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1 JOHDANTO 

Kuluvan vuosikymmenen teema on yhteiskunnassamme ollut sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen uudistaminen. Tässä uudistamistyössä järjestöjen vahvuus on 

siinä, että ne tavoittavat ihmisiä, jotka eivät vielä ole välttämättä julkisen palve-

lujärjestelmän piirissä. (Peltosalmi ym. 2018, 8; Särkelä 2013, 15). Valtakun-

nallisesti sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat ennaltaehkäi-

sevän ja toimintakykyä edistävän toiminnan vahvistaminen sekä kotona asu-

minen mahdollisimman pitkään ja laitoshoidon vähentäminen. (Kansallinen 

omaishoidon kehittämisohjelma 2014, 36.) Väestön vanhetessa toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja kohentaminen tulee entistä tärkeämmäksi. Laki ikääntyneen 

väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista 

(2012/980) pyrkii parantamaan iäkkäiden asemaa monin tavoin.  STM:n laa-

tusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantami-

seksi 2017–2019 on mm. suositettu, että kunnissa tuetaan ikääntyneen väes-

tön terveyttä ja toimintakykyä toimenpiteillä, joilla vahvistetaan esimerkiksi eri 

toimijoiden yhteistä tekemistä. Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt ha-

kevat omaa rooliaan ja yhteistyömuotoja. (STM 2017, 16.) 

 

Omaishoidon osuus ja merkitys kasvaa, kun laitoshoitoa vähennetään. 

Omaishoitajat nähdään yhä enemmän voimavarana ja sen vuoksi on tärkeää 

nostaa tarkasteluun myös heidän hyvinvointinsa tukeminen. (Mäkelä & Purho-

nen 2011, 21.) Omaishoitajaliitto on perustettu vuonna 1991, ja sen jäseninä 

ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset. Liitto on omaishoitajia ja 

heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja omaishoidosta kiinnostuneita varten. 

Omaishoitajaliiton toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja läheisten aseman 

parantaminen ja tukeminen sekä toimintojen kehittäminen ja toteutus. Paikal-

lisyhdistysten jäseniä voivat olla kaikki omaishoidosta kiinnostuneet, myös ne, 

joiden omaishoitotilanne on päättynyt. (Omaishoitajaliitto 2019c.) 

 

Omaishoidon harjoittelujaksolla kiinnostuin omaishoitoon liittyvistä asioista. 

Halusin syventää tietouttani ja erityisesti nousi esille omaishoitajien hyvinvointi 

tehtävien myötä. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja heidän hyvinvoinnis-

taan ja jaksamisestaan tulee huolehtia. Työskentelin syyskuu–joulukuu 2018 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:llä omaistoiminnanohjaajana ja 

kehitin samalla ikääntyneiden entisten omaishoitajien toimintakyvyn ja hyvin-
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voinnin tukemiseksi voimavaralähtöistä ryhmätoimintaa järjestötyöhön. Opin-

näytetyö on toiminnallinen sisältäen ryhmän toiminnan suunnittelun ja ohjauk-

sen toteutuksen.  

 

Opinnäytetyö käsittelee omaishoitajuudesta luopumista sekä toimintakyvyn ja 

hyvinvoinnin tukemista voimavaralähtöisesti ryhmämallin avulla. Teoreettisen 

viitekehyksen muodostin Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n työn-

tekijöiden tuomien näkökulmien, ammattikirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta 

pohjautuen opinnäytetyön tavoitteisiin. Lisäksi kuvataan voimavaralähtöinen 

ryhmämalli. Opinnäytetyö jakaantuu rakenteellisesti kahteen osaan, alkuosas-

sa avataan keskeisimpiä käsitteitä sekä teoriaa ja loppuosassa kerrotaan toi-

minnallisen osuuden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 

  

Keskeisiksi käsitteiksi nousivat omaishoitajuus ja siitä luopuminen, voimava-

rat, toimintakyky, ryhmänohjaus ja vertaistuki.  

 

2 OMAISHOITO JA OMAISHOITAJUUS 

Omaishoitoa on ollut aina, vaikka omaishoitaja-käsite onkin vakiintunut vasta 

1990-luvulla ja omaishoitoa on tehty näkyvämmäksi vasta viime vuosikymme-

ninä. Omaishoidon tarve kasvaa entisestään ja omaishoidon kehittäminen ja 

tukeminen onkin tunnistettu Suomessa. (Purhonen ym. 2011, 12.) Omais-ja 

perhehoidon tukea on uudistettu viime vuosina ja tavoitteena on ollut tukea 

omaishoitajien jaksamista ja lisätä omaishoidon houkuttelevuutta (STM 2018). 

 

Omaishoito koskettaa monia ihmisiä elämänsä jossakin vaiheessa, ja omais-

hoito tulisi mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa. Omaishoitotilanteisiin 

liittyy usein merkittävä elämänmuutos. Omaishoitaja avustaa monesti fyysi-

sesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja myös taloudellisesti. Omaishoitotilanteet 

ovat yksilöllisiä ja tukipalveluja pitää suunnitella kokonaistilanne huomioiden. 

(Omaishoitajaliitto 2019b.) 

 

2.1 Käsitteet 

Omaishoitajaliitto määrittelee omaishoidon elämäntilanteeksi, jossa sairaus ja 

vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan perheen elämään. Sekä 

hoidettava että hoitaja tarvitsevat tukea omaishoitotilanteessa. (Omaishoitaja-
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liitto 2018.) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) määrittelee omaishoidolla 

tarkoitettavan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpi-

don järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön 

avulla. (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937.) 

 

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajan henkilöksi, joka pi-

tää huolta perheenjäsenestään tai läheisestään, joka sairaudesta, vammasta 

tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjesta omatoimi-

sesti. Omaishoitaja tarvitsee sekä käytännöllistä että henkistä tukea. (Omais-

hoidon verkosto 2019.) Lain mukaan omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan 

omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoito-

sopimuksen (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937). 

 

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vas-

taavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä. 

Omaishoidontuki koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista 

sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa 

tukevista palveluista. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle val-

mennusta ja koulutusta omaishoitotehtävää varten sekä hyvinvointi–ja terve-

ystarkastuksia.  (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937.)  

 

Etäomaishoitaja huolehtii kauempana asuvasta omaisestaan. Kyse on sito-

vasta päivittäisestä hoivasta, ja hoiva tapahtuu esimerkiksi puhelimen tai etä-

teknologian avulla. Omainen voi matkustaa viikonloppuna auttaakseen läheis-

tään selviytymään seuraavan viikon haasteista. (Etelä-Savon maakunnallinen 

omaishoidon sääntökirja 2019, 3.) 

 

2.2 Omaishoitajuuden arkea 

Omaisestaan tai läheisestään huolta pitäviä suomalaisia on arvioitu olevan yli 

miljoona henkilöä. Suomessa arvioidaan olevan n. 350 000 omaishoitotilan-

netta, joista n. 60 000 on vaativia ja sitovia. (Omaishoitajaliitto 2018.) Vuonna 

2015 Suomessa oli omaishoidon tuen sopimuksen tehneitä omaishoitajia n. 

44 000 ja heistä yli 65-vuotiaita oli n. 57 % eli yli puolet.  (Kuntaliitto 2018.)  
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Omaishoitotilanteet ovat moninaisia, ja omaishoito mielletään usein ikäihmis-

ten hoitamiseksi, mutta hoidettavat voivat olla myös lapsia tai työikäisiä. 

Omaishoitajat voivat olla muun muassa puolisoaan, vanhempiaan tai lapsiaan 

hoitavia ja monetkaan eivät miellä olevansa omaishoitajia. Hoitaminen on voi-

nut alkaa hitaasti avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti, esi-

merkiksi sairauskohtauksen jälkeen. Puolison ollessa hoidettava, hoiva on 

voinut alkaa vuosia ennen hoitavan osapuolen määrittelemistä viralliseksi 

omaishoitajaksi, hoitava henkilö ei välttämättä identifioidu omaishoitajaksi 

vaan elää arkea. Omaishoitotilanteen olemassaolo ei ole riippuvainen viralli-

sesta omaishoidontuesta. Tilanteiden sitovuus ja vaativuus monesti edellyttäi-

sivät tukea, vaikka ollaan tuen piirin ulkopuolella.  Omaishoitotilanteet vaihte-

levat sisällöltään, kestoltaan ja rasittavuudeltaan. Omaishoidontukea haetaan 

useinkin vasta raskaimmassa hoitovaiheessa, jolloin omaishoitaja on jo vaa-

rassa uupua. (Pietilä 2005, 83; Purhonen ym. 2011, 12–14.)  

 

Monet asiat voivat määritellä omaishoitajaksi ryhtymistä, hoidettava on lähei-

nen ja ihmissuhdetta on kannatellut toimiva vuorovaikutus ja rakkaus. Omais-

hoitajan antama hoito mahdollistaa hoidettavan mahdollisuuden elää kotona 

mahdollisimman pitkään. Omaishoitajat kokevatkin, että kotona läheisen elä-

mänlaatu on parempi kuin muualla hoidettaessa. Omaishoitajat ovat ensisijai-

sesti vanhempia, puolisoita ja lapsia, omaishoitotilanteessa tunnesuhde on 

merkittävä. (Purhonen 2011, 18–20.) Läheisen sairastuminen tuo perhe-

elämään uuden ulottuvuuden eli hoitamisen. Omaishoitaja voi joutua oppi-

maan uusia asioita hyvinkin lyhyessä ajassa. Liiallisiksi koetut vaatimukset, 

odotukset ja vastuu sekä huoli omaisesta voivat uuvuttaa omaishoitajan. Ar-

jesta selviytyminen voi viedä voimavarat. Omaishoitajan arki on usein fyysi-

sesti ja henkisesti raskasta, mutta siinä on läsnä kuitenkin välittäminen ja läm-

pö. Kuormittavassa elämäntilanteessa omaishoitaja tarvitseekin tukea ja ohja-

usta. On tärkeää, että omaishoitoperhe saa itse päättää, milloin ja millaista 

apua haluaa. Ammattilainen tuo vaihtoehtoja ja toimii yhdessä perheen kans-

sa neuvotellen sopivien tukimuotojen ja toimintamallien löytämiseksi. (Kaivo-

lainen 2013, 29–33.)  

 

Omaishoitaja voi kokea monenlaisia tunteita läheisen sairastumiseen tai 

vammautumiseen, hoivaamiseen ja hoivaan sitoutumiseen liittyen. Arjessa voi 

olla iloa ja naurua sekä onnen hetkiä, mutta myös alakuloa, syyllisyyttä ja kat-
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keruutta. Tunteiden vuoristorata on monille omaishoitajille tuttua. (Kaivolainen 

2011c, 107.) Tunteiden ilmaiseminen ei välttämättä ole helppoa, etenkään 

kielteisiksi koetuista tunteista, esimerkiksi pelkoa ja surua ei välttämättä näyte-

tä. Omaishoitajan tunteiden ilmaisua voi vaikeuttaa halu olla loukkaamatta 

läheistä hoidettavaa, pelko yhteistyön vaikeutumisesta viranomaisten kanssa 

tai halu olla rasittamatta läheisiä. Ihmissuhteiden vähenemisen myötä voi olla, 

ettei omaishoitajalla ole ketään kelle kertoa tunteistaan. (Kaivolainen 2011d, 

122.) 

 

Omaishoitajan itsestä huolehtiminen voi jäädä vähälle, omat tarpeet hukkuvat 

arjen pyöritykseen. Hoidettavan ja hoitajan rajat hämärtyvät ja on vain omais-

hoitotilanne. Omaishoitajan hyvinvoinnista huolehtiminen on aina myös hoidet-

tavan etu. (Järnstedt ym. 2009, 133.) 

 

Valtakunnallisessa I&O-kärkihankkeessa (2016–2018) kehitettiin ikäihmisten 

kotihoitoa sekä vahvistettiin kaikenikäisten omaishoitoa. Tällä pyrittiin turvaa-

maan yhdenvertaiset ja paremmin koordinoidut palvelut. (STM s.a.) Etelä-

Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja 

perhehoitoon eli OSSI-hanke oli jaettu neljään kokonaisuuteen, joista yksi oli 

verkostoyhteistyön kehittäminen (STMb s.a). Mikkelin seudun Omaishoitajat ja 

Läheiset ry tarjosi tässä esimerkiksi vertaistuki–ja vapaaehtoistoimintaa. 

 

2.3 Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksillä on monenlaista toimintaa omaishoitajil-

le ja omaishoidosta kiinnostuneille. Yhdistykset tekevät yhteistyötä kuntien, 

seurakuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. (Omaishoi-

tajaliitto 2019a.) Omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksissä annetaan neuvontaa 

ja tietoa sekä siellä voi tavata samassa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä. Yh-

distykset järjestävät omaishoitajille mm. vertaisryhmiä, tapahtumia, retkiä. Sen 

lisäksi yhdistykset ajavat omaishoitajien asioita paikallistasolla sekä tarjoavat 

väylän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. (Omaishoitajaliitto 2019.) 

 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on Omaishoitajaliiton paikal-

lisyhdistys ja toimii erilaisissa elämäntilanteissa omaistaan tai läheistään hoi-

tavien henkilöiden tuki- ja etujärjestönä. Yhdistys toimii Mikkelin, Juvan, Hir-
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vensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan alueella. 

(Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. 2018.) Mikkelin seudun Omais-

hoitajat ja Läheiset ry toimisto sijaitsee monitoimijakeskus Omatorilla Mikkelin 

keskustassa. Omatorilla on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoi-

ta. Toiminta on suunnattu erityisesti iäkkäille, vammaisille ja omaishoitoper-

heille. (Omatori.) 

 

OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajat ja Läheiset-liitto ry:n ja paikallisyhdistys-

ten yhteinen omaishoitajien voimavaroja tukevia toimintamuotoja toteuttava ja 

kehittävä toimintamuoto. Siinä myös juurrutetaan uutta toimintaa. OmaisOiva-

toiminta tukee omaishoitajuutta tarjoamalla tietoa, valmennuksia, vertaistuki-

ryhmiä, avoimia kahviloita sekä infokioskeja. Henkilökohtaista ohjausta on 

myös saatavilla. (Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry s.a.) Opinnäy-

tetyönä kehitettävä malli juurrutettiin myös OmaisOiva-toiminnaksi kevään 

2019 aikana ja seuraava ryhmä on tarkoitus järjestää syksyllä. 

 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:llä on käynnissä useita vertais-

ryhmiä. Yksi niistä on Katse huomiseen - ryhmä, se on tarkoitettu henkilöille, 

joiden omaishoitosuhde on päättynyt. Se on vertaisryhmä, joka tarjoaa mah-

dollisuuden keskustella surusta ja luopumisesta, käydä läpi kokemuksia ja 

tunteita. (Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. 2018a.) Opinnäytetyö-

nä luotavan mallin toiminta on sekä keskustelevaa että toiminnallista.  

 

3 OMAISHOITAJUUDESTA LUOPUMINEN 

Elämänmuutokset voivat olla biologisia kuten läheisten ihmisten sairaudet tai 

sosiaalisia kuten läheisten ihmissuhteiden menetykset tai fysikaalisia kuten 

asuinpaikan muutto. Oli alkuperä mikä tahansa, niillä on psykologisia vaiku-

tuksia. Elämänmuutoksia on tutkittu stressitekijöinä. Ne vaativat tilanteen kä-

sittelyä erilaisin keinoin ja voimavaroin, joita yksilöllä on, sekä sopeutumista 

muuttuneeseen tilanteeseen jollakin tavoin. (Colliander & Ruoppila 2018, 83.) 

 

Omaishoitosuhde on tiivis ja läheinen ihmissuhde, joka kestää usein vuosia. 

Sen päättyminen hoidettavan läheisen kuolemaan tai siirtymiseen pitkäaikais-

hoitoon onkin omaishoitajalle iso muutos. Kokemukseen omaishoitajuuden 

päättymisestä voi vaikuttaa moni asia. Onko tilanne tullut äkisti vai onko siihen 
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ollut aikaa valmistautua? Oliko päättymisen taustalla omaishoidettavan tilanne 

vai hoitajasta lähtöisin oleva tilanne? (Omaishoitajaliitto 2018.) Seuraavassa 

tuon esille omaishoitosuhteen päättymiseen sekä omaishoitajuudesta luopu-

miseen liittyviä näkökulmia.  

 

Hoidettavan siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoitoon on kuormittava prosessi 

omaishoitoperheissä. Omainen joutuu tukemaan läheistään ja jää usein itse 

ilman huomiota. Omaisia kohtaavat työntekijät tarvitsevat tietoa muutosvai-

heesta ja sen merkityksestä. (Omaisena edelleen.) Omaiset ovat kuvanneet, 

että läheisen siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoitoon on alentanut omaa elä-

mänmyönteisyyttä ja omaishoitajan roolin muutos voi olla raskas. Elämän-

myönteisyyden säilyttäminen läpi muutosprosessin on hyvä tavoite. Tässä 

vaiheessa ammattihenkilön antama pienikin tuki on tärkeää. (Kotiranta 2011b, 

175.) Laitoshoitopäätöksen tekeminen on usein ensimmäinen askel luopumi-

sessa, ei vain hoivasta vaan puolisosta itsestään. Hoidettavan kuoleman jäl-

keen hoitaminen jäsentää usein hoitajan elämää vielä pitkäänkin. Hoitamisen 

päättyminen voi olla sekä helpotus että aiheuttaa tarkoituksettomuuden tuntei-

ta. Leskeytyneiden omaishoitajien yksinäisyys voi olla muita syvempää, jos 

sosiaaliset suhteet ovat hävinneet hoitamisen aikana. (Pietilä 2005, 83.) 

 

Omaishoitosuhteen päättymiseen liittyvä suru voi tuoda esille myös muita tun-

teita, joita on koettu omaishoidon kuluessa. Omaishoitajan suru on monesti 

yksinäisyyttä, tarpeettomuutta ja elämän merkityksettömyyden kokemista, toi-

saalta jotkut voivat tuntea helpotusta. (Kaivolainen 2011a, 122.) Kuoleman 

kohtaaminen ja siihen liittyvä suru sekä luopuminen koskettavat omaishoito-

perheitä. Pikku hiljaa tapahtuviin elämänmuutoksiin sopeudutaan vähitellen, 

sen sijaan yllättävä muutos voi aiheuttaa kriisin. Se voi aiheuttaa turvattomuut-

ta ja tulevaisuutta joutuu pohtimaan uudesta näkökulmasta. Omaishoitoper-

heissä merkittäviä muutoskohtia voivat olla esimerkiksi juuri kodin ulkopuoli-

seen hoitoon siirtyminen tai kuolema. (Kotiranta 2011a, 172–173; Kotiranta 

2017, 5.) Omaisena edelleen ry on valtakunnallinen yhdistys, joka tukee 

omaisia ja läheisiä, joiden läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulko-

puoliseen hoitoon. (Omaisena edelleen s.a.) 

 

Autio (2014) on tuonut esille tutkimuksessaan tunteiden ilmenemisen hoivaa-

misessa sekä niiden liittymisen puolisoaan hoitavien henkilöiden hoivan jat-
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kamisen, vähentämisen ja lopettamisen ilmiöön sekä jaksamisen kysymyksiin. 

Autio totesi, että suru ja menetyksen tunteet ovat läsnä monesti omaishoitoti-

lanteissa. Menetyksen ja surun tunteet liittyivät mm. lyhytaikaishoidon aloitta-

miseen, laitoshoitoon siirtymiseen ja puolison kuolemaan. Laitoshoitoon siir-

tymiseen ja puolison kuolemaan liitettiin tunteet lopullisesta muutoksesta ja 

luopumisesta sekä yksin jäämisestä. (Autio 2014, 95;104.) 

 

Saarenheimo & Pietilä (2005) ovat tutkimuksessaan Kaksin kotona - iäkkäiden 

omaishoitoperheiden arjen ulottuvuuksia todenneet, että nekin, joiden puoliso 

oli joko laitoksessa tai kuollut, nostivat esiin kysymyksen yksin jäämisestä jo 

silloin, kun puoliso oli vielä kotona. Pohdintaa herätti se, millaisten tukien avul-

la mahdollistetaan omaishoitajien sosiaalisen verkoston säilyminen. Omaishoi-

tajat usein vetäytyivät sellaisista sosiaalisista tilanteista, mihin puoliso ei enää 

pystynyt osallistumaan täysipainoisesti. Myös laitokseen siirtyneen puolisolla 

saattoi mennä pitkään lähteä yksin kyläilemään. (Eskola & Saarenheimo 

2005, 66.) 

 

Tikkanen (2016) käsittelee väitöskirjassaan omaishoidon arkea, sidoksellisuut-

ta. Omaishoito näyttäytyy luopumisen prosessina, jonka aikana hoidettava ja 

hoitaja joutuvat luopumaan merkityksellisistä asioista, myös toisistaan.  

 

Iäkkäillä puolison menetykseen liittyvät sosiaalisten suhteiden hajoaminen, 

huononeva terveys ja fyysinen toimintakyky ja taloudellisen aseman heiken-

tyminen (Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 122). Erjannin (1999) väitöstutki-

muksen mukaan surun ytimenä voidaan pitää luopumista. Luopumisella tar-

koitetaan siinä yksilöllistä tapaa käydä läpi asioita, joita sureva kohtaa puoli-

son kuoleman jälkeen. Luopumiselle tyypillistä on tunteiden vaihtelevuus. 

Luopuminen on yhteydessä toimintakykyyn, sureva pyrkii kohti eheyttä toimi-

malla itseään tyydyttävästi luopumisen rajaamilla voimavaroilla. (Erjanti & 

Paunonen-Ilmonen 2004, 78–80.) Omaisen kuollessa omaishoitaja on usein 

uupunut ja tunteet voivat myllertää. Seuraa käytännön järjestelyjä sekä sopeu-

tumista elämään ilman hoidettavaa läheistä. Surutyön myötä omaishoitajalla 

saattaa olla ensi kertaa voimavaroja ja aikaa käydä omaishoitotilanteeseen 

liittyviä tunteita. Monet hyötyvät suruteemaan liittyvästä vertaistoiminnasta. 

(Mäkinen 2011, 205–206.) Oman kokemuksen jakaminen muiden samankal-

taisten kanssa saa havaitsemaan, ettei ole yksin, vaan muutkin tuntevat sa-
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mankaltaisesti. (Pietilä 2006, 34–35.) Läheisen ihmisen kuoleman myötä ih-

minen joutuu kohtaamaan elämän eri osa-alueilla muutoksia ja sopeutumis-

prosessissa on tärkeää löytää uusia selviytymiskeinoja. Tulevaisuuden ja toi-

von ylläpitäminen on tärkeää suruprosessin aikana (Hänninen & Pajunen 

2006, 159, 178). 

 

Sanna Aavaluoma (2016) on tutkinut muistisairaan puolison suruprosessia 

sekä toipumista puolison kuoleman jälkeen.  Hän on tuonut esille, että leski 

tarvitsee tukea oman elämän uudelleen rakentamiseen. Sosiaalinen verkosto 

tulee herätellä uudelleen. Yhteydenotto niihin, joiden kanssa raskas elämän-

vaihe on jäänyt jakamatta, voi olla vaikeaa. Se tukee suruprosessia, mutta voi 

olla vaativaa, jos ystävien elämänkulku on kovin erilainen. Seurakunta järjes-

tää myös sururyhmiä puolisonsa menettäneille. Hän on tuonut esille, että les-

kille suunnattuja ”uuden elämän rakentamisen” ryhmiä tulisi järjestää. Leskillä 

on monia haasteita ennen kuin uusi arki rakentuu. Useimmat lesket ovat sel-

viytyneet hautajaisiin saakka surun kanssa, mutta sen jälkeen tulee tyhjyys ja 

monesti pienikin yhteydenotto auttaa jaksamisessa.  (Aavaluoma 2016, 184–

185.)  

  

Elämäniloa-voimaantumiskurssimalli on kehitetty Oulun seudun omaishoitajat 

ry:n hallinnoimassa Vertaisvoima-projektissa. Se on kehitetty tukemaan 

omaishoitajia, joiden läheinen hoidettava on kuollut. Omaishoitajien suuri ryh-

mä on vaarassa syrjäytyä normaalista elämänmenosta. Hoitotilanteen päätty-

essä hoitaja jää ikään kuin tyhjän päälle. Vuosien kuluessa sosiaaliset suhteet 

ovat voineet harventua, jos kotoa lähteminen on ollut haasteellista. Kurssi aut-

taa entisiä omaishoitajia takaisin arkeen ja toimii elämänhallinnan tukijana ja 

syrjäytymisen ehkäisijänä. Sisältöön kuuluu voimavaroja, toimintakykyisyyttä 

ja hallinnan tunnetta lisääviä sekä toimintamahdollisuuksia parantavia osioita. 

Omaishoitajat kokevat monesti että heillä on vain tyhjät kädet omaishoitotilan-

teen päätyttyä. Kurssi mahdollistaa voimaantumisen ja sosiaalisen kanssa-

käymisen lisääntymisen. (Elämäniloa s.a.) 

 

4 TOIMINTAKYKY  

THL:n määrityksen mukaan toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykki-

siä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle merkityksellisistä ja välttämät-
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tömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta 

ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa 

hän elää.  (THL 2016.) 

 

Toimintakyky on keskeinen osa hyvinvointia ja toimintakykyinen ihminen sel-

viytyy arkielämän toiminnoista häntä itseään tyydyttävällä tavalla elinympäris-

tössään. (Sainio & Salminen 2016; Sainio ym. 2016, 56.) Hyvinvointia voidaan 

määritellä monesta näkökulmasta. THL:n mukaan hyvinvoinnilla tarkoitetaan 

sekä yksilöllistä että yhteisötason hyvinvointia. Yhä useammin koettua hyvin-

vointia mitataan elämänlaadulla. (THL 2015a.)  

 

Toimintakyky on moniulotteinen käsite, jota jäsennetään eri tavoilla. Sitä voi-

daan katsoa toiminnanvajavuuksina tai jäljellä olevana toimintakykynä.  

THL esittää, että toimintakyky jaetaan usein seuraaviin osa-alueisiin: 

fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toimintakyvyn 

ulottuvuudet kytkeytyvät monin eri tavoin toisiinsa ja ovat osittain päällekkäi-

siä. (Lyyra 2007, 21; THL 2015.)  

 

Eri tehtävät edellyttävät erilaisia kykyjä. Näiden kykyjen heiketessä iän tai sai-

rauden myötä, voidaan toimintakykyä tukea niin, että rajoitteista on mahdolli-

simman vähän haittaa. Hyvä toimintakyky luo mahdollisuuden itsenäiseen 

elämään, osallistua harrastuksiin ja muihin tärkeisiin toimintoihin. (THL 2019.) 

Iäkkäiden toimintakyky on parantunut viime vuosikymmenten aikana. Väestön 

ikääntyessä haasteena on edistää ikääntyneen väestön toimintakykyä, hyvin-

vointia, terveyttä ja kotona selviytymistä. Tarvitaan aktiivista avun tarjoamista, 

pelkkä palvelujen olemassaolo ei riitä. Kaikille tulee turvata harrastus- ja osal-

listumismahdollisuudet, pääsy palveluihin, asumisen esteettömyys ja keinot 

pyytää apua tarvittaessa. Jokaisen omien voimavarojen hyödyntäminen ja 

elämänhallinnan säilyttäminen edistää hyvinvointia. Se tarkoittaa mm. mahdol-

lisuutta vaikuttaa omaan elämään sekä taitojen ylläpitoa. Kunnat ja järjestöt 

tekevät työtä iäkkäiden tueksi ja aktivoimiseksi. (THL 2018.) 

 

Toimintakykyä voidaan edistää mm. sairauksia ennaltaehkäisemällä ja hoita-

malla, hyvällä ravitsemuksella, toimintakykyongelmien varhaisella tunnistami-

sella ja hoidolla, elinympäristön muokkaamisella ja toimeliaisuuden lisäämisel-

lä. (THL 2019.) 
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4.1 Fyysinen toimintakyky 

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan fyysisiä edellytyksiä selviytyä arkielä-

mään liittyvistä tehtävistä ja toiminnosta. Fyysinen toimintakyky koostuu lähin-

nä hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön ja hermoston 

toimintakyvystä. Näiden toimintaa voidaan tukea hyvällä ravitsemuksella, riit-

tävällä levolla ja liikunnalla. Fyysinen toimintakyky ilmenee esimerkiksi liikku-

misen voimavarana.  (THL 2015; Eloranta & Punkanen 2008, 42.) Toimintaky-

ky on kuitenkin suhteessa ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Erityisesti 

asunto ja asuinympäristö asettavat vaatimuksia päivittäisistä toimista selviä-

miselle, kuten etäisyys kauppaan. (Colliander & Ruoppila 2018, 24.) 

 
Fyysinen toimintakyky tarkoittaa kykyä liikkua, ylläpitää tasapainoa ja suorittaa 

liikkeitä. Liikunta vaikuttaa myös iäkkäillä myönteisesti fyysisen toimintakyvyn 

perustekijöihin. (Vuori 2011, 96.) Liikuntaa pidetään suositeltavana toiminta-

kyvyn kannalta kaikille ikääntyville, joilla ei ole siihen terveydellistä estettä. 

Liikunnan tavoitteet ja sisältö on soviteltava yksilöllisesti. (Vuori 2011, 102.) 

