kaventumisesta,	sa-

mainen	omaishoitaja	oli	myös	10	vuotta	muita	haastateltuja	nuorempi.	Näin	pienestä	ostok-

sesta	emme	kuitenkaan	voi	päätellä,	että	nuoremmat	omaishoitajat	kaipaisivat	enemmän	sosi-

aalisia	kontakteja,	tämä	vaatisi	lisätutkimusta	aiheesta.	

	

9.2 Opinnäytetyön	eettisyys	ja	luotettavuus	

Opinnäytetyön	kohdistuessa	ihmisiin	ja	heidän	kokemuksiinsa,	on	tutkimuseettiset	kysymykset	

tärkeitä.	Opinnäytetyöhön	osallistumisesta	ei	saa	aiheutua	haittaa	tutkimuksen	kohteena	

oleville	ihmisille.	Tutkittavia	ihmisiä	tulee	kohdella	hyvin	ja	huomioida	heidän	mahdollinen	

haavoittuvuutensa	ollessaan	tutkimuksen	kohteina.	(Hirsjärvi	ym.	2015,		25.)	

Tutkimukseen	osallistuville	pitää	kertoa,	mitä	tutkitaan	ja	mikä	on	tutkimuksen	tarkoitus.	

Haastattelijan	tulee	esitellä	itsensä	ja	kertoa	selkeästi,	mihin	haastattelut	liittyvät.	

Tutkimukseen	osallistumisen	tulee	olla	vapaaehtoista.	(Vehviläinen	&	Julkunen	1997,		27.)	

Tutkittavien	anonymiteetistä	huolehditaan	eikä	haastatteluihin	osallistuneiden	nimiä,	eikä	

asioita,	joista	heidät	helposti	tunnistettaisiin,	anneta	julki.	Haastateltavilta	kysytään	lupaa	

haastattelujen	nauhoitukseen.	Haastattelut	tulevat	opinnäytetyön	tekijän	omaan	käyttöön	ja	

ne	hävitetään	pian	aineiston	litteroinnin	jälkeen,	tämä	kerrotaan	myös	haastateltaville.	

	

Opinnäytetyön	haastattelut	tehtiin	omaishoitajien	kotona,	missä	haastattelija	oli	ikään	kuin	

vieraana.	Ennen	haastattelujen	aloitusta	suunnitelmana	oli	tehdä	haastattelut	

intervallihoitopaikan	askarteluhuoneessa,	myöhemmin	todettiin	omaishoitajan	oman	kodin	

olevan	parempi	paikka	haastattelujen	toteutukseen.	Haastattellujen	tekeminen	kotona	oli	

vaivattomampaa	omaishoitajille,	kun	omaishoitajan	ei	tarvinnut	saada	hoitajaa	kotiin	

haastattelun	ajaksi	eikä	kulkea	haastattelupaikkaan.	
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9.3 Johtopääköset	ja	jatkotutkimusaiheet	

Intervallihoidon	mahdollistamilla	vapaapäivillä	oli	omaishoitajille	tärkeä	merkitys,	kaikki	omais-

hoitajat	olivat	yhtä	mieltä	siitä,	etteivät	enää	jaksaisi	hoitaa	puolisojaan	ilman	intervallihoidon	

tuomaa	lomajaksoa.	Kaikki	omaishoitajat		kokivat	intervallihoidon	välttämättömäksi,	omaishoi-

tajan	hyvinointia	merkittävästi	lisääväksi	palveluksi.	

	

Omaishoitajat	pitivät	intervallihoidon	jaksoa	tärkeänä	erityisesti	henkiselle	hyvinvoinnille,	osa	

omaishoitajista	myös	sosiaaliselle	hyvinvoinnille.	Monet	omaishoitajan	hyvinvointia	lisäävät	

asiat,	toivat	helpotusta	sekä	psyykkiseen	että	sosiaaliseen	hyvinvointiin.		Osallistuminen	esim.	

ryhmätoimintaan	saattoi	tuoda	osallistujalleen	henkistä	hyvinvointia,	mikäli	ryhmästä	saatiin	

henkistä	tukea	tai	kyettiin	irtautumaan	hoitotyöstä.	Psyykkinen	väsyminen	saattoi	taas	johtaa	

haluttomuuttuun	osallistua	ryhmätoimintaan.		

	

Ajatuksenani	oli	aluksi		saada	myös	miesomaishoitajia	mukaan	opinnäytettyön	haastatteluihin,		

päästessäni	opinnäytetyössäni	haastatteluvaiheeseen,	miespuolisia	omaishoitajia	ei	enää	ollut	

kyseisen	palvelutalon	intervallihoidon	käyttäjinä.	Tilanteiden	nopea	muuttuminen	onkin	tyypil-

listä		intervallihoidossa	käyvien	ikääntyvien	omaishoitajien	joukossa,	koska	intervallihoitoa	käy-

tetään	usein	vasta	omaishoidon	raskaassa	vaiheessa.	

