Jari Hakala, Eevastiina Juojärvi

Lyhytaikaishoitojakson onnistuminen
omaishoitajan kertomana

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Geronomi (AMK)
Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opinnäytetyö
27.4. 2020

Tiivistelmä
Tekijät
Otsikko

Jari Hakala, Eevastiina Juojärvi
Lyhytaikaishoitojakso omaishoitajan kertomana

Sivumäärä
Aika

48 sivua + 3 liitettä
27.4.2020

Tutkinto

Geronomi (AMK)

Tutkinto-ohjelma

Vanhustyön tutkinto-ohjelma

Suuntautumisvaihtoehto

Vanhustyö

Ohjaaja

Lehtori Anna Puustelli–Pitkänen

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata lyhytaikaishoitojakson toteutumista omaishoitajan kertomana sekä omaishoitajaa ja hänen hyvinvointiaan tukevia seikkoja lyhytaikaishoitojakson toteutuksessa. Tavoitteena oli tuottaa opinnäytetyön yhteistyökumppanille Helsingin Seniorisäätiölle asiakaslähtöistä tietoa ja ymmärrystä omaishoitajilta lyhytaikaishoitojaksototeutuksesta tämän opinnäytetyön ja -raportin muodossa. Tietoa voidaan hyödyntää koetun toiminnan laadun määrittämisessä sekä toiminnan ja strukturoitujen kyselytutkimusten kehittämisessä.
Opinnäytetyö tehtiin laadullisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. Aineistonkeruun menetelmä oli puolistrukturoitu haastattelu ja aineistoanalyysissä käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Opinnäytetyön aineisto koostui viidestä omaishoitajien yksilöhaastattelusta. Kohderyhmänä olivat omaishoitajat, joiden hoidettavat olivat olleet yhteistyökumppanin lyhytaikaishoitoyksikön asiakkaita.
Teoreettinen viitekehyksemme koostuu Harmellin omaishoitajan terveyttä suojaavista tekijöistä, Pearlinin stressiprosessimallista ja ASCOT SCT4 -elämänlaatumittarin mukaisista omaishoitajan elämänlaadun ulottuvuuksista. Lisäksi viitekehykseen
haettiin aikaisempaa tutkimustietoa sekä hyväksi todettuja käytänteitä lyhytaikaishoitojakson toteutuksista. Teorian perustana oli yhteiskunnallinen tieto omaishoitajista,
omaishoitosopimuksesta, omaishoidon tukemisesta ja omaishoidon tilanteessa Suomessa ja Helsingissä. Lisäksi kerättiin teoriatietoa omaishoitajan hyvinvoinnista, terveyttä edistävistä keinoista, stressitekijöistä, osallisuuden edistämisestä, omaisyhteistyöstä ja omaishoitoperhekeskeisestä hoitoympäristöstä. Omaishoitajilta kysyttiin
haastatteluissa, miten he kokivat lyhytaikaishoitojakson toteutuksen. Haastatteluissa
teemoina olivat hoitojaksolle valmistautuminen, saapuminen, hoitojakson toteutuminen sekä hoitojaksolta kotiutuminen.
Haastattelujen perusteella lyhytaikaishoitoyksikkö oli onnistunut perustehtävässään.
Haastateltavat pystyivät luottamaan yksikön asianmukaiseen hoitoon, hoivaan ja lääketurvallisuuteen. Omaiset kuitenkin haluaisivat osallistua enemmän hoitokäytänteistä yhteiseen sopimiseen. Omaisilla ei ollut kovinkaan paljon tietoa hoitoyksikön
päivittäisestä toiminnasta, toimintakykyä ylläpitävästä kuntouttavasta toiminnasta,
hoitosuunnitelmasta, hoitotavoitteista, hoitoyhteenvedosta tai tarjolla olevista päivittäisistä aktiviteeteista. Omaishoitajat pitävät hyvänä erilaisten erikoistapahtumien järjestämisestä sekä pienistä asiakkaan arkeen tarjotuista hemmotteluhetkistä. He toivoivat, että päivittäin järjestettäisiin asiakkaille pieni toimintatuokio. Omaishoitajien
ääni ei aina kuulunut hoitoyksikössä ja omaishoitoperheen vaikuttaminen, omaisyhteistyö ja toiminnan läpinäkyvyys tietyiltä osin jäi puuttumaan haastattelujen perusteella.

Avainsanat

lyhytaikaishoito, lyhytaikaishoitojakso, omaishoitaja,
omaishoito, hyvinvointi, elämänlaatu

Abstract
Authors
Title

Jari Hakala, Eevastiina Juojärvi
Short-term Care for the Elderly. Caregivers´ Perspective

Number of Pages
Date

48 pages + 3 appendices
27 April 2020

Degree

Bachelor of Social Services and Health Care

Degree Programme

Elderly Care

Instructor

Anna Puustelli–Pitkänen, Senior Lecturer

The purpose of this thesis was to describe the realization of short-term care as told by
the caregiver and the factors supporting the caregiver and his/her well-being during the
realization of the short-term care. The aim was of the thesis was to provide the thesis
partner, the Helsinki Senior Foundation, with customer-oriented information and insight
from caregivers on the implementation of short-term care. The information can be utilized
to determine the experience on quality of operations and to develop the activity and structured surveys.
The thesis was carried out with the principles of qualitative research. The data collection
method was a half-structured interview and the data analysis was based on theory based
or abductive content analysis. The material of the thesis consisted of five individual interviews with caregivers. The target group were caregivers whose family members had
been customers of the short-term care unit.
Our theoretical framework consists of Harmell's caregiver health protective actors,
Pearl's stress process model, ASCOT SCT4 quality of life measure consistent dimensions of Caregiver. In addition, the thesis looked into earlier data as well as proven practices in the implementation of short-term care. The theory was based on information on
the social aspects of caregivers, their agreements, support and the situation in Finland
and Helsinki. In addition, theoretical information was collected on caregiver wellbeing,
health promoting measures, stress factors, enhancement of participation, cooperation
with the relatives and caregiving environment. In the interviews, the caregivers were
asked how they experienced the implementation of the short-term period. The themes of
the interviews were preparing for the short-term care, arriving at the short-term care,
completing the care, and getting home from the short-term care.
Based on the interviews, the short-term unit had succeeded in its basic mission. The
interviewees were able to rely on proper care, nurture and medication safety. However,
relatives would like to be more involved in agreeing on care practices. The relatives did
not have accurate information about the day-to day activities of short-term unit, the rehabilitation activities that maintain the functional capacity, or the care plan, care goals, care
summary, or daily activities available. However, the caregivers liked the short-term units’
special events and the small indulgence moments offered to the customers’ in their everyday life. They were hoping for daily activity sessions for customers. The voice of caregivers was not always heard in the short-care unit and, in certain respects, the influence
of the caregiver family, cooperation with the relatives and the transparency of the activities were missing to a certain extent based on the interviews.

Keywords

elderly, short-term care, respite, caregivers, well-being, quality of life

Sisällys
1

Johdanto

1

2

Omaishoito

3

2.1

Omaishoito Suomessa

3

2.2

Omaishoidon ja omaishoitoperheen tuen kehittäminen 2010-luvulla

4

2.3

Omaishoidontuki ja omaishoitosopimus

6

3

4

5

6

7

8

Lyhytaikaishoitojakso

7

3.1

Lyhytaikaishoidon järjestäminen Helsingissä

7

3.2

Lyhytaikaishoitoyksikön ja omaishoitoperheen yhteistyö

9

3.3

Hoitojakson merkitys omaishoitoperheelle

12

Omaishoitajan hyvinvointiin liittyvät tekijät

13

4.1

Omaishoitajan terveyttä suojaavat tekijät hyvinvoinnin tukena

15

4.2

Pearlinin käsitteellinen stressiprosessimalli

17

4.3

Omaishoitajan elämänlaatu ja ASCOT SCT4- elämänlaatumittari

18

Opinnäytetyön toteuttaminen

20

5.1

Teemahaastattelun toteutus

20

5.2

Aineiston käsittely ja sisällönanalyysi

21

Opinnäytetyön tulokset

23

6.1

Millaiseksi omaishoitajat kokevat lyhytaikaishoitojakson toteutumisen?

23

6.2

Miten lyhytaikaishoitojakso tukee omaishoitajaa ja hänen hyvinvointiaan? 27

Johtopäätökset

32

7.1

Lyhytaikaishoitojakson toteutuminen

32

7.2

Omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen

33

Pohdinta

41

8.1

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

42

8.2

Lopuksi

43

Lähteet
Liitteet
Liite 1. Haastattelukutsu
Liite 2. Haastattelusuostumus
Liite 3. Teemahaastattelurunko

1

1

Johdanto

Y

stävä kertoi, että oli miettinyt tulevaisuudessa auttaa ja avustaa vanhempiaan
sitten, kun sen aika koittaa, etteivät he itse enää selviä jokapäiväisestä elämästä omatoimisesti. Mielessäni mietin, että wau, onpa upea ja mieletön uhraus
omasta elämästään, minä en ikinä kykenisi moiseen. Tästä kului muutama vuosi
ja niin se elämä vaan heitteli ja olin itse läheisen apuna ja tukena, omaishoitajana.
(Omaishoitaja)

Suomessa ikäihmisten määrä kasvaa vuosi vuodelta ja yhteiskunnalle on edullisempaa
hoitaa ikäihminen omassa kodissaan muun muassa omaisen tai läheisen antaman kotona tapahtuvan omaishoidon turvin. Omaishoidon tukeminen vaikuttaa meihin kaikkiin
suomalaisiin esimerkiksi tulonsiirtojen muodossa verovelvoitteiden myötä. Omaishoitajien panos on kansantaloudellisesti merkittävä. Kunnat pyrkivät säästämään julkisia menoja vähentämällä laitospaikkoja ja tukemaan kotona asumista läheisen tai omaisen antamaa omaishoitoa. Myös hallituksen yhtenä kärkihankkeena oli 2016–2018 välisenä aikana kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. (Tilastokeskus 2007; Nurmela 2019.)
Kotona tapahtuvan omaishoidon tueksi Helsingissä järjestetään, omaishoitajan vapaapäivien ajaksi, omaishoidettaville lyhytaikaishoitojaksoja ympärivuorokautisessa tehostetun palveluasumisen yksiköissä (Pysyväisohje 2019). Lyhytaikaishoitoa on kuvattu
jopa elintärkeäksi keinoksi mahdollistaa omaishoitajan jaksaminen ja jatkaminen omaisensa hoitajana kotona. Lisäksi lyhytaikaishoidon levähdystauon on koettu mahdollistavan oman elämän hallinnan tunteen, kun lyhytaikaisjakson aikana omaishoitajalla on ollut vapauden tunne tehdä sitä, mitä hän itse haluaa. Omaishoidettavan lyhytaikaishoitojakson aikana omaishoitajalla on ollut myös aikaa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista
huolehtimiseen. (Lane & McKenna & Assumpta & Fleming 2003: 137–151; Luchetti ym.
2009: 153–161; Salin & Åstedt-Kurki 2007: 37–45; Stoltz & Uden & Willman. 2004: 111–
119.)
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata lyhytaikaishoitojakson toteutumista omaishoitajan kertomana sekä omaishoitajaa ja hänen hyvinvointiaan tukevia seikkoja lyhytaikaishoitojakson toteutuksessa. Analysoitava aineisto kerätään teemahaastatteluilla haastattelemalla viittä omaishoitajaa yksilöhaastatteluina. Lyhytaikaishoitojakson toteutumisen
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kokemuksista haastattelun perusteella kuvataan omaishoitajalle tärkeitä asioita ja toimintatapoja, kehittämiskohteita ja miten omaishoitaja kokee yleisesti hoitojakson toteutumisen. Opinnäytetyössä noudatetaan laadullisen tutkimuksen periaatteita.
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Helsingin Seniorisäätiölle asiakaslähtöistä tietoa ja
näkemystä omaishoitajilta tämän opinnäytetyön ja -raportin muodossa. Tietoa voidaan
hyödyntää koetun toiminnan laadun määrittämisessä ja kehittämisessä. Tuloksia voidaan hyödyntää säätiön muissakin lyhytaikaishoitoyksiköissä sekä asiakaskyselyiden
kehittämisessä. Haastattelujen lisäksi uutta näkökulmaa lyhytaikaishoitoon voi tuoda,
tutkitun tiedon hankinnan myötä, tämän raportin sisältämä teoreettinen viitekehys.
Opinnäytetyö tehdään Helsingin Seniorisäätiön lyhytaikaishoitoyksikön asiakkaiden
omaishoitajia haastattelemalla. Säätiön hoitoyksikön asiakkaat ovat muistisairaita ja/tai
toimintarajoitteisia ikäihmisiä. Haastatellut omaishoitajat ovat eläkeiässä olevia puolisoita tai tyttäriä ja omaishoidettavat ovat pääsääntöisesti muistisairaita ikäihmisiä.
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:
Millaiseksi omaishoitajat kokevat lyhytaikaishoitojakson toteutumisen?
Miten lyhytaikaishoitojakso tukee omaishoitajaa ja hänen hyvinvointiaan?
Kiitämme lukuisia omaishoitaja ja ex-omaishoitaja ystäviä, jotta saimme opinnäytetyömme liittää anfangi-alkuisia omaishoitajuuden ajatelmia.

E

n ole sinua jättänyt, minä vain yksinkertaisesti olen elämäni seuraavassa vaiheessa, joten älä ole huolissasi. Iloitse siitä, että olen onnellinen. Muista, että
rakastan sinua aina ja hymyile, koska jonakin päivänä tapaamme jälleen.

(Omaishoitaja)

3

2

Omaishoito

A

lipalkattu työ, jota tehdään valmiustilassa 24/7. Oman jaksamisen äärirajoilla,
hoivan lisäksi, pyritään selvittämään omia ja hoidettavan oikeuksia eri yksiköissä - kenelläkään ei ole halussa kokonaisuutta, eikä kukaan omatoimisesti edes
ehdota mitään.
(Omaishoitaja)

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön
avulla (Omaishoito 2018a). Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään ja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle
läheinen henkilö (THL 2018).
2.1

Omaishoito Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman työryhmän
loppuraportissa 2014 ilmenee, että pääasiallisessa huolenpitovastuussa läheisestään oli
noin 350 000 henkilöä vuonna 2012 (Kuvio 1). Omaishoitolain omaishoitokriteerit täyttävää sitovaa ja raskasta omaishoitotyötä teki kuitenkin Suomessa 60 000 omaista, mutta
syystä tai toisesta heistä vain kaksi kolmesta eli 40 500 oli tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen eli saivat omaishoidon tukea (Aaltonen & Jokinen & Raassina & Salanko-Vuorela ym. 2014: 21–22).
Samaisessa valtioneuvoston raportissa 2014 mainitaan visiona, että sopimusomaishoitajien määräksi tavoitellaan vuoteen 2020 mennessä 60 000 henkilöä (Aaltonen ym.
2014: 21–22). Vuonna 2018 sopimusomaishoitajia oli noin 47 500 (Tulostaulukko 2019).

Kuvio 1. Omaisiaan auttavia ja sopimussuhteessa olevat omaishoitajat vuonna 2012.
(Aaltonen ym. 2014: 21–22)
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Vuonna 2012–2013 tehtiin kyselytutkimus kunnan ja kuntayhtymien omaishoidon tuesta
vastaaville viranhaltijoille Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla (n=336; vastaus-% oli
68). Tutkimuksen laskennallinen arvio oli, että ilman omaishoidon tukea laitoshoidossa
tuen saajista olisi 26–46 prosenttia omaishoidettavista. Tutkimuksen mukaan Suomessa
66,6 prosenttia omaishoidettavista oli yli 64-vuotiaita ja omaishoitajista 54,5 % oli 65
vuotta täyttäneitä. (Linnosmaa & Jokinen & Vilkko & Noro & Siljander 2014: 4, 14–18.)
Samaisen tutkimuksen mukaan omaishoitaja oli perhesuhteessa omaishoidettavan puoliso (58,1 %), vanhempi (23,4 %) tai lapsi (13,8 %). Melko marginaalinen osuus omaishoitajista (4,7 %) on joko muu omainen tai läheinen. Suurin osa omaishoitajista oli eläkkeellä (59,8 %) tai työssä käyviä (17,5 %). (Linnosmaa ym. 2014: 4, 14–18.)
Taulukko 1. Pääasialliset syyt omaishoitajuuden tarpeelle.
(Linnosmaa ym. 2014: 14–18; Noro 2018: 28)
Pääasialliset syyt omaishoitajuudelle
Muistisairaudet
Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen
Pitkäaikainen fyysinen sairaus tai vamma
Kehitysvammaisuus

Vuosi 2012

Vuosi 2017

26 %
29 %
25 %
15 %

34 %
21 %
24 %
14 %

Ilman sopimusomaishoitoa arvioitu osuus korvaavina vaihtoehtoisina palveluina omaishoidettaville olisi kotihoito 34 %, intensiivinen kotihoito 29 %, tehostettu palveluasuminen
28 %, perhehoito 5 %, vanhainkoti- ja laitoshoito 4 % ilman sopimusomaishoitajien työpanosta (Noro 2018: 30). Intensiivinen kotihoito tarkoittaa, että asiakkaan luokse tehdään vähintään 60 kotikäyntiä kuukaudessa (THL 2017).
2.2

Omaishoidon ja omaishoitoperheen tuen kehittäminen 2010-luvulla

K

ehittämishankkeita ja valtion rahaa on kotona asumisen tukemiseen
ja omaishoitajuuteen satsattu, mutta kentällä ja varsinkaan käytännössä ei
vielä valtion satsaus näy.
(Omaishoitaja)

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2012 työryhmän laatimaan Suomen ensimmäisen kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena ohjelman valmistuminen 2013 loppuun mennessä (Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma 2014). Hallituskauden 2015–2019 omaishoitolakiin lisättiin säännöksiä omaishoitajien valmennuksesta, koulutuksesta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksista sekä sosiaalihuoltolakiin
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lisättiin säännös sopimusomaishoitajalle nimettävästä sosiaalihuollon tukihenkilöstä.
(STM 2016.) Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa, että sopimusomaishoitajan terveystarkastus pidettäisiin kahden vuoden välein. (Kuntainfo 2015.)
Omaishoitoa ja omaishoitoperheen tukemista on edelleen kehitetty viime vuosina muun
muassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain lainsäädäntömuutoksilla. Vuonna 2016 uudistetun omaishoitolain tavoitteena on omaishoitajien jaksamisen tukeminen (Tuomi
2019). Samoin kotihoidon sekä omaishoitajien palveluja on uudistettu nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi hallituksen I&O-kärkihankkeena vuosien
2016–2018 aikana (Koti- ja omaishoidon uudistus 2019).
Vuonna 2016 voimaan tullut tämänhetkinen sosiaalihuoltolaki turvaa myös vapaapäiväoikeudet syystä tai toisesta ilman omaishoitosopimusta oleville omaishoitajille. Ilman
omaishoitosopimusta kunta voi kuitenkin edellyttää vapaapäiväoikeuden myöntämisen
perusteeksi, että omaishoidon on täytettävä omaishoitosopimukselle asetetut myöntämiskriteerit. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017: 84.) Kuntien on myös järjestettävä
ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys. Omaishoitajan estyessä äkillisesti tehtävistään,
voidaan kääntyä sosiaalipäivystyksen puoleen omaishoidettavan turvallisen hoidon järjestämiseksi. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017: 85–89; Sosiaalipäivystys n.d.)
Omaishoitolaissa kunta on velvoitettu järjestämään tarvittavaa tukea sopimuksen tehneille omaishoitajille. Kattavimmin kunnan järjestämisvastuulla olevaa omaishoidon tukea saavat omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat, jotka kuuluvat myös täysimääräisesti omaishoitolaissa määrättyjen tukien piiriin. Palvelun suunnittelua ja jatkoarviointia voidaan tukea kirjaamalla hoito- ja palvelusuunnitelmaan myös arvio omaishoitajan
terveydestä ja toimintakyvystä, hoitotaidoista ja kodista hoitoympäristönä. (Omaishoito
2018a.)
Muita keskeisiä omaishoitajan jaksamista tukevia palveluita, yksityisten ja kolmannen
sektorin palveluiden tarjoaman lisäksi, ovat kaupungin palvelut kuten päivätoiminta,
omaishoidon toimintakeskusten palvelut kuten vertaistukiryhmät, omaishoidon kotiavustajapalvelut sekä harkinnanvarainen lyhytaikaishoito tai osavuorokautinen hoito. (Helsingin kaupungin omaishoitajan jaksamista tukevat palvelut n.d.)

6
2.3

Omaishoidontuki ja omaishoitosopimus

H

ullu se on, joka omaishoitajaksi
ylipäätänsä lähtee.
(Omaishoitaja)

Omaishoitajan hyvinvoinnin, jaksamisen ja terveyden tukemisella tavoitellaan, että
omaishoitaja pystyy mahdollisimman pitkään hoitamaan omaistaan kotona ilman kalliimpia korvaavia kunnan ympärivuorokautisia laitospalveluja tai intensiivisen kotihoidon palveluja (Kehusmaa 2014: 12–14). Omaishoidontuki on kunnan määrärahasidonnainen
palvelu, jonka myöntäminen ja määräytyminen perustuu hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa
tukevat palvelut (Omaishoito 2018a). Omaishoitajan jaksamista voidaan tukea vapailla
kuten sijaishoito päivätoimintana, hoitona lyhytaikaishoitoyksikössä tai kotiin vapaan
ajaksi tulevalla kotiavustajapalveluna. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vaihtelevat kunnittain, eikä se ole subjektiivinen oikeus, vaan se vaatii laaja-alaista sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisten moniammatillista arviointia. (Omaishoidon tuki 2019;
Hautala 2012: 152–154.)
Omaishoidon rahallisella tuella on myös joiltakin osin tuloeroja kaventava vaikutus.
Omaishoitajan hoitopalkkio on etuoikeutettua tuloa eläkkeensaajan asumistuessa, joten
sillä ei ole vaikutusta asumistuen määrään tai Kelan maksamaan kansaneläkkeeseen.
Kuitenkin se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaan (784,52 €/kk vuonna
2019), jolloin ansaintarajan ylittyessä tulolla on vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeen määrään. (Kysy Kelasta 2019a; Kysy Kelasta 2019b.)
Omaishoitosopimuksen lähtökohtana on, että hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat
omaishoidolle asettamat vaatimukset sekä omaishoito hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta on riittävää yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa ja tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista.
Omaishoidosta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaisen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka kunta ja sopimusomaishoitaja allekirjoittavat. Omaishoitosopimukseen kirjataan myös muun muassa hoitopalkkion määrä, omaishoidon omatyöntekijä, omaishoitajan vapaapäivät ja omaishoitosopimuksen sopimuksen kesto. Omaishoidon hoito- ja
palvelusuunnitelma on osa omaishoitosopimusta. (Vammaispalvelujen käsikirja 2018.)

7

3

Lyhytaikaishoitojakso

M

iksi koen ja tunnen huonoa omaatuntoa, kun jätän rakkaan läheiseni lyhytaikaisjaksolle. Haluaisinko itse, että minua vietäisiin vieraaseen laitokseen tuntemattomien sekä useiden ja erilaisten ihmisten hoidettavaksi. Onko tämä minun
vapaapäiväni, ”vapaapäivä”, jonka aikana mietin, miten läheiseni voi. Jättäessäni
hänet vieraiden hoivaan ja sulkiessani hoivapaikan oven, lyyhistyn totaalisesti;
kroppaa kolottaa, poden äärettömän huonoa omatuntoa ja mieletön väsymys kolahtaa tajuntaani. Miksi kukaan ei auta, miksi byrokratia on niin jäykkä ja epäoikeudenmukainen. En jaksa.
(Omaishoitaja)

Lyhytaikaishoito tukee omaishoidettavan kotona asumista sekä omaishoitajan jaksamista tarjoten omaishoitajalle mahdollisuuden hoitovelvoitteesta hetkelliseen irtautumiseen ja hengähdystaukoon hoitovelvoitteista. Lyhytaikaishoitoa järjestetään erilaisissa
ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarjoavissa laitos- ja asumispalveluyksiköissä. Lyhytaikaishoito voidaan myös tarjota perhehoitona. (Kan & Pohjola 2012: 282–283; Linnosmaa ym. 2014: 29, 31.) Lyhytaikaishoidon järjestämisen käytännöt vaihtelevat Suomessa eri kunnissa. Samoin lyhytaikaishoitoa voidaan järjestää eri lakien perusteella kuten laki kehitysvammaisten erityishuollosta, sosiaalihuoltolaki ja perhehoitolaki. (Lyhytaikais- ja tilapäishoito 2018; Omaishoito 2018b.)
Omaishoitajasopimuksen kunnan kanssa tehneillä omaishoitajilla tai vastaavassa
omaishoitotilanteessa olevilla läheisellä on oikeus kahteen - kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, jolloin omaishoidettava voi olla lyhytaikaishoitojaksolla. Kunnalla on velvollisuus järjestää tarkoituksenmukainen hoidettavan hoito omaishoitajan vapaan tai muun
tilapäisen poissaolon ajaksi. Edellä mainittu sosiaalihuoltolain 27 b § säännös koskee
myös niitä henkilöitä, jotka täyttävät kriteerit omaishoitosopimuksen tekemiselle, mutta
jotka eivät syystä tai toisesta ole tehneet sopimusta. (Pysyväisohje 2019; Laki omaishoidon tuesta 2005/937 § 3–4; Sosiaalihuoltolaki 2014/1301 § 27b; Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017: 84–85.) Lyhytaikaishoidon asiakasmaksu määräytyy Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lain 6 c § mukaisesti (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734).
3.1

Lyhytaikaishoidon järjestäminen Helsingissä

Helsingin kaupunki järjestää lyhytaikaishoitopalvelut omana toimintana, ostopalveluna
tai palvelusetelillä. (Helsingin kaupungin omaishoitajan jaksamista tukevat palvelut n.d.)
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on tehnyt lyhytaikaishoidon pysyväisohjeen omaishoidon palveluntuottajille koskien lyhytaikaishoitoa. Pysyväisohje määrittelee
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lyhytaikaishoidon olevan omaishoitajan jaksamista tukeva palvelu. Tavoitteena on tukea
omaishoitajan voimavaroja, ylläpitää omaishoidettavan terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tukea omaishoitajan jaksamista oikea-aikaisesti. (Pysyväisohje 2019.)
Painavien syiden takia voidaan omaishoitajan vapaat järjestää siten, että omaishoidettava on yhden viikon hoivapaikassa ja kolme viikkoa kotona tai erityisen painavasta
syystä jaksotuksella kaksi viikkoa hoivapaikassa ja kaksi viikkoa kotona. Tällöin puhutaan jaksottaishoidosta, jolloin hoitojaksot varataan 3–6 kuukautta kerrallaan. Tällöin tarvitaan ennakoiva myönteinen SAS-ratkaisu, jossa tilannetta arvioidaan SAS-menettelyn
mukaisesti. Ennakoiva myönteinen SAS ratkaisu tarkoittaa, että omaishoidettava on katsottava olevan ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarpeessa ilman omaishoitoa. (Pysyväisohje 2019.)
Helsingissä omaishoitoperheen omatyöntekijänä toimii yleensä gerontologisen sosiaalityön tai HelppiSeniorin työntekijä, jonka kanssa omaishoitaja sopii tarkemmin ajankohdan mahdollisille vapaapäiville ja omaishoidettavan lyhytaikaishoitojaksolle. Alueellisissa asiakasohjausyksiköissä tehdään myös päätökset vapaapäivien määrästä, varataan lyhytaikaishoitojakso sekä lähetetään omaishoitajalle tieto tai kutsu lyhytaikaishoitojaksolle. Samalla lähetetään, alueellisen asiakasohjaustiimin toimesta, mahdollisesti
informaatiota mukaan otettavista tavaroista sekä hoitopaikan esite tai kirjallinen materiaali, jonka hoitopaikka on toimittanut ennakkoon heille. (Pysyväisohje 2019.)
Lyhytaikaisjaksolla asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja ja laaditaan yhdessä asiakkaan
ja hänen omaisensa, yksikön muiden työntekijöiden sekä muiden kotona hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa asiakkaan toimintakykyä tukevan hoitotyön suunnitelma.
Suunnitelmassa määritellään hoitotyön tarve, hoidon tavoitteiden asettaminen, hoitotyön
keinojen valinta ja hoitotyön arviointi. Asiakkaan hoitojakson tarpeet määritellään yksilöllisesti ja monipuolisesti ottaen huomioon asiakkaan voimavarat ja toiveet. Hoitojakson
aikana asiakkaan toimijuutta vahvistetaan arjen toimintojen avulla. Asiakas osallistuu yksikön toimintaan, aktiiviseen arkeen ja erilaisiin järjestettyihin tapahtumiin toiveidensa ja
voimavarojensa mukaan. (Pysyväisohje 2019.)
Lyhytaikaishoidon asiakkailla on käytössä omat kotoa tuodut henkilökohtaiset tavarat,
hoitotarvikkeet, hygieniahoitovälineet, apuvälineet, vaatteet, lääkkeet, joiden kustannuksista asiakas itse vastaa. Hoitojakson lopussa asiakkaan toimintakykyä ja hoitojaksoa
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arvioidaan tekemällä kirjallinen hoitotyön yhteenveto, joka toimitetaan pyynnöstä asiakkaalle tai hänen omaishoitajalleen sekä kotihoitoon ja lyhytaikaishoidon arvion tehneelle
työntekijälle. Jaksottaishoidossa säännöllisesti käyvien hoitotyön yhteenveto tehdään
vain asiakkaan tilanteen oleellisesti muuttuessa ja aina pyydettäessä. (Pysyväisohje
2019.)
3.2

Lyhytaikaishoitoyksikön ja omaishoitoperheen yhteistyö

T

oivoin enemmän hoidettavan elämänkaaren
selvitystä tai läheisten haastattelemista, jotta
hoidettava olisi saanut omanlaisensa- ja arvoisensa
palvelun.
(Omaishoitaja)

Henkilökohtainen elämänhallinnan tukeminen, minäpystyvyyden vahvistaminen ja
omaishoitajien erilaisten selviytymiskeinojen ymmärtäminen ja vahvistaminen on oleellinen osa omaishoitoperheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, kuten luvussa 3.1
ilmennettiin. Omaisyhteistyö on keino tämän sosiaalisen tuen tarjoamiseen lyhytaikaishoitoyksikön ammattilaisten toimesta. Salin toteaakin tutkimuksessa, että omaishoitajat
tarvitsevat hoitamisen taitojen lisäksi tukea käsitellä sairauden aiheuttamia tunteita, empatiaa sekä ongelmanratkaisukyvyn vahvistamista. (Salin 2008: 29.) Hoitojaksolla suullisen tiedon lisäksi voidaan antaa kirjallisia ohjeita ja informaatiota. (Järnström 2011:
146–150.)
Kotiranta & Laakso (2011) ovat kirjoittaneet omaisyhteistyön toimintamallin vanhuspalvelussa. Heidän mukaansa omaisyhteistyössä tärkeätä hoitoyksikössä ovat asiakaslähtöisyyden ja ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen palveluiden suunnittelussa, ympäristön kehittäminen toimintakykyä ja hyvinvointia tukevaksi, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja hyvinvointia sekä terveyttä edistävä ja ylläpitävä ympäristö. (Kotiranta &
Laakso 2011.)
Toimintamallissa mainitaan omaisyhteistyön kehittämisen keinoja muun muassa omaisille järjestetyt tilaisuudet, yhteiset tilaisuudet työntekijöille ja omaisille, omaisyhdyshenkilöt ja vapaaehtoistoimijat. Lyhytaikaishoitoyksikössä voi olla hyvinvointia sekä terveyttä
edistävän ja ylläpitävän ympäristön luomisessa apuna järjestöyhteistyö, järjestöyhteistyöverkostot ja järjestöjen osaamisen, tutkimuksen ja kirjallisen materiaalin hyödyntäminen. (Kotiranta & Laakso 2011.) Järnströmin mukaan omaishoitoperheen tarpeet on otet-
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tava huomioon omaisyhteistyössä (Järnström 2011: 150–153). Salin mainitsee tutkimuksessaan kuitenkin, että omaisyhteistyön esteenä on todettu olevan hoitajien resurssipula
ja kiire (Salin 2008: 24).
Omaishoitoperheen ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyön lähtökohtina ovat hoitoyhteisön toimintatavat, hoidettavan hoidon ja hoivan tarve, tiedonkulun varmistaminen
sekä omaishoidettavan oikeudet ja tarpeet. Hoitotyön toimintatavoissa etenkin vastaanottotilanteeseen, hoitoneuvotteluihin ja -keskusteluihin olisi varauduttava etukäteen kuten kirjaamalla käsiteltävät kysymykset. Asioista on neuvoteltava ja rohkaistava molemmin puolin ottamaan mieltä askarruttavat asiat rohkeasti esille. Omaishoitaja ja hoidettava on otettava, heidän suostumuksellaan, mukaan hoidon suunnitteluun. Neuvottelussa on hyvä ottaa huomioon, että omaishoitoperheen näkökulmat voivat erota yksilöllisesti hoivan ja hoidon osalta. (Järnström 2011: 146–150.)
Sanna Järnström (2011) mainitsee, että omaishoitajalle on annettava mahdollisuus
tuoda esille omia näkemyksiään ja toiveitaan lyhytaikaishoidon toteuttamisen suhteen.
Samoin yhteydenpidossa on huomioitava avoin ja yhteistyöhön pyrkivä suhtautuminen
sekä joustavat yhteydenpitomahdollisuudet. (Järnström 2011: 150–153.) Omaishoitajalla on myös oltava mahdollisuus saada hoidettavaa koskevia hoitoa ja terveydentilaa
sekä terveydenhuollon toimintatapoihin ja käytänteisiin liittyvää tietoa. Hyvänä esimerkkinä tästä on kuntouttava työote ja sen merkityksen selvittäminen omaisille. Toiminta
pitäisi myös olla mahdollisimman läpinäkyvää kaikille osapuolille. Kumppanuuteen liittyy
myös tiedonsaanti omaishoitoperheeltä. (Järnström 2011: 150–153.)
Omaiset ovat toistuvasti nostaneet omaisyhteistyön kehittämiskohteiksi ensikohtaamisen tilanteet, tiedottamisen käytännöt, hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuuden,
noudattamisen ja toteutuksen. Samoin omaiset ovat halunneet keskustella enemmän
asiakkaan hyvinvointia tukevista palveluista hoitojakson aikana kuten virkistys- ja kuntoutustoiminnasta. Omaiset kokevat tärkeäksi omaisyhteistyössä luottamuksen rakentamisen, huolenaiheiden kuulemisen ja turvallisuuden vahvistamisen. Julkaisussa mainitaan, että tiedottaminen yhteistyössä luo turvallisuuden tunnetta, tukee hoitoa tarvitsevan ja hänen perheensä selviytymistä haasteellisista tilanteista ja vahvistaa tiedonkulkua
hoitoyksiköiden välillä. (Omaisyhteistyö 2015.)
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Hoitojaksoilla on tärkeää omaishoitoperheen luottamuksen syntyminen, ylläpitäminen ja
edistäminen. Lyhytaikaishoitojakson vastaanotto- ja lähtötilanteessa on hyvä olla mukana omahoitaja, joka tuntee omaishoitoperheen tilanteen. Kompastuskiviä kohtaamisessa ja luottamuksen synnyssä voi olla muun muassa ennakoimattomuus eli toimitaan
ilman selitystä tai perustelua. Sivuuttaminen, jolloin ei kuunnella omaishoitoperhettä, heidän toiveitaan, tunteitaan, eikä vastata avunpyyntöihin. Henkilökunta voi puhua ammattikielellä tai -termeillä ja asiasisältö jää epäselväksi. Kompastuskivenä yhteistyölle voi
olla myös omaishoitoperheen asioihin puuttuminen tuntematta asioita tai niiden taustoja
tarkemmin. (Järnström 2011: 146–150.)
Avoimen vuorovaikutuksen ja yhteistyön toimimattomuus näkyy myös tutkimuksissa. On
esimerkiksi todettu, että omaishoitajat ovat kokeneet olevansa tervetulleita hoitoyksikköön saapuessaan. Kuitenkin samaisessa tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät omaishoitajat
olleet oppineet tuntemaan hoitohenkilökuntaa hyvin, vaikka osastolla oli käytössä omahoitajamalli. (Linja 2013: 34–35.) Salin kuvaa tutkimuksessaan, että hoitojaksot jäivät
usein irralliseksi kotona tapahtuvasta hoidosta juuri hoitohenkilöstön ja omaishoitajien
yhteistyössä olevien puutteiden takia, johtuen vuorovaikutuksen läpinäkemättömyydestä
(Salin & Kaunonen & Åstedt-Kurki 2009). Samoin Linjan tutkielmassa tuli esille, että hoitohenkilökunta ei tiennyt hoidettavan kotitilanteesta hyvin, eikä lyhytaikaishoitojaksojen
tavoitteita juuri mietitty yhdessä omaishoitajan kanssa (Linja 2013: 13–14).
Linjan (2013) tutkielman mukaan hoitojakson vaikuttavuuden kokemukseen vaikutti,
kuinka onnistuneena omaishoitajat kokivat yhteistyön hoitohenkilökunnan kanssa. Hoitojaksosta hyötymisen ja jaksamisen tukemisen koettiin olevan minimaalista silloin, kun
yhteistyö koettiin olevan vähäistä tai lähes olematonta. Linja ilmentääkin, että tärkeimmistä tekijöistä kokemukseen lyhytaikaishoidon vaikuttavuudesta on yhteistyön määrä ja
laatu. (Linja 2013: 13–14.)
Omaiset pitävät tärkeänä myös jaettavaa esitettä hoitoyksikön toiminnasta. Lisäksi viestinnässä halutaan omaisen rohkaisemista päätöksentekoon ja luopumisen prosessin tukemista vaikkapa lyhytaikaishoitojaksojen aloittamisen yhteydessä. Myös kuntouttavan
työotteen ja käsitteen sekä sisällön selvittämistä kaivataan omaisten toimesta. Omaiset
toivovat enemmän perhelähtöistä kohtaamista ja asennetta henkilökunnalta sekä lyhytaikaishoitojaksojen kehittämistä omaisten näkökulmasta. Omaishoitajien keskuudessa
toivotaan jopa sopimuksia hoitopaikan ja omaishoitajan välisistä konkreettisista omai-
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syhteistyön toimintatavoista hoitojakson aikana kuten yhteydenpidosta asukkaan omaisiin. Hyvänä yhteistyön aloituksena omaishoitajat kokevat mahdollisuuden tutustua hoitopaikkaan ennen hoitojakson alkua. Omaisyhteistyön kehittämisen haasteita lyhytaikaishoidon tilanteissa ovat omaishoitoperheen rohkaiseminen hoitojaksojen aloittamiseen, ensitapaaminen, tulo- ja lähtötilanteet ja hoitojakson tavoitteet. Myös hoitokäsitteiden selventäminen, tiedottamisen käytännöt hoitojaksojen aikana, lääkityksen varmistaminen ovat koettu omaisyhteistyön kehittämisen haasteiksi. (Omaisyhteistyö 2015.)
3.3

Hoitojakson merkitys omaishoitoperheelle

Salin mainitsee väitöskirjassaan omaishoitajan arvioivan lyhytaikaisen hoitojakson onnistumista osana omaisen tai läheisen tarjoamaa hoitoa sen mukaan, millä mielellä hoidettava tulee hoitojaksolle. Omaishoitajien kuvausten perusteella hoidettava suhtautui
kolmella tavalla hoitojaksolle menemiseen ajatellen hoitojaksoa kuntoutus-, lepäämis- tai
säilöjaksoksi. Omaishoitaja arvioi hoitojaksoa verraten hoidettavan olemusta hoitojakson
jälkeen suhteessa olemukseen kotihoidossa. Riippuen hoitojakson lähtökohdista hoidettava saattoi olla lyhytaikaishoitojakson jälkeen tilapäisesti työläämpi hoitaa (säilöjakso),
voinniltaan vakaa (lepäämisjakso) tai toimintakyvyltään parempi eli aktiivinen hyötyjä
(kuntoutusjakso). (Salin 2008: 5, 55, 62, 65, 97.)
Säilöjaksossa hoidettava koki jäävänsä helposti sivuun osaston toiminnoista, minkä
vuoksi hän saattoi kokea itsensä yksinäiseksi ja joutilaaksi. Tällöin toivottiin hoitajien roolin olevan huomioiva ja kannustava aloitekyvyttömyyden poistamiseksi. Lepäämisjaksolla hoidettavan tavoite oli lepääminen. Tämä tapahtui omaishoitajan ja hoitajan suostumuksella. Tällaista tilannetta Salin kuvailee tutkimuksessaan hotellin täyshoidossa olemiseen. Kuntoutusjaksossa hoidettava on aktiivinen toimija osallistuen osaston toimintaan auttamalla muita hoidettavia tekemällä pikku palveluksia ja ottamalla osaa osastolla
järjestämiin virikkeellisiin aktiviteetteihin. (Salin 2008: 54.) Nina Linja tuo esille, että
omaishoitajat pitävät laadukkaana lyhytaikaishoitojaksoa, jossa hoidettavasta pidettäisiin hyvä huoli ja hoitojaksolla olisi tarjolla erilaisia hoidettaville sopivia aktiviteetteja, kuten ulkoilua ja sosiaalisia suhteita (Linja 2013: 13–14). Tutkimuksissa tulee esille omaishoitajan hoitosuhteeseen liittyvä rasittuneisuus, mutta he kuitenkin kokivat oman kuntonsa pääsääntöisesti hyväksi ja virkistyvänsä lyhytaikaishoitojakson aikana (Salin &
Kaunonen & Åstedt-Kurki 2009: 492–501; Linja 2013: 34).
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4

Omaishoitajan hyvinvointiin liittyvät tekijät

T

oivoin useasti, että joku olisi kysynyt minulta, mitä minulle kuuluu ja miten
minä jaksan.
(Omaishoitaja)

Omaishoitajien hyvinvointia ja kuormittuneisuutta on tutkittu 1960–luvulta alkaen. Silloin
tutkimuksissa keskityttiin omaishoitajuuden subjektiivisiin terveysvaikutuksiin, kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Subjektiivisuudella tarkoitetaan henkilön omakohtaisia kokemuksia ja tuntemuksia. (Harmell ym. 2011a: 317–328.)
Bremer ym. (2015) kuvasivat kvantitatiivisen poikkileikkaustutkimuksen sekä osittain
strukturoiduissa yksilöhaastattelujen perusteella omaishoidon vaikutuksia omaishoitajien terveyteen kahdeksassa Euroopan maassa omaishoitajien kokemana. Parhaimmaksi terveytensä arvioivat omaishoitajat Ranskassa, Suomessa ja Alankomaissa.
Omaishoitajat, jotka hoitivat hoidettavaa vähintään yhdeksän tuntia päivässä, ilmoittivat
psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden olevan huono. Näin tuloksissa ilmennetään tulosten subjektiivisuutta eli tulokset perustuvat haastateltavan kokemaan, kuten edellä ilmenee. (Bremer ym. 2015.)
Subjektiivisen tutkimuksen rinnalle otettiin myöhemmin mitattavissa olevat terveysvaikutukset kuten verenpaine, erilaiset veriarvot, pitkäaikaissairaudet, sydän ja verisuonisairaudet sekä kuolleisuus omaishoitajan terveysvaikutuksia tutkittaessa (Harmell ym.
2011a: 317–328; Harmell & Chattillion & Roepke & Mausbach 2011b; 219–224).
Fonareva & Oken (2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että pitkäaikainen stressi aiheutti
omaishoitajille muutoksia sympaattisessa hermostossa, joka aiheutti verenpaineen nousua sekä muutoksia metaboliassa johtaen verensokeritason nousuun. Lisäksi todettiin
terveydelle epäedullisia muutoksia kortisolin tuotannossa, hyytymistekijöissä, tulehdusalttiutta ja immuunijärjestelmän heikkenemistä, kudosvaurioita, masennusta, negatiivisia
muutoksia kognitiossa ja unessa sekä alttiutta sydän- ja verisuonisairauksille (Fonareva
& Oken 2014: 725–747). Omaishoitajan stressi vaikuttaa kumulatiivisesti mahdollisesti
muiden epäedullisesti vaikuttavien terveyden riskitekijöiden kanssa kuten esimerkiksi lihavuus, alkoholinkäyttö, tupakointi, liikunnan vähyys ja geneettiset tekijät (Harmell ym.
2011a: 317–328; Harmell ym. 2011b; 219–224).
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Nykyään omaishoidon tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota, että kaikilla omaishoitajilla
ei ole kielteisiä terveysvaikutuksia. Samoin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on
keskitytty yhä enemmän terveyttä suojaaviin ja edistäviin tekijöihin. Tällöin henkilön henkilökohtaiset ominaisuudet, valinnat ja elämänasenteet vaikuttavat terveyteen ja sairauksien riskitekijöihin terveyttä suojaavina tekijöinä. Niinpä on alettu tutkia myös omaishoitajan stressiä suojaavia tekijöitä ja yksilöllisiä ominaisuuksia terveyttä suojaavina tekijöinä. (Harmell ym. 2011a: 317–328; Harmell ym. 2011b: 219–224.)
Erilaisilla motivaatiotekijöillä on myös vaikutusta omaishoitajan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Toimijuuden motivaatiotekijöihin vaikuttaa Jyrki Jyrkämän (2016) mainitsemat
tilanteelliset modaliteetit kuten ruumiillinen kykeneminen (kyetä), taidot ja tiedot (osata),
tavoitteet, päämäärät ja motivaatiot (haluta), tunteet, arviot ja arvostukset (tuntea), mahdollisuudet ja vaihtoehdot (voida) sekä pakko, välttämättömyydet sekä erilaiset esteet ja
rajoitteet (täytyä) (Jyrkämä 2016). Jyrkämän (2008) toimijuuden ajatuksen lähtökohtana
on, että yksilöt rakentavat omaa elämänkulkuaan tehden valintoja ja toimien olosuhteiden luomissa mahdollisuuksissa ja rajoissa. Jyrkämä toteaakin hauskasti: ”ikääntynyt voi
olla toimija ja osallisuus omassa elämässä voi näkyä valintana olla jopa tekemättä mitään.” (Jyrkämä 2008: 196–203.)
Tuula Mikkola (2009) kirjoittaa väitöskirjassaan puolisohoivasta ja toimijuudesta, että
hoivan antamisen ja saamisen motiivina on parisuhteessa yhteisen elämän jatkuminen
ja tarve huolehtia puolison hyvinvoinnista. Mikkola kuvaa tutkimuksessaan pitkän parisuhteen ehtymätöntä rakkautta ja turvallisuuden tunnetta parisuhteessa. Fyysinen sairaus ei niinkään vaikuta puolisojen väliseen kumppanuuteen ja ystävyyteen, niinpä ne
yleensä säilyvät tällaisessa hoivasuhteessa vahvoina. (Mikkola 2009: 192–195.)

H

oidettavan kanssa oli mielenkiintoisia keskusteluita,
sairauden myötä ne vähenivät. Kaipaan hänen ääntänsä ja
kuinka hän haastoi minua.
(Omaishoitaja)

Muistisairauden kohdalla on toisin, koska etenevän sairauden myötä kyky tasavertaiseen vuorovaikutukseen heikkenee – on löydettävä uudet tavat kommunikointiin. Aviosuhde tai parisuhde muuttuu vähitellen hoito- ja hoivasuhteeksi. (Mikkola 2009: 192–
195.) Mikkolan väitöskirjassa kuvataan omaishoitoa velvollisuudeksi, joka antaa parhaimmillaan paljon rakkauden ja kiitollisuuden lisäksi elämälle mielekkyyttä varsinkin pitkissä parisuhteissa (Mikkola 2009). Stolt ym. (2014) todensivat tutkimuksessaan, että
hoitoa antavan läheisen terveydentilan lisäksi tilastollisesti merkittäviä omaishoitajan
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kuormittuvuuden selittäviä tekijöitä olivat muistisairaan käytöshäiriöt. Kuormittavuutta
voidaan vähentää potilaan läheiselle tarjottavilla palveluilla kuten säännöllisillä vapaajaksoilla hoitotyövelvoitteista. (Stolt ym. 2014: 132–133.)
4.1

Omaishoitajan terveyttä suojaavat tekijät hyvinvoinnin tukena

Helsingin kaupungin strategiassa mainitaan, että kaupunkilaisten terveyden edistäminen
on jokaisen kunnanhallinnon sektorin, sekä yksikön ydintoimintaan kuuluva asia osallistua terveyttä edistävään toimintaan. Terveydenhuollon tehtävien lisäksi se on vaikuttamista eri tavoin terveyden taustatekijöihin. Tällaisia taustatekijöitä ovat muun muassa
verkostoituminen, terveyttä edistävien ympäristöjen luominen, mahdollisuus terveyttä
edistävän tiedon saamiseen, yhteisöllisyys, yhteistyö ja sitoutuminen terveyden edistämiseen. (Terveyden edistäminen käsitteenä ja käytännössä 2014; Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021; Pysyväisohje 2019.)
Terveyden edistämisessä pyritään muun muassa tunnistamaan ennakkoon eri elämäntilanteiden erilaiset terveysvaikutukset kuten omaishoitoon liittyvät terveyttä suojaavat
tekijät ja niiden terveysvaikutukset, luomaan terveyttä edistäviä ympäristöjä sekä vahvistamaan terveydenhuollon ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Omaishoitajan terveyttä voidaan edistää vaikuttamalla erilaisiin terveyden taustatekijöihin, kuten kiinnittämällä huomiota sosiaaliseen tukeen, terveyttä edistävien ympäristöjen luomiseen sekä
verkostoitumiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kuten järjestöjen tai kunnan kanssa.
(Terveyden edistäminen käsitteenä ja käytännössä 2014; Helsingin kaupunkistrategia
2017–2021; Pysyväisohje 2019.)
Pahoinvointi johtuu usein siitä, että ihmisen oma elämänhallinta pettää,
mikä sitten kanavoituu sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvuun. Elämänhallinnassa on kyse kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jolloin se kattaa kaikki
elämän osa-alueet. Seurauksena on se, että kaikki kunnan toiminta ja palvelut tarvitaan mukaan elämänhallinnan edistämiseen. (Lehtinen & Parto–
Koski & Salli 2013: 13–14.)
Harmellin ym. (2011b) tutkimuksessa keskityttiin omaishoitajan terveyttä suojaaviin tekijöihin, jotka suojaavat myös kuormittumiselta ja ovat omaishoitajille palkitsevia. Harmell
ja kumppanit osoittavat tutkimuksissaan näiden tekijöiden hallinnalla olevan merkitystä,
omaishoitajan hyvinvoinnin lisäksi, myös terveyteen ja sairauksien riskitekijöihin. Tutkimuksessa omaishoitajan terveyttä edistävät ja suojaavat tekijät jaetaan kolmeen ryhmään:
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a)
b)
c)

Henkilökohtainen elämänhallinnan tunne
minäpystyvyyden tunne
omaishoitajien, käyttämät ja tarjolla olevat, erilaiset selviytymiskeinot.
(Harmell ym. 2011b: 219–224.)

Tutkimuksessa selvitettiin edellä mainittujen tekijöiden positiivisia vaikutuksia suhteessa
omaishoitajan terveyteen. Henkilökohtaisella elämänhallinnan tavoittelemisella tarkoitetaan tässä yhteydessä kykyä koko elämän pituiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen tunteeseen omista ja omaishoitoperheen asioista päätettäessä. Henkilökohtaista elämänhallintaa ohjaavat muun muassa sellaiset
periaatteet kuin tarkoitus, visio, usko, sitoutuminen ja itsensä tunteminen. (Senge 1994:
124–156; Harmell ym. 2011b: 219–224.)
Litzelman & Tesauro & Ferrer (2017) selvittivät tutkimuksessaan, että elämänhallintaa
tukivat positiiviset suhteet muihin, itsensä hyväksyminen, itsemääräämisoikeuden toteutuminen, henkilökohtainen kasvu ja ympäristön hallinta. Tutkimuksen mukaan sosiaalisella tuella oli myös yhteyttä hyvinvointiin. Tukemalla omaishoitajien sisäisiä voimavaroja
edistetään heidän hyvinvointiansa. (Litzelman & Tesauro & Ferrer 2017: 3239–3250.)
Myös omaishoitajan stressiä ja kuormittavuutta suojaavia tekijöitä ovat omaishoitajan
saama sosiaalinen tuki, hänen sitoutumisensa tiettyyn itselle miellyttävään toimintaan,
omaishoitajan itsetunto ja positiivinen asenne omaishoitajarooliin sekä toivo ja optimismi
(Harmell ym. 2011b: 219–224). Samoin Fonareva & Oken (2014) ilmensivät tutkimuksessaan tekijöitä, jotka suojaavat omaishoitajaa stressiltä ja stressin haitallisilta vaikutuksilta, kuten elämänhallinta, itsetuntemus, elämäntavat esimerkiksi ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, läheinen suhde omaishoitajan ja hoidettavan välillä, masennuksen hoitaminen sekä kyky oppia hallitsemaan elämää. (Fonareva & Oken 2014: 725–747.)
Omaishoitajan minäpystyvyyden tunne tarkoittaa pitkäjänteistä ja vahvaa luottamusta ja
kykyä selviytyä tehtävistä ja uskomukseen asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
Useat tutkimukset osoittavat, että lisääntynyt uskomus minäpystyvyyteen lisää hyvinvoinnin tunnetta, mutta Harmellin tutkimuksessa on osoitettu sillä olevan suojaavaa merkitystä myös terveyteen ja riskitekijöihin sairastua diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Minäpystyvyyden tunteen puute vaikuttaa epäedullisesti erilaisiin veren arvoihin, jotka liittyvät riskiin sairastua erilaisiin perussairauksiin. (Harmell ym. 2011b: 219–
224; Harmell ym. 2011a: 317–328.)
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Selviytymiskeinoissa asioiden hyväksymiskeskeinen strategia ja emotionaalisen tuen etsiminen suojasivat masennukselta ja ahdistukselta, kun taas negatiiviset strategiat, kuten negatiivinen ajattelu omaishoidon haasteista, olivat yhteydessä suurempaan masennukseen ja ahdistukseen. Selviytymiskeinoihin liittyy oppimista ja uusien tapojen löytämistä hankalissa tilanteissa, vanhojen toimintatapojen vaihtamista uuteen erilaiseen
mielekkääseen toimintatapaan, muuttuneen ajattelun myötä. (Li & Cooper & Bradley &
Shulman & Livingston 2011: 3–9.) Se, että omaishoitajalla on niukasti ongelmanratkaisukeinoja, näyttää olevan yhteydessä korkeampaan stressin tasoon ja kuormittumiseen
(Harmell ym. 2011b).
4.2

Pearlinin käsitteellinen stressiprosessimalli

The Gerontologist esittelee tieteellisessä artikkelissa käsitteellisen stressiprosessimallin
omaishoitajan stressitekijöistä. Mallissa mainitaan omaishoitajan primaarisena stressitekijöinä hoidettavan, fyysisen toimintakyvyn eli adl ja iadl toiminnoista suoriutumisen taso.
Subjektiivisina tekijöinä stressiprosessimallissa mainitaan omaishoitajan ylikuormitus ja
läheissuhteen menetyksen tunne. (Pearlin & Mullan & Semple & Skaff 1990: 583–594;
Leinonen 2016: 4–5.) Omaishoitajan sekundaariset stressitekijät ovat Pearlinin ym.
(1990) mukaan roolikuormitus kuten perheristiriidat, taloudelliset ongelmat ja sosiaalisen
elämän supistuminen. Samoin psyykkinen kuormittuneisuus kuten huono itsetunto, elämänhallinta sekä tilannesidonnainen roolivankeus, pätevyys ja sisäinen kasvu vaikuttavat omaishoitajan stressitekijöihin. (Pearlin ym. 1990: 583–594; Leinonen 2016: 4–5.)
Taustatekijöinä mallin mukaan stressitekijöihin vaikuttaa omaishoitajan sosiodemografiset piirteet (Pearlin ym. 1990: 583–594). Tällaisia piirteitä ovat ikä, kohortti, sukupuoli,
sukupolvi, yhteiskuntaluokka, kulttuurinen tausta, etnisyys, ympäristö ja historiallinen
ajankohta (Jyrkämä 2008: 190-203). Omaishoitajan stressaantumista suojaavina tekijöinä ovat omaishoitajan erilaiset selviytymiskeinot ja tarjolla oleva sosiaalinen tuki.
Stressin uhkatekijöinä ovat ahdistus, masennus, kognitiiviset häiriöt, fyysisen terveyden
huononeminen ja jopa omaishoitajan roolista luopumisen pelko Pearlinin (1990) stressiprosessimallin mukaan. (Pearlin ym. 1990: 583–594; Leinonen 2016: 5.)
Stansfeldin ym. (2017) kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin omaishoitajan stressiä ja terveyttä suojaavia positiivisia tekijöitä. Katsauksen mukaan positiivisia tekijöitä kuvasivat
muun muassa kokemus hyödyllisyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Näillä positiivisilla kokemuksilla voidaan vahvistaa omaishoitajan itsetuntemusta ja näin suojata heitä
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kuormittumisen ja stressin kokemuksilta. (Stansfeld ym. 2017: 1281–1296.) ”Samanlaiset stressitekijät eivät vaikuta samalla tavalla kaikkiin omaishoitajiin. Tätä eroa selittävät
osittain suojaavat tekijät, joita ovat selviytymiskeinot ja sosiaalinen tuki.” Näin selviytymiskeinot sidotaan myös sosiaalisen tuen antamiseen omaishoitajalle. (Juntunen & Salminen 2011: 4.) Myös emotionaalinen tuki on tärkeää ja suojaa masennukselta ja ahdistukselta (Li ym. 2011: 3–9).
4.3

Omaishoitajan elämänlaatu ja ASCOT SCT4 -elämänlaatumittari

Omaishoitajan hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisessa on tärkeätä hänen käsityksensä
omasta elämäntilanteestaan omaishoitajana suhteessa itselle tärkeisiin päämääriin, tavoitteisiin ja odotuksiin oman kulttuurin ja arvomaailman määrittelemässä viitekehyksessä. ASCOT -elämänlaatumittari (taulukko 2) ottaa huomioon omaishoitajan itselleen
tärkeät asiat ja toiminnan suhteessa omaishoitovelvoitteeseen. (WHO 1997; Rand &
Malley & Netten 2012: 8–13; Saukkonen & Karjula & Steffansson, & Kettunen 2018.)
ASCOT -mittaria (taulukko 2) voidaan käyttää myös palvelutarjonnan suunnittelussa, tarjottujen palvelujen vaikutusten arvioinnissa sekä resurssien tehokkaammassa ohjaamisessa (Steffansson & Saukkonen & Kettunen 2018). Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Ossi -hankkeessa käytettiin omaishoitajien terveystarkastusten
suunnittelussa apuna ASCOT SCT4 -elämänlaadunmittaria (Etelä-Savon maakunnallinen omaishoidon sääntökirja 2019: 10). ASCOT -mittari (taulukko 2) sisältää elämänlaadun osa-alueita kuten turvallisuuden tunne, itsestä huolehtiminen, mahdollisuus vaikuttaa päivittäiseen omaan elämään, sosiaalinen osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuudet, omaishoitajalle mielekäs tekeminen ja ajankäyttö, tunne saadusta tuesta ja kannustuksesta, tilaa ja aikaa olla oma itsensä. Taulukossa on esimerkkejä eri elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä jaoteltuna ASCOT SCT4 -mittarin eri osa-alueisiin. (Rand ym.
2012: 8–13; Steffansson ym. 2018.)
WHO (1997) määrittelee, että elämänlaatukäsite tarkoittaa yksilön käsitystä omasta elämäntilanteestaan suhteessa omiin päämääriin, tavoitteisiin ja odotuksiin oman kulttuurin
ja arvomaailman määrittelemässä viitekehyksessä (WHO 1997).
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Taulukko 2. Omaishoitajan ASCOT -mittarin elämänlaadun osa-alueet tutkimusesimerkein.
(Rand ym. 2018: 6–13; Saukkonen ym. 2018)

Päivittäisen elämän tarkoituksellisuus, ajanhallinta ja mielekäs toiminta.
Mielekäs tekeminen
ja
ajankäyttö

Teen asioita, joita arvostan ja joista nautin.
Palkitsevat aktiviteetit ja harrastukset, aikaa hoitotehtävästä irtautumiseen,
Tasapaino omien aktiviteettien, harrastusten ja toiminnan suhteen omaishoitosuhteessa.
Ajan ja oman elämän hallinta suhteessa hoitovelvoitteeseen.
Omaishoitaja asettaa omaishoidettavan tarpeet omien tarpeidensa edelle.

Itsestä
huolehtiminen

Omaishoitajan unenpuute hoitamisen tai unettomuuden takia.
Hoitajat saattavat laiminlyödä oman hyvinvointinsa ja ravitsemuksensa.
Hoitaja laiminlyö omaa terveyttä hoitotyön vuoksi.
Huoli onnettomuuksista, väärinkäytöksistä tai vahingoista omaishoitoon liittyen.

Turvallisuuden
tunne

Turvallisuudentunne vs vaarantunne.
Hoidettavan käytöshäiriöt ja väkivaltainen käytös (dementia ja mielenterveysongelmat).
Riittävä mahdollisuus haluamiinsa sosiaalisiin kontakteihin hoidettavan lisäksi.

Sosiaalinen
osallistuminen
ja osallisuus

Vaikuttaminen
omaan
elämään
Tunne saadusta tuesta
ja kannustuksesta

Tilaa ja aikaa
olla
oma itsensä

Sosiaaliseen toimintaan osallistuminen liittyy korkeampaan elämänlaatuun ja pienempään kuormittavuuteen.
Aika ja energia ei riitä ihmissuhteiden ylläpitämiseen, jolloin sosiaalinen tukiverkko pienenee ja voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen.
Päivittäistä elämänhallintaan vaikuttavat hoitotehtävät ja hoidettavan tarpeet.
Tulevaisuuden suunnittelun vaikeus johtuen hoidettavan tulevaisuuden ennusteen
vuoksi.
Pelko elämän hallinnan ja autonomian menettämisestä.
Ammattilaisten virallisen tuen lisäksi tämä osa-alue kattaa myös ystävien,
perheenkannustuksen, tuen sekä vertaistuen.
Sosiaalisen tuen ja rohkaisun on osoitettu liittyvän masennusoireiden tai stressin alhaisempaan tasoon.
ja parempaan käsitykseen yleisestä terveydestä ja elämänlaadusta.
Prioriteettina on, että omaishoitaja saa tarpeeksi hengähdystaukoa hoidon velvoitteista
ja aikaa itselleen.
Negatiivinen aiempi kokemus korvaavan hoidon järjestämisestä > palvelua ei käytetä
enää.
Uhkana on, ettei hoitaja pysty irtautumaan vastuuntunnosta ja huolehtimisesta, vaikka
hoidettava ei ole läsnä.
Henkisen paineen tunne, että on oltava jatkuvasti hoidettavan kanssa. Irtautumisen
pelko.
Riittävä hoidon ja hengähdystaukopalveluiden saatavuus ja luottamus palveluntarjoajan
palvelun laatuun.

Luchetti ym. (2009) totesivat tutkimuksessaan, että omaishoitotilanteessa rasittuneisuuden tunne näyttäisi olevan yhteydessä oman ajan käytön rajoittuneisuuteen sekä epäonnistumisen tunteeseen siitä, mitä he olivat toivoneet ja odottaneet elämältä ilman
omaishoitotilannetta (Luchetti ym. 2009: 153–161). Elämänlaatuun vaikuttavat fyysisen
hyvinvoinnin lisäksi muun muassa tunne-elämä, sosiaaliset suhteet ja taloudellinen tuki.
(WHO 1997; Rand ym. 2012: 8–13; Saukkonen ym. 2018.)
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5
5.1

Opinnäytetyön toteuttaminen
Teemahaastattelun toteutus

Haastateltavat valittiin yhteistyökumppanin lyhytaikaishoitoyksikön osastonhoitajan
avustuksella. Haastateltavat rajattiin omaishoitosopimus suhteessa tai vastaavat kriteerit
täyttäviin ikääntyneiden ihmisten omaishoitajiin, joille jokaiselle kutsu lähetettiin hoitojakson aikana. Saimme hoitoyksiköstä tiedon haastatteluun alustavasti suostuvista omaishoitajista, joihin olimme yhteydessä heidän suostumuksellaan puhelimitse tai sähköpostitse sopiaksemme haastatteluajankohdan. Näin saatiin viisi haastatteluun lupautuvaa
omaishoitajaa. (ks. Grönfors & Vilkka 2011: 61.)
Haastattelut tehtiin kesällä 2019. Ennen haastattelua lähetettiin kutsu omaishoitajille (liite
1). Haastateltavilta pyydettiin kirjallinen haastattelusuostumus, jossa kerrottiin haastattelun eettisistä periaatteista ja haastattelun käytön peruuttamismahdollisuudesta, milloin
vain opinnäytetyön julkaisemiseen asti (liite 2). Tämän jälkeen omaishoitajat haastateltiin
yksilöhaastatteluna nauhoittaen haastattelu (ks. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004:
26–27). Koehaastattelu tehtiin ennen varsinaisia yksilöhaastatteluja. Koehaastattelu koettiin opiskelijoiden kesken hyväksi, koska saimme tilaisuuden testata haastattelun alustuspuheen, nauhoituksen luvan kysymisen, haastattelijoiden yhteistyön sekä teemahaastattelua tukevan haastattelurungon toimivuuden. Koehaastateltava oli ollut jo pidempään omaishoitajana, joka myös hyödynsi oman hyvinvointinsa tueksi lyhytaikaisjaksoja.
Yksilöllisissä teemahaastatteluissa käytimme apunamme haastattelurunkoa (liite 3) saadaksemme käsiteltyä tutkimuskysymysten keskeisimmät aihealueet sekä vastauksia tutkimusongelmaan (ks. Vilkka 2015: 124; Kananen 2017: 73). Haastattelu eteni avoimilla
kysymyksillä ja tarpeen vaatiessa esitimme aiheesta tarkempia kysymyksiä haastattelurungon mukaisesti. Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005) kirjoittama kirja Haastattelu auttoi
haastattelijoita saamaan haastattelusta aikaan jouheva keskustelu, joka muistuttaa
enemmänkin spontaania keskustelua. Vuoropuhelussa keskityttiin asiakkaan sanomaan
jättäen omat mielipiteet taka-alalle. Ruusuvuoren ja Tiittulan kirjassa elävin esimerkein
käydään läpi erilaisia repliikkejä ja kysymystekniikoita. (Ruusuvuori & Tiittula 2005: 22–
56.)
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Omaishoitajan haastattelu aloitettiin tutustumalla molemmin puolin haastattelun osapuoliin tavoitteena luottamuksen sitominen haastateltavaan, rentoutuneen haastattelutilanteen luominen ja haastattelun tarkoituksen selvittäminen. Haastattelu tapahtui rauhallisessa ympäristössä ja miellyttävässä ilmapiirissä. Haastattelu päätettiin yleiseen keskusteluun sekä keskusteluun haastattelun jälkeisistä tuntemuksista. Haastateltavat olivat silmin nähden voimaantuneita haastattelun jälkeisessä tilanteessa saadessaan kertoa mielipiteitä, kokemuksia ja tuntemuksiaan omaishoitajana.
5.2

Aineiston käsittely ja sisällönanalyysi

Haastattelun jälkeen nauhoitettu haastattelu litteroitiin sanatarkasti puhekieltä noudattaen tekstimuotoon, mutta siitä jätettiin pois täytesanat, toistot, keskenjäävät tavut ja yksittäiset äännähdykset. Kuitenkin merkitykselliset tunneilmaisut kuten nauru ja liikuttuminen litteroitiin. (ks. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka & Kuula & Rissanen & Karvinen
2009: 79.) Ääniteaineisto käytiin läpi ja harkinnan jälkeen päätettiin yhdessä pois jätettävä materiaali edellä esitetyn litterointitason, viitekehyksen ja tutkimuskysymysten mukaisesti. Teoriaohjaava eli teoriasidonnainen sisällönanalyysi etenee aineistolähtöisesti
kolmivaiheisena prosessina eli pelkistäminen, aineiston ryhmittely sekä teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 2018: 90, 107–108; Valli 2018: 212–213). Haastatteluaineistoa kertyi 80 sivua tekstimuotoon litteroituna Arial 12 fontilla Word-dokumenttina.
Pelkistäminen tapahtui osittain jo litterointivaiheessa, jolloin aineistosta litteroitiin vain
opinnäytetyön kontekstiin liittyvät asiat aiemmin esitetyn litterointitason mukaisesti. Pelkistämisessä aineisto pilkottiin ja aineistosta etsittiin tutkimustehtävää kuvaavat alkuperäisilmaukset ja muodostettiin niitä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset. Samaa kuvaavat ilmaisut värjättiin saman värisiksi ja samaa ilmiötä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset yhdistetiin omiksi ryhmiksi. Samaa ilmaisua voitiin käyttää myös useammassa ryhmässä, joten
tekstinkäsittelyn kopio/liitä toiminto helpotti työskentelyä, ettei tarvitse käyttää paperisia
kopioita. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018: 92.) Aineiston ryhmittelyssä haastatteluaineistosta
etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään alaluokiksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelussa aineisto tiivistetään yleisempiin käsitteisiin, jolloin saatiin alustavia
kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 85–93.)
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Luokittelussa kohdejoukko jaettiin luokkiin, joihin sijoitetut tapaukset tai kohteet jakavat
jonkin saman ominaisuuden tai joiden ominaisuudet muistuttavat toisiaan (ks. Valli 2018:
92–94). Aineiston ryhmittelyä ohjasi teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset sekä
tutkimusaineisto. Teoriaohjaavan analyysin aikana ajattelua ohjasivat vuoroin teoria ja
aineisto. Analyysiyksiköt otettiin aineistosta, mutta niiden tulkintaa tai ryhmittelyä ohjasi
teoria. Analyysi tehtiin aineistolähtöisesti, mutta lopuksi aineiston perusteella tehdyt havainnot sidottiin teoriaan. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018: 78–82.)
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6

Opinnäytetyön tulokset

Opinnäytetyön tuloksilla ilmennetään, millaiseksi omaishoitajat kokevat lyhytaikaishoitojakson toteutumisen sekä miten lyhytaikaishoitojakso tukee omaishoitajaa ja hänen hyvinvointiaan tutkimuskysymyksien kautta.
6.1

Millaiseksi omaishoitajat kokevat lyhytaikaishoitojakson toteutumisen?

Haastattelujen perusteella lyhytaikaishoitoyksikkö oli onnistunut perustehtävässään.
Haastateltavat pystyivät luottamaan yksikön asianmukaiseen hoitoon, hoivaan ja lääketurvallisuuteen. Lisäarvoa omaishoitajille toi hoidettavilleen mahdollistettavat parturikampaaja -palvelu ja jalkahoito mahdollisuudet sekä pienet arjen ilot, kuten esimerkiksi
lähtöpäivänä valmiiksi pakatut laukut ja pestyt pyykit. Erilaiset teemapäivät kuten risteily
tax-free kauppoineen, riksapyöräajelut kesäisin ja pienet arjen huomioimiset kuten jäätelökärry ja suklaapalat omaishoitajat kokivat hyvänä ja antoivat selvästi lisäarvoa hoitoyksikön koetulle palvelun laadulle:
Millon oltiin niinku iltaruoka syöty, niin sit kaikille tuli siis tää pari palaa tummaa
suklaata. Mikä tietysti omaisesta tuntuu hirveen hyvältä.

Samoin omaishoitajat kokivat hyväksi ulkoympäristön mielekkäät ulkoilumahdollisuudet.
Omaishoidettavan hoitojaksolle toivottiin lisäksi fysioterapeutin palveluita. Omaishoitajat
ylistivät hoitajien tarkkuutta lääkehoitoon liittyvissä asioissa ja hoitajien yhteydenottoa,
jos on epäselvyyttä lääkeasioissa. Kaikki omaishoitajat kertoivat, että olivat luottavaisin
mielin siitä, että hoitojaksolta soitetaan tarvittaessa, jos lääkkeissä on epäselvyyksiä:
Hoidettava oli kerran siellä jaksolla ja hänellä oli lääkkeet mukanaan, mulla olikin
jotain toista särkylääkettä, jossa ei ollut pakettia mukana, olivat todella tarkkoja
siitä, että mitä lääkettä se oli. Ihan hyvä, että ovat tarkkoja.

Omaisyhteistyössä omaishoitoperheen ja hoitoyksikön hoitajien kohtaamisessa ilmeni,
että omaishoitajat arvioivat hoitojakson onnistumista haastatteluissa sen kautta, kuinka
hoitojakson toteutuksessa oli onnistuttu kasvokkain henkilökunnan kanssa tapahtuvassa
yhteistyössä, kanssakäymisessä ja omaishoitajan ohjeiden toteuttamisessa. Omaishoitajat kokivat tärkeänä ja hyvänä käytäntönä, hoitopaikkaan saapuessa, että he olivat tervetulleita ja heidät huomioitiin tervehdyksin. Omaishoidettavat pitivät myös hyvänä, että
heidän asioitaan hoitavat henkilöt pysyisivät samana, koska he tuntevat jo entuudestaan
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heidät ja heidän tarpeensa. Haastateltavat olivat yksimielisiä lyhytaikaishoitojakson hyvästä henkilökunnasta, Omaishoitajat jättivät hoidettavan luottavaisin mielin hoitojaksolle:
Tosi luottavaisin mielin, ei ole mitään hätää. Sinne kun jätän, niin tiedän, että kaikki
hoituu. Hoitajat ovat supermukavia ja niiden kanssa tulee toimeen.
Henkilökunta pysyisi samana – Aika paljon on ollut kyllä uusia kasvoja siellä.
Siellä on semmoisia, jotka on ollut pitempään hoitajina, ovat sille tulleet tutuksi.

Hoitoyksikön yhteystyössä hoitojakson kutsun yhteydessä omaishoitoperheelle ei ollut
tullut tietoa mukaan otettavista lääkkeistä, vaatteista tai pientavaroista. Haastateltavat,
jotka olivat jo kokeneita kävijöitä lyhytaikaishoitojaksolla eivät kokeneet asiaa kovin tärkeänä. Eräs haastateltava muisteli, että olisiko tullut kutsun yhteydessä joskus kauan
sitten yksikön yleisesite. Yleisesite oli lähetetty eräälle taas ensimmäisen kutsun yhteydessä. Esite ei kuitenkaan omaishoitajien mielestä silloin sisältänyt tietoa mukaan otettavista tavaroista, aktiviteeteista tai kuntoutumismahdollisuuksista tai mahdollisuudesta
saada hoitoyhteenveto hoidon päättyessä. Haastateltavat olivat omatoimisesti miettineet, mitä tavaroita ottaa mukaan lyhytaikaishoitojaksolle ja olivat tarvittaessa yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse hoitopaikkaan asioiden selvittämiseksi.
Ihmetystä aiheutti haastattelijoiden keskuudessa, että hoitopaikasta on tehty omaishoitajaperheelle toimitettavaksi tarkoitettu esite, jossa, tämän hetkisen esitteen mukaan, ilmenee tulo ja lähtöpäivän sisältö ja aikataulu, tietoa rahoista ja arvoesineistä, päivän
ruoka-ajat, fysioterapia ja viriketoiminta, kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut, lääkäripalvelut, tietoa saatavilla olevasta hoitoyhteenvedosta, vierailut, tärkeimmät yhteistyökumppanit sekä saapumis- ja yhteystiedot puhelinnumeroineen. Syystä tai toisesta
esitteen informaatio ei kuitenkaan ollut tavoittanut ketään haastatelluista tässä muodossa, vaikka osa ilmaisikin saaneensa lähinnä yksikköä kuvaavan yleisesitteen aikoinaan kerran. Haastatteluissa ei todennettu oliko aikoinaan tullut esite sisällöltään nykyisen esitteen kaltainen, mutta ainakaan esitettä ei ole tarjottu viime aikoina ei ensikertalaisille yksikön asiakkaille.
Hoitoyksikön omaisyhteistyöstä keskusteltaessa ilmeni, että lyhytaikaishoitoyksikön asiakkaan hoitokäytänteistä puhuttaessa omaishoitajat kokivat puheeksi ottamisen olevan
hoitohenkilökunnan vastuulla. He eivät kokeneet tahdikkaana mennä neuvomaan heitä
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hoitotyössä, vaikka tietyltä osin eivät selvästikään olleet tyytyväisiä tiettyihin hoitohenkilökunnan käytäntöihin, joista ei ollut sovittu yhdessä omaishoitajan kanssa. Tällaisia käytänteitä olivat muun muassa sosiaalisia kontakteja rajoittavat järjestelyt sairaudesta johtuvan käyttäytymisen muutosten vuoksi. Tällöin asiakas sijoitettiin lyhytaikaisosastolla
siten, että rajoitettiin hänen sosiaalisia kontaktejansa antaen samalla rauhan yksikön
muille asiakkaille. He toivoivat henkilökunnan ottavan asian puheeksi sopiakseen yhdessä sopivan ratkaisun omaisten kanssa.
Hoitoyhteistyöstä ilmeni, että lyhytaikaishoitoyksikön hoidon tavoitteista, sisällöstä tai toteutumisesta ei omaishoitajilla ollut tarpeeksi tietoa. Tietynlainen asioiden läpinäkyvyys
ja yhteistyö jäi puuttumaan tältä osin. Lyhytaikaishoitojaksot jäivät myös irralliseksi ja
erilliseksi osaksi omaishoidon ja kotona tapahtuvan hoidon tavoitteista, sisällöstä tai toteutuksesta. Hoidon ja hoivan linjauksia ei selvästikään ollut mietitty yhdessä omaishoitoperheen kanssa ja olivat erillisiä lyhytaikaishoitoyksikön, omaishoidon ja kotihoidon toteutuksen kanssa. Omaishoitajille olivat vieraita käsitteitä muun muassa palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä hoitoyhteenveto ja sen sisältö. Samoin terminä ja sisältönä kuntouttava työote oli vieras käsite.
Yhteistyössä asiakasohjausyksikön omaishoidontuen omatyöntekijän kanssa omaishoitajat ottivat puheeksi heidän roolinsa hoitojakson varaamiseen liittyen. Haastateltavat
kokivat omia vapaita miettiessään helpottavaksi asiaksi, että he saavat mahdollisimman
pitkältä ajalta tiedon vapaista suunnitellakseen ja hallitakseen paremmin omaa elämäänsä. ”Mitä pidempi sen parempi, eikä jakso kerrallaan.” Samalla omaishoitajat eivät
olleet tarpeeksi tietoisia tulevista vapaista ja niiden ajankohdasta:
En ole ollut yhteydessä nyt pitkään aikaan, se on mennyt automaattisesti. En ole
saanut mitään muuta vahvistusta, kun sen, että hän on tämän jakson. En nyt ihan
tarkkaa tiedä, onko seuraava sitten kuukauden päästä.
Toivoisi, että niillä olisi jonkunlainen läpinäkyvyys siitä, että esimerkiksi nyt kun
hakee näitä jaksoja, jos joutuis hakemaan niinkun lisää että olis niin väsynyt et
tarvis enemmän kun tarvis sen viikon viiden viikon välein, ois ihan ihana, kun vois
sanoo, että kysykääs nyt kuulkaa esimerkiksi lyhytaikaishoitoyksiköstä, et mitä
mieltä ne on onko mun omaishoidettavan kunto mennyt huonommaksi, että ne ei
luule että nyt toi puhuu omaan pussiinsa että se sais lomaa taikka vapaa-aikaa,
tätä minä kyllä kaipaan. Se olis musta kyllä sellanen normaali käytäntö, kaikki osallistuu tähän ihmisen hoitamiseen, musta se olisi kyllä sellanen normaali käytäntö.

Samoin asiakasohjausyksikön omaishoidon tukihenkilön roolista tuli esille, ettei kukaan
omaishoitajista tiennyt tarkalleen minkälaisia palveluita tai tuotteita omaishoitajan tueksi
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oli Helsingin kaupungilla tarjota kuten palveluseteli, kotiavustajapalvelu, perhehoito, lyhytaikaishoitopaikan valinnan vapaus, lakisääteisten vapaapäivien lisäksi mahdollisesti
tarjolla olevat lisävapaapäivät ja kuinka paljon ylipäätään voi saada vapaapäiviä sekä
tietämys kunnan järjestämisvastuulla olevista muista omaishoidon tukeen liittyvistä mahdollisuuksista. Omaishoitajat ajattelevat, että on kunnan vastuulla esitellä omaishoitoon
liittyvät palvelut, eivätkä kokeneet sen olevan pelkästään omaishoitajan aktiivisuuden
varassa ottaa asioista selvää.
Haastattelussa ilmeni kotihoidon, asiakasohjausyksikön, lyhytaikaishoitoyksikön yhteistyö ja tiedonkulku. Yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa ilmeni, ettei tieto liiku joustavasti tai ei ollut perehdytty aiemmin sovittuihin asioihin tai kirjauksiin heistä koskevista
asioista erilaisissa yhteistyötilanteissa omaishoitoon ja omaishoidon tukeen liittyen.
Stressiä aiheutti silloin asian aiheuttama huoli, selvittely, jatkuva toistaminen ja asian
uudelleen hoