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ALKUSANAT 

”Näin laulamalla tämän oman orren alla, 

tahdon viettää tämänkin päivän. 

Vaik’ ahdistaakin huolet, 

etsin esiin kivat puolet. 

Teen hauskaksi näin päivän,  

ei itkusuuta, kun lähimmäiset usein muistaa. 

On murjottelu kuin etikka, 

kuin vihuliksi vääntyy, 

ja hihuliksi kääntyy. 

On murjottelu kuin etikkaa.”  

 

Runo on haastateltavamme kirjoittama. 
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1  JOHDANTO  

Elämäntarina on kooste ihmisen elämänkaaresta. Se voi käsittää koko elämänkaaren lapsuu-

desta vanhuuteen tai se voi olla vain osa elämänkaarta, esimerkiksi nuoruudesta myö-

häisaikuisuuteen. Elämäntarina on yksilöllinen ja jokaisella vaiheella ja asialla on oma paik-

kansa ja niitä jokaista vaihetta tarvitaan täydelliseen elämään. Mäkisalon mukaan jokainen 

tarina on yhtä arvokas, tärkeä, puhutteleva ja merkityksellinen, oli se sisällöltään millainen 

tahansa. (Mäkisalo 2000, 22- 23.) 

Elämäntarinan valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi, koska koimme sen haastavaksi ja mie-

lenkiintoiseksi. Ikääntyvien hoitotyössä on tärkeää tuntea asiakkaan elämänkaareen liittyviä 

asioita hoidolliselta kannalta. Työ on rajattu käsittelemään Sotkamon kotihoidon ja vanhus-

palveluiden piirissä olevaa ikääntyvää. 

Teemme opinnäytetyön TeKo- hankkeelle yhteistyössä Sotkamon kotihoidon kanssa. TeKo- 

hanke on saanut alkunsa Kainuun hallintokokeilusta, jossa tavoitteena on hakea uusia työta-

poja ja toimintamalleja eri yhteistyökumppaneiden välille. Hankkeella halutaan vahvistaa 

maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon teknistä kehittämistä. TeKo-hankkeen tavoitteena 

on yksinkertaistaa ja oikaista monivaiheisia manuaalisia työprosesseja. Teko- hanke sisältää 

kolme osiota: huoli-, mobiili- ja nettiosion. (Teko-projektisuunnitelma 2006.) 

Tarkoituksena opinnäytetyössä on edistää ikääntyvän hoidon suunnittelua ja tuoda esille uusi 

mahdollisuus kehittää muistisairaan kuntoutusta Sotkamon kotihoidossa ja vanhuspalveluis-

sa. Opinnäytetyön avulla hoitaja tuntee jo ennakolta palveluasumiseen tulevan ikääntyvän 

elämänkulkua, joka näin ollen helpottaa kanssakäymistä etenkin muistisairaiden ikääntyvien 

kanssa. Tavoitteena on tehdä esimerkki elämäntarinasta, jonka avulla hoitoon osallistuvat 

työntekijät voivat ennakolta tutustua palveluasuntoon tulevaan ikääntyvään. Elämäntarinaa 

voidaan käyttää etenkin kuntouttavana työvälineenä ikääntyvän mahdollisesti sairastuessa 

muistihäiriöön. Ikääntyvän voimavarojen pohjalta tehdyn elämäntarinan avulla hoitohenkilö-

kunta voi jo ennakolta suunnitella ikääntyvän hoitoa, tietäessään hänen mahdollisista sairauk-

sista, elämäntavoista ja voinnista. Keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössä ovat elämäntarina, 

ikääntyvä ja muistisairas. 

Elämäntarinarungon pohjana käytimme Kaisa Backmanin kehittelemää itsestä huolenpi-

donmallia, joka pohjautuu Dorothea Oremin itsehoitoteoriaan. Työssä ikääntyvän elämänta-
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rina jaettiin eri ikävaiheisiin, joka helpotti elämäntarinarungon muotoilemista. Ikäluokituksi-

na käytimme Levinsonin kehittämiä ikävaiheita. Päädyimme käyttämään Backmanin mallia, 

koska se on erityisesti suunnattu ikääntyvien itsestä huolenpitoon ja malli on selkeä ja hyvin 

sovellettavissa työhön. Itsehoitoteoria on ollut aikaisemminkin käytössä Sotkamon kotihoi-

dossa ja vanhuspalveluissa. Levinsonin ikävaiheita käytimme niiden selkeyden ja yksinkertai-

suuden vuoksi.  
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2  IKÄÄNTYVÄ JA ITSESTÄ HUOLENPITO 

Ikääntyneellä tarkoitetaan tässä työssä eläkeiän ohittanutta, yli 65-vuotiasta ihmistä. Ikäänty-

vän ihmisen elämäntilanteeseen liittyy monia muutoksia, jotka edellyttävät häneltä kykyä 

kohdata uudenlaisia haasteita. Vanhenemista ja sosiaalista vanhenemista havainnollistavat 

nykyiset eläkeikärajat. Ikivihreät tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että ikääntyvistä naisista 

koki ihanneiäksi 70–79-vuotta. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 

2007, 206–207.) 

Itsehoito on yksilöiden opittua, määrätietoista toimintaa. Se on konkreettisissa elämän-

tilanteissa ilmenevää, ihmisten itseensä tai ympäristöönsä kohdistamaa toimintaa, jonka avul-

la he pyrkivät säätelemään omaan kehitykseensä ja toimintaansa vaikuttavia tekijöitä elämän-

sä, terveytensä tai hyvinvointinsa parhaaksi. (Marriner-Tomey 1994, 178- 179.) 

2.1  Ikääntyminen 

Vanheneminen on tapahtuma, johon vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät, 

kuin myös yksilön terveys (Nurmi ym. 2007, 206). Vanhenemisen biologisia, psykologisia ja 

sosiaalisia taustatekijöitä ei eroteta helposti toisistaan. Niiden vaikutus ihmiseen vaihtelee 

yksilöittäin, mutta kaikki vaikuttavat kuitenkin vanhenevan ihmisen elämän kokonaistilantee-

seen ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään (Isohanni, Tienari & Achté 1993, 23; 

Nurmi ym. 2007, 206.) Biologisen vanhenemisen merkkejä ovat muun muassa ruumiinraken-

teen muutokset, luuston heikkeneminen, lihasvoiman väheneminen ja kestävyyden vähene-

minen, joka on yhteydessä sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön muutoksiin (Nurmi 

2007, 206).   

Alkuaan ikääntyminen ymmärrettiin lähes yksinomaan biologisena prosessina, jolloin se voi-

tiin määritellä yleisesti elinvoiman vähenemisenä tai eri elinten lisääntyneenä alttiutena vauri-

oitua kuolemaan johtavalla tavalla. Ikääntymisen määritelmään pitää sisältyä myös psyykkiset 

ja sosiaaliset osa- alueet. Ansiotyöstä luopuminen, ystävien ja omaisten kuolemat, avuntar-

peen lisääntyminen ja ruumiillisen raihnauden ilmeneminen asettavat ikääntyvän ihmisen ta-

sapainon koetukselle siinä vaiheessa, jossa esiintyy muutenkin psyykkisen sopeutumiskyvyn 

heikkenemistä. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että ikääntymisessä on kysymys perintöteki-
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jöiden määräämästä tapahtumasarjasta, johon vaikuttavat erilaiset ympäristötekijät ehkä hy-

vinkin suuressa määrin. Perintötekijät tavallaan määrittävät eliniän rajat, mutta toisaalta 

ikääntyminen riippuu paljolti myös siitä, millaisissa oloissa ja miten ihminen elämäänsä elää. 

Ikääntymisen mukanaan tuomia fyysisiä muutoksia ovat esim. muutokset verenkiertoelimis-

tössä, tuki- ja liikuntaelimistössä, kuulossa ja näössä sekä muissa aistitoiminnoissa. (Karvi-

nen, Koivisto, Koponen, Lanér, Pohjolainen, Ruth, Sihvola & Suni 1995, 5-6, 16–20, 41.) 

2.2  Itsestä huolenpidon malli 

Kaisa Backman on tehnyt lisensiaattityön vuonna 2001 kotona asuvien ikääntyvien itsestä 

huolenpidosta. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää kotona asuvien ikääntyvien 

itsestä huolenpitoa ja tuottaa ilmiötä kuvaava malli. Backmanin tutkimuksessa tarkastellaan 

ikääntyvien itsestä huolenpitoon liittyviä asioita kolmelta kantilta. Ne ovat toimintakyky, 

elämään tyytyväisyys ja itsearvostus.  

Backmanin tutkimuksessa toimintakyvyllä tarkoitetaan päivittäisistä toiminnoista selviytymi-

nen, kuten peseytyminen, pukeutuminen, syöminen, taloudenhoito, kaupassakäynti. Elämään 

tyytyväisyys on yksilöllinen kokemus, joka pohjautuu toiveiden sekä saavutettujen tulosten ja 

kokemusten vertailuun. Elämään tyytyväisyyteen kuuluu tutkimusten mukaan sosiaaliset suh-

teet, terveys, taloudellinen tilanne, koulutus, aktiivinen itsestä huolenpito edistää myös elä-

män tyytyväisyyttä. Itsearvostus on minäkäsitykseen kuuluva itseä koskeva arvioiva asenne, 

joka muotoutuu ihmisen suhteessa yhteisöön. Korkea itsearvostus tarkoittaa että ihminen 

tuntee olevansa riittävän hyvä ja hän arvostaa itseään ja muita. Eräässä tutkimuksessa kerro-

taan että varhaiset kokemukset omista vanhemmista vaikuttavat ikääntyvien hyvinvointiin ja 

itsearvostukseen. (Backman 2001.) 

Backmanin tutkimuksen mukaan itsestä huolenpito on terveyden- ja sairauksien hoitamista 

sekä päivittäisten askareiden tekemistä, joissa näkyy itsestä välittäminen. Toiminnan edelly-

tyksenä on ikääntyvän taustaan ja persoonallisuuteen liittyvät tekijät sekä vanhenemisen ja 

terveyden kokeminen. Itsestä huolenpidon merkitys näkyy tulevaisuuteen suuntautumisessa, 

sosiaalisessa toiminnassa sekä vanhenemiseen ja tulevaisuuteen asennoitumisessa. Backma-

nin tutkimuksesta nousi esiin neljä pääkategoriaa, jotka nimettiin sen mukaan miten pitää 

itsestään huolta. Kategoriat ovat omavastuinen, ulkoapäin ohjautuva, omapäinen ja luovutta-

ja. (Backman 2001.) 
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Omavastuinen hoitaa terveyttään ja sairauksiaan vastuullisesti, samalla pohtien erilaisia hoi-

tomuotoja ja niiden vaikuttavuuksia Hän toimii asiallisesti terveydenhuollon henkilöstön 

kanssa ja huolehtii kunnostaan. Hän on innostunut elämästä ja asioista. Elämänkokemukset 

ovat pääosin positiivisia. Suhtautuu tulevaisuuteen ja vanhenemiseen myönteisesti. Hänellä 

on paljon sosiaalista elämää. (Backman 2001.) 

Ulkoapäin ohjautuva hoitaa terveyttään ja sairauksiaan tarkoin niin kuin terveydenhuollon 

henkilöstö on hänelle ohjeeksi antanut. Ulkoapäin ohjautuva tekee päivittäiset toimet rutii-

ninomaisesti. Menneisyydessä hän on kantanut vastuuta muista ihmisistä ja itsenäistynyt var-

hain. Hän hyväksyy vanhuuden tuomat muutokset ja suhtautuu tulevaisuuteen ja vanhenemi-

seen luonnollisesti. Sosiaaliset suhteet vähenevät jonkin verran. (Backman 2001.) 

Omapäinen päättää itse itsestään ja tekee itse omaa elämäänsä koskevat valinnat. Hän ei vält-

tämättä noudata terveydenhuoltohenkilöstön antamia ohjeita. Hän selviytyy elämästään omin 

avuin. Sairauksien ja vanhenemisen oireet hän jättää huomioimatta. Omapäinen pysyy visusti 

kotona ja viihtyy omissa oloissaan. (Backman 2001.) 

Luovuttaja ei huolehdi päivittäisistä toiminnoista, eikä terveyden- ja sairauksien hoidosta. 

Hän kokee avuttomuutta ja ottaa vastaan kaiken avun alistuvasti. Menneisyys on usein täyn-

nä menetyksiä ja katkeroitumista. Vanhenemisen kokeminen voi tuntua myös kielteisenä. 

Kivut ja väsymys hallitsevat elämää. Tulevaisuus voi pelottaa ja elämän halu on heikentynyt. 

Itsestä huolenpito ja sen ohjautuminen on yhteydessä ihmisen yksilölliseen elämänhistoriaan. 

(Backman 2001.)  

Luovuttaja-ryhmä on haaste sosiaali- ja terveydenhuollolle. Hoitohenkilökunnan tulisi tun-

nistaa, löytää ja tukea heitä niin, että käyttämättömät voimavarat saadaan käyttöön. Luovutta-

jien tunnistaminen ajoissa vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Yleensäkin asiak-

kaan/potilaan ohjauksessa hoitajan tulisi tunnistaa millaisesta asiakkaasta/potilaasta on kyse. 

Näin hän voisi suunnitella ohjauksensa ja vuorovaikutuksensa henkilökohtaisesti kyseiselle 

asiakkaalle. (Hyvönen 2007.)  
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2.2.1  Toimintakyky 

Kaisa Backman on tutkimuksessaan tarkastellut toimintakykyä päivittäisten toimintojen nä-

kökulmasta, koska pääosin ikääntyvien itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn yhteyttä koske-

vat tutkimukset pohjautuvat päivittäisiin toimintoihin. Tutkimusperinne on rakentunut pit-

kälti käsitteen ADL (Activities of daily living)pohjalle, joka sisältää yksinkertaisia päivittäisiä 

toimintoja kuten peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu ja WC:ssä käynti. IADL (Instru-

mental activities of daily living) puolestaan sisältää monimutkaisempia välineellisiä toimintoja 

kuten kaupassa käynti, ruoan laittaminen ja taloudenhoito. Liikuntakyky kuvataan yleensä 

erillisenä ulottuvuutena, joka käsittää esimerkiksi vuoteesta tai tuolilta nousun sekä portaissa 

ja ulkona liikkumisen. ADL ja IADL on mielletty fyysisenä toimintakykynä, vaikka päivittäi-

sistä toiminnoista selviytymiseen vaikuttavat myös psykososiaaliset ja ympäristölliset tekijät. 

(Backman 2001, 27- 28; Heikkinen & Rantanen 2003, 258.) 

 

Käsite toimintakyky voidaan määritellä monin eri tavoin. Laajassa mielessä käsitteellä toimin-

takyky on tarkoitettu selviytymistä päivittäisistä toiminnoista ja suppeimmassa merkityksessä 

suoriutumista fyysisestä rasituskokeesta tai älykkyystestistä. Toimintakyvyn käsite voidaan 

rajata fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Lisäksi siihen voidaan katsoa 

kuuluvan kognitiivinen ja taloudellinen toimintakyky. Toimintakykyä määrittävät kykyjen 

ohella ympäristön olot ja ihmisen ominaisuuksien kokonaisuus. Toimintakykyä voidaan tar-

kastella myös perustarpeiden tyydyttymisen näkökulmasta. Tarpeilla ja niiden tyydytyksen 

asteella on yhteys ihmisen hyvinvointiin, elämisen laatuun, toimintakykyyn, onnellisuuteen ja 

terveyteen. Tarpeiden tyydyttymättömyys voi johtaa toimintakyvyttömyyteen. (Rissanen 

1999, 30.) 

 

Fyysisellä toimintakyvyllä voidaan tarkoittaa pelkästään jonkin yksittäisen elimen ja elinjärjes-

telmien toimintaa tai elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävis-

tä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista. Fyysisen toimintakyvyn katsotaan muodostuvan 

lähinnä hengitys- ja verenkiertoelinten sekä tuki- ja liikuntaelinten toimintakyvystä. (Rissanen 

1999, 32–36.) Terveys 2000 tutkimuksen mukaan lonkkanivelrikoista kärsi yli 75-vuotiasista 

naisista noin 20 %. Polvinivelrikoista saman ikäryhmän naiset kärsivät noin 30 %. Keuhko-

putkien ahtaumasta kärsi yli 75-vuotiaista naisista viidennes. Astmaa esiintyi tämän ikäryh-
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män naisilla noin 9 %. (Kansanterveyslaitos 2000, 44–49.) Psyykkistä toimintakykyä voidaan 

tarkastella esimerkiksi kognitiivisesta näkökulmasta, jolloin tutkitaan oppimista, muistia, 

älykkyyttä, luovuutta ja persoonallisuuden ominaisuuksia. Näihin liitetään usein myös mie-

lenterveys, psykomotoriset toiminnot ja psyykkinen hyvinvointi. Psyykkiseen toimintakykyyn 

vaikuttavat elämän varhaisvuosina koetut onnistumisen ja hyväksynnän tunteet. (Rissanen 

1999, 32- 36.) 

 

Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen edellytyksiä suoriutua elämässä toisten ihmisten 

kanssa, perheessä, työ- ja muissa yhteisöissä sekä koko yhteiskunnassa. Sosiaalinen toiminta-

kyky edellyttää toteutuakseen myös fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Sosiaalinen toimin-

takyky käsittää kaksi komponenttia, ihminen vuorovaikutussuhteessaan ja ihminen aktiivise-

na toimijana, osallistujana yhteisössään ja yhteiskunnassa. (Rissanen 1999, 40.) 

2.2.2  Elämään tyytyväisyys 

Elämään tyytyväisyydellä tarkoitetaan omaa elämää koskevaa yksilöllistä kokemusta. Koke-

mus perustuu elämälle asetettujen toiveiden ja pyrkimysten sekä saavutettujen tulosten ja ko-

kemusten vertailuun. Elämään tyytyväisyyttä arvioidessa on tärkeää pyytää henkilöltä koko-

naisarvio elämästään sen sijaan, että keskityttäisiin vain yksittäisten elämänalueiden tyytyväi-

syyteen. Tutkimuksissa on todettu useiden eri asioiden vaikuttavan elämään tyytyväisyyteen. 

Muun muassa sosiokognitiivisten kykyjen, koulutustaustan, taloudellisen tilanteet ja tervey-

den on todettu vaikuttavan elämään tyytyväisyyteen. (Backman 2001.) Eläkeiän saavuttaneis-

ta ihmisistä terveytensä koki vähintään melko hyväksi liki puolet. Kuitenkin yli 75-vuotiaista 

sen koki hyväksi tai melko hyväksi enää neljännes. Yli 75-vuotiaista naisista koki terveytensä 

paremmaksi kuin miehet. Suurin osa, noin 80 %, yli 65-vuotiaista oli käynyt lääkärissä vuo-

den sisällä. (Kansanterveyslaitos 2000, 38,67.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemässä vanhusbarometrissa on myös kiinnitetty huomiota 

iäkkäiden elämän tyytyväisyyteen. Barometrin mukaan iäkkäiden ihmisten tyytyväisyys omaan 

elämään on lisääntynyt vuodesta 1994 vuoteen 1998. Elämään tyytyväisten osuus on kasva-

nut yhdellä prosenttiyksiköllä ja elämään tyytymättömien ikääntyvien osuus on laskenut nel-

jällä prosenttiyksiköllä. Liki 60 % ikääntyvistä on melko tyytyväisiä oman elämäänsä. Myös 
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vanhusbarometrin tulosten mukaan elämään tyytyväisyyteen vaikuttavat koulutustausta, sosi-

aaliset suhteen, terveys ja taloudellinen tilanne. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999, 3.)  

2.2.3  Itsearvostus 

Kaisa Backmanin mukaan itsearvostus on minäkäsitykseen sisältyvä itseä koskeva arvioiva 

asenne, joka muotoutuu ihmisen suhteessa yhteisöön. Korkea itsearvostus tarkoittaa sitä, että 

ihminen kokee olevansa riittävän hyvä ja arvostaa itseään ja muita ihmisiä. (Backman 2001.) 

Ihmisen itsearvostus, vaikutusvalta ja elämän hallista ovat korkeimmillaan 60-vuoden iässä 

(Nurmi ym. 2006, 207). Iäkkäiden itsearvostus on jokseenkin hyvää. Kaksi kolmasosaa ikään-

tyvistä välitti itsestään. (Rissanen 1999.) Turvattomuutta koki 78 % naisista. Yleisimpiä tur-

vattomuuden tunnetta tuovia asioita olivat riippuvuus toisista ihmisistä, muistin heikkenemi-

nen ja eläketulojen niukkuus. Myös laitoshoitoon joutuminen toi turvattomuuden tunnetta. 

Kansaterveyslaitos 2005, 14.) Yksinäisyyden tunnetta koki usein neljännes yli 75-vuotiaista ja 

silloin tällöin liki 40 %. Lähes kaikki tutkimukseen vastanneista koki turvattomuuden tunnet-

ta silloin tällöin. (Tepponen 2003.) 

 

On havaittu, että korkea itsearvostus ja aktiivinen itsestä huolenpito liittyvät toisiinsa. Ojasen 

mukaan ihmisen yleinen itsearvostus on suurelta osin riippumaton ihmisen suoritusten ja 

menestysten tasosta tai määrästä. Joillakin tietyillä alueilla itsearvostus on yhteydessä suori-

tuksiin esimerkiksi koulusuorituksissa. Itsearvostus tarkoittaa sitä, että ihminen hyväksyy it-

sensä, kunnioittaa ja arvostaa itseään. Ihminen on tyytyväinen itseensä sellaisena kuin hän 

on. (Ojanen 1996, 51.) Ihmisen hyvinvoinnilla on yhteyttä vahvaan itsearvostukseen. Itsear-

vostuksen kehitys on pitkäaikainen prosessi, sillä itsearvostus voimistuu vielä aikuisiässäkin. 

Myös tunteiden säätelykyvyllä on yhteyttä hyvään sosiaaliseen toimintakykyyn ja itsearvos-

tukseen. (Ahonen ym. 2006.)  

 

Elämän tarkoituksen löytämien on tärkeää psyykkisen hyvinvoinnin kannalta (Kansaneläke-

laitos 1999, 175–179) ja sitä myötä itsearvostuksessa. Elämän tarkoituksellisuus nousee esiin 

ihmisen ikääntyessä. Tärkeimmiksi aisoiksi elämässään ikääntyvät mainitsivat perheen ja kon-

taktit läheisten kanssa. Uskonnolla oli merkittävä asema elämän tarkoituksellisuuden kokemi-

sessa, kuten myös olennaisena osana koettiin suhtautuminen kuolemaan. Suurempi osa tut-
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kimukseen vastanneista koki elämänsä tarkoitukselliseksi kuin tarkoituksettomaksi. Naisista 

noin 60 % koki elämän tarkoitukselliseksi. (Kansaneläkelaitos 1999, 175–179.)  

Itsearvostus on minäkäsityksen osa-alueista tärkein ja eniten tutkittu. Itsearvostus voidaan 

määritellä arvioinniksi, jonka yksilö muodostaa itsestään. Se on minän hyväksymistä tai hyl-

käämistä. Se ilmaisee sitä kuinka ihminen uskoo olevansa kykenevä, merkittävä, menestyvä 

tai arvokas. Itsearvostus on henkilökohtainen arviointi, joka ilmaistaan asenteilla, joita yksi-

löllä on itsestään. Se on subjektiivinen kokemus, jonka yksilö ilmaisee toisille puheissaan ja 

avoimen käyttäytymisen kautta. Kun puhutaan hyvästä itsearvostuksesta, tarkoitetaan sitä, 

että yksilö kunnioittaa itseään ja pitää itseään arvokkaana. Hän ei pidä itseään parempana 

kuin muut, mutta ei pidä myöskään huonompana. Hänellä ei ole sellaista tunnetta, että hän 

olisi täydellinen, päinvastoin hän tunnistaa rajoituksensa ja odottaa kasvavansa ja kehittyvän-

sä. (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 1998, 364.) 

Alhainen itsearvostus viittaa itsensä halveksimiseen. Yksilöltä puuttuu kunnioitus itseään 

kohtaan. Itsearvostus ilmenee erityisesti sosiaalisessa käyttäytymisessä. Suhteet toisiin ihmi-

siin määräytyvät sen pohjalta, miten yksilö itseään arvostaa. Henkilöllä, jolla on heikko it-

searvostus, puuttuu häneltä luottamus itseensä. Hän pelkää, etteivät hänen ideansa ole suo-

sittuja. Hän mieluummin kuuntelee kuin osallistuu. Heikon itsearvostuksen omaavan henki-

lön ajatukset kiinnittyvät sisäisiin ongelmiin ja hän on riippuvainen ympäristöstä. (Helkama 

ym. 1998, 366.) 
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3  ELÄMÄNTARINA JA MUISTIHÄIRIÖT 

Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat elämänkaari ja elämäntarina. Elämänkaari alkaa siitä 

kun ihminen saa alkunsa ja päättyy kuolemaan. Jokaisen ihmisen elämänkaari on yksilöllinen 

ja kukin voi nähdä sen omalla tavallaan. Elämänkaari sisältää niin hyviä kuin huonojakin ai-

koja ja sitä kuvataan usein aaltomaisena viivana jossa ylöspäin menevät aallonharjat ovat po-

sitiivisia asioita ja alaspäin menevät negatiivisia. (Mäkisalo 2000, 22- 23.)  

Muisti on ihmiselle tärkeä eri toimintojen rakennelma ja verkosto, joka auttaa oppimaan uut-

ta sekä selviytymään itsenäisesti arkipäivän asioista. Kaikki tietojen käsittely ja ajatustoiminta 

tapahtuu aivoissa muistin alueella. (Huovinen 2004, 14–17.) Muisti voidaan jakaa kolmeen eri 

ryhmään: sensorisiin muisteihin (näkö- ja kuuloaistin muistiin), lyhytkestoiseen eli työmuis-

tiin ja pitkäkestoiseen eli säilömuistiin. Pitkäkestoinen muisti jaetaan vielä deklaratiiviseen 

(semanttinen ja episodinen muisti) ja ei-deklaratiiviseen (prosedulaarinen muisti). Iän myötä 

heikkeneviä muistin osia ovat työmuisti ja episodinen muisti. Työmuisti heikkenee sitä 

enemmän miten sitä rasitetaan. Episodinen muisti alkaa heikentyä puolestaan jo varhain en-

nen ikääntymistä. (Nurminen 2006, 217- 218.)  

3.1  Elämäntarina 

Elämäntarina on kooste ihmisen elämänkaaresta. Se voi käsittää koko elämänkaaren lapsuu-

desta vanhuuteen tai se voi olla vain osa elämänkaarta, esim. nuoruudesta myöhäisaikuisuu-

teen. Elämäntarina on yksilöllinen ja jokaisella vaiheella ja asialla on oma paikkansa ja niitä 

jokaista vaihetta tarvitaan täydelliseen elämään. Jokainen tarina on yhtä arvokas, tärkeä, pu-

hutteleva ja merkityksellinen, oli se sisällöltään millainen tahansa. ”Elämäntarinan juoni on 

elämä itse.” (Mäkisalo 2000, 22- 23.) 

Dementoituvan ihmisen hoitotyön lähtökohtana on hänen elämänkulkunsa tunteminen. Yk-

silöllinen ja hyvä hoito perustuu käsitykseen siitä, kuka kyseessä oleva dementoituva ihminen 

on ja millainen hänen elämänsä on kokonaisuudessaan ollut. Jokaisen elämä on ainutlaatui-

nen kokonaisuus erilaisine elämänkokemuksineen, vaiheineen ja tapahtumineen. Dementoi-

tuvan ihmisen elämän yksilöllinen tunteminen mahdollistaa hänen kohtaamisensa ja käyttäy-
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tymisen ymmärtämisen myös niin, että dementoituva kokee tulevansa ymmärretyksi ja koh-

datuksi ainutkertaisena ihmisenä. (Heimonen & Voutilainen 1997, 54- 55.)  

 

Elämänkaaritietojen tunteminen antaa hoitajalle avaimet dementoituvan ihmisen maailmaan. 

Ihmisen elämänkaari on yksilöllinen tapahtuma, jossa oman elämänkulkunsa myötä jokainen 

ihminen pyrkii kasvamaan yhä enemmän omaksi itsekseen. Ihminen on oman eletyn elämän-

sä näköinen: hän on yksilöllisten kokemustensa ja elämänvaiheidensa muovaama. Eri elä-

mänvaiheet eivät ole koskaan taakse jäänyttä elämää, vaan ne ovat aina osa elämää ja kulke-

vat mukanamme. Oma persoona ja eri roolit antavat elämälle sisällön ja värin. (Heimonen & 

Voutilainen 1997, 26- 27.) 

 

Kaikilla meillä on erityiset luonteenpiirteemme, käyttäytymistapamme, arvostuksemme ja 

näkemyksemme. Elämäntarinamme on juuri meidän näköisemme. Joidenkin ihmisten elä-

mään kuuluu sairastuminen dementoivaan sairauteen. Tällöin hoitotyössä on tärkeää, että 

yksilön elämäntarina jatkuu hänelle ominaisella tavalla. Dementoituva ihminen voi elää elä-

mänkaarensa eri vaiheissa, hän voi mielestään olla esimerkiksi edelleen mukana kiireissä työ-

elämässä tai perheenäitinä. Dementoituvan ihmisen eri elämänvaiheissa syntyneitä tunteita ja 

voimia voidaan hoitotyössä tukea ymmärtävän kohtaamisen ja vuorovaikutuksen avulla. 

(Heimonen & Voutilainen 1997, 54- 55.)   

 

Ihmisen elämänkaaritutkimuksia alettiin tehdä jo 1900-luvun alussa. Eräs elämänkaariteoree-

tikko oli Daniel Levinson, joka tutki 1960- luvulla 40 miehen elämää läpi keski-iän elämän-

vaiheiden. Levinsonin teoriassa keskeisiä käsitteitä olivat elämänkaari ja elämänrakenne. 

Elämänkaari koostuu eri ikävaiheista. Elämänkaari kuvaa näkemystä, jossa jokainen ihminen 

käy yksilöllisesti läpi kaikille yhteiset kehitysvaiheet. Ilman käsitettä elämänkaari ihmisillä on 

vain irtonaisia tietoja elämän eri vaiheista ja tapahtumista, kokonaiskäsitys puuttuu. Elämän-

rakenne puolestaan viittaa niihin suhteisiin, joita yksilöllä on eri asioihin ja henkilöihin elä-

mänsä aikana. Eri elämänvaiheissaan ihmisellä on yleensä kaksi tai kolme asiaa, joille hän an-

taa aikaa ja energiaa. Aikuisuudessa näitä asioita ovat esimerkiksi perhe, työ ja harrastukset. 

(Dunderfelt 1995, 28- 29.) Levinson jakaa ihmisen elämän neljään keskeiseen vaiheeseen. 

Ensimmäinen vaihe on lapsuus ja nuoruus (0-18/22v.), toinen vaihe varhaisaikuisuus (n.20- 

40/45v.), kolmas vaihe keskiaikuisuus (n.40/45- 60/65v.) ja neljäs vaihe myöhäisaikui-

suus/vanhuus. (Mäkisalo 2000, 22- 23.)  
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3.2  Muistihäiriöt 

Eritasoiset muistihäiriöt lisääntyvät huomattavasti iän myötä (Heikkinen & Rantanen 2003, 

169). Päivittäin muistinsa huononemisen yli 65-vuotiaista huomasi runsas kolmasosa (Rissa-

nen 1999). Joissakin lievissä tapauksissa voi olla kyse tilapäisestä esimerkiksi sairauteen liitty-

västä ongelmasta tai pysyvästä, mutta ei etenevästä tilasta. Vakavimmissa tapauksissa kysees-

sä voi olla etenevä dementia tai jokin muu tekijä, kuten aivoverenkiertohäiriö. (Heikkinen & 

Rantanen 2003, 169.) Muistihäiriö on useimpien dementoivien sairauksien ensioire. Ohime-

nevien muistihäiriöiden syinä voivat olla aivoverenkierron häiriö, ohimolohkoepilepsia tai 

lievä aivovamma. Myös lääkkeet, nautintoaineet, psyykkiset syyt ja sekavuustila (delirium) 

voivat olla ohimenevän muistihäiriön syynä. Muistihäiriöt ja dementia ovat kasvava kansan-

terveydellinen ja sosiaalinen ongelma sekä merkittävä ikääntyvien toimintakykyä ja elämän-

hallintaa heikentävä oire. (Soinila, Kaste, Launes & Somer 2001, 323- 324, 328.) 

Hoidettavissa olevia muistihäiriöiden syitä on runsaasti. Niiden tunnistaminen ja hoitaminen 

on ensiarvoisen tärkeää. Muistihäiriö voi tulla jonkun yleissairauden seurauksena. Syynä voi 

olla myös psyykkiset häiriöt kuten masentuneisuus, ahdistuneisuus tai yleinen uupuminen. 

Aineenvaihdunnan häiriöt ja eräät elimistön puutostilat, jotka vaikuttavat muistiin sekä eräät 

kallonsisäiset syyt kuten hyvänlaatuinen aivokasvain voivat olla syynä muistisairauteen. Jos-

kus muistihäiriön syynä voi olla lisämunuaisen toiminnan häiriö, maksan tai munuaisten va-

jaatoiminta, veren natriumpitoisuuden vähyys tai sen tavallista pienempi glukoosipitoisuus. 

Muistin toiminnan kannalta on myös tärkeää taata B12-vitamiinin, foolihapon ja B1-

vitamiinin (tiamiini) riittävä saanti. Muistin mekanismeihin vaikuttavat myös eräät kes-

kushermoston tulehdustaudit. Tällaisia ovat esimerkiksi kuppa, tuberkuloosi ja puutiaisen 

levittämä borrelioosi eli Lymen tauti. (Alhainen, Erkinjuntti, Rinne & Soininen 2001.) 

Pysyvien muistihäiriöiden syinä olevia pysyviä jälkitiloja ovat esimerkiksi aivovamma sekä 

aivoverenkiertohäiriön, aivotulehduksen, B1- vitamiinin puutoksen sekä leikkauksen ja säde-

hoidon jälkitilat. Näiden tilojen ei odoteta etenevän ja tehtävänä on potilaan ohjaus ja tarvit-

taessa jälkitilaan kohdennettu kuntoutus. Etenevän muistihäiriön syitä ovat keskeiset demen-

tiaan johtavat tilat, kuten AT (Alzheimerin tauti), verisuoniperäiset eli vaskulaariset dementi-

at (VaD), Lewyn kappale- dementia ja otsalohkodementiat. Etenevä muistihäiriö johtaa de-

mentiaan. Dementia on oireyhtymä, johon liittyy muistihäiriön lisäksi laajempi henkisen toi-

minnan ja muiden korkeampien aivotoimintojen heikentyminen henkilön aikaisempaan ta-
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soon verrattuna. Ajattelu- ja päättelykyky on häiriintynyt ja ajatuksenkulku on hidastunut. 

(Alhainen ym. 2001, 22.) 

Älyllisten toimintojen heikentyminen ilmenee muistihäiriöinä, uusien asioiden oppimisen 

vaikeutena ja vaikeutena palauttaa mieleen aiemmin opittua. Tulevan tiedon käsittely on vai-

keutunut ja sen seurauksena henkilöllä on lisääntyvästi vaikeuksia kiinnittää huomiota use-

ampaan kuin yhteen ärsykkeeseen samanaikaisesti, kuten esimerkiksi osallistua keskusteluun 

useamman ihmisen kanssa samanaikaisesti. Tämä rajoittaa potilaan itsenäistä sosiaalista sel-

viytymistä. (Erkinjuntti & Huovinen 2001, 47- 50, 54.) Dementia ei ole itsenäinen sairaus 

vaan oire aivoja vaurioittavasta sairaudesta. Dementia luokitellaan vaikeusasteen mukaan lie-

vään, keskivaikeaan ja vaikeaan dementiaan. Korkea ikä on dementian tärkein riskitekijä. 

(Aavaluoma & Kyrölä 2003, 9-10.)  

Muistihäiriöt ja dementia ovat kasvava kansanterveydellinen ja sosiaalinen ongelma sekä 

merkittävä ikääntyvien toimintakykyä ja elämänhallintaa heikentävä oire. Noin kahdeksan 

prosenttia yli 65- vuotiaista on vähintään keskivaikeasti dementoituneita. Näistä noin puolet 

eli arviolta noin 40 000 on kotihoidossa. (Heimonen & Tervonen 2004, 28.) Yksin asuminen, 

joka useimmiten johtuu leskeytymisestä, lisääntyy voimakkaasti 75 ikävuoden jälkeen. Vuon-

na 2000 75- vuotta täyttäneistä Sotkamolaisista jo lähes puolet asui yksin. (Vanhuspoliittinen 

strategia 2002.) 

3.3  Muistihäiriöisen kuntoutus  

Kuntoutus on moniulotteinen prosessi ja kuntoutumiselle voidaan asettaa erilaisia tavoitteita. 

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee kuntoutukseksi ne toimenpiteet, jotka vähentävät 

toiminnanvajavuutta ja siitä aiheutuvia mahdollisia haittoja sekä auttavat henkilön integroi-

tumista yhteiskuntaan. Kuntoutus voidaan ymmärtää prosessina, jonka avulla parannetaan 

muistisairaan mahdollisuuksia elää ja toteuttaa itseään sairauden aiheuttamista rajoitteista 

huolimatta.  

Kuntoutuksella voidaan tukea toimintakyvyn säilymistä ja elämän hallintaa sekä parantaa 

elämän laatua. Mitään perusteita ei ole sille etteivätkö muistisairaat ja dementiahäiriöistä kär-

sivät hyötyisi kuntouttavista toimenpiteistä, jos ne on suunniteltu yksilöllisesti ottaen huomi-

oon sairauden erityispiirteet ja toteutetaan oikea- aikaisesti. Uusilla tutkimusmenetelmillä on 
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voitu osoittaa, että jos aivoissa on tapahtunut vaurio, aivot pyrkivät vaurion jälkeen kompen-

soimaan puuttuvaa toimintaa aktivoimalla uusia alueita, jotka eivät normaalisti osallistu kysei-

sen toiminnan synnyttämiseen. Jos kuntoutus onnistuu, laaja- alainen aivojen aktivoituminen 

rajautuu ja järjestäytyy uudelleen. (Heimonen & Voutilainen 2004, 11–12.) 

Kuntoutus merkitsee erilaisia palveluja kuten neuvontaa, terapioita, koulutusta, apuvälinepal-

veluja ja teknisiä ratkaisuja. Kuntoutus jaetaan kahteen ryhmään; lääkinnällinen kuntoutus ja 

sosiaalinen kuntoutus. Lääkinnällisen kuntoutuksen menetelmiä ovat muun muassa erilaiset 

terapiat esimerkiksi fysio- ja toimintaterapia, apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöt. Sosiaali-

seen kuntoutukseen kuuluu suunnitelmallinen ja jatkuva neuvonta ja ohjaus, dementianeu-

vonta, ensitietopäivät, sopeutumisvalmennus ja vertaistukiryhmät. (Heimonen & Voutilainen 

2004, 11–12.) 

Luultavasti eniten käytetty terapiamuoto dementoivissa sairauksissa on muistikuntoutus. 

Muistikuntoutusta on käytetty 1960- luvulta lähtien Alzheimerin taudissa. Tavallisimmin on 

käytetty orientaatio- ja muisteluterapiaa, mutta kontrolloituja tutkimuksia näiden toimivuu-

desta on vähän. Orientaatioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää sairastuneen tietoa 

ajasta ja paikasta. (Heimonen & Voutilainen 2004, 13–14.) Muistelemista on pidetty erityisen 

tärkeänä muistissa säilyneen menneisyyden haltuunottamiseksi ja muistelijan oman identitee-

tin lujittamiseksi. Erityisesti muistelijan elämänhistorian kattava elämäntarina vahvistaa osal-

taan yksilöllisen identiteetin tuntoja. Muistelun on oletettu olevan tyypillistä erityisesti ikään-

tyville. (Heikkinen & Marin (toim.) 2002, 173.) 

 

 On osoittautunut että orientaatioterapiasta saadaan pitkäkestoisempia vaikutuksia jos orien-

taation tukeminen ja harjaantuminen on jatkuvaa tai ainakin säännöllisesti toistuvaa. Kont-

rolloituja tutkimuksia muisteluterapian toimivuudesta ei oikeastaan ole tehty, vaikka monet 

kuitenkin viittaavan siihen että siitä saattaa olla hyötyä ainakin joillekin. Vanhempien muisti-

kuntoutusmenetelmien ongelmana on se, että niitä ei ole kehitetty tiedon vaan uskomusten 

pohjalta ja ne ovat kohdentumattomia ja karkeita. (Heimonen & Voutilainen 2004, 13–14.)      

 

Kuntoutuksen käsite on muuttunut vuosikymmenien aikana, joka johtuu yhteiskunnassa ta-

pahtuneista muutoksista. Alkuvaiheessa kuntoutus ymmärrettiin jälkihoidollisena toimintana, 

joka palauttaa työkyvyn. Kuntoutus on kehittynyt haittoja korjaavasta toiminnasta haittoja 

ehkäisevään ja kokonaisvaltaiseen toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Myös kuntoutuk-

seen tulleiden henkilöiden sairauksien kirjo on monipuolistunut. Dementiasta kärsivien hen-
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kilöiden kuntoutusta on kehitetty merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Dementianeu-

vonta, vertaistukitoiminta ja omaisten virkistystoiminta ovat vakiintuneita toimintamuotoja. 

Sopivia kuntoutusmenetelmiä ja kuntoutuksen vaikuttavuutta on dementiasairauksissa tutkit-

tu vähän, joka saattaa olla syy siihen että suunnitelmallinen kuntoutus ei ole vakiintunut 

osaksi dementiapotilaiden hoitoa. Dementoivista sairauksista kärsivien potilaiden mahdolli-

suudet toimintakyvyn ja selviytymisen parantamiseen lisääntyvät koko ajan. (Heimonen & 

Voutilainen 2004, 13–14.)    

Nykytiedon valossa suunnitelmallisen kuntoutuksen tulisi olla osa dementiapotilaan hoitoa. 

Kuntoutussuunnitelman tulee olla osa kokonaisvaltaista hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Ta-

voitteet ja toimenpiteet tulee suunnitella yksilöllisesti dementia potilaalle. Tavoitteena tulee 

olla toimintakyvyn parantuminen tai ylläpitäminen ja elämänlaadun parantaminen. Tarvitaan 

lisää tutkimusta eri kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta dementoivissa sairauksissa, että 

osattaisiin suunnata resurssit eniten hyödyttävään toimintaan. Ikääntyvien määrä lisääntyy 

jatkuvasti ja näin myös muistihäiriöisten ja dementiapotilaiden määrä kasvaa. Vuonna 1995 

arvioitiin, että dementiapotilaiden laitoshoitoon kului noin 555 miljoonaa euroa. Joten kaikki 

toimenpiteet, joilla dementiapotilaiden kotona selviytymistä voidaan tukea, ovat todennäköi-

sesti kustannustehokkaita. Kuntoutus on vielä toistaiseksi vähän käytetty, mutta tulevaisuu-

den mahdollisuus. (Heimonen & Voutilainen 2004, 14–15.)    

3.4  Muistineuvolatoiminta Kainuussa 

Kainuussa käynnistyi huhtikuussa 2004 Kunnon Savotta kehittämishanke, jonka yksi suu-

rimmista osa-alueista on Kainuun Kulkeva muistineuvola. Kulkeva muistineuvolatoiminta 

on lähtenyt käyntiin vuoden 2004 syksyllä. Sen tarkoituksena oli saada kokemuksia matalan 

kynnyksen muistineuvolan vastaanottotoiminnasta. (Leskinen 2005.) Muistineuvola Kajaa-

nissa on tarkoitettu alle 75-vuotiaille, fyysisesti hyvin liikkuville, Kainuun alueella asuville, 

joilla muistisairaus on vasta todettu tai se on vielä lievä sekä niille jotka haluavat kuntouttaa 

muistiaan ja toimintakykyään. Muistineuvolan tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaali-

sen toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta. Tavoitteena on myös sairastunei-

den ja hänen omaisten tiedon lisääminen dementoivista sairauksista ja kuntoutuksesta sekä 

vertaisryhmän luominen. Muistineuvola toimii ryhmäkuntoutus periaatteella. Ryhmien koot 
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ovat 5-8 henkilöä ja ne kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa. Omaishoitajille on oma ryhmä. (Ka-

jaanin Palvelutalosäätiö n.d.)   
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4  VANHUSPALVELUT 

Kotihoito on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus, jolla autetaan muun muassa 

hoito- ja huolenpitotyön keinoin eri-ikäisiä avun tarvitsijoita, joiden toimintakyky on tilapäi-

sesti tai pysyvästi huonontunut. Valtaosa kotihoidon asiakkaista on vanhuksia, joilla voi olla 

useita terveysongelmia tai pitkäaikaissairauksia. (Ikonen & Julkunen 2007, 14,16.)  

4.1  Kotihoito 

Kotihoidon perimmäinen tavoite on mahdollistaa ihmiselle kotioloissa selviytyminen tuke-

malla toimintakykyä ja erityisesti sitä osaa toimintakyvystä, joka jää vammautumisen tai sai-

rauden jälkeen jäljelle. Kotihoidon avulla mahdollistetaan viiveetön sairaalasta kotiutuminen 

ja turvataan myös sairaalajakson jälkeinen jatkohoito. Suomen viimeaikaisen sosiaali- ja ter-

veydenhuoltopolitiikan päätavoite on tukea ja auttaa ikääntyviä ihmisiä säilyttämään heidän 

toimintakykynsä ja itsenäisyytensä, jotta he voivat elää itsenäistä elämää omassa kodissaan 

(Soini 2004, 10). Kotihoidon asiakasta tuetaan hänen päivittäisissä toiminnoissaan siten, että 

hän omaisten ja muiden auttajien tuella pystyy selviytymään arjesta. Arjesta selviytyminen 

mahdollistetaan terveyden- ja sairaanhoidon, kotipalvelun, sosiaalityön ja kuntoutusohjauk-

sen avulla. Kotihoito sisältää sekä erityisesti kotiaskareissa auttamisen sekä ihmisen sosiaalis-

ten suhteiden tukemisen että tarvittavan sairaanhoidon. (Mäkinen 1997.; Ikonen & Julkunen 

2007, 16.) 

Kotihoito toteutetaan henkilökohtaisen palvelusuunnitelman mukaan, jossa kuvataan ikään-

tyvän terveydelliset ongelmat samoin kuin hänen vahvuutensa ja kykynsä. (Soini 2004, 10.) 

Sotkamon kotihoidossa ja vanhuspalveluissa on käytössä hoito-, palvelu- ja liikuntasuunni-

telma (LIITE 7), jonka avulla arvioidaan ikääntyvän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimin-

takykyä. Suunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja kotihoidon työtekijän kans-

sa.  

Kotihoidon tavoitteena on tehdä ihmiselle mahdolliseksi asua mahdollisimman pitkään ko-

tona. Koska vanhusväestö ja sen vuoksi laitoshoidon tarvitsijoiden määrä lisääntyy lähivuosi-

kymmeninä useimmilla paikkakunnilla voimakkaasti, vähenee laitoshoidon saatavuus. (Sink-

konen ym. 2001, 12.) On kuitenkin muistettava, että kotihoidon tehtävänä ei ole pitää ihmi-
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siä vastoin tahtoaan mahdollisimman pitkään kotona; kotihoidon tavoitteena on rohkaista 

siihen ja tarjota siihen mahdollisuus. Nykyisin on mahdollista tarjota kotihoidon palveluja 

yhä pahemmin toimintakyvyltään rajoittuneille henkilöille ja kotihoidon asiakasmäärät nou-

sevatkin koko ajan suuremmiksi (Soini 2004, 11). 

Kotihoito on hoitoa, jossa asiakas on suurimman osan vuorokaudessa omassa kodissaan eri 

palvelujen piirissä. Kotihoidon asiakkaat ovat nykyisin yhä enemmän vanhuksia. Kotona 

hoidetaan erittäin huonokuntoisia ja sairaita vanhuksia, joiden luona kotihoito käy useasti 

päivässä. (Sinkkonen ym. 2001, 12.) Kotisairaanhoidon antama apu voi olla tilapäistä esimer-

kiksi asiakkaan kotiutuessa sairaalasta tai sitten apu voi olla jatkuvaa ja tuen antamista asiak-

kaalle apuvälineiden hankinnassa ja niiden opastuksessa (Mäkinen ym. 1997, 5). Kotisairaan-

hoito on aina yksilöllistä asiakkaan omista tarpeista lähtevää toimintaa ja se toteutetaan asi-

akkaan kotona, joka toteutetaan osana väestönvastuista toimintaa perusterveydenhuollossa. 

Kotona asuminen on vanhuksille erittäin tärkeää, koska se mahdollistaa itsemääräämisen ja 

vapauden. (Mäkinen ym. 2001, 13.)   

 

Kotihoidon palvelurakenteen muuttuessa ikääntyvien hoitotyöstä on tullut yhä vaativampaa 

ja raskaampaa kotihoidon työntekijöille niin psyykkisesti, fyysisesti kuin emotionaalisestikin. 

Kotihoidon asiakkailla on fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia enemmän kuin aiemmin ja muisti-

häiriöisten asiakkaiden osuus on lisääntynyt. Seurauksena niin työntekijöiden kuin ikäänty-

vienkin tiedon ja tuen tarve on alkanut lisääntyä. (Soini 2004, 11.)   

4.2  Palveluasuminen 

Palveluasuminen voidaan määritellä asumismuodoksi, joka on tarkoitettu vanhuksille ja muil-

le henkilöille, jotka toimintakykynsä tai puutteellisten asumisturvallisuuksien takia tarvitsevat 

päivittäistä tukea ja apua (Åkerblom & Åkerblom 1994, 9). Palveluasuminen on lakisääteistä 

sosiaalipalvelua, johon kuuluvat asunto sekä asuntoon liittyvät sellaiset palvelut, jotka ovat 

välttämättömiä asukkaan selviämisessä jokapäiväisistä toiminnoista. Palveluasumisen välttä-

mättömiä peruspalveluja ovat ateriapalvelu, siivousapu, hygieniapalvelut, asiointiapu sekä 

turvapalvelu kaikkina vuorokauden aikoina. Sosiaalihallitus on määritellyt vanhusten palvelu-

asumisen tavoitteeksi sen, että vanhukset jotka tarvitsisivat päivittäistä apua, voisivat asua 

itsenäisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hyvin toteutetun palveluasumisen 
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odotetaan turvaavan laitoshoitoa paremmat edellytykset itsenäisyydelle, omatoimisuuden yl-

läpitämiselle sekä ihmissuhteiden ylläpitämiselle. (Päivärinta 1996, 14–15.)  
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5  OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tarkoituksenamme on edistää hoidon suunnittelua ja tuoda esille uusi mahdollisuus kehittää 

muistisairaan kuntoutusta työmme avulla Sotkamon kotihoidossa ja vanhuspalveluissa. Te-

ko–hankkeeseen kuuluu nettiosio, jossa tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia hyödyn-

tää tietotekniikkaa vanhusten hoidossa. Työmme avulla hoitaja tuntee jo ennakolta palveluta-

loasumiseen tulevan ikääntyvän elämänkulkua, joka helpottaa näin ollen kanssakäymistä 

etenkin muistisairaiden ikääntyvien kanssa. 

Tavoitteena opinnäytetyöllä on tehdä esimerkki elämäntarinasta, joka pohjautuu Kaisa 

Backmanin ikääntyvän itsestä huolenpidonmalliin. Sen avulla ikääntyvän hoitoon osallistuvat 

työntekijät voivat ennakolta tutustua palveluasumisen piiriin tulevaan ikääntyvään ja käyttää 

sitä kuntouttavana työvälineenä ikääntyvän mahdollisesti sairastuessa muistihäiriöön. Ikään-

tyvän itsestä huolenpidon näkökulmasta tehdyn elämäntarinan avulla hoitohenkilökunta voi 

jo ennakolta suunnitella ikääntyvän hoitoa, tietäessään hänen mahdollisista sairauksista, elä-

mäntavoista ja voinnista.  

Työn avulla saadaan tietoa ikääntyvän elämästä; toimintakyvystä, elämään tyytyväisyydestä ja 

itsearvostuksesta. Elämäntarinan antamilla tiedoilla muistisairasta ikääntyvää voidaan kun-

touttaa muistelun avulla. Muistelua voidaan käyttää päivittäisissä hoitotilanteissa. Hoitajan 

ollessa tietoinen ikääntyvän itsestä huolenpidosta ja voimavaroista, se helpottaa ja antaa uusia 

mahdollisuuksia sekä varmuutta toimia ikääntyvän kanssa.  

Tutkimustehtävät 

• Miten Backmanin ikääntyvän itsestä huolenpidonmalli toimii ikääntyvän elämäntari-

nan pohjana?  

• Millainen hyöty elämäntarinasta on muistisairaalle? 
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6  OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Keräsimme aineiston haastattelulla, joka käsittää yhden ikääntyvän elämänkulun. Ikääntyvää 

valitessamme teimme kriteerit (LIITE 2) joiden pohjalta kotihoidon henkilökunta valitsi 3 

kriteerit täyttävää kotihoidon asiakasta, joista arvottiin yksi ikääntyvä työhön. Haastateltavak-

si valittiin vain yksi ikääntyvä, sillä työstä saatu aineisto on runko valmiille elämäntarinalle ja 

haastattelun tekeminen tässä vaiheessa usealle ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Päädyimme 

tähän valintamenetelmään, koska kotihoidon työntekijät tuntevat perusjoukkoon kuuluvat 

ikääntyvät ja pystyivät näin valitsemaan heistä kriteereitä vastaavat ikääntyvät. Valintamene-

telmänä käytettiin arvontaa, koska se lisää opinnäytetyön luotettavuutta.  

Haastattelumuotona oli teemahaastattelu, joka on lomake- ja avoimenhaastattelun välimuoto. 

Teemahaastattelussa on tyypillistä että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta tarkkoja 

kysymysten muotoja ja järjestystä ei ole vielä päätetty. Teemahaastattelu sopi työhön, koska 

kyse on tuntemattoman ihmisen elämästä ja siksi emme voineet asettaa tarkkoja kysymyksiä 

etukäteen. Haastattelun auki purkamisessa aineiston analyysimuotona käytettiin deduktiivista 

sisällönanalyysia.  

6.1  Tutkimuksen kohde ja luvat 

Tutkimuksen perusjoukko oli Sotkamon kotihoidon piiriin kuuluvat yli 65 – vuotiaat kotona 

asuvat ikääntyvät. Arvonnassa olivat mukana kotihoidon työntekijöiden perusjoukosta valit-

semat kolme kriteerit täyttävää ikääntyvää. Haastateltava oli arvonnan tuloksena saatu yksi 

ikääntyvä. Ikääntyvien valinnassa haasteena oli se, löytyvätkö kolme kriteerit täyttävää koh-

dejoukosta. Yksi haasteista oli myös se, ymmärsivätkö kotihoidon työntekijät asettamamme 

kriteerit samoin ja valitsivat siten oikeat henkilöt.  

Tutkimuslupa (LIITE 1) tämän opinnäytetyön tekoon saatiin Kuhmo- Sotkamo- seudun 

vanhuspalvelupäälliköltä Anna Riitta Airaksiselta. Ikääntyvältä pyydettiin lupa (LIITE 4) 

elämäntarinan tekemiseen hänestä sekä lupa esittää saatuja tuloksia opinnäytetyön muodossa. 

Haastateltavalla on ollut oikeus kieltäytyä haastattelusta ennen sopimuksen allekirjoittamista 

ja koko opinnäytetyön valmistumisen ajan. 
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6.2  Tutkimuksen kulku 

Aineisto kerättiin avoimella haastattelulla yhdeltä Sotkamon kotihoitoon kuuluvalta ikäänty-

vältä. Ikääntyvä valittiin työhön arpomalla kolmen ikääntyvän joukosta. Ikääntyvät arvontaan 

valitsi Sotkamon kotihoidon ja vanhuspalvelujen työntekijät antamiemme kriteereiden perus-

teella. Suoritimme arvonnan 20.2.2007 Kajaanin ammattikorkeakoululla. Kirjoitimme lapuille 

numerot 1, 2 ja 3. Taittelimme laput, jotta niistä ei näkisi numeroita. Arpalipun noston suo-

ritti luokkatoverimme. Arvonnan tuloksena saimme lapun numero 2. Ilmoitimme tuloksen 

sähköpostitse Pirkko Hyvöselle, joka oli myös numeroinut valitut henkilöt numeroilla 1-3. 

Näin saimme haastateltavan työhömme. Saimme sähköpostitse Hyvöseltä ensimmäisen haas-

tatteluajan, jonka hän oli sopinut puhelimitse haastateltavan kanssa. Samalla saimme Hyvö-

seltä joitakin esitietoja haastateltavasta. 

 

Ensimmäinen haastattelu tehtiin 26.2.2007 haastateltavan kotona. Toiveenamme oli tehdä 

haastattelut ikääntyvän kotona, koska silloin pystyimme havainnoimaan hänen toimintaansa 

ja elinympäristöä. Ensimmäisessä haastattelussa kyselimme häneltä perustietoja, kuten ikää, 

perhetaustaa, menneisyyttä ja nykyistä elämäntilannetta. Kysymykset pohjautuivat alustavaan 

haastattelurunkoon (LIITE 3), joka oli tehty Backmanin itsestä huolenpidonmalliin perustu-

en. Teimme samalla yhteistyösopimuksen haastateltavan kanssa. Toinen haastattelu tehtiin 

12.3.2007 myös haastateltavan kotona. Tarkensimme tällöin ensimmäisellä haastattelukerralla 

vaillinaiseksi jääneitä kohtia ja esitimme ensimmäisen haastattelun jälkeen esille tulleita uusia 

kysymyksiä. Haastattelujen yhteydessä teimme havaintoja haastateltavan elinympäristöstä ja 

siinä toimimisesta. Kiinnitimme erityisesti huomiota hänen liikkumiseen ja siihen käytettäviin 

apuvälineisiin.  

 

Haastattelut suoritimme pareittain siten, että toinen haastattelija kirjoitti työmme kannalta 

oleelliset asiat paperille, toisen esittäessä kysymykset. Mielestämme kolmas haastattelija olisi 

ollut liikaa tilanteessa. Ensimmäisellä kerralla haastattelut suoritti ryhmästämme Jenni Heik-

kinen ja Suvi Heikkinen. Toisella kerralla haastattelemassa kävivät Raisa Kovalainen ja Jenni 

Heikkinen. Suoritimme kolmesta varatusta haastattelukerrasta vain kaksi. Näin ollen Jenni oli 

mukana kummassakin haastattelussa, koska hän asui lähimpänä haastateltavaa.  

 

Aineiston analysoinnin aloitimme kirjoittamalla haastatteluissa kerätyn aineiston puhtaaksi 

tietokoneella. Numeroimme aineiston sisällön juoksevilla numeroilla 1-61. Tämän jälkeen 
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luokittelimme virkkeet neljään eri luokkaan: toimintakyky, elämään tyytyväisyys, itsearvostus 

ja muut. Lisäksi jaoimme luokat neljään eri ikäryhmään Levinsonin mallin mukaan. Ikäryh-

mät ovat: lapsuus ja nuoruus (0-18/22 v), varhaisaikuisuus (n. 20- 40/45 v), keskiaikuisuus (n. 

40/45- 60/65 v) ja myöhäisaikuisuus/vanhuus. Jotkut virkkeistä sopivat mielestämme kahteen 

eri luokkaan tai ikäkauteen. Teimme luokittelun yhdessä ja olimme samaa mieltä siitä mihin 

luokkaan mikäkin numeroitu ilmaisu kuuluu.  

 

Kysymykset esitettiin valmiina olevien teemojen pohjalta, jotka olivat elämään tyytyväisyys, 

itsearvostus, toimintakyky ja muut. Tarkentavina teemoina käytimme Levinsonin elämänkaa-

riteoriaa. Kahden haastattelukerran jälkeen koodasimme aineiston valikoidulla koodauksella 

numeroilla 1-61.  Valikoidussa koodauksessa haastattelusta saatu aineisto koodataan valmiina 

oleviin teemoihin. Koodauksen jälkeen luokittelimme saadut virkkeet valmiina olevien tee-

mojen alle. Luokittelun jälkeen tulokset koottiin taulukkoon (LIITE 7), joka helpotti niiden 

analysointia. Tulosten analysoinnin jälkeen saimme selville, minkälainen henkilö hän on 

Backmanin ikääntyvän itsestä huolenpidonmallin mukaan. Tämän tiedon pohjalta ja Itsestä 

huolenpidonmallin ja Levinsonin elämänkaariteorian ikäjakauman avulla saimme aineiston 

elämänkaaren tekoa varten. 
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7  TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Haastattelutilanteet olivat pohjana aineiston hankinnassa ja tulosten ja johtopäätöksien saan-

nissa. Mielestämme haastattelut olivat onnistuneita siinä suhteessa kun ne tehtiin haastatelta-

van kotona. Näin saimme kokonaiskuvan haastateltavan elämästä, elinympäristöstä ja todelli-

sesta toimintakyvystä. Puhelimitse tai kirjeitse emme olisi saaneet niin kattavaa kuvaa hänes-

tä. Koimme, että haastattelut jäivät kuitenkin aika pinnallisiksi haastateltavan ollessa pidätty-

väinen ja vaatimattoman oloinen.  

Haastatteluaineiston pohjalta haastateltavan elämänkulku on ollut tyypillinen sen ikäpolven 

ihmiselle. Hän on jo lapsena joutunut tekemään taloudenhoitotöitä, kuten useimmat nuoret 

tytöt siihen aikaan. Koulutuksessa hän on ollut hyvässä asemassa, sillä hän on kansakoulun 

lisäksi käynyt myös käsityökoulun ja kansanopiston. Varhaisaikuisuudessa hän on hankkinut 

perheen ja ammattinaan tehnyt maatalon emännän töitä. Maatalous onkin tuohon aikaan ol-

lut usean talon pääelinkeino. Emännän töiden lisäksi hän on ehtinyt harrastaa kylätoimikun-

nan toimintaa ja runojen kirjoittamista. Runot ovat olleetkin hänen elämänsä yksi tukipila-

reista.  

Keskiaikuisuus ja myöhäisaikuisuuden alku on ollut hänen elämässään luopumisen aikaa. 

Hänen ainoa veljensä on kuollut nuorena ja karjanpitokin on lopetettu ikääntymisen myötä. 

Hän sairastui myös verenpainetautiin keski-iässä. Hänen miehensä kuoli syöpään muutamia 

vuosia karjanpidon lopettamisen jälkeen. Myöhäisaikuisuudessa voinnin huononnuttua käsi-

työharrastus on jäänyt pois. Uskonnollisuus on kuulunut hänen elämäänsä jo lapsesta asti 

kirkossa käynnin ja kirkon menojen kuuntelun muodossa. Mielituoksukseen hän mainitsee 

kielot ja leipomukset, joita hänkin teki vielä voinnin salliessa.  

Vanhuudessa sairauksia on tullut enemmän, kuten diabetes ja kulumia nivelissä. Sairauksis-

taan hän ei kovinkaan mielellään puhunut, vaikkakin koki sairaanhoidon helpotuksena ja oli 

myönteinen toimintakykyä helpottavia toimenpiteitä kohtaan. Liikkumisessa hän hyväksyi 

apuvälineiksi rollaattorin ja kävelykepit. Lapset ovat olleet apuna taloustöissä toimintakyvyn 

ja terveydentilan heikkenemisen vuoksi. Hän asuu yksin omakotitalossa kymmenien kilomet-

rien päässä palveluista, joten yksin toimiminen ja askareista selviäminen ei nykyisin enää on-

nistu. Aika kuluu televisiota katsellessa ja radiota kuunnellessa sekä lehtiä lukiessa ja päiväkir-
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jaa kirjoitellessa. Harrastuksena hänellä on laulaminen ja jo nuorena aloitettu runojen kirjoit-

telu.  

7.1  Haastateltavan itsestä huolenpito 

Tavoitteenamme tässä opinnäytetyössä oli tehdä esimerkki elämäntarinasta, joka pohjautuu 

Backmanin ikääntyvän itsestä huolenpidonmalliin. Haastattelut ovat olennainen osa elämän-

tarinan tekemistä. Avoin haastattelu oli antoisa ja paras vaihtoehto aineiston hankinnassa, 

koska pystyimme näin keskittymään aineiston kannalta tärkeisiin asioihin. Teoriataustana 

elämäntarina rungon tekemisessä on Kaisa Backmanin Ikääntyvän itsestä huolenpidonmalli 

ja Levinsonin elämänkaariteoria. Haastatteluaineiston ja teorian pohjalta koottiin haastatelta-

van elämän merkittävät asiat yhteen elämäntarinaksi, joka käsittelee itsestä huolenpitoa eten-

kin vanhuudessa.  

Backman jakaa Ikääntyvän itsestä huolenpidonmallin neljään kategoriaan, jotka ovat omavas-

tuinen, ulkoapäin ohjautuva, omapäinen ja luovuttaja. Haastattelun aineiston pohjalta päätte-

limme, että haastateltava sopii kaikkiin kategorioihin tiettyjen ominaisuuksiensa mukaan. Vä-

hiten haastateltavan päättelimme olevan omapäinen, sillä hän ottaa vastaan terveydenhuollon 

antaman avun ja kokee ikääntymisen luonnollisena osana elämäänsä. Omapäinen henkilö on 

mallin mukaan yksin omasta elämästään selviytyvä. Hän tekee itse omat päätöksensä niin 

terveydenhoidon kuin muunkin elämänsä kannalta Haastateltavan menneisyydessä tapahtu-

neet menetykset ja oma sairastuminen ovat tuoneet elämään jonkinlaista katkeruutta., joka 

kuuluu luovuttajakategoriaan. Luovuttajan elämää hallitsevat myös kivut ja väsymys, joita oli 

havaittavissa haastateltavassa. Kivut rajoittavat hänen elämäänsä, kuten liikkumista. Liikku-

misen vaikeutuminen on hankaloittanut hänen sosiaalista elämäänsä ja harrastuksia. Kerto-

mansa mukaan hän ei pysty eikä pääse menemään haluamiinsa tapahtumiin ja toimintoihin. 

Liikkumisen vaikeus oli myös havaittavissa hänen päivittäisissä toiminnoissaan kotona.  

Haastateltava on osittain omavastuinen, sillä hän on kiinnostunut terveytensä hoitamisesta, 

mutta ei ole kriittinen sen suhteen. Omavastuinen on positiivinen ja innokkaasti elämään 

suhtautuva huolimatta sairauksistaan. Hän hoitaa terveyttään ja sairauksiaan vastuullisesti ja 

toimii yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Haastateltava otti vastaan terveyden-

huollon tarjoamia palveluja. Hänen luonaan kävi kotisairaanhoitaja jakamassa lääkkeet ja li-

säksi hän odotti pääsyä polvileikkaukseen. Ulkoapäin ohjautuva pyrkii noudattamaan tervey-
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denhuoltohenkilöstön antamia ohjeita ja näin selviytymään sairauksistaan ja heikentyneestä 

toimintakyvystä. Haastateltavamme noudatti hoidossaan terveydenhuoltohenkilöstön anta-

mia ohjeita. Hän noudatti lääkärin määräämää lääkitystä ja kävi määrätyissä tutkimuksissa ja 

kokeissa.  

7.2  Ulkoapäin ohjautuva  

Haastatteluaineiston ja Backmanin mallin perusteella päättelimme haastateltavan olevan eni-

ten ulkoapäin ohjautuva. Tällainen henkilö pyrkii selviämään sairauksistaan ja toimintakyvyn 

heikkenemisestä hoitamalla itseään yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Päivit-

täiset toiminnon tapahtuvat rutiininomaisesti. Hän on menneisyydessään itsenäistynyt var-

hain ja joutunut ottamaan vastuun toisista ihmisistä. Ulkoapäin ohjautuva tiedostaa vanhe-

nemisen realistisesti ja erilaiset vaivat ovat luonnollinen osa vanhenemista. Hän ymmärtää, 

että vanhenemiseen liittyy sosiaalisten kontaktien ja toiminnan väheneminen. Poikkeavaa 

haastateltavan ja omavastuisen henkilön välillä oli laitoshoitoon suhtautuminen. Haastatelta-

vamme ei nimittäin halua siirtyä asumaan laitokseen, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. 

Hän haluaisi elää loppuelämänsä kotonaan.   

7.3  Toimintakyvyn vertailu 

Haastateltava on ollut koko ikänsä toiminnallinen ja aktiivinen henkilö. Osallistuminen nuo-

ruudessa ja aikuisuudessa erilaisten ryhmien toimintaan ja työskentely maatilan emäntänä on 

pitänyt häntä koko elämän ajan toiminnallisena. Erilainen harrastaminen, kuten käsityöt ja 

runojen kirjoittaminen on ollut myös osa hänen elämäänsä jo lapsuudesta saakka, mikä on 

varmastikin vaikuttanut hänen henkiseen hyvinvointiinsa ja ajatustoimintaan. Vanhuudessa 

hänen toimintakykynsä on heikentynyt, ja hän tarvitsee nykyisin liikkumiseen erilaisia apuvä-

lineitä. Liikkuminen on hidastunut ja se on aika ajoin kivuliasta. Sisällä talossaan hän käyttää 

liikkumiseen apuvälineenä rollaattoria, johon tilat ovat sopivat. Ulkona hänen liikkumisensa 

on vuosien varrella vähentynyt. Talvisin ulkona liikkumista on vähemmän ja se onnistuu 

potkukelkan ja kepin avulla. Kesäisin hän liikkuu ulkona rollaattorin avulla. Kotiaskareista 

huolehtiminen on hänelle jo nuoruudessa ollut mielekästä ja osa jokapäiväistä elämää. Hänen 
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harrastuksiinsa on kuulunut leipominen, mutta nykyisin toimintakyvyn heikettyä hän ei enää 

jaksa tehdä taloustöitä.  

Vanhenevien ihmisten kotona selviytyminen-tutkimuksessa käsiteltiin vuosien 1991–1998 

aikana tehtyjä tutkimuksia ikääntyvien toimintakyvystä. Tutkimusten mukaan kevyetkin talo-

ustyöt tuottivat vaikeuksia osalle 75- ja 80-vuotiaille. Toimintakyky oli huonoin yli 85-

vuotiailla päivittäisissä toiminnoissa ja huonompi etenkin miehillä. Liikkuminen aiheutti han-

kaluuksia niin sisällä kuin ulkonakin yli 80-vuotiaille ja etenkin naisille. (Rissanen 1999.) 

Vanhenevien ihmisten kotona selviytyminen-tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, että leskillä 

päivittäisten toimintojen alueella toimintakyky oli 98 prosentilla erinomainen. Tutkimuksessa 

vanhemman ikäryhmän naiset arvioivat fyysisen toimintakykynsä asioiden hoitamisessa hie-

man heikommaksi kuin nuorempi ikäryhmä. Leskillä kahdella kolmasosalla fyysinen toimin-

takyky asioiden hoitamisessa oli erinomainen ja tyydyttäväksi sen arvioi seitsemän prosenttia 

vastaajista. Naisista 89 % suoriutui päivittäisistä askareista kuten siivouksesta ja astioiden pe-

susta.  

Yli 90-vuotiaiden tamperelaisten itse arvioitu terveys, fyysinen toimintakyky ja suhtautumi-

nen hyvin iäkkääksi elämiseen -tutkimuksessa tuli esille, että vuosien 1998 ja 2003 välillä yli 

90-vuotiaiden fyysinen toimintakyky oli kohentunut. Esimerkiksi vuonna 2003 yli 400 metriä 

vaikeuksitta kävelevien osuu oli tästä ikäryhmästä noussut yli 10 % verrattuna vuoteen 1998. 

(Lylykangas 2007.) Kansanterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen eläkeikäisten terveyskäyt-

täytymisestä mukaan vuonna 2005 74 % naisista kertoi pystyvänsä kulkemaan portaissa ja 96 

% ilmoitti pystyvänsä syömään vaikeuksitta. Peseytyminen onnistui vaikeuksitta 92 % naisis-

ta. Kävelemistä harrasti kaksi kertaa viikossa noin 80 % naisista. osuus kuitenkin väheni iän 

karttuessa.  

Haastateltavamme fyysinen toimintakyky oli heikentynyt ja viittasi vuosien 1991–1998 välis-

ten tutkimusten tuloksiin. Rissasen tutkimuksessa toimintakykynsä arvioi tyydyttäväksi vain 

seitsemän prosenttia. Liikkuminen oli haastateltavalla hankalaa ja hän käytti apuvälineitä. Ris-

sasen tutkimuksessa ilmenikin, että yli 80-vuotiailla naisilla liikuntakyky on heikentynyt. Ko-

tiaskareissa, kuten siivouksesta ja pyykinpesusta haastateltavamme selviytyi osittain yksin, 

joka vastaa Rissasen tutkimuksen tuloksia. Kansanterveyslaitoksen tutkimustuloksista haasta-

teltavaa vastasi itsenäisen syömisen onnistuminen.  
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7.4  Elämään tyytyväisyyden vertailu 

Lapsuudessa ja nuoruudessa haastateltavalla on ollut mahdollisuus koulunkäyntiin, joka on 

varmastikin helpottanut hänen selviytymistään elämästä ja sosiaalisista kontakteista. Kansa-

koulun lisäksi hän on saanut oppia myös käsityöalan koulusta, joka on tuonut puolestaan 

mielekkyyttä hänen elämäänsä uuden harrastuksen muodossa. Käsityötaidon omaaminen on 

siihen aikaan helpottanut myös taloudellista tilannetta, sillä hän on pystynyt itse valmista-

maan perheelle vaatteita. Hänen aktiivinen toimintansa, kuten edellä on mainittu, on lisännyt 

hänen elämään tyytyväisyyttä jo nuoruudesta saakka. Toimintakyvyn vähentyessä vanhuudes-

sa sosiaaliset kontaktit ja harrastukset ovat vähentyneet, joka vaikuttaa huomattavasti elä-

mään tyytyväisyyteen. Sairauksien tuomat vaikeudet ja elämässään kokemat menetykset vai-

kuttavat hänen elämäänsä ja sen mielekkyyteen. Vanhuudessa hän on luonut itselleen uusia 

harrastuksia, kuten television katselun ja radion kuuntelun, mutta hän on pystynyt säilyttä-

mään harrastuksenaan runojen kirjoittamisen. Uudet ajanvietteet tuovat elämään uutta sisäl-

töä. 

Liki 60 % ikääntyvistä on melko tyytyväisiä omaan elämäänsä (Vanhusbarometri 1999). Nai-

sista suurin osa on tyytyväisiä elämäänsä, sillä vain kaksi prosenttia tunsi olevansa siihen tyy-

tymätön. 19 % naisista tunsi, ettei kykene suoriutumaan arkielämän vaatimuksista (Kansan-

terveyslaitos 2000). Vanhenevien ihmisten kotona selviytyminen – tutkimuksessa ilmeni, että 

leskenä elävistä naisista 24 % on tuntenut yksinäisyyttä usein ja 40 % joskus. Tutkimuksen 

mukaan naisten elämän paras aika muodostui eri elämänvaiheissa turvallisuudesta, vapaudes-

ta, vastuusta, itsenäisyydestä ja haasteellisuudesta. Aikuisuutta leimasivat vastuu perheestä, 

sota-aika, toimeentulovaikeudet ja kova työnteko. Monen mielestä aikuisuus oli kuitenkin 

elämän parasta aikaa, koska silloin oli elämää. Vanhuus oli tuonut monelle itsenäisyyttä ja 

riippumattomuutta. Itsenäisyys merkitsi vapautta muiden tuomista velvoitteista.  

Vuosien 1991–1998 välisellä ajalla tehtyjen tutkimusten mukaan lähes kaksi kolmasosaa tut-

kituista oli puhelinyhteydessä omaisiin ja samalla määrää tutkituista kävi omaisia tapaamassa 

päivittäin. Ikääntyvien tärkeimmät ihmissuhteet olivat omat lapset. (Rissanen 1999.) Rissasen 

oman tutkimuksen mukaan leskistä naisista vajaa puolet piti yhteyttä lapsiinsa päivittäin.  

Vanhenevien ihmisten kotona selviytyminen – tutkimuksen mukaan naisten elämässä aikui-

suutta on leimannut muun muassa vastuu perheestä, sota-aika ja kova työnteko. Tämä tut-

kimustulos on yhteneväinen tähän työhön haastatellun henkilön kanssa. Haastateltava on 
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joutunut kantamaan vastuuta jo nuoresta pitäen. Hän on tottunut kovaan työntekoon niin 

sota-aikana kuin myöhemmin maatalon emäntänä ja suuren perheen äitinä.  Vuosina 1991 – 

1998 tehtyjen tutkimusten mukaan lähes kaksi kolmasosaa tutkituista piti yhteyttä omaisiin 

puhelimitse. Tutkimuksista kävi ilmi myös, että tärkeimmät ihmissuhteet ikääntyneillä oli 

omiin lapsiin. Myös haastateltavallemme puhelin oli eniten käytetty yhteydenpitokeino omai-

siin. Hänelläkin tärkeimmät ihmissuhteet oli omiin lapsiin. 

7.5  Itsearvostuksen vertailu 

Uskonnollisuus on ollut osa hänen elämäänsä jo lapsesta saakka. Se on ollut lapsuudessa ja 

nuoruudessa perhettä yhdistävä tekijä, sillä sota-aikana kirkonmenoja on kuunneltu yhdessä 

perheen kanssa. Vanhuudessakin hän kuuntelee jumalanpalvelusta radiosta tai katsoo televi-

siosta. Elämässään hän ei ole kokenut pelkoa herättäviä asioita, joka kertoo hänen itsevar-

muudesta ja hyvästä itsetunnosta. Asuminen yksin omassa talossa sivukylällä ei ole tuottanut 

ylitsepääsemättömiä hankaluuksia hänelle, eikä hän haluaisi mielellään muuttaa pois kodis-

taan. Haastateltava ei kertonut, että olisi katunut tai halunnut tehdä jotakin toisin elämässään. 

Vuosien 1991–1998 välisen ajan tutkimuksissa neljäsosa naisista osallistui uskonnollisiin tilai-

suuksiin (Rissanen 1999). Rissasen tutkimuksen mukaan naisista runsaalla kolmasosalla oli 

suurimpana voimanlähteenä uskonnollisuus. Elämänmyönteisyys antoi voimia jaksaa lähes 

viidesosalle naisista. Elämän tarkoituksellisuutta aikuisiässä koki vajaa kaksi kolmasosaa nai-

sista. Vanhuudessa puolet naisista on kokenut, että elämällä on tarkoitus. Leskistä naisista 80 

% on kokenut elämän tarkoitukselliseksi usein tai joskus.  

Haastateltava on uskonnollinen ihminen ja osallistuisi mielellään erilaisiin uskonnollisiin tilai-

suuksiin jos vain pystysi liikuntakyvyn alenemisen vuoksi. Vuosien 1991- 1998 tehtyjen tut-

kimusten mukaan neljäsosa naisista osallistui uskonnollisiin tilaisuuksiin ja Rissasen tutki-

muksessa kävi ilmi, että runsaalla kolmasosalla naisista oli suurimpana voimanlähteenä us-

konnollisuus. Haastateltavamme ei ole kokenut elämässään pelkoa herättäviä asioita ja suh-

tautuu myönteisesti elämään. Rissasen tutkimuksessa lähes viidesosalle naisista elämänmyön-

teisyys antoi voimia jaksaa ja vanhuudessa elämän tarkoituksellisuutta on kokenut noin puo-

let naisista. Leskeksi jääneistä naisista 80 % on kokenut elämänsä tarkoitukselliseksi usein tai 

joskus. Haastateltavamme oli jäänyt leskeksi jo useita vuosia sitten.  
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7.6  Tulosten hyödyntäminen 

Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää muistisairaan hoidon suunnittelussa yhdessä Sotkamon 

kotihoidon hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelman kanssa. Kehitettäessä edellä mainittua 

suunnitelmaa henkilökohtaisemmaksi ja kattavammaksi, saadaan enemmän ja tarkempaa tie-

toa muistisairaan toimintakyvystä, elämään tyytyväisyydestä ja itsearvostuksesta. Elämäntari-

nan avulla hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus kuntouttaa muistisairasta ikääntyvää henki-

lökohtaisesti. He voivat tuoda muistelutilanteissa esiin heidän mieli tuoksunsa tai musiikkin-

sa. Henkilökohtaisten muistojen avulla muistisairas voi palauttaa mieleensä omia mielekkäitä 

ja elämässään tärkeitä asioita.  

Hoidon suunnittelussa muistisairaan elämäntarinan tunteva hoitohenkilökunta pystyy kiinnit-

tämään paremmin huomiota hänen toimintakyvyn, elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen 

tukemiseen. He voivat suunnitella henkilökohtaisemman hoidon muistisairaalle, jonka avulla 

kuntouttamista voi toteuttaa päivittäisissä hoitotilanteissa. Esimerkiksi haastateltavamme on 

katsonut Jumalanpalvelusta televisiosta tai kuunnellut sen radiosta jo nuoruudesta asti. Tietä-

essään tämän hoitohenkilökunta voi avata television tai radion ja antaa hänelle mahdollisuu-

den rauhassa katsella tai kuunnella sitä.  

Toimintakyvyn kannalta on erittäin tärkeää tuntea muistisairaan tausta ja sen hetkinen tilan-

ne. Muistisairaan pystyessä omatoimiseen työskentelyyn, hänelle tulee antaa siihen mahdolli-

suus. Hoitohenkilökunnan tietäessä nämä mahdollisuudet he voivat antaa hänen tehdä asioi-

ta oman toimintakyvyn mukaan. Haastateltavamme ei pystynyt enää laittamaan ruokaa itsel-

leen, mutta tyttäret auttoivat asiassa. He tekivät ruokia valmiiksi pakastimeen, josta haastatel-

tava itse haki ne ja lämmitti. Näin pystyttiin säilyttämään haastateltavan toimintakykyä hänel-

le mielekkäässä asiassa.  
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8  POHDINTA 

8.1  Eettisyys 

Eettisyyden tarkastelulla on olennainen osa opinnäytetyössämme, sillä työn aineisto koostuu 

toisen ihmisen elämästä; sen merkittävimmistä tapahtumista, sairauksista, menetyksistä ja 

muista intiimeistä asioista. Tutkijan eettinen vastuu korostuu etenkin tilanteissa, jossa tutki-

mus kohdistuu ihmisen henkilökohtaisiin kokemuksiin ja menetelmänä käytetään intensiivis-

tä vuoropuhelua. Eettisyydellä tarkoitetaan elämänkertatutkimuksessa luottamuksellisuutta, 

vapaaehtoisuutta ja avoimuutta. (Janhonen & Nikkonen (toim.) 2001, 256.) Työssä on tärke-

ää, että haastateltavan henkilöllisyys ei tulisi missään vaiheessa julki ja kaikki henkilöstä saa-

mamme tiedot ovat luottamuksellisia. Haastateltavalla on ollut mahdollisuus kieltäytyä haas-

tattelusta kahteenkin otteeseen. Sotkamon kotihoidon päällikkö on pyytänyt haastateltavalta 

alustavan luvan haastatteluun ennen arvontaa. Haastateltavan arvonnan jälkeen pyysimme 

vielä kirjallisesti luvan haastatteluun valitulta. Kirjallisessa luvassa oli vielä mahdollisuus kes-

keyttää yhteistyö missä vaiheessa tahansa, haastateltavan niin halutessaan. Työn tekemiselle 

Sotkamon kotihoitoon ja vanhuspalveluihin olemme pyytäneet kirjallisen luvan Kuhmo- 

Sotkamo seudun vanhuspalvelupäälliköltä Anna-Riitta Airaksiselta. 

Haastatteluaineiston säilyttäminen on yksi eettisyyden osa-alue, johon olemme kiinnittäneet 

huomiota. Aineistoon emme ole kirjanneet haastateltavan henkilötietoja ollenkaan, vain saa-

mamme haastattelutiedot. Aineisto on säilytetty kansioissa ulkopuolisilta henkilöiltä suojassa. 

Työn ollessa valmis siihen hankittu aineisto hävitetään silppuroimalla.  

8.2  Luotettavuus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan tarkastella neljältä eri näkökannalta, 

jotka ovat uskottavuus, siirrettävyys, seuraamuksellisuus ja todeksi vahvistettavuus (Janho-

nen & Nikkonen (toim.) 2001, 258). Keräsimme ennen haastatteluja tietoa ikääntyvästä ihmi-

sestä, kotihoidosta ja muistihäiriöistä, jotka ilmenevät teoriataustasta. Saimme kotihoidon 

päälliköltä alustavia tietoja haastateltavasta, kuten iän, sukupuolen, asumismuodon ja hieman 

tietoa hänen elämäntilanteestaan.  
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Haastateltavan valinta suoritettiin arvonnalla, jonka suoritimme yhdessä Sotkamon kotihoi-

don päällikön kanssa. Hän oli jo ennakolta valinnut kriteeriemme pohjalta kolme mahdollista 

haastateltavaa. Teimme koulussa yhdestä kolmeen numeroidut laput, joista eräs luokkatove-

rimme valitsi yhden. Ilmoitimme sähköpostitse arvonnassa saadun numeron kotihoidon 

päällikölle, joka oli myös numeroinut haastateltavat samoin. Näin saimme työhön haastatel-

tavan ikääntyvän, joka kuuluu Sotkamon kotihoidon ja vanhuspalveluiden piiriin.  

Haastattelua ennen teimme alustavan haastattelurungon, jonka teoriapohjana oli työssä käy-

tössä oleva Kaisa Backmanin ikääntyvän itsestä huolenpidonmalli. Haastattelu toteutettiin 

teemahaastatteluna, koska se antaa mahdollisuuksia laajempien kokonaisuuksien käsittelyyn 

haastattelutilanteessa. Haastateltava voi kertoa omin sanoi elämästään ja haastattelija poimii 

ylös työhön oleelliset asiat.   

Luotettavuuteen aineiston kannalta vaikuttaa haastateltavan antamien tietojen todenperäisyys 

ja se kuinka avoimesti hän kertoi meille, kuitenkin vieraille ihmisille elämästään. Aineiston 

luotettavuuteen vaikuttaa myös se, kuinka tarkasti pystyimme poimimaan tietoja haastattelu-

tilanteessa muistiinpanoihimme. Emme käyttäneet haastattelujen taltioinnissa nauhuria, kos-

ka halusimme saada kerättyä opinnäytetyöhön vain omasta mielestämme oleellisen tiedon. 

Nauhoituksen puuttuminen aiheutti sen, että emme saaneet opinnäytetyöhömme suoria lai-

nauksia haastateltavalta. Nauhoitus olisi näin jälkeenpäin ollut parempi vaihtoehto aineiston 

keräämiseen. Se olisi lisännyt opinnäytetyön luotettavuutta ja värittänyt sen luettavuutta. 

Saimme haastateltavan elämästä kokonaiskuvan, sillä suoritimme haastattelut hänen koto-

naan omassa elinympäristössään. Näin pystyimme myös havainnoinnin avulla keräämään 

tietoa hänestä.  

Haastattelutilanteet olivat rauhallisia hetkiä ja niissä olivat läsnä vain haastateltava ja kaksi 

haastattelijaa. Varasimme haastattelun tekemiseen kolme eri kertaa, joista käytimme kaksi. 

Haastattelut kestivät kahdesta tunnista kolmeen tuntiin, joka oli mielestämme sopiva aika 

riittävän aineiston saamiseksi. Liian pitkä haastatteluaika olisi voinut vaikuttaa niin haastatel-

tavan kuin haastattelijoidenkin keskittymiseen. Ensimmäisellä kerralla kyselimme työn oleel-

lisimmat asiat. Toisella haastattelukerralla tarkensimme avoimiksi jääneitä asioita, jotka liittyi-

vät suurimmaksi osaksi elämään tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen.   

Tulosten toistettavuuden arvioinnissa olisi ollut varmasti hyötyä, jos olisimme aikaisempien 

aikomustemme mukaan valinneet tehtäväämme useamman haastateltavan. Toisaalta useam-
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man haastateltavan ollessa kyseessä, emme olisi pystyneet tekemään näin laajaa haastattelua 

kaikista henkilöistä. Näin ollen tulokset olisivat jääneet suppeammiksi. Purimme aineiston 

koululla tilassa, jossa ei ollut muita henkilöitä kuulemassa sen sisältöä. Aineisto käsiteltiin 

deduktiivisella sisällönanalyysillä, joka oli tällaisen aineiston käsittelyssä mielestämme parhain 

vaihtoehto ja hallitsemme sen mielestämme kohtalaisen hyvin. Luotettavuutta tässä sisällön-

analyysitavassa voi vähentää koodauksessa mahdollisesti tulevat virheet, kuten numerointi.  

8.3  Yleistä 

Olemme kaikki ryhmämme jäsenet suuntautumassa pitkäaikaissairaan hoitoon, joten tuntui 

luonnolliselta valita opinnäytetyön aihe ikääntyvien parista. Suurin osa pitkäaikaissairaista 

kuitenkin on ikääntyviä. Halusimme aiheeksi jonkin erilaisen työn, joten elämäntarina-aihe 

oli meille mieluinen. Myös yhteistyö kotihoidon kanssa oli kaikille mielekäs kokemus. 

Olemme kaikki olleet harjoittelussa kotisairaanhoidossa ja kokeneet työn mielenkiintoiseksi 

ja haasteelliseksi.  

Opinnäytetyön aihevalinta olikin helppo, mutta aiheen rajaaminen tuotti hankaluuksia. 

Teimme yhteistyötä Sotkamon kotihoidon ja vanhuspalvelujen päällikön kanssa ja saimme 

suunnitelmavaiheessa rajattua aiheemme meille sopivaksi. Alussa tarkoituksenamme oli haas-

tatella kolmea kotisairaanhoidon ikääntyvää, mutta ohjaajamme kehotti meitä haastattele-

maan vain yhtä. Tämä valinta oli hyvä, sillä kolmen haastateltavan ottaminen työhön olisi 

tehnyt siitä liian suuren, vaikkakin se olisi parantanut opinnäytetyön luotettavuutta. Kun ra-

jaus oli tehty, pääsimme keskittymään itse opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön rajausta 

helpotti myös Backmanin mallin löytäminen työhön. Sen avulla saimme rajattua työhön teo-

riataustan ja opinnäytetyön tekeminen helpottui.  

Suunnitelmavaiheessa muodostuivat kaksi tutkimustehtävää, jotka olivat: tutustua yhden 

ikääntyvän elämänkaareen itsestä huolenpidon teorian pohjalta ja kerätä tietoa hänen elä-

mänkulustaan haastattelun avulla. Tutkimustehtävät pysyivät kutakuinkin samanlaisina koko 

opinnäytetyön ajan, mutta lopulliseen opinnäytetyöhön niiden muotoa muutettiin hieman. 

Opinnäytetyö tavoite ja tarkoituskin ovat pysyneet samankaltaisina suunnitelmasta asti. Niitä 

on kuitenkin selvennetty ja tarkennettu lopulliseen opinnäytetyöhön. Tarkennukset ovat 

koskeneet elämäntarina esimerkin tekemistä ja muistisairaan kuntoutuksen kehittämistä juuri 

Sotkamon kotihoidossa ja vanhuspalveluissa.  
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Kiinnostavin vaihe opinnäytetyön teossa oli ehdottomasti haastattelujen tekeminen. Pää-

simme tutustumaan haastateltavan henkilökohtaisiin asioihin ja omaan elinympäristöönsä. 

Haastattelutilanteissa saimme harjoitella kontaktin ottamista vieraaseen ihmiseen, johon eri-

tyistä jännitettä toi tiedustelu hänen intiimeistä asioistaan. Pääsimme kuitenkin hyvin keskus-

teluyhteyteen haastateltavan kanssa, näin haastattelutilanteet olivat leppoisia ja mielekkäitä. 

Haastattelujen aukipurkaminen oli myös mielenkiintoista.  

Haastavaa opinnäytetyön tekemisessä on ollut teoriatiedon löytäminen ja etenkin tuoreiden 

lähteiden saaminen. Esimerkiksi kotihoidosta emme ole löytäneet kovinkaan tuoreita lähtei-

tä, mikä on vaikeuttanut työn tekemistä. Vaikeuksia on tuottanut myös aiheeseen liittyvien 

tutkimusten löytäminen. Alussa emme löytäneet ainuttakaan tutkimusta aiheesta. Laajempia 

hakusanoja ja aihepiirejä käyttämällä saimme kuitenkin työhön joitakin erittäin hyviä tutki-

muksia. Yhteisen ajan löytäminen on tuottanut myös jonkin verran päänvaivaa opinnäytetyö-

tä tehdessä. Ryhmän jäsenten pitkät välimatkat ja eri harjoittelupaikat ovat vaikeuttaneet yh-

teistyön tekemistä. Olemme kuitenkin saaneet järjestettyä aikaa ja jokainen on tehnyt uhra-

uksia opinnäytetyön puolesta.  

Opinnäytetyötä tehdessä olemme saaneet tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ohjaustilai-

suuksia on ollut niin ohjaavan opettajan kuin työelämäohjaajan kanssa. Yhteistyö on mieles-

tämme sujunut hyvin. Jos emme ole päässeet henkilökohtaisesti tapaamaan, niin olemme 

saaneet hoidettua asiat sähköpostitse. Eniten yhteistyössä harmia on tuottanut opponenttien 

puute, sillä meille ei ole ollut heitä koko opinnäytetyöntekoaikana. Mielestämme vertaisten 

tuki ja apu olisi ollut tarpeellista etenkin aiheen rajauksessa ja lopullisen opinnäytetyön teke-

misessä. Vertaisen saimme vasta opinnäytetyön esitykseen toisesta ryhmästä.  

Tavoitteenamme oli tehdä esimerkki elämäntarinasta, joka pohjautuu Kaisa Backmanin 

Ikääntyvän itsestä huolenpidonmalliin. Haastatteluaineiston ja Backmanin mallin avulla 

saimme koottua tarvittavat tiedot haastateltavasta elämäntarinan tekemiseen. Emme kuiten-

kaan lähteneet työssämme tekemään perusteellista elämäntarinaa, vaan teimme tiiviin esi-

merkin siitä, millainen se voisi olla. Elämäntarinassa pitäisi tulla ilmi ikääntyvän itsestä huo-

lenpito, joka koostuu elämään tyytyväisyydestä, itsearvostuksesta ja toimintakyvystä eri ikä-

kausina. Näiden perusteella elämäntarinasta tulee esille myös se, mihin itsestä huolenpidon 

kategoriaan hän kuuluu. Siitä hoitohenkilökunta voi päätellä hänen olevan omavastuinen, 

ulkoapäin ohjautuva, omapäinen tai luovuttaja. Elämäntarinasta hyödyn saaminen edellyttää 

hoitohenkilökunnan perehtymistä Ikääntyvän itsestä huolenpidonmalliin. 
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää hoidon suunnittelua ja tuoda esille uusi mahdolli-

suus kehittää muistisairaan kuntoutusta Sotkamon kotihoidossa ja vanhuspalveluissa. Van-

huksen ääni kuului – kokemuksia vanhainkodin kehittämishankkeessa sairaanhoitaja ja oma-

hoitaja tekivät kotikäynnin vanhainkotiin sijoittuvien vanhusten luona. Vanhainkodin henki-

lökuntaan ennakolta tutustuminen vähensi vanhusten epätietoisuutta ja lisäsi turvallisuuden 

tunnetta. Hankkeesta saatujen tulosten mukaan vanhusten oli helpompi siirtyä laitokseen ja 

irrottautua kotipiiristä. Ennen kotikäyntiä hoitohenkilökunta pyrki hakemaan vanhuksesta 

kaiken mahdollisen tiedon ja tutustumaan siihen huolellisesti. Kävi ilmi, että ennakollinen 

tutustuminen auttoi myöhemmässä hoidon suunnittelussa ja vuorovaikutuksessa. (Syvänen, 

S. 1999.) Elämäntarinaa voidaan käyttää juuri tällaisissa tilanteissa, kun ikääntyvä siirtyy uu-

teen hoitoympäristöön ja uuden hoitohenkilökunnan pariin.  

Sotkamon kotihoidossa ikääntyvän hoidon suunnittelua voidaan elämäntarinalla kehittää jo 

olemassa olevan hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelman avulla. Kehitettäessä olemassa ole-

vaa suunnitelmaa kattavammaksi ja henkilökohtaisemmaksi itsestä huolenpidonmallin avulla, 

saadaan ikääntyvästä tarvittava tieto myöhempään hoidon suunnitteluun. Mielestämme hoi-

to-, palvelu- ja liikuntasuunnitelman kysymysten tulisi olla laajempia, mutta niiden tulisi vas-

tata ikääntyvän henkilökohtaisia tarpeita.  

Jatkotutkimusaiheina voimmekin esittää Sotkamon kotihoidon ja vanhuspalveluiden hoito-, 

palvelu- ja liikuntasuunnitelman kehittämisen. Jatkossa elämäntarina tarvitsee paremman ta-

van esittää se turvallisesti ja käytännöllisemmin jonkin tietokoneohjelman avulla.   
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HAASTATELTAVAN KRITEERIT 

Haastateltavan tulee olla 

• Kotona yksin asuva 

Tällöin henkilön täytyy olla vielä jollakin tavoin omatoiminen ja pystyä huolehtimaan 
itsestään. Hänellä ei ole paljon sosiaalisia kontakteja. Vuonna 2000 75- vuotta täyttä-
neistä Sotkamolaisista jo lähes puolet asui yksin. 

• Yli 65- vuotias 

Tässä työssä ikääntyvä luokitellaan yli 65-vuotiaaksi.  

• Mahdollisesti palveluasumisen piiriin piakkoin siirtyvä 

Työmme on suunnattu palveluasujille, koska muistelutyötä tulisi tehdä ikääntyvän 
kanssa säännöllisesti, jotta siitä olisi hyötyä. Työtä voidaan käyttää myös päivätoi-
minnassa, mutta kotona asuvalla ikääntyvällä ei välttämättä ole mahdollisuutta/halua 
päästä päivätoimintapalveluihin. Yli 65 vuotiaista sotkamolaisista ikääntyvistä palve-
luasumisen asiakkaina oli vuonna 2004 6% vastaavan ikäisestä väestöstä (STAKES 
SOTKAnet). 

• Korkeintaan lievää muistihäiriötä sairastava, häiriö kuitenkin mahdollisesti etenevä 

Ikääntyvä ei saisi sairastaa kovin pitkälle edennyttä muistihäiriötä, jotta hän voisi 
osallistua työhön haluamallamme tavalla. Hänen tulee pystyä vastaamaan asiallisesti 
kysymyksiimme ja kertomaan elämästään realistisesti. Noin kahdeksan prosenttia yli 
65- vuotiaista on vähintään keskivaikeasti dementoituneita. 

• Yhteistyökykyinen haastattelun kannalta 

Pystyy vastaamaan kysymyksiin ja keskustelemaan asioista asiallisesti. 

• Suostuvainen tietojen antajaksi  

Ennen haastattelua hänen tulee hyväksyä yhteistyösopimus. 

• Tietoinen miten ja mihin tietoja käytetään sekä ymmärtää työn tarkoitus 
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HAASTATTELURUNKO 

Taustatiedot: 

• ikä, sukupuoli  

• koulutus, ammatti 

• sukulaissuhteet 

Toimintakyky: 

• Päivittäiset toiminnot: peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, kaupassa käynti, ruuan 

laitto, taloudenhoito 

Elämään tyytyväisyys: 

• Kokemus omasta elämästään 

o Terveys 

o Koulutustausta 

o Taloudellinen tilanne 

o Sosiaaliset suhteet 

o Aktiivinen itsestä huolenpito 

Itsearvostus: 

• Kuinka arvokkaana pitää itseään 

• Kuinka arvokkaana pitää muita ihmisiä 

• Varhaiset kokemukset omista vanhemmista 
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YHTEISTYÖSOPIMUS HAASTATELTAVALLE 

Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja olemme teke-

mässä opinnäytetyötä Sotkamon kotihoidolle aiheesta ”Elämäntarina apuna muistisairaan 

hoidossa”.  Keräämme aineiston työhön haastattelemalla yhtä Sotkamon kotihoitoon ja van-

huspalveluihin kuuluvaa ikääntyvää. Tarkoituksena työssämme on edistää hoidon suunnitte-

lua ja tuoda esille uusi mahdollisuus kehittää muistisairaan kuntoutusta työmme avulla Sot-

kamon kotihoidossa ja vanhuspalveluissa.  

Teidät on valittu työhön arvonnalla. Osallistumisenne on vapaaehtoista ja voitte halutessan-

ne keskeyttää tutkimukseen osallistumisen. Osallistuttuanne tutkimukseen keräämme haas-

tattelemalla tietoja elämästänne keskittyen terveydellisiin ja sosiaalisiin asioihin. Keräämiäm-

me tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä henkilöllisyytenne tule missään tutkimuksen 

vaiheessa ulkopuolisten tietoon. Haastattelussa saamiamme tietoja käytämme elämäntarina-

esimerkissä, mutta tiedot esitetään siinä muodossa, ettei henkilöllisyytenne paljastu.  

Osallistumisenne opinnäytetyöhömme olisi meille erityisen tärkeää, koska työmme pohjau-

tuu yhden henkilön haastatteluun ja siitä saatuun aineistoon. Haastattelusta emme voi antaa 

Teille korvausta, mutta saatte halutessanne valmiin opinnäytetyön.  

 

Suostun haastateltavaksi tähän työhön 

 

______________ ____/____/______ ______________________ __________________ 

Paikka   pv/kk/vuosi  Allekirjoitus  Nimen selvennys 

 

 

Jenni Heikkinen, Suvi Heikkinen, Raisa Karppinen  

Kajaanin ammattikorkeakoulu 



LIITE 5/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



LIITE 5/2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LIITE 6/1 

 

HAASTATTELUAINEISTON LUOKITTELUTAULUKKO 

 A. Toimintakyky B. Elämään tyytyväisyys C. Itsearvostus D. Muut 
Lapsuus ja 
nuoruus 

Tehnyt taloudenhoi-
totöitä nuoresta asti 

Käynyt kansakoulun lisäksi 
mm. kiertävän käsityökou-
lun ja kansanopiston. 1 veli 

Uskonnollisuus kuulunut 
elämään: sota-aikana kuun-
neltu kirkonmenoja radiosta

Syntynyt 
XX.XX.1926 
Kaitainsal-
mella 

Var-
haisaikui-
suus 

 7 lasta, yhdet kolmoset. 
Ammattina maatalon emän-
tä. Harrastuksena kylätoi-
mikunta ja runot. 

Pukeutunut hameeseen ku-
ten siihen aikaan tapana. 
Päivisin kirjoitellut runoja. 

Kihloihin 
elokuu 1947 
Hääpäivä elo-
kuu 1950 

Keskiaikui-
suus 

 Veli kuollut. Karjanpito 
loppunut. Sairastunut ve-
renpainetautiin. Harrastuk-
set säilyneet. 

Mielituoksuna kokee kielot 
ja leipomusten tuoksut. Pi-
tänyt lasten ostamia koruja. 

 

Myö-
häisaikui-
suus/vanh
uus 

Liikkumisen apuvä-
lineenä rollaattori ja 
kävelykepit. Kotisai-
raanhoito käy 2 vii-
kon välein. Tytöt 
huolehtivat kodin 
askareista ja avusta-
vat peseytymisessä. 
Haluaisi asua lop-
puun asti kotonaan. 
Odottaa polvileik-
kausta. 

Lasten ja lastenlasten lapsia. 
Mies kuollut syöpään. Käsi-
työharrastus jäänyt pois. 
Lonkka ja polvi leikattu, 
kulumia olkapäässä. Tablet-
tihoitoinen diabetes. Naa-
pureita nykyisin vähemmän. 
Aika kuluu laulaen, TV:n ja 
radion avulla ja pitämällä 
yhteyttä sukulaisiin. Kokee 
sairaanhoidon helpotukse-
na.  

Ei pelkoa herättäviä asioita. 
Kävisi mielellään erilaisissa 
tapahtumissa jos ei sairauk-
sia olisi. Univaikeuksista 
huolimatta ei käytä unilääk-
keitä. Lehtien lukua ja päi-
väkirjan kirjoittelua. Ei koe 
terveydentilan huolestutta-
van ”valmis lähtemään mil-
loin vaan pyytäjä tulloo”. 
Parhaimpia muistoja kansa-
laisopisto, marjanpoiminta 
ja martat. Edelleen uskon-
nollisuus osana elämää. Pu-
keutuu nykyisin housuihin, 
koska käytännöllisemmät.  

Kotitalo edel-
leen suvussa. 
Nykyistä taloa 
remontoitu. 

Haastatteluaineiston luokittelutaulukko 
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