	

Tämän	opinnäytetyön	tulosten	mukaan	jokainen	omaishoitaja	koki	kolmen	päivän	vapaan	lyhy-

eksi	ja	ajattelikin	hyötyvänsä	enemmän	esim.	5-7	päivän	intervallijaksosta.	Pidempi	omaishoi-

don	vapaa	saattaisi	auttaa	omaishoitajaa	jaksamaan	työssään	paremmin	ja	lykätä	hoidettavan	

laitoshoitoon	siirtymistä.	Mahdollinen	jatkotutkimuksen	aihe	voisi	olla	tutkia,	minkä	pituinen	

intervallijakso	nähtäisiin	optimaalisena	omaishoitajan	hyvinvoinnille.	
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Liite 1: Haastattelurunko.  

 

 

 

taustatiedot 
 

-   hoidettavan sairaus 

- montako vuotta omaishoitajana, minkä ikäinen olet 
- kuinka monta kertaa tai vuotta olette käyttäneet omaishoitajan vapaat tai in-

tervallijaksoa ? 
 

 

 

Intervallihoidon vaikutuksia psyykkiseen jaksamiseen 

 

- lepo- nukkuminen, hoitorutiineista vapautuminen 
- virkistäytyminen -oman ajan käyttäminen ? 

- itsestä huolehtiminen, hemmottelu (kampaaja, jalkahoitaja, 
lääkäri) 

- mielekäs tekeminen - harrastukset, kulttuuri - elämykset 
(teatteri, musiikki, elokuvat) 

- liikunta- kunnon ylläpitäminen, pihatyöt 
- luonto- ulkoileminen 
- hiljaisuus, omassa rauhassa oleminen, lukeminen 
- retket, matkustus 
- siivoaminen- kodin viihtyvyyden lisääminen —> vaikutus 

mielialaan 
- tekemällä rentoutuminen vai olemalla rentoutuminen 

 

sosiaalinen kanssakäyminen 

 

     - ystävien tapaaminen 

   - sukulaiset 

   - vertaistuki 

   - asioista puhuminen/ jakaminen/ luotto-

henkilö 
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   - asioiminen- kaupassa käynti ym 

   - harrastuspiirit, tanssiminen 

   - yksinäisyyden lievittyminen 

   - yhteiskunnallinen osallistuminen/yhdistys-

toiminta 

 
 

 

Tulevaisuuden suunnittelu 

 

   - tieto seuraavasta suunnitellusta vapaa-

ajasta 

    (onko tiedossa ja helpottaako 

tieto tai sen puuttuminen) 

   - hoitamisen vapaaehtoisuuden tiedostami-

nen 
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ALKUPERÄISILMAISU Pelkistetty ilmaisu ALAKÄSITE YLÄKÄSITE 

” Se jatkuva samojen asioiden ky-

seleminen rasittaa” 

Jatkuva asioiden kysele-

minen rasittaa. 

henkinen 

kuormittumi-

nen 

Psyykkinen 

hyvinvointi 

” Se on niin kun hermolepoa, saa 

olla huoletonna” 

Se on hermolepoa. Työn keskey-

tyminen 

Psyykkinen 

hyvinvointi 

” En jaksaisi ilman intervalli- 

jaksoa”   

En jaksaisi ilman inter-

vallijakoa. 

Vapaa-ajan 

tarve 

Psyykkinen 

hyvinvointi 

” Ei sitä enää huvita mikään” Sitä ei enää huvita mi-

kään. 

Hoidettavan 

mielialan vai-

kutukset 

Psyykkinen 

hyvinvointi 

” Nautin siitä, kun saan 

rauhassa tehdä asioita” 

Nautin rauhassa tekemi-

sestä. 

Vapaus Psyykkinen 

hyvinvointi 

” Aina tässä on joku projekti 

odottamassa” 

Aina on jokin projekti 

odottamassa. 

Itsensä toteut-

taminen 

Psyykkinen 

hyvinvointi 

” Kun ei se enää halua osallistua 

mihinkään ”  

Se ei halua enää osallis-

tua mihinkään. 

osallistuminen Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” En kaipaa enää mitään 

ryhmätoimintaa, tuli aikoinaan 

niin paljon oltua kaikessa mukana” 

En kaipaa enää ryhmä-

toimintaa. 