 

Fyysisen toimintakyvyn ongelmat yleistyvät iän myötä naisilla enemmän kuin 

miehillä. Heikentynyt toimintakyky lisää riskiä esimerkiksi kaatumisille. Turval-

linen ympäristö ja kaatumisten ehkäisy, hyvä ravitsemus ja toimintakyvyn yllä-

pitäminen edistävät selviytymistä arkipäivän askareista. (THL 2019.) 

 

Läheisestä omaishoitajaksi–tukea hyvinvointiin, toimintakykyyn ja arkiselviy-

tymiseen-hankkeessa on kuvattu voimaannuttavia sekä hyvinvointia heikentä-

viä tekijöitä. Liikkumiskyky ja koettu toimintakyky olivat perustana arkiaska-

reista selviytymiselle. Omasta kunnosta huolehtiminen koettiin oleelliseksi ja 

tärkeäksi toimintakyvyn kannalta. (Kaskiharju & Oesch-Börman 2015, 41.) 

 

Hyvä ravitsemustila, ruokailu ja ravinnonsaanti ovat yhteydessä terveydenti-

laan ja toimintakykyyn. Heikentyneellä ravitsemustilalla on yhteyttä muun mu-

assa masennukseen ja lonkkamurtumiin. Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen 

tärkeimpänä tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja haurastumisen ja 

toiminnanvajavuuksien ehkäisy. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 16, 

54.) 
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Riittävä lepo on ravinnon ja liikunnan lisäksi tärkeä omaishoitajan hyvinvoinnin 

kannalta. Elämäntilanne, missä on huolia ja vaatimuksia, voivat väsyttää ja 

uuvuttaa omaishoitajan. Väsyminen ja voimien loppuminen voi ilmetä union-

gelmina, fyysisinä oireina sekä itsetunnon heikkenemisenä. (Järnstedt ym. 

2009, 132–135.) 

 

4.2 Psyykkinen toimintakyky 

Psyykkinen toimintakyky liittyy elämänhallintaan, minään ja maailmankuvaan, 

tunteisiin ja mielen voimavaroihin. Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvat myös 

persoonallisuus sekä selviytyminen sosiaalisen ympäristön tuomista haasteis-

ta. Vaikka kognitiiviset, tiedon käsittelyyn ja ajatteluun liittyvät toiminnot ovat 

keskeisiä psyykkisiä toimintoja, kognitiivista toimintakykyä käsitellään itsenäi-

senä toimintakyvyn osa-alueena. (THL 2015.) 

 

Ikääntymiseen liittyvät elämäntilanteet ja -tapahtumat voivat heikentää psyyk-

kistä toimintakykyä, mielen hyvinvointia. Erilaiset haasteelliset tilanteet, kuten 

omaishoitajuuden päättyminen ja kriisit voivat painaa mieltä. (Haarni ym. 

2017, 9.) Elämänkokemukset ja elämäntaidot vaihtelevat yksilöllisesti, kuten 

myös mielen voimavarat. Ikääntymiseen liittyvät muutokset vaativat mielen 

voimavaroja. Muutoksiin liittyy opettelua, sopeutumista, menneestä luopumis-

ta ja irti päästämistä. Muutosten kohtaaminen ja suhtautuminen tapahtuu yksi-

löllisesti, samoin selviytymiskeinot ovat yksilöllisiä. (Haarni ym. 2017, 18–21.) 

Vanhenemiseen liittyy todennäköisesti myös menetyksiä ja luopumisia, iäk-

käät osaavat näitä monesti myös ennakoida. Puolison tai ystävän sairastumi-

nen tai menehtyminen huolettaa. Surun keskellä arjessa pärjääminen voi tuot-

taa haasteita ja kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin lähtö voi olla vaikeaa yksin. 

Tällaisissa tilanteissa mielen voimavaroilla on käyttöä, muutoksista voi oppia, 

sillä luopuminen vaatii henkistä joustavuutta ja luovuutta. Hankalat elämänti-

lanteet edellyttävät ongelmanratkaisukeinoja, epämukavuuden kestoa sekä 

uskoa siihen, että muutoksesta voi seurata jotain uutta. (Haarni ym. 2017, 23–

24.) Elämänmuutokset sekä toimintakyvyn heikkeneminen kuormittavat mielen 

hyvinvointia. Tapahtumat katkaisevat elämänkulun. Ihminen alkaa etsiä uutta 

suuntaa ja hakea merkitystä tapahtuneelle. (Heimonen & Fried 2015, 137.) 
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Välimäki on tutkinut Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden omaishoitajien 

koherenssin tunnetta ja siihen liittyviä tekijöitä. Välimäki toteaa tutkimukses-

saan, että Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden omaishoitajilla oli todet-

tu enemmän rasittuneisuutta ja depressiivisyyttä kuin väestössä yleensä. (Vä-

limäki 2012, 8.) Omaishoitajan elämän kokonaistilanteen monimutkaisuus voi 

uuvuttaa. Monet omaishoitajat kertovat elävänsä tilannettaan päivä kerrallaan, 

näin varaudutaan pahimpaan ja suojellaan itseä pettymyksiltä. (Saarenheimo 

2006, 113–117.) Muutostilanteissa ihminen joutuu ponnistelemaan, usein 

myös ylittämään itsensä ja oletetut rajat. Ihminen toimii sen mukaan, mikä on 

hänelle niissä oloissa mahdollista. Muuttuneeseen tilanteeseen sopeutumi-

sessa omat selviytymiskeinot eivät välttämättä riitä ja silloin tarvitaan tukea 

selviytymiskeinojen ja voimavarojen löytämiseen. (Kettunen ym. 2009, 64–65.) 

 

Mielen voimavaroja katsotaan helposti yksipuolisesti kognitiivisina ja emotio-

naalisina resursseina, mutta samalla tavalla kyse voi olla vuorovaikutukselli-

sista, yhteisöllisistä, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista voimavaroista. (Saa-

renheimo 2004, 149.) Ikääntyneet ovat tutkimuksissa tuoneet esille, että he 

pitävät psyykkisinä voimavaroina sellaisia elämänarvoja, jotka ovat heitä kan-

natelleet elämässä. Tällaisia ovat esimerkiksi uskonto ja rakkaus. (Koskinen 

2004, 76.) Osa voi löytää lohtua suruun uskosta ja henkisistä asioista. Hengel-

listä tukea saa ottamalla yhteyttä esimerkiksi seurakunnan diakoniatyönteki-

jöihin. (Järnstedt ym. 2011, 135.) Läheisten ihmissuhteiden menetykset tuovat 

haasteita psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle. Menetysten käsittely on yk-

silöllistä, ja on vaikeaa määritellä, millaiset tavat auttavat palauttamaan aikai-

semman psyykkisen hyvinvoinnin tason. Psyykkinen tasapaino joutuu koetuk-

selle, jos menetystä ei kykene työstämään lainkaan tai jos prosessi juuttuu 

paikalleen. (Saarenheimo 2004, 142.)  

 

4.3 Kognitiivinen toimintakyky 

Kognitiivinen toimintakyky on tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa. 

Kognitiivinen ulottuvuus pitää sisällään tiedon vastaanoton, käsittelyn, säilyt-

tämisen ja käytön. Se pitää sisällään voimavaroja muistin, oppimisen, keskit-

tymisen, tarkkaavaisuuden, hahmottamisen, orientaation, tiedon käsittelyn, 

ongelmien ratkaisun, toiminnanohjauksen ja kielellisen toiminnan osalta. (THL 

2015.) Muistilla on keskeinen osa tiedonkäsittelytoiminnoissa. Muistissa ovat 
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kaikki sinne tallentamamme kokemukset, tiedot, taidot ja tunteet. Muisti ohjaa 

ja käsittelee havaintojamme. Keskushermostoa tulee käyttää ja harjoittaa, se 

tarvitsee uusia ärsykkeitä asuin–ja elinympäristöstä. Niitä voivat tarjota tiedol-

lisia toimintoja vaativat harrastukset sekä sosiaalinen vuorovaikutus. (Collian-

der & Ruoppila 2018, 47.)  

 

Opiskelun, koulutuksen ja kulttuurin avulla voidaan tukea kognitiivista toimin-

takykyä. Kirjastot, kansalaisopisto, ikääntyvien yliopisto ja kesäyliopistot sekä 

avoin yliopisto tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen ja opiskeluun myös iäk-

käille. (Lähdesmäki & Vornanen 2009, 188.) Teknologian kehitys muuttaa mo-

nin tavoin elin- ja asuin- sekä toimintaympäristöä. Arjenhallinta riippuu lisään-

tyvästi tietotekniikan käyttötaidoista. Myönteiset käyttökokemukset kannusta-

vat ihmisiä käyttämään ja opiskelemaan uusia tieto–ja viestintäteknologioita. 

(Colliander & Ruoppila 2018, 52.) 

 

4.4 Sosiaalinen toimintakyky 

Sosiaalinen toimintakyky pitää sisällään vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suh-

teisiin liittyvät voimavarat. Se voi ilmetä mm. vuorovaikutustilanteissa, rooleis-

ta suoriutumisena, sosiaalisena aktiivisuutena ja osallistumisena sekä osalli-

suuden kokemuksina. Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyy kyky toimia eri yhtei-

söissä ja ympäristöissä. (THL 2015.) Sosiaaliset voimavarat tarkoittavat ih-

missuhteissa koettua sosiaalista tukea. Sosiaalisia voimavaroja voivat olla 

avun saaminen, emotionaalinen tuki ja tiedon saanti. (Kettunen ym. 2009, 65–

66.) 

 

Sosiaalinen verkosto voi sisältää perheenjäsenet, jotka asuvat samassa ta-

loudessa, muualla asuvat perheenjäsenet, sisarukset ja muut sukuluiset. Li-

säksi päivittäisten toimintojen ja harrastusten kautta tulevat sosiaaliset suhteet 

sekä ystävät, naapurit ja ammattiauttajat. Tärkeimpiä sosiaalisia kohtaamis-

paikkoja kodin ulkopuolella ovat mm. kahvilat, ravintolat, kerhot ja erilaiset 

harrastustoiminnan paikat. (Tervaskari 2006, 14–17.) 

 

Omaishoitajan elämänpiiri voi kapeutua kodin seinien sisäpuolelle ja omais-

hoitaja voi kokea olevansa tilanteessaan yksin. Vertaisryhmään lähtemisestä 

voi olla merkittävä apu. Parhaimmillaan se voi lisätä omaishoitajan jaksamista 
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ja hyvinvointia sekä yhteisöllisyyden kokemuksia. Moni kaipaa vertaisten tu-

kea, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa. (Kaivolainen 2011e, 126.) 

Omaishoitajuudesta luopuneiden sosiaaliset suhteet ovat myös usein harven-

tuneet, ja uuden rakentaminen voi olla haasteellista. Vertaistukiryhmät ovat 

tärkeitä ja voivat auttaa tässä arkeen paluussa ja uuden rakentamisessa. 

(Elämäniloa s.a.) 

 

Yksinäisyydestä paljon puhutaan ongelmana. Kaikille yksinäisyys ei ole kiel-

teinen asia, se voi esiintyä myös voimavarana. Voi elää myös yksin kokematta 

yksinäisyyttä. Erilaiset harrastukset kuten lukeminen, maalaus ja käsityöt saa-

vat syvällisyyttä yksinäisyydessä. Yksin eläville, joilla ei ole omaisia tai ystä-

viä, yksinäisyys voi olla vastentahtoista ja vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksami-

seen. (Näslindh-Ylispangar 2012, 20.) 

 

5 VOIMAVARAT JA VOIMAVARALÄHTÖISYYS 

Voimavara-käsitteellä voidaan tarkoittaa ihmisen vahvuuksia tai asioita, joiden 

avulla selvitään arjen eri tilanteista. Voimavarat voivat olla esimerkiksi fyysistä 

toimintakykyä, kognitiivisia kykyjä, mielen tasapainoa tai sosiaalisia valmiuk-

sia.  (Saarenheimo 2006, 100.) Voimavara tarkoittaa monesti myös samaa 

kuin resurssi eli selviytymisstrategia, selviytymistaito, vahvuus, kyky, mahdol-

lisuus, toimintamahdollisuus tai keino (Kettunen ym. 2009, 65). Voimavaroja 

voi löytää ihmisestä itsestään tai ympäristöstä (Mäkinen ym. 2009, 116). Em-

powerment-käsite on määritelty yksilön, ryhmien ja yhteisöjen kyvyksi kontrol-

loida olosuhteitaan, käyttää valtaa ja saavuttaa päämääriään. Empowerment-

käsitteestä käytettyjä suomennoksia ovat muuan muassa valtaistaminen, val-

taistuminen, valtautuminen, voimaantuminen, voimavaraistuminen, voimista-

minen ja vahvistaminen. (Mäkinen ym. 2009, 132–133.)   

 

Hokkanen ym. (2006, 12–15) ovat tutkimuskatsauksessa selvittäneet kotona 

asuvien iäkkäiden ihmisten voimavaroja. He kuvaavat voimavaroja ihmisessä 

itsessään, ryhmässä tai yhteiskunnassa oleviksi tekijöiksi, jotka auttavat vält-

tämään haitallisia kuormitustekijöitä tai selviämään niistä.  He löysivät kuusi 

eri voimavaroja kuvaavaa osa-aluetta:1) psyykkinen, henkinen ja fyysinen hy-

vinvointi 2) sosiaaliset suhteet 3) palvelut ja yhteistyösuhde 4) mielekäs teke-

minen 5) ympäristö ja 6) taloudelliset tekijät.  Voimaantuminen on prosessi ja 
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se lähtee liikkeelle voimavarojen tunnistamisesta ja sitä seuraa voimavarojen 

käyttöönotto. Kotona asuvan ikääntyneiden voimavaroja katsotaan usein toi-

mintakyvyn näkökulmasta.  

 

Hyvinvoinnin osa-alue oli suurin ja sen katsottiin sisältävän mm. elämänhallin-

taan liittyviä asioita, myönteisen asenteen elämään ja arvokkuuden kokemuk-

sen, elämäntavat, hengellisyyden, rakkauden, tulevaisuuteen suuntautumisen, 

toimintakykyisyyden, turvallisuuden ja terveyden. Sosiaaliset suhteet käsittivät 

ystävät, perhesuhteet, sosiaaliset suhteet ja saadun ja annetun tuen. Palve-

luiden ja yhteistyösuhteen katsottiin sisältävän yhteistyön luonteeseen ja saa-

tuihin palveluihin liittyvät asiat. Mielekäs tekeminen sisälsi harrastukset, tapah-

tumat, myönteisen asenteen toimintaan ja elämän haasteellisuuden. Ympäris-

tö sisälsi kodin ja sen toimivuuden sekä liikkumavapauden sekä talouteen liit-

tyivät tulot ja taloudellinen toimeentulo. (Hokkanen ym. 2006, 16–17.) 

 

Arkeen voi löytää voimavaroja hyvin erilaisista asioista. Omaishoitajat ovat 

kertoneet saavansa voimavaroja esimerkiksi huumorista, positiivisesta elä-

mänasenteesta ja uskonnosta. Monille läheisen hoitaminen muodostaa elä-

mänsisällön. Omaishoitajille on tärkeää tunne, että heidän tietoaan ja koke-

mustaan arvostetaan. Jokaisella on omanlaisensa voimavarat, jotka kannatte-

levat. (Järnstedt ym. 2009, 134.) 

 

Voimavaralähtöinen lähestymistapa on peräisin 1980-luvulta. Sitä kehitettiin 

ensin mielenterveystyössä, myöhemmin päihdetyössä ja yleisesti sosiaali- ja 

terveysalalla. Voimavaralähtöinen lähestymistapa on lähtenyt yksilötyöskente-

lystä, mutta sitä käytetään myös ryhmien ja yhteisöjen kanssa työskenneltä-

essä. (Keskitalo & Vuokila-Oikkonen 2018, 85.) 

 

Voimavaralähtöisyydellä tarkoitetaan työskentelyn lähtemistä yksilön vah-

vuuksista, korostetaan ihmisen omaa osallistumista sekä huomioidaan estei-

den sijasta mahdollisuuksia (Niskanen & Kari 2018, 7). Voimavaranäkökul-

massa painottuu huomio ongelmien sijasta voimavaroihin, mm. arjen elämän-

hallinnassa (Saarenheimo 2004, 132–133). Elämänhallinta tarkoittaa ihmisen 

uskoa siihen, että hän pystyy vaikuttamaan asioihin ja muuttamaan olosuhtei-

ta itselleen suotuisammiksi. Hän pyrkii omalla toiminnallaan muuttamaan ul-

koisia tai sisäisiä olosuhteita, jotka arvioi liian rasittaviksi tai voimavarat ylittä-
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viksi. (Keltikangas-Järvinen 2008, 256–258.) Karkeasti ottaen on elämänhal-

linta jaoteltu kahteen ulottuvuuteen. Ensimmäinen on arjen tilanteiden hallinta 

ja toinen kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa oman elämän kulkuun. (Saa-

renheimo & Pietilä 2006, 17.) 

 

Voimavaralähtöisyyden taustalla on tutkimukset psykologisesta pärjäämisestä. 

Voimavaralähtöisyys ja voimaantuminen voidaan nähdä läheisesti toisiinsa 

liittyvinä. Voimaantumisen tavoitteena on lisätä yksilön voimavaroja toimia eri 

elämänalueilla. Yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen on mahdollista vaikuttaa 

elinolosuhteisiin sekä muuttaa niitä, saavuttaa tahtomiaan asioita ja parantaa 

elämänlaatua. Siinä tavoitellaan myös elämänhallinnan parantumista ja omaa 

kontrollia elämän eri alueilla. Ihmisillä on voimavaroja ratkaista vaikeitakin 

elämäntilanteita, ja ajatellaan, että heidän voimavaransa lisääntyvät, kun he 

tekevät niin. Työntekijän tulisi rohkaista, avustaa, mahdollistaa ja tukea asiak-

kaiden voimavaroja sekä tehdä näkyväksi ympäristössä olevia voimavaroja. 

(Keskitalo & Vuokila-Oikkonen 2018, 87–89.) Elämässä on haasteita ja vaike-

uksia, voimavaralähtöisyys ei tarkoita näiden sivuuttamista. Niistä selviytymi-

nen voi vahvistaa voimavaroja. (Laine ym. 2015, 8.) 

 

Eloisa Ikä-ohjelma toteutettiin v. 2012–2017 ja siinä oli mukana useita järjestö-

jen kehittämishankkeita. Päämääränä oli mahdollistaa ikääntyneiden hyvää 

arkea tunnistamalla voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemykset 

hyvästä elämästä. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä ikäänty-

neiden ihmisten arjen moni-ilmeisyydestä: tuen tarpeista ja niihin vastaamisen 

edellytyksistä sekä yksilöllisistä ja yhteisöllisistä voimavaroista. Siinä tuodaan 

ilmi, miten järjestöjen järjestämään toimintaan osallistumalla voidaan tukea 

ikääntyvien arkea ja psykososiaalista hyvinvointia. (Pietilä & Saarenheimo 

2017, 4.) 

 

Tässä opinnäytetyössä voimavaralähtöisyydellä tarkoitin voimavarojen löytä-

mistä arjesta sekä positiivisuuden tukemista ja merkityksellisten asioiden esiin 

nostamista arjessa selviämisen tukemiseksi, sivuuttamatta kuitenkaan entis-

ten omaishoitajien kokemuksia ja luopumista läheisestään.  Tässä opinnäyte-

työssä asioita katsotaan THL:n toimintakykyluokituksen mukaisesti, ongelmien 

ja toiminnanvajavuuksien sijasta jäljellä olevien voimavarojen tukemisen nä-

kökulmasta, voimavaralähtöisesti.    
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6 VERTAISTUKIRYHMÄ KANTAA ETEENPÄIN 

Vertaistoiminnan käsite perustuu siihen, että ihmiset, joilla on jokin yhteinen 

kokemus tai sairaus, saavat toisiltaan tukea, jota muut auttajatahot eivät pysty 

antamaan. Yhteinen tekijä, yhteisten kokemusten jakaminen tuo ymmärryksen 

näiden ihmisten välille. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantunti-

juuteen ja ajatuksena on usko ihmisen omiin voimavaroihin, jotka saadaan 

käyttöön esimerkiksi vertaistoiminnalla. Vertaistoiminta käsitteellä voidaan 

viitata monenlaisiin toimintamuotoihin, joita voidaan toteuttaa erikokoisissa 

ryhmissä tai kahdenkeskisenä tukena. (Laimio & Karnell 2010, 11–13.) Tässä 

opinnäytetyössä yhteinen kokemus on omaishoitajuudesta luopuminen ja sii-

hen liittyvä uusi elämäntilanne.  

 

Vertaistukeen liittyy luottamus ja vertaisen antama tuki. Luottamuksellinen 

ilmapiiri mahdollistaa vuorovaikutuksen, kokemusten kertomisen ja toisten 

kuulemisen sekä tunteiden ilmaisemisen, toisten kokemuksista oppimisen ja 

selviytymiskeinojen löytymisen. Se helpottaa sopeutumista ja luo osallisuuden 

tunteen, joka taas voimaannuttaa. (Mikkonen & Saarinen 2018, 21.) 

 

Vertaisryhmä tai vertaistukiryhmä ovat ryhmiä, joihin tullaan saman kokenei-

den seuraan ja jaetaan kokemuksia ja tietoa. Tästä voidaan käyttää myös ni-

mitystä vertaistuki. Ryhmässä voidaan käsitellä menetyskokemuksia tai käsi-

tellä vaikeita elämäntilanteita. Ne voivat olla myös yhdessäolo-ja aktiviteetti-

ryhmiä, joissa voi syntyä uusia tuttavuuksia ja yhteyksiä, sekä eristäytyneisyys 

ja syrjäytyneisyys vähenevät yhteisöllisyyden turvin.  Vertaistuella on ennalta 

ehkäisevä merkitys, mutta se ei ole varsinaista terapiaa. Se voi olla osa sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluketjua, mutta ei kilpaile ammattiavun kanssa. 

(Laimio & Karnell 2010, 11–16.) 

 

Vertaistukiryhmä muodostuu ihmisistä, joilla ei useinkaan ole yhteistä histori-

aa. Ryhmään tulo on jo valinta, halu päästä tekemisiin samoja kokeneiden 

ihmisten kanssa ja liittyä ryhmän muodostamaan yhteisöön. Vertaistukiryhmät 

ovat yleensä pienryhmiä, jossa jokaisella on mahdollisuus olla vuorovaikutuk-

sessa kaikkien kanssa. Tämä onkin keskeistä vertaistuen toteutumisen kan-

nalta. (Jyrkämä 2010, 25–26.) Vertaistukiryhmätoiminta voi olla joko keskuste-
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levaa tai toiminnallista. Ryhmä voi toimia esimerkiksi tiedon lähteenä, seurana 

tai sosiaalisena tukena. (Mikkonen & Saarinen 2018, 56–57.) Monet hyvin 

toimivat ryhmät ovat muotoilleet toiminnan siten, että siinä on tilaa sekä kes-

kustelulle että toiminnallisuudelle (Jyrkämä 2010, 34).  

 

Ikääntyneiden ei ole helppo löytää kanavia, joiden kautta etsiä henkistä ja 

emotionaalista tukea esimerkiksi elämän kriiseissä (Saarenheimo 2004, 132). 

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät ohjaavat asiakkaita sopiviin ryhmätoimin-

toihin. Osalle riittää tieto ryhmästä, johon voi hakeutua. Sopivan ryhmän löy-

tyminen ei välttämättä ole helppoa ja kynnys osallistua ryhmään voi olla kor-

kea. Toiminnallisuuteen perustuvat ryhmät voivat madaltaa kynnystä osallis-

tumiseen. (Tanskanen 2015, 105.)  

 

Samankaltainen elämäntilanne auttaa ymmärtämään toisen tunteita, ryhmä-

läisiltä saatu läsnäolo ja empatia ovatkin läsnä. Ryhmässä voi olla helpompi 

tuoda tunteita esille kuin esimerkiksi perheelle. Vertaistukiryhmä voi olla ainut 

paikka, missä osallistuja tulee kuulluksi ongelmineen, kysymyksineen, tuntei-

neen ja ajatuksineen. Henkilökohtaisista asioista puhuminen vaati turvallisen 

ja luotettavan paikan. Rohkeammat voivat tehdä aloitteen keskusteluun ja 

aremmat voivat silloin kertoa ajatuksiaan tai saada helpotusta kuuntelemalla. 

Vertaistukiryhmässä korostuu tasa-arvoisuus osallistujien kesken. He voivat 

saada toisiltaan esimerkkejä selviytymiseen ja muutoksen mahdollisuuteen.  

Toisten samankaltaista kokeneiden joukossa oleminen auttaa ymmärtämään 

omia tuntemuksia prosessiin kuuluvina ja normaaleina reaktioina. (Laimio & 

Karnell 2010, 18–19.) Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna ryhmämuotoinen 

ohjaus on voimavaraistavaa ja motivoivaa, jossa vertaistukiryhmä itsessään 

toimii ohjauksen voimavarana. Ryhmässä voi oivaltaa asioita toisten koke-

muksista ja jakaa ajatuksia ryhmälle. (Ståhlberg 2019, 17.)  

 

Onnistunut vuorovaikutus on prosessi, jossa yhdistyvät sanallinen ja sanaton 

viesti sekä jossa osoitamme kunnioitusta toista ihmistä kohtaan. Vuorovaiku-

tus onnistuu, kun esittää asiat selkeästi, kysyy, havainnoi ja kuuntelee. Vuoro-

vaikutuksessa voi olla kaksi tai useampia henkilöitä. (Kaukkila & Lehtonen 

2007, 31–32.) Vuorovaikutustaidot ja viestintä ovat tärkeitä tekijöitä kontaktien 

luomisessa, toisen ymmärtämisessä ja ymmärretyksi tulemisessa. Vuorovai-

kutus koostuu monista tekijöistä, voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti. Sa-
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nallinen viestintä sisältää mm. puheen ja äänenkäytön. Ilmeet, eleet, koske-

tus, ryhti ja muut kehon välityksellä tapahtuva viestintä on fyysistä viestintää. 

Tunneviestintää on ilmapiiri, jossa kohtaaminen tapahtuu. Esiin voi tulla esi-

merkiksi pettymyksen, vihan ja pelon tunteita. Toistemme ymmärtäminen ja 

läsnäolo luetaan intuitiiviseen viestintään ja viidentenä tasona on voimien 

viestintä, jossa luodaan yhteishenkeä tai työnnetään pois. Sanallinen viestintä 

on keskeisin muoto. Kaikissa kohtaamisissa vaikuttavat sekä sanallinen että 

fyysinen viestintä. Tunne- ja intuitiivinen viestintä voivat korostua vertaistuki-

ryhmissä, koska ollaan yhdessä saman kokemisen vuoksi ja tunnetaan ryh-

mäläiset hyvin. (Mikkonen & Saarinen 2018, 85–86.) 

 

Dialogi eli vuoropuhelu on kahden tai useamman ihmisen välistä, ja tavoittee-

na on yhteisen ymmärryksen edistäminen. Tasavertaisuuteen perustuva dia-

logi on hyvä menetelmä vertaisryhmään. Toimivan ja arvostavan dialogin pe-

rusta on halu ja kyky kuulla ja kuunnella toisia ihmisiä. (Holm 2010, 53.) Dia-

logisessa kohtaamisessa turvallisuus ja toisen arvostus on tärkeää. Kunnioit-

tamalla ryhmäläisiä ohjaaja pitää ryhmän ilmapiirin avoimena ja turvallisena.  

Luottamuksellisessa ilmapiirissä voi syntyä hyvinkin syvällisiä keskusteluja. 

Ohjaajan läsnäolo, lämmin ja hyväksyvä suhtautuminen välittyvät ryhmään. 

(Ståhlberg 2019, 50.) Ohjaajan aitous ja omana itsenä oleminen auttavat ai-

don kohtaamisen syntymiseen. Ohjaaja omalla toiminnallaan luo myös ryh-

mälle vuorovaikutuksen pohjaa ja toimii esimerkkinä. (Ståhlberg 2019, 39.) 

 

Toisen asemaan asettuminen ja empatia mahdollistavat sen, että toinen us-

kaltaa olla oma itsensä ja kertoa ajatuksistaan. Ennen ryhmää kannattaa oh-

jaajan virittäytyä empaattiseen tunnelmaan. Ohjaajan kannattaa hyödyntää 

vertaistukea ja kokemusten jakamista voimavarana ryhmässä. (Ståhlberg 

2019, 47.)  

 

Ryhmä elää erilaisia vaiheita, ja kehitysvaiheet kuvaavat ryhmän kehitystä 

hyvin toimivaksi ryhmäksi. Ryhmän vaiheet muodostavat ryhmän prosessin: 

muotoutuminen, kuhertelu, kiehuminen, yhteistoiminta sekä luopuminen ja 

ero.  Muotoutuminen tapahtuu kun ryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa ja 

alkaa tapahtua ryhmäytymistä, uudessa ryhmässä toimitaan varovaisesti ja 

ryhmän jäsenet etsivät roolejaan ja asemaansa. Kuherteluvaiheessa ryhmä-

läiset rentoutuvat ja ovat innostuneita sekä keskustelevat avoimesti, ryhmä on 
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yksimielinen ja erimielisyyksiä ei ilmene. Kiehumisvaiheessa tulee kyseen-

alaistamista ja vastustamista, ryhmäläisten välillä voi olla konflikteja. Yhteis-

toiminnan vaiheessa ryhmäläiset ovat taas innostuneita ja omat roolit, ryhmän 

tavoitteet sekä toimintatavat on hyväksytty. Ryhmässä vallitsee yhteisymmär-

rys ja kunnioitus. Viimeisenä vaiheena on luopuminen ja ero, jolloin ryhmätoi-

minta loppuu. Ryhmäläiset voivat tuntea surua ja ahdistusta ryhmän loppumi-

sesta, sitä voi helpottaa mm. jatkotapaamisen suunnittelulla. (Kaukkila & Leh-

tonen 2007, 24–26.) 

 

Ryhmän toimintaan vaikuttaa ryhmän dynamiikka. Se on ryhmän voimaa, joka 

liittyy ryhmän jäsenten keskinäisiin jännitteisiin, kiinnostuksiin ja tunteisiin. 

Ryhmädynamiikka muodostuu jäsenten omista tavoitteista ja mieltymyksistä 

sekä ryhmän sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Myös tiedostetut ja tiedosta-

mattomat toiveet, tunteet, pelot ja odotukset vaikuttavat ryhmän dynamiik-

kaan. (Salonen 2012, 28.) 

 

7 VOIMAVARALÄHTÖINEN RYHMÄMALLI JÄRJESTÖTYÖHÖN 

7.1 Tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ikääntyneiden entisten omaishoitajien 

toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi voimavaralähtöinen ryhmämalli. 

Tarkoituksena oli, että luotavaa mallia voisi käyttää myös jatkossa samankal-

taisissa ryhmissä järjestötyössä. Tavoite määritteli sen, että toteutin opinnäy-

tetyön toiminnallisena opinnäytetyönä.  

 

Toimeksiantajana oli Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Toiminta-

kyvyn osa-alueisiin pohjaten ryhmämalli on jaettu neljään teemaan sekä aloi-

tus–ja päätöskertaan. Suunnittelin ja ohjasin Omaishoitajuudesta luopuneiden 

’treffit’-ryhmää, ryhmä oli suunnattu ikääntyneille entisille omaishoitajille. 

Opinnäytetyö liittyi toiminnan kehittämiseen osana Mikkelin seudun Omaishoi-

tajat ja Läheiset ry:n omaishoidosta luopuneille suunnattua toimintaa, toimin-

nan kehittämisessä yhteistyössä oli Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymä eli Essote. Tarve tällaisen toiminnan kehittämiselle oli tullut esille 

jo aiemmin entisiltä omaishoitajilta yhdistykselle. Toiminnalla mahdollistetaan 

entisten omaishoitajien tuen saanti vertaisryhmän kautta. Monet kokevat jää-

vänsä tyhjän päälle omaishoitotilanteen päätyttyä. Ryhmätoiminnan lisäksi 
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tarjottiin myös yksilötapaamisia, keskustelutukea muuttuneen elämäntilanteen 

ja arjen hallintaan, mutta näille ei nyt ollut tarvetta. 

 

Tammikuussa v. 2018 sovimme Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset 

ry:n kanssa, että teen hyvinvoiva omaishoitaja - teemalla toiminnallista opin-

näytetyötä. Aihe tarkentui myöhemmin entisiin omaishoitajiin, joille suunnitel-

tiin aloitettavan ryhmätoimintaa muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Päävas-

tuu oli minulla voimavaralähtöisen ryhmän suunnittelusta, valmisteluista, ohja-

uksesta ja arvioinnista yhteistyötä tehden muiden yhdistyksen työntekijöiden 

kanssa. Aihe tarkentui hyvinvoivasta omaishoitajasta nykyiseen aiheeseen 

kesällä v. 2018. Työskentelin Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:llä 

syyskuu-joulukuu v. 2018. Ryhmät oli tarkoitus toteuttaa tuona ajanjaksona. 

Opinnäytetyö olisi valmis 1.5.2019 mennessä. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa jokin tuotos, kuten tapah-

tuma tai opas ja parhaimmillaan tuotos on hyödynnettävissä alalla (Vilkka & 

Airaksinen 2004, 6, 14). Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee käytännön 

toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämis-

tä (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Tarkoituksena on, että kehitettävän voimava-

ralähtöisen ryhmämallin avulla voidaan jatkossakin pitää ryhmiä omaishoita-

juudesta luopuneille entisille omaishoitajille muuttuneessa elämäntilanteessa 

ja tukea heitä vertaisryhmän keskustelun ja toiminnallisuuden avulla. Hyötyä 

opinnäytetyöstä ja ryhmämallista on jatkossa yhdistyksessä ryhmien ohjaajalle 

sekä entisille omaishoitajille toiminnan myötä. Laajemmin ajateltuna ryhmä-

mallin mukaisesta toiminnasta on hyötyä myös yhteiskunnalle syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi.   

 

7.2 Suunnittelu 

Suunniteltaessa ryhmämallia, on tärkeää suunnitella ohjausprosessin koko-

naisrakenne ja yksittäisten kertojen eri vaiheet. On pidettävä mielessä kenelle 

ryhmä on tarkoitettu, mitkä ovat tavoitteet ja mitä halutaan saada aikaan. Aika-

taulut on hyvä olla suunniteltuna, mutta joustavuutta pitää löytyä tarpeen tul-

len. (Ståhlberg 2019, 53–54.) Omaishoidon monimuotoisuus ja erilaiset elä-

mäntilanteet asettavat haasteita ryhmässä käsiteltäville aiheille. Jotkut voivat 

toivoa toimintaa ja toiset keskustelua. (Kaivolainen 2011b, 130–131.)  
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7.2.1 Aika, paikka ja kohderyhmä 

Ryhmän kokoontumispaikka ja -aika kannattaa suunnitella tarkkaan. On oleel-

lista, että tila mahdollistaa ryhmän tavoitteellisen toiminnan. Suljettu ja rauhal-

linen tila mahdollistaa syvällisen osallistumisen ja sen, ettei tule häirityksi. Ul-

koilma hajottaa ryhmän toimintaa. (Niemistö 2012, 51–52.) Pienelle ryhmälle 

on optimaalista olla saman pöydän ääressä tai tuoliringissä, kehämäisesti. 

Näin jokainen näkee toisensa ja vuorovaikutus onnistuu helpommin. (Ståhl-

berg 2019, 56.)  

 

Aika määrittelee ryhmätoimintaa ja täsmällinen toiminta on mielekkään ja tur-

vallisen ryhmätoiminnan ehto. Sekä ohjaaja että ryhmäläiset omalla täsmälli-

syydellään rakentavat ryhmää. Ryhmän kesto ja kokoontumistiheys nousevat 

esille erityisesti terapia-ja ihmissuhderyhmissä. Kesto riippuu paljolti ryhmän 

luonteesta, paikasta, osallistujista ja resursseista. Mikäli tavoitteena on saada 

intensiivinen tunnelma ryhmäläisten välille, ryhmän tulisi kokoontua ainakin 

alkuun melko tiiviisti. (Niemistö 2012, 52; Ståhlberg 2019, 59.) 

 

Suositeltavana ryhmäkokona pidetään maksimissaan 10–12 henkilöä. Tämän 

kokoisessa ryhmässä on enemmän emotionaalista lämpöä, tukea ja päämää-

rätietoista toimintaa. On hyvä huomata, että ryhmän tulee olla kuitenkin riittä-

vän suuri, koska aina kaikki eivät ole paikalla. (Kaivolainen 2011b, 131.) Op-

timaalinen ryhmäkoko on ryhmäkohtaista, se riippuu esimerkiksi työtavoista ja 

tavoitteista. Keskeinen seikka on jäsenten välisen vuorovaikutuksen määrä. 

Liian pienessä ryhmässä vuorovaikutus voi jäädä suppeaksi ja isossa ryh-

mässä taas osa voi jäädä syrjään. (Ståhlberg 2019, 61–62.) Ryhmä voi toimia 

avoimena tai suljettuna. Avoimessa ryhmässä jäsenten vaihtuminen vaikuttaa 

toimintaan ja sen tavoitteisiin. Se vaikuttaa mm. keskustelun aiheisiin ja niiden 

käsittelyn syvyyteen. Suljetussa ryhmässä osallistujat pysyvät samoina koko 

ryhmän ajan. Tämä mahdollistaa luottamuksellisen ilmapiirin, joka mahdollis-

taa asioiden syvällisenkin käsittelyn. (Kaivolainen 2011b, 131.)  

 

Opinnäytetyön kohderyhmäksi tarkentui ikääntyneet. Aikataulullisesti monet-

kaan työssäkäyvät eivät olisi päässeet päiväaikaan vertaisryhmän tapaami-

siin. Kohderyhmän rajaaminen ikääntyneisiin sopi myös geronomiopintoihin. 
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Omaishoitajuuden loppumisesta kulunutta aikaa ja ryhmään osallistumisen 

mahdollisuutta ei haluttu rajata, jokainen käy luopumisprosessia yksilöllisesti 

läpi. Ryhmä suunniteltiin toiminnaltaan puoliavoimeksi, ryhmään voi tulla mu-

kaan vielä sen alettuakin. Osallistumiseen ei vaadittu yhdistyksen jäsenyyttä 

eikä sitä että olisi saanut omaishoidontukea.  

 

Ryhmä suunniteltiin toteutettavaksi joka toinen viikko v. 2018 syksyn aikana, 

kokoontuen viisi kertaa keskiviikkoisin klo 10–11.30. Aiheet olivat vain alusta-

vasti suunniteltu teemoittain toimintakyvyn osa-alueiden mukaan, ja tarkoitus 

oli, että osallistujien mielenkiinnon ja toiveiden mukaan ohjelmaa voitaisiin 

tarkentaa ja käydä lisäksi esimerkiksi teatterissa. Ohjelma oli alustava ja siinä 

oli jouston varaa.  

 

7.2.2 Viestintä ja markkinointi 

Laadin kutsun yhteistyössä järjestöassistentin kanssa entisille omaishoitajille 

tapaamisista (Liite 1). Vastasin kutsun suunnittelusta ja halusin ryhmien nimi-

en kuvaavan toimintakyvyn eri osa-alueita. Järjestöassistentin oli myös hyvä 

tietää ryhmän tapaamiskertojen sisällöstä, koska hän otti ilmoittautumiset vas-

taan ja pystyi näin vastaamaan tarvittaessa kysymyksiin.  

 

Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) Mikkelin 

alueen omaishoidon palveluohjaajat lupautuivat postittamaan kutsut henkilöil-

le, joiden hoidettava oli kuollut tai siirtynyt pitkäaikaishoitoon v. 2018. Näin en 

käsitellyt itse henkilötietoja. He ottivat myös suoraan yhteyttä omaisiin, joiden 

läheinen oli kuollut tai siirtynyt palveluasumiseen. Lisäksi oli ilmoitus lehdessä, 

Facebookissa yhdistyksen sivuilla, ilmoitustauluilla, Omatorilla infopisteessä ja 

jäsentiedotteessa. Kutsuja lähti postitse Mikkelin alueelle 65 kpl. Kutsut lähe-

tettiin 3.10. Ryhmään oli ilmoittautuminen 16.10.mennessä, 

 

7.2.3 Riskit 

Osallistujien määrä oli arvoitus, riskinä oli, että ryhmäläisiä ei löydy riittävästi 

tai heitä tulee liikaa yhdelle ohjaajalle. Viimeisintä pidettiin yhdistyksellä epä-

todennäköisenä. Kutsuja lähetettiin runsaasti, ja lisäksi olivat ilmoitukset leh-

dessä, Facebookissa sekä monitoimijakeskus Omatorin seinällä sekä infopis-

teellä. Toisena riskinä näin, että voimavaralähtöisyys häviää ja ryhmässä kes-
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kitytään voimavarojen sijasta ongelmiin.  Aikataulun pettäminen oli myös riski-

nä, saako kaikki suunnitellut ja toivotut tutustumiskäynnit sovittua tietyille päi-

ville. Riskinä näin myös sen, tuleeko mallista odotusten mukainen ja saadaan-

ko se jatkossa käyttöön yhdistyksellä. Oman ammattitaidon ja kokemuksen tai 

kokemattomuuden riittäminen tällaisen ryhmän ohjaamisesta luonnollisesti 

myös jännitti. 

 

7.2.4 Resurssit 

Essote tuki yhdistyksen perustoimintaa rahoituksella. Tutustumiskäynnit olivat 

moniin kohteisiin ilmaisia. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry lupasi 

osallistua tarvittaessa kustannuksiin, esim. lippukuluihin. Kahvitukset kustansi 

myös yhdistys. Toimistolla sai kopioida ja kokoontumispaikasta ei tullut erillisiä 

kustannuksia. Osallistuminen ryhmään oli ilmaista. 

 

7.2.5 Tapaamisten sisältö 

Ensimmäinen suunnitteluiltapäivä oli järjestetty Mikkelin seudun Omaishoitajat 

ja Läheiset ry:n toimesta koolle 14.9., entisille omaishoitajille oli iltapäiväkahvit 

ja ryhmän toiminnan suunnittelua. Ilmoitus oli ollut lehdessä, mutta paikalle tuli 

vain kaksi osallistujaa. Tarkoitus oli, että osallistujilta tulisi ideoita ja toiveita 

ryhmän toimintaan. Tuleva ryhmä koettiin tärkeäksi. Heiltä nousi ajatuksia ver-

taisten kohtaamisesta ja ajatusten vaihdosta. Tutustumiskäynnit ja tapahtumat 

koettiin myös mielekkäiksi. Ryhmissä saisi olla tekemistä sekä tietoa. Suunnit-

telin toimintaa kirjallisuuteen ja teoriaan pohjaten yhdistyksen työntekijöiden 

kanssa keskustellen ja heidän sekä entisten omaishoitajien toiveita ja ideoita 

kuunnellen. Pyrin hyödyntämään teemoittain tutustumiskohteita, joista voisi 

olla apua voimavarojen näkökulmasta.  

 

Tarkoituksena oli tulevalla ensimmäisellä kerralla kartoittaa vielä ryhmäläisten 

toiveita ja tavoitteita. Suunnitelmana oli keskustelun lisäksi tehdä yhdessä tu-

tustumiskäyntejä ja toimintakykyä sekä hyvinvointia tukevia asioita, jotka aut-

tavat sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Käynteihin voisi tarvittaessa 

pyytää vapaaehtoisia avuksi. Teemaa voi käydä ryhmän kesken tai pyytää 

esim. asiantuntijaa luennoimaan.  
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Toiminnallisuus voidaan määrittää ihmisten omaa toiminnallisuutta lisäävinä 

mahdollisuuksina ja osallistavina työtapoina. Toiminnallisten ryhmien sisältö 

voi olla esimerkiksi liikunta, pelit, taide, opintokäynti tai muu yhteistyön sisältö. 

Toimintakyvyn vahvistaminen ja voimavarojen tukeminen sekä osallisuuden 

kokemukset ovat tärkeitä ryhmäläisille. Ryhmään kuuluminen vahvistaa asiak-

kaiden voimavaroja, jotka kantavat arkea eteenpäin. Toiminnallisilla tavoilla 

voidaan tukea ryhmäläisten osallisuutta ja löytää voimavaroja sekä mahdolli-

suutta olla toisten ihmisten kanssa yhdessä. (Tanskanen 2015, 106, 123.) 

 

Ryhmänohjaus on prosessi, joka kulkee suunnitellun aikataulun ja hahmoteltu-

jen teemojen mukaisesti. Tapaamisissa tulisi olla sopivassa suhteessa sekä 

keskustelua että toiminnallisuutta. Ohjelman voi suunnitella melko tarkastikin 

aikataulullisesti, tiedostaen kuitenkin, että se tuskin toteutuu niin tarkasti. 

(Ståhlberg 2019, 60.) 

 

Ryhmän runko rakentui teemoittain toimintakyvyn eri osa-alueiden ympärille. 

Hyvä mieli- psyykkinen toimintakyky 

Kultturelli - sosiaalinen toimintakyky 

Oppia ikä kaikki - kognitiivinen toimintakyky 

Liikunnan lystiä - fyysinen toimintakyky 

 

Ryhmätapaamisen mallin suunnittelin voimaannuttavan vertaisryhmätapaami-

sen pohjalta. Se sisältää aloituksen, joka virittää osallistujat ryhmähetkeen. 

Tässä voi käyttää esimerkiksi kuvakortteja tai muita toiminnallisia menetelmiä.  

Tämän jälkeen on yleensä keskustelua, teeman käsittelyä tai kuullaan mah-

dollista vierailevaa asiantuntijaa/alustajaa. Jotta voimaantumiseen olisi mah-

dollisuus, suositellaan myös pientä hyvinvointiharjoitusta. Kaikissa tutustumis-

paikoissa harjoitus ei välttämättä toteudu rauhallisen tilan vuoksi. Tapaaminen 

päätetään hallitusti, aikataulun mukaisesti. Kuviossa 1 on esitetty voimaannut-

tavan vertaisryhmätapaamisen malli. (Salonen 2012, 57.) Tätä mukaillen on 

kehitetty voimavaralähtöinen ryhmämalli.  

 



32 

 

 

Kuvio 1. Voimaannuttavan vertaisryhmätapaamisen malli (Salonen 2012.) 

 

7.2.6 Palautteen kerääminen 

Palautetta suunniteltiin kerättävän ryhmäläisiltä suullisesti ryhmien yhteydes-

sä, välipalautetta Post-it-lapuille noin puolessa välin toimintaa ja lopuksi joulu-

kuussa palautelomake. Havainnoimalla ryhmän tunnelmaa voi myös aistia 

toimivuutta.  

 

Suullista palautetta pyydetään myös työntekijöiltä sekä mahdollisilta vapaaeh-

toisilta.  

 

7.3 Toteutus 

Ryhmään ilmoittautumiset otti vastaan järjestöassistentti. Yhdellä ilmoittautu-

misella ilmoittauduttiin kaikkiin tapaamisiin. Siinä otettiin ylös nimi, puhelinnu-

mero ja ruokavalio kahvituksen vuoksi. Ensimmäinen tapaaminen oli 17.10. ja 

ilmoittautuneita oli 15.  

 

Ryhmän kokoontumispaikkana oli monitoimijakeskus Omatorin Moottori-tila ja 

lisäksi erikseen sovitut vierailu-/tutustumiskohteet. Tila sijaitsi Mikkelin keskus-

tassa ja sinne on hyvät kulkuyhteydet. Omatori/Moottori on uusi, esteetön tila 

ja viihtyisästi sisustettu. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toimisto 

ALOITUS 
KESKUSTELU 
JA TEEMAN 
KÄSITTELY 

HARJOITUS LOPETUS 
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sijaitsee myös siellä.  Kokoonnuimme ryhmän koon vuoksi ison pöytäryhmän 

ääressä, jotta kaikki mahtuivat saman pöydän ympärille. Tarpeelliset materi-

aalit tuli varata etukäteen ryhmäläisille ja tarjoilut tuli varata valmiiksi. Samas-

sa tilassa pystyi keittämään kahvit, myöhemmin syksyllä alkoi myös Kohtaa-

mispisteellä vapaaehtoisten pitämä kahvila, josta sai varata kahvit tapahtu-

miin.  Tila varattiin erillisen varausjärjestelmän kautta tapaamiskerroille.  Moot-

tori-tila oli rauhallinen ja sopiva tarkoitukseen. Ryhmäläisille lähetettiin muistu-

tustekstiviestit muutamaa päivää ennen kokoontumisia.  

 

Ryhmään osallistui 15 henkilöä, joista 5 miestä ja 10 naista. Kaikki olivat toi-

mineet omaishoitajina puolisolleen, suurin osa oli leskiä. Iältään ryhmäläisistä 

13 oli 63–79-vuotiaita ja 2 yli 80-vuotiaita. Suurin osa oli hoitanut läheistään 

5–10 vuotta. Enemmistö oli saanut omaishoidon tukea. 

 

Kaiken kaikkiaan tapaamisia oli seitsemän. Ryhmä kokoontui v. 2018 syksyn 

aikana viisi kertaa kahden viikon välein. Lisäksi kävimme teatterissa marras-

kuussa ja joulukuussa pidimme pikkujoulut.  Pikkujoulut oli viimeinen kerta ja 

siinä kerättiin palautetta sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja Maarit Väisänen 

kertoi yhdistyksen toiminnasta.   

 

Pyrin huomioimaan ryhmäläiset henkilökohtaisesti. Kulloisenkin teeman aihe 

määritti kerran sisällön ja tavan toteuttaa se. Ryhmissä oli yleensä alku–ja 

loppuvaihe varsinaisen aiheen lisäksi. Joissakin tutustumispaikoissa tämä 

vaati lyhyemmän osuuden ja se jäi vähäisemmälle tilan puutteen vuoksi. 

Ryhmien jälkeen kirjasin joka kerta päiväkirjaan tapahtumat ja tunnelmat.  

 

Kohtaamisen taito korostuu ryhmän ohjaamisessa. Ohjaaja vaikuttaa ryhmään 

ja dialogiin, hänen tehtävänsä on rohkaista keskusteluun, myös ryhmän hiljai-

simpia. Erilaisuutta hyväksyvän ilmapiirin luominen on myös tärkeää, arvosta-

vassa dialogissa suvaitaan keskustelun epävarmuutta ja erilaisia mielipiteitä. 

Ohjaajan tehtävä on pitää huoli ryhmäläisten tasavertaisen puheajan jakautu-

misesta sekä siitä, että puhutaan yksi kerrallaan. Osallistujilla tulee olla tunne 

kuulluksi ja ymmärretyiksi tulemisesta. Ohjaaja voi tietoisesti etsiä voimaan-

tumis-ja selviytymiskokemuksia ja kääntää ongelmat tavoitteiksi tai merkityk-

siksi. Positiivinen palaute vahvistaa ja antaa energiaa, usein myös huumorilla 

on vapauttava ja keventävä vaikutus ryhmässä. (Holm 2010, 54.) 
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Myös kuuntelun taito korostuu ryhmän ohjaamisessa. Se vaatii kykyä hiljentää 

omat ajatukset, ennakkoluulot ja olettamukset, jotta voi kuunnella toista. Aktii-

visessa kuuntelemisessa pyritään keskittymään toisen näkökulmaan ja osoit-

taa aito kiinnostus toisen näkökulman ymmärtämiseen. Ohjaajalla tulee olla 

kyky esittää tarkentavia ja rohkaisevia kysymyksiä. Ryhmää ohjatessa koros-

tuu sekä kuuntelemisen että muun ryhmän havainnoinnin taito. Jo ensimmäi-

sestä tapaamisesta lähtien tulisi saada luotua tunnelma ja ilmapiiri, jossa jo-

kainen voi kokea tulleensa kuulluksi. (Ståhlberg 2019, 35–36.) 

 

Hyvä ryhmänohjaaja pitää toiminnan langat käsissään ja huomioi jatkuvasti, 

mitä ryhmässä tapahtuu. Ohjaajan on tärkeä huomioida, jos jokin aihealue on 

esimerkiksi erityisen vaikea tai tärkeä. Huomioiminen on sitä, että antaa pai-

noarvoa toisen sanattomalle ja sanalliselle viestinnälle. Havaintojen perusteel-

la ryhmän ohjaajan tuleekin olla valmis muuttamaan suunnitelmaa. Huomioi-

minen vaatii tilannetajua, jotta oman viestinnän saa sovitettua kulloiseenkin 

ryhmään. Ohjaajan oheisviestintä, kuten eleet, ilmeet ja small talk–taidot ovat 

yhtä tärkeitä kuin ennalta tehty suunnitelma. Tulee olla taito keskustella arki-

päivän asioista, mutta pitää myös huoli siitä että keskitytään tavoitteiden kan-

nalta olennaiseen. (Ståhlberg 2019, 41–42.) Innostaminen ja motivoiminen 

ovat tärkeää, ohjaaja voi ohjata keskustelua ongelmissa vellomisen sijaan po-

sitiiviseen suuntaan. Kannustus ja kehuminen voi toimia voimaa antavana te-

kijänä. Kannustavassa ilmapiirissä myös hiljaisimmat osallistujat saavat roh-

keutta osallistua harjoitteisiin. Ohjaajan kannustava malli auttaa tässäkin. 

(Ståhlberg 2019, 45–46.) Ryhmän toimintaa suunniteltaessa ryhmäläisiä osal-

listettiin ja suunniteltiin yhdessä toimintaa.  

 

Erityisesti ensimmäiseen tapaamiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Positiivi-

sen tunnelman luominen on ensisijaisen tärkeää. Vertaisryhmän alkaminen 

voi olla jännittävä tilanne, ja se vuoksi kannattaa panostaa ryhmän muodos-

tumisen alkuhetkiin, ryhmäytymiseen. (Ståhlberg 2019, 67–68.) Ensitapaami-

sen ensihetkiin sisältyy yllättävän paljon merkitystä ryhmätoiminnan onnistu-

miselle. Aivan aluksi ohjaajan on tärkeää saada osallistujat vakuuttuneiksi 

ryhmän hyödystä. Ilmapiirin kannalta on tärkeää ottaa jokainen osallistuja 

huomioon henkilökohtaisesti. Ryhmäläiset toivotetaan tervetulleiksi kätellen, 

silmiin katsoen.  Ohjaajan tulee huolehtia, ettei kukaan jää ulkopuoliseksi ja 
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ryhmälle tulee luoda turvallinen ilmapiiri. Pelisäännöt on hyvä sopia esittely-

kierroksen jälkeen. Esittelykierroksella voi kuvata taustojaan ja tilannettaan. 

Ryhmäläisten nimet on hyvä opetella ulkoa. Myös toiminnallista työskentelyä 

on hyvä olla ohjelmassa, jotta tutustumisvaihe saadaan syvenemään ja luot-

tamuksen syntyessä päästään sitten syvällisempiin aiheisiin. (Ståhlberg 2019, 

71–77.)  

 

7.3.1 Tutustuminen 

Ensimmäisen tapaamisen tavoitteena oli tutustua toisiin ryhmäläisiin ja ryh-

män teemoihin. Ensimmäisellä kerralla osallistujia oli 15. Ryhmä oli Omatorilla 

Moottorissa. Esittäydyin, toivotin tervetulleeksi ja kerroin ryhmän tarkoitukses-

ta. Kahvin juonnin lomassa esittäydyttiin. He saivat kertoa haluamansa verran 

taustastaan ja mitä odottaa ryhmältä. Useimmat toivat esille, kuinka kauan on 

omaishoitajuuden päättymisestä ja aika oli hyvin vaihteleva. Keskustelimme 

myös, mikä tuo piristystä, ja voimavaroja olivat mm. lapset, lapsenlapset, puu-

tarha, ryhmät, lukeminen, runot, musiikki, liikunta, TV:n katselu ja kotoa pois 

lähteminen.  He täyttivät myös Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 

vertaistukiryhmiin osallistujien lomakkeen, jossa kysyttiin odotuksia ryhmältä. 

Ne olivat vertaistukeen, ystävyyteen, virkistykseen, yhdessäoloon, elämänsi-

sältöön ja keskusteluun liittyviä asioita sekä vinkkejä elämänpiirin laajentami-

seen.  

 

Keskustelimme myös ryhmän pelisäännöistä. He sopivat, että ryhmässä mm. 

sinutellaan, kerrotaan asioista sen verran, kuin haluaa ja pystyy sekä keskus-

telut pidetään ryhmän sisäisinä eli muistetaan salassapito ja luottamus.   

 

Käytin Maaret Tukiaisen Hyvän mielen-kortteja. Jokainen sai valita haluaman-

sa kortin, jossa on mietelause ja kertoa toisille sen sekä miten se kuvaa omaa 

elämää ja tulevaisuutta. Sieltä nousi esille mm. seuraavat: 

”Toimin, kun on oikea hetki.” 

”Ammennan voimaa luonnosta.” 

”Annan anteeksi itselleni.” 

”Elämässäni on asioita, jotka ovat hyvin.” 

”Olen osa jotain itseäni suurempaa.” 
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Ne olivat puhuttelevia, jokainen sai avata tuntemuksiaan sen verran kuin halu-

si.  

 

Ryhmän aloittaessa toimintansa ryhmäläisten toiveena oli, että on sekä yhteis-

tä tekemistä ja käyntejä sekä keskustelua. Kävimme läpi suunnittelemani kar-

kean luonnoksen ohjelmasta. He olivat hyvin avoimia ehdottamalleni toimin-

nalle. Fyysiseltä kunnoltaan he olivat varsin virkeitä ja vierailu-

/tutustumiskäynnit pystyi sen puoleen suunnittelemaan hyvin.   

 

Lopuksi kokosin asioita yhteen ja kertasin seuraavan kerran ajankohdan. So-

vittiin, että heille laitetaan tekstiviestit ennen seuraavaa tapaamista.  

 

7.3.2 Hyvä mieli 

Toinen tapaamiskerran aihe liittyi psyykkiseen hyvinvointiin. Tapaamiskerran 

tavoitteena oli tunnistaa arjen voimavaroja ja niiden vaikutus mielen hyvinvoin-

tiin. Osallistujia oli 12. Tapasimme Mikkelin Setlementti ry:llä, olin sopinut sin-

ne heidän toiminnan esittelyä. Tämä liittyi paljolti sosiaaliseen toimintakykyyn, 

mutta mielen hyvinvoinnin kautta myös psyykkiseen toimintakykyyn. Kokoon-

nuimme saliin, jossa meille tarjottiin kahvit ja kuulimme monipuolisesta toimin-

nasta. Mikkelin Setlementti ry on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa 

jokaiselle löytyi jotakin kiinnostavaa. Ryhmäläiset olivat tästä hyvin kiinnostu-

neita, ja toiminta oli heille uutta. Ensimmäiset ilmoittautumiset taidettiin tehdä 

jo ennen lähtöä ja kuukausiohjelmat otettiin mukaan. Tavoitteeksi he ottivat-

kin, että osallistuvat johonkin toimintaan. Tuli esille, että yksin lähteminen on 

vaikeaa. Kun on käynyt tutustumassa tilaan ja toimintaan, seuraavalla kerralla 

on jo helpompi mennä yksin.  

 

Setlementtiyhdistykseltä siirryimme läheiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terve-

ysalan järjestöjen tuki ry:n Estery-talolle. Siellä on mm. kokouksia ja vertais-

ryhmiä varten toimitiloja. Olin varannut sieltä Kammari-tilan, jossa saimme 

keskustella ryhmäläisten kesken. Samalla tutustuimme Estery-taloon, joka oli 

useimmille vieras.   

 

Pidimme kuulumiskierroksen ja tunnelmia edelliseen kertaan liittyen. Ryhmä 

oli hyvin avoin ja tyytyväinen toimintaan. He kokivat vertaistuen hyvin tärkeäk-
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si tuntemustensa jakamiseen ja kyseisen ryhmän siihen sopivaksi. Kävimme 

mielen hyvinvointiin liittyviä asioita keskustellen läpi ja keskusteluavun saami-

sen. 

 

Tällä kertaa käytin toiminnassa apuna Pohjolan voimaeläin-kortteja. Jokainen 

otti sattumanvaraisesti kortin ja mietti, mitä tuo voima voi tarkoittaa hänen ti-

lanteessaan? Esille tuli mm. vahvuus, toivo, leikkisyys, uusiutuminen, syvälli-

syys-kortit. Näistä he löysivät voimavaroja tilanteessaan ja suuntasivat katset-

taan eteenpäin.  

 

Teatterikäynti ryhmän kesken kiinnosti.  He valitsivat esityksen ja aloin järjes-

tämään asiaa. Tämä olisi ylimääräinen tapaaminen jo sovittujen kertojen li-

säksi.  

 

Tapaamisesta jäi hyvä tunne ja ryhmäläisiltä tuli palautetta, että ryhmän täytyy 

jatkua pidempäänkin. He kokivat myös hyväksi, että kaikki saavat puheenvuo-

ron ryhmässä ja ohjaajana sain positiivista palautetta.  

 

7.3.3 Kultturelli 

Tämän tapaamiskerran aiheena oli sosiaalinen toimintakyky. Tavoitteena oli 

sosiaalisten voimavarojen hahmottaminen ja niiden vaikutus omaan jaksami-

seen. Osallistujia oli 11 ja paikkana Omatori/Moottori. Alkuun he kertoivat kuu-

lumiset sekä kertasimme edelliseltä kerralta joitakin asioita.  

 

Kävin läpi sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuuksia ja teimme voimavarapuun. 

Jaoin pahviset omenat, joihin jokainen kirjoitti 

– Missä yhteyksissä tai toiminnoissa voi löytää uusia tuttavuuksia? 

– Millainen sosiaalinen toiminta/asia auttaa jaksamaan huomiseen? 

Lopuksi kiinnitimme omenat puuhun ja keskustelimme niistä. Voimavaroja oli-

vat mm. lapset, lapsenlapset, matkat, kerhot, liikunta ryhmässä, osallistumi-

nen ja kotoa lähteminen.   

 

Seuraavaksi oli kevyempi osio, bingo. Olin valmistellut pelin valmiiksi ja va-

rannut pieniä palkintoja. Tämä oli varsin hauska kokemus ryhmäläisille. Tähän 
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asti aiheet olivat olleet varsin syvällisiäkin, nyt oli kevyempi osuus, nauru rai-

kui. Se koettiin piristäväksi aivojumpaksi.  

 

Pyysin välipalautetta Post-it-lapuille. Se oli hyvin rohkaisevaa ja positiivista 

ohjaajan näkökulmasta. Ryhmä koettiin tärkeäksi oman jaksamisen tukemi-

seksi.  

 

Kahvit joimme lopuksi ja keskustelimme mm. seuraavien kertojen aiheista. 

Informoin teatterin järjestelyistä ryhmäläisiä. Yhdistys osaltaan osallistui kus-

tannuksiin. Kaikille laitettiin tekstiviestit, he saivat ilmoittautua ja maksaa mi-

nulle, varasin liput lähtijöille. Tapasimme teatterin aulassa sovittuna aikana ja 

kävimme väliajalla yhdessä kahvilla. Ryhmäläisiä oli mukana 11.  

 

7.3.4 Oppia ikä kaikki 

Tällä kertaa käsittelimme kognitiiviseen toimintakykyyn liittyviä asioita. Ta-

paamiskerran tavoitteena oli saada tietoa aivoterveyteen liittyvistä asioista, 

hyvinvointiteknologiasta ja löytää näistä voimavaroja arkeen. Osallistujia oli 

12. Kävin kokoontumiskerran ohjelman läpi, aloitimme Hektori-tilasta. Omatori 

on uusi monitoimijakeskus Mikkelissä, sen toiminnot olivat osalle vielä uusia. 

Tutustuimme Hektori-tilassa hyvinvointi-ja arkiteknologiaan hyvinvointitekno-

logiakoordinaattorin opastuksella. Hän esitteli arjen apuvälineitä.  

 

Tämän jälkeen saimme vieraaksi Mikkelin seudun Muisti ry:ltä muistiluotsin 

kertomaan aivoterveydestä. Lopuksi tehtiin myös muutama aivotreeniharjoite 

pareittain. Ryhmäläisille jaettiin kotitehtävä, joka tarkastettiin seuraavalla ker-

ralla. Aivoterveysasiaa käytiin keskustellen ja pohtien, miten kukakin voi omaa 

aivoterveyttään tukea mm. liikkumalla, ravitsemuksella, levolla, sosiaalisilla 

suhteilla. 

 

Näiden jälkeen oli keskustelua ja kahvit.  Ryhmäläiset kertoivat, kuinka ryhmä 

ja ryhmätoiminta on piristänyt heitä.   

 

7.3.5 Liikunnan lystiä 

Fyysisen toimintakyvyn teema oli Saimaa Stadiumilla, joka on uusi monitoi-

miareena liikuntaan ja tapahtumille. Tavoitteena tälle kerralle oli tunnistaa lii-



39 

kunnan hyödyt toimintakyvylle ja tutustua Saimaa Stadiumiin. Ryhmäläisiä oli 

mukana 11.  Olin etukäteen ollut yhteydessä Saimaa Stadiumin asiakkuus-

päällikköön, joka lupasi esitellä tiloja. Samaan aikaan oli myös Voimaa van-

huuteen-liikuntavuoro, mutta tällä kertaa ryhmäläiset halusivat vain tutustua 

tiloihin.  Selvitin etukäteen myös lähiliikenteen linja-autovuorot, millä pääsee 

Saimaa Stadiumille.  

 

Tapasimme ensin kahviossa ja keskustelimme kahvien lomassa liikunnan ter-

veysvaikutuksista. Esittelin terveysliikuntasuosituksen, mitä se pitää sisällään 

ja keskustelimme, miten se kelläkin toteutuu. Olin varannut heille UKK-

instituutin liikuntapiirakan ja Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) kunto-oppaan 60+.  

 

Suullisen liikuntaneuvonnan tueksi voi käyttää esimerkiksi esitettä UKK-

instituutin liikuntapiirakasta, josta käy ilmi viikoittainen terveysliikuntasuositus. 

Säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia 

sekä ylläpitää ja parantaa toimintakykyä. Se ehkäisee myös kaatumisia ja nii-

hin liittyviä vammoja. Terveysliikuntasuositus korostaa erityisesti lihasvoimaa, 

tasapainoa ja ketteryyttä. (UKK-instituutti 2018.) 

 

Tutustumiskierroksen aikana kiinnosti erityisesti käynnissä oleva ilmainen 

Voimaa vanhuuteen–ryhmä sekä älykuntosali.  Olikin suunnitelmissa, että he 

menevät yhdessä liikuntavuorolle alkuvuodesta. Ryhmäläiset olivat hyvin in-

nostuneita esittelystä ja liikuntaan liittyvistä asioista.   

 

7.3.6 Päätöskerta 

Ryhmäläisten toiveesta järjestimme ennalta suunniteltujen tapaamiskertojen 

lisäksi pikkujoulut. Pidin tätä hyvänä ideana, koska se toimisi samalla päätös-

kertana. Pikkujouluihin osallistui 11. Joimme kakkukahvit ja Mikkelin seudun 

Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja esitteli heidän toimintaansa. 

Jatkossa ryhmäläiset voisivat toimia esimerkiksi vapaaehtoisena tai kokemus-

asiantuntijan roolissa. Ryhmäläiset vaihtoivat puhelinnumeroja, osa oli jo pi-

tänytkin yhteyttä toisiinsa.  

 

Pyysin palautetta palautelomakkeen avulla, ryhmäläiset täyttivät sen paikan 

päällä.  
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Lauloimme joululauluja, eräs ryhmäläinen lausui runon, toinen luki tarinan ja 

pienet paketitkin annettiin. Ryhmästä jäi positiivinen tunne.  

 

7.4 Palaute  

Parasta palautetta ohjaajalle on, kun ryhmä toimii ja ihmiset ovat innostuneita 

sekä lähtevät voimaantuneina kotiin. Palautetta tulee pyytää ryhmän kehittä-

misen kannalta, ja sitä onkin hyvä kerätä alusta asti. (Salonen 2012, 64.) Ar-

vioin voimavaralähtöisen omaishoitajuudesta luopuneiden–ryhmän tavoittei-

den saavuttamista itsearvioinnilla pitämällä oppimispäiväkirjaa, johon kirjasin 

myös havaintoni. Ryhmäläiset antoivat välipalautetta Post-it-lapuilla sekä pa-

lautekyselyllä lopuksi. Lisäksi pyysin suullista palautetta ryhmäläisiltä. Jokai-

sen Moottorissa kokoontuneen ryhmän jälkeen käytävän täytti puheen sorina 

ja iloinen tunnelma, se välittyi myös muille työntekijöille.   

 

Noin kokoontumiskertojen puolivälissä keräsin Post-it-lapuille palautetta toi-

minnasta, välipalautteen perusteella ryhmäläiset olivat tyytyväisiä toimintaan. 

Palaute oli samansuuntaista kaikilla ”piristävä”, ”ryhmä on vastannut tarkoitus-

taan”, ”hyvä positiivinen ryhmä”, ”tosi mahtavaa, antaa uskoa tulevaan”, ”mo-

nipuolinen”. Kysyin palautetta myös suullisesti ryhmien yhteydessä ja se oli 

positiivista. Ryhmien sisältö oli vaihdellen keskustelua ja toiminnallista, tutus-

tumiskäyntejä jne., ryhmäläiset pitivät tästä järjestelystä.  Ryhmässä käytiin 

vilkasta keskustelua. Suullisen palautteen mukaan vertaistuki koettiin merkit-

täväksi ja tapaamisia odotettiin. 

 

Joulukuussa viimeisellä kerralla pyysin kirjallista palautetta (Liite 2). Palaute-

lomakkeen kysymykset liittyivät ryhmien sisältöön, ohjaajan toimintaan ja 

paikkaan/aikaan sekä tavoitteisiin ja ryhmäläisten odotuksiin. Palautelomak-

keessa ei kysytty yksilöityjä tietoja, ryhmäläisten anonymiteetin säilyttämisek-

si. Sain palautetta 11 henkilöltä.  

 

Kaikki olivat kokeneet että ryhmään osallistuminen oli vastannut heidän odo-

tuksiaan ja ryhmien sisältö koettiin hyvin suunnitelluksi sekä ryhmän ohjaajan 

työskentely vastasi heidän odotuksiaan. Myös kokoontumispaikka oli koettu 

sopivaksi. Suurimmalle osalle kokoontumisaikakin oli sopiva.  
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Lähes kaikki olivat kokeneet, että ryhmä on auttanut löytämään voimavaroja 

hyvinvointiin.  Omaishoitajuuden päättymiseen myös lähes kaikki tunsivat 

saaneensa tukea. Kodin ulkopuoliseen toimintaan mukaan lähtemiseen oli 

tullut rohkeutta ja sosiaaliset verkostot olivat laajentuneet lähes kaikkien mie-

lestä.   

 

Kiinnostavimmaksi aiheeksi oli nimetty mm. ”Setlementti”, ”Saimaa Stadium”, 

”juttuhetket” sekä ”tuki omaishoitoon ja suruun”.  

 

He kuvailivat ryhmään osallistumisen antaneen erityisesti vertaistukea ”vas-

taavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kokemuksia”, ”avarsi näköaloja, 

ei ollut yksin elämäntilanteen kanssa”, ”huomasi, että on muitakin samassa 

tilanteessa, on hyvä ja helppo keskustella”, ”hyvää ja kantavaa vertaistukea”. 

 

Palautteista nousi esille myös mm. tuttavuuden/ystävyyden syntyminen ”uusia 

ystäviä”, ”paljon tukea, hyvä ryhmä, tutustuttiin” ja toivo ”voimia jatkaa huomi-

seen”, ”toivoa tulevaisuuteen”.  Vertaisryhmän todettiin kantavan eteenpäin. 

Monet saivat ryhmästä ystäviä ja ryhmän hyvä henki oli aistittavissa.  

 

Loppupalautteen perusteella ryhmäläiset olivat kokeneet toiminnan odotusten 

mukaiseksi, ja se vastasi alkukyselyn toiveisiin ja odotuksiin. He toivoivat jat-

koa toiminnalle ja olivat tyytyväisiä ryhmän toimintaan. Ryhmälle suunniteltiin-

kin jatkoa keväälle. Ryhmän merkityksestä kertoi myös se, että ryhmäläiset 

kävivät sitoutuneesti ryhmässä. Kritiikkiä tai kehittämisehdotuksia ei tullut.  

 

Näin lyhyessä ajassa ei välttämättä synny vielä muutosta voimaantumisen 

suhteen. Joillekin ryhmän saapuminen ja ilmoittautuminen oli jo saavutus. Py-

rin etenemään ryhmäläisten tahtiin, kiirehtimättä eteenpäin. Aistin, että vertais-

tuki oli kuitenkin se tärkein heille. Oli ilahduttavaa huomata, että ryhmässä oli 

sekä miehiä että naisia. Väli–ja loppupalautteen perusteella pystyi arvioimaan 

projektin onnistumista sekä omaa osaamista. Jatkossa ryhmässä voisi olla 

välitehtäviä kotiin. 
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8 POHDINTA JA ARVIOINTI 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä voidaan arvioida aihetta, tavoitetta, kohde-

ryhmää ja teoreettista viitekehystä, nämä tulee olla ymmärrettävästi esillä. 

Etenkin tavoitteiden tulee olla selkeät toiminnallisessa opinnäytetyössä, sillä 

niiden saavuttaminen on tärkein arvioinnin kohde (Vilkka & Airaksinen 2003, 

154–155.) Tavoitteena oli kehittää voimavaralähtöinen ryhmämalli ikääntynei-

den entisten omaishoitajien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Rajasin 

aiheen ikääntyneisiin omasta kiinnostuksestani sekä geronomiopintoihini liitty-

en. Ryhmäläiset ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry työntekijät 

kuvailivat toteutunutta ryhmää onnistuneeksi, kommenttien perusteella tavoit-

teet tulivat saavutetuiksi. Kehitetyn ryhmämallin mukainen toiminta antaa enti-

sille omaishoitajille voimavaroja toimintakyvyn tukemiseen ja elämän uudel-

leen suuntaamiseen tulevaisuuteen. Mallia voidaan käyttää yhdistyksellä jat-

kossakin.  

 

Ryhmäläiset kokivat ryhmän tuoneen tukea toimintakyvylle ja löydettiin uusia 

voimavaroja. Hokkasen ym. (2006) tutkimuskatsauksessa esille tuomat voi-

mavarat nousivat toiminnassa ja keskustelussa kauttaaltaan esille. Hyvinvointi 

ja sosiaaliset suhteet nousivat merkittävimmiksi aiheiksi ryhmässä.  

 

8.1 Opinnäytetyön prosessin arviointia 

Opinnäytetyö eteni suunnitellusti pääsääntöisesti. Sovimme opinnäytetyön 

tekemisestä jo keväällä v. 2018, aihe tarkentui elokuussa v. 2018. Työt Mikke-

lin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:llä alkoivat määräaikaisena syyskuus-

sa ja ryhmien piti alkaa piakkoin, koska työsuhteeni kesti joulukuun puoleen-

väliin saakka. Suunnitteluaika jäi lyhyeksi ja jouduin aika lyhyellä aikavälillä 

aloittamaan ryhmät. Jälkikäteen ajateltuna tähän olisi voinut olla enemmän 

aikaa. Vaikka aikataulu oli tiukka, sain mielestäni toteutettua suunnitteluvai-

heen hyvin. Keräsin tietoa voimavaralähtöisen ryhmän ohjauksesta kirjallisuu-

desta ja keskustellen työyhteisön kanssa heidän toiveistaan. Taustani kotihoi-

dosta terveydenhuollon ammattilaisena sekä työkokemus omaishoidosta pal-

veluohjaajana antoivat pohjaa omaishoitoon ja sen päättymiseen liittyviin seik-

koihin sekä toimintakykyyn liittyviin asioihin. Myös geronomiopintojen myötä 

nämä tiedot ovat syventyneet. Ryhmäpalautteen keräämiseen ja arviointiosuu-

teen olisi voinut käyttää enemmän aikaa. Jälkikäteen ajateltuna, olisin voinut 
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myös pyytää useammin palautetta toimeksiantajalta.  Ryhmät olivat melko 

tiukalla aikataululla, sen jälkeen aloin kirjoittamaan raporttia. Työskentelyn 

intensiivisyys vaihteli, raportin kirjoittaminen venyi pidemmäksi mitä olin ajatel-

lut.  

 

Aluksi oli suunniteltu, että ryhmä olisi puoliavoin, mukaan voisi tulla vielä en-

simmäisen kerran jälkeenkin. Lopulta ryhmään tuli kuitenkin niin monta ilmoit-

tautunutta jo ensimmäiselle kerralle, että tästä luovuttiin. Mietin jo ennen tätä 

päätöstä, että suljettu ryhmä voisi olla parempi. Tämä sen vuoksi, että ryhmä-

prosessi käynnistyy jo ensimmäisellä kerralla. Jos joku tulee kesken ryhmään, 

tutustuminen alkaa alusta ja voi olla haasteellista saada hänet ryhmään mu-

kaan. Ryhmäläiset voivat kokea myös ryhmän polkevan paikallaan.  

 

Ryhmän alkaminen voi aiheuttaa jännitystä, osa tulikin hieman arastellen mu-

kaan. Useimmat eivät olleet aiemmin olleet vertaistukiryhmissä mukana. Koh-

taamiset olivat aitoja ja ryhmäläiset kertoivat avoimesti kokemuksistaan ryh-

missä. Luopuminen ja kaipaus tulivat keskusteluissa esille, toisaalta myös 

elämän suuntaaminen uudelleen pikku hiljaa kodin ulkopuolelle ja esimerkiksi 

uusiin harrastuksiin.  

 

Vuorovaikutuksen ryhmän kanssa koin sujuneen hyvin. Ilmapiiri oli avoin ja 

innostunut, toinen toistaan ymmärtävä. Keskustelut olivat syvällisiä ja antoisia. 

Vaikka ryhmä oli kooltaan melko iso, kaikki saivat puheenvuoron sekä mah-

dollisuuden osallistumiseen. Ryhmässä tuli vastaan monenlaisia tunteita, oh-

jaajana piti olla rohkeutta ottaa vastaan tunteita laidasta laitaan. En ollut varsi-

naisesti vertaisohjaaja, mutta olen käynyt läpi jotain samankaltaista. Osaltaan 

auttoi ammatillisuus, osassa keskustelua pystyin ymmärtämään kotihoidon ja 

omaishoidon työkokemuksen perusteella asioita laajemmin. Tapaamisaika 

olisi voinut olla kaksi tuntia, koska ryhmäläisiä oli melko paljon ja kuulumisten 

ja tuntemusten kertominen vei aikaa. Koin, että juuri vertaistuki oli tärkeää ja 

voimaannuttavaa. Heidän palautteensa vahvisti tätä.  Tämän vuoksi joustin 

ajoittain suunnitelmistani ja annoin keskustelulle tilaa. Yksilötapaamisille ei 

tullut tarvetta. Voimavaralähtöisyys toteutui mielestäni hyvin. Pyrin ohjaamaan 

keskustelua ja toimintaa voimavaroihin, mahdollisuuksiin ja positiivisuuteen.  
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Perehdyin ryhmänohjausta käsittelevään materiaaliin ja suunnittelin ryhmät 

melko yksityiskohtaisesti ja tarkasti huomioiden ryhmäläisten toiveet. En val-

mistellut kaikkia ryhmiä yhtä päätä, vaan loin sitä mukaa, mitä toiveita tuli 

ryhmän alettua. Vaikka suunnittelin ja ohjasin ryhmää itse, työyhteisö oli koko 

ajan mukana ja sain heiltä tukea tarvittaessa. Omatori tilana oli hyvien kulku-

yhteyksien varrella Mikkelin keskustassa. Muutkin tapaamispaikat pyrin järjes-

tämään niin, että sinne oli helppo tulla. Käytännön järjestelyt onnistuivat suju-

vasti. Ryhmiin tuli valmistautua huolella niin fyysisesti kuin henkisestikin. Olin 

ohjaajana, en terapeuttina. Tällaisen ryhmän suunnitteleminen ja ohjaaminen 

ensi kertaa loi myös jännitystä ja jonkinlaista epävarmuuttakin asioiden ete-

nemisestä, toisaalta onnistuminen toi varmuutta.  

 

Näin ison ryhmän ohjaamisessa olisi hyvä olla työparina esimerkiksi toinen 

työntekijä tai vapaaehtoinen/vertaistukihenkilö.  Toiminnassa voi tulla yllättäviä 

tilanteita eteen, jolloin tarvitsee toista henkilöä. Oman toiminnan arvioinnin 

kannalta olisi myös hyvä toisen läsnäolo ja palautteen saaminen. Havainnoin-

nin ja muistiinpanojen tekemisessä työparista olisi myös ollut hyötyä.  

 

Kehitetyn mallin kirjallisen tuotoksen pyrin tekemään mahdollisimman selke-

äksi ja yksityiskohtaiseksi, jotta sen perusteella on helppo pitää vastaavanlai-

sia ryhmiä. Laitoin linkkejä WWW-sivustoille, joista materiaali on helppo kerä-

tä. Alussa on kerrottu vertaistuesta ja ryhmän ohjaamisesta sekä ryhmän ra-

kenteesta ja teemoista. Teemat on kuvattu yksityiskohtaisemmin. Materiaalia 

olisi runsaasti, mutta pidättäydyin melko pitkälti niissä, minkä pohjalta pidin 

ryhmän. Vaihtelua ryhmään saa pienillä muutoksilla, joitakin vaihtoehtoisia 

harjoituksia ja tutustumiskohteita kuvasin malliin.  

 

Opinnäyte pohjaa siihen, mitä on opittu ja opiskeltu ja miten sitä on syvennet-

ty. Sisäistäminen edellyttää, että opinnäytetyön aihetta voi elää opinnäytetyö-

prosessin aikana sekä teoriassa että käytännössä, tämä onnistuu parhaiten 

toimeksi annetuissa toiminnallisissa opinnäytetöissä. (Vilkka & Airaksinen 

2004, 17–18.) Koin oman ammattitaitoni lisääntyneen ja syventyneen opinnäy-

tetyön aikana uutta toimintaa kehittäessä. Sain lisää ryhmänohjauskokemusta 

sekä paljon tietoa omaishoitajuuteen ja vertaistoimintaan liittyen. Ryhmän oh-

jelmaa suunnitellessa olin myös yhteydessä useisiin yhteistyötahoihin ja näin 

tuli verkostoitumista. Ryhmissä sain kuulla entisten omaishoitajien kokemuk-
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sia ja näkökulmia. Koin tärkeäksi ja arvokkaaksi tiedoksi juuri sen, mitä he itse 

kertoivat kokemuksistaan.  Yhteistyö Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Lähei-

set ry:n kanssa oli antoisaa. Ryhmämalli koettiin toimivaksi ja selkeäksi diojen 

pohjalta, pyysin tästä palautetta työntekijöiltä. Ryhmäläisiltä saadun palaut-

teen perusteella he olivat myös vaikuttuneita. Ryhmän toimintaa jatketaan 

OmaisOivan puitteissa.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen rapor-

tointi tutkimusviestinnän keinoin (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Tutkimusvies-

tintä näkyy esimerkiksi tietoperustan ja teoreettisen viitekehyksen esittelynä, 

keskusteluna lähteiden kanssa, käsitteiden määrittelynä ja valintojen sekä rat-

kaisujen perusteluna. (Vilkka & Airaksinen 2004, 79.) Teorian ja käytännön 

yhteensovittaminen vaati työtä, ja rakenne vaihtui useampaan kertaan. Ra-

kennetta olisi voinut miettiä tarkemmin jo alussa.  

 

8.2 Hyödynnettävyys ja jatkokehittämisideat 

Omaishoitoa on tutkittu paljon, mutta omaishoidon päättymiseen liittyviä asioi-

ta ei niinkään. Viime aikoina tätä on nostettu enemmän esille.  Opinnäytetyön 

pohjalta on mahdollista toteuttaa samanlainen ryhmä. Kehitetty ryhmämalli on 

tehty Mikkeliin, mutta tutustumispaikkojen muuttamisella sitä voi soveltaa 

muuallakin. Tämän mallin mukaista tai vastaavaa toimintaa olisi hyvä olla jat-

kossakin omaishoitajuudesta luopuneille. Moni koki, että vertaistuesta on mer-

kittävä hyöty omassa jaksamisessa ja toimintakyvyn tukemisessa. Omaishoi-

tajuudesta luopuneiden ryhmä koettiin tarpeelliseksi ja sille suunniteltiinkin 

jatkoa.  

  

Kehittämisehdotuksena nousi itselleni ajatus, että entisiä omaishoitajia haas-

tattelemalla voisi syventää tietoutta aiheesta, mitä haasteita on omaishoita-

juuden päätyttyä. Ryhmätoiminnassa voisi entistä enemmän kiinnittää huo-

miota vapaaehtoisten ja kokemusasiantuntijoiden käyttöön. Miten entisien 

omaishoitajien kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus saadaan käyttöön? 

 

8.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tutkimuksellinen ote, vaikka työssä ei 

toteuteta selvitystä. Se tarkoittaa valintojen tarkastelua ja perustelevaa otetta 



46 

aiheeseen liittyvän tiedon pohjalta. Suunnitelman tekeminen ja suunnitelmas-

sa pysyminen on keskeinen prosessin hallinnan arviointikriteeri (Airaksinen 

2009.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on toiminnallinen osuus sekä opinnäytetyö-

raportti. Toiminnallisen opinnäytetyön kirjoitus ja tekeminen kulkevat vuorovai-

kutuksessa prosessin alusta loppuun.  Opinnäytetyöpäiväkirja toimii raportoin-

nin apuna ja sisältönä ovat ideat, pohdinnat, tavoitteet, toteutustapavaihtoeh-

dot, lähdevinkit ja -tiedot sekä ohjauskeskustelut. (Airaksinen 2009.)  Siihen 

on hyvä kirjata muutokset, jotka koskevat ideaa, tavoitetta ja toteuttamistapaa. 

Lisäksi on hyvä kirjata ohjauksen aikaiset keskeiset asiat ja toimeksiantajan 

kanssa käydyt keskustelut. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19–20.) Raportoin sekä 

pidin päiväkirjaa prosessista koko ajan. Kirjasin päiväkirjaan ideoita, toteutta-

mista, kirjallisuutta, keskustelujen antia ja vinkkejä sekä kehittämisehdotuksia. 

Keräsin samalla myös materiaalia, joka liittyi ryhmän suunnitteluun ja toteu-

tukseen. Välittömästi tapaamiskertojen jälkeen kirjasin ryhmän tapahtumat, 

tunnelmat ja ilmapiirin. 

 

Tieteellinen tutkimus on toteutettava hyvän tieteellisen käytännön edellyttä-

mällä tavalla, jotta se on eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa. Tieteellisen 

käytännön ja tutkimusetiikan näkökulmasta tutkimustyössä on noudatettava 

tarkkuutta, huolellisuutta ja rehellisyyttä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

s.a) Opinnäytetyön eettisyys toteutui noudattamalla muun muassa ryhmän 

pelisääntöjä ja vaitiolovelvollisuutta. Opinnäytetyössä ei myöskään ole yksilöi-

tyjä tietoja ryhmäläisistä, ja kohtasin ryhmäläiset tasa-arvoisesti. 
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