Yhteisöllinen 

osallistuminen 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” Minulla on yksi hyvä ystävä, joka 

on tukenut vaikeina aikoina” 

Yksi hyvä ystävä on ol-

lut tukena. 

Emotionaali-

nen tuki 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” Kun mies on jaksolla, niin silloin 

voi käydä vaikka ystävän kanssa 

heiluttelemassa hengareita” 

Voin käydä ystävän 

kanssa vaateostoksilla. 

Sosiaalinen 

kanssakäymi-

nen 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” Olen aina tykännyt olla yksikseni 

olen erakkoluonne” 

Viihdyn hyvin yksinäni. Yksinäisyyden 

kokeminen 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” Kyllä pystyn paremmin Pystyn paremmin tapaa-

maan ystäviäni. 

Sosiaaliset 

suhteet 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 
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tapaamaan ystäviä” 

” Ei oikein viitti tänne kutsua 

ketään, ku ei se puhu mitään” 

En viitsi kutsua tänne 

ketään. 

Elinpiirin ka-

ventuminen 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” En oikein pääsekkään minnek- 

kään, kun minulla ei ole ajokort-

tia, miehellä oli” 

En pääse mihinkään kun 

ei ole ajokorttia. 

Elinpiirin ka-

ventuminen 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” Kaupassa pystyn tässä lähellä 

käymään, muuten olen kyllä tässä 

hoitamisessa kiinni” 

Pystyn käymään lähi-

kaupassa. 

Elinpiirin ka-

ventuminen 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” Omista asioista kertomalla 

ei yleensä saavuta mitään 

hyvää, joutuu vaan elämään  

asiat uudelleen” 

Kertomalla omista asi-

oista ei saavuta mitään 

hyvää. 

Omien asioi-

den jakami-

nen 

Sosiaali-

nen/henki-

nen hyvin-

vointi 

” Sain kyllä sen viime kesänä 

houkuteltua yhdelle retkelle, kyllä 

se sit tykkäs” 

  

Sain houkuteltua sen 

retkelle. 

osallistuminen Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” Voin harrastaa kotonakin, 

aina on joku kirja tai ristikko” 

Voin lukea ja ratkoa ris-

tikoita kotona. 

harrastukset Sosiaali-

nen/psyykki-

nen hyvin-

vointi 

” Miehen kanssa yhdessä 

tehtiin pitkiä pyöräretkiä” 

Miehen kanssa tehtiin 

pitkiä pyörälenkkejä. 

liikuntaharras-

tus 

Fyysinen hy-

vinvointi 

”Kun on hommaa niin aivotkin 

toimivat paremmin ” 

Aivot toimivat parem-

min kun on hommaa. 

Tekemisen 

merkitys 

Psyykki-

nen/fyysinen 

hyvinvointi 
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”Jos ei tässä mitään tekis niin 

olis kohta samanlainen hoidet- 

tava” 

Jos ei tee mitään, niin 

on kohta hoidettava it-

sekin. 

Toiminnan 

hyödyllisyys 

Fyysi-

nen/psyykki-

nen hyvin-

vointi 

” Sillon ei siivota eikä hoideta 

huushollia”  

Ei siivota. Itsestä huo-

lehtiminen 

Fyysinen hy-

vinvointi 

”Olen antanut itselleni luvan 

olla menemättä, jos ei huvita” 

Olen antanut luvan it-

selleni olla menemättä. 

Osallistuminen Sosiaalinen 

hyvinvointi 

” Tykkäisin kyllä käydä uimassa, 

muttei se aikaisen ajankohdan ta-

kia 

onnistu” 

Tykkäisin käydä ui-

massa, nyt se ei on-

nistu. 

Liikuntahar-

rastus 

Fyysinen hy-

vinvointi 

” Ennen kävin kävelemässä, mut 

nyt 

se on jäänyt” 

Ennen kävin kävele-

mässä. 

 liikunta Fyysinen hy-

vinvointi 

” Tykkään kävellä metsässä” Tykkään kävellä met-

sässä. 

Liikunta 

luonto 

Fyysi-

nen/Psyykki-

nen hyvin-

vointi 

” Leivon vaaleat leivät ja pullat 

vielä 

itse” 

Leivon vielä vaalean lei-

vän ja pullat. 

Fyysinen 

kunto 

Fyysinen hy-

vinvointi 

” Sitten kun miehestä tulee 

pyörätuolipotilas niin en enää 

hoida” 

Kun miehestä tulee pyö-

rätuolipotilas, en enää 

hoida. 

Ikääntymi-

nen/omat sai-

raudet 

Fyysinen hy-

vinvointi 

” Ei tässä enää nuoria olla” Ei olla enää nuoria. ikääntyminen Fyysinen hy-

vinvointi 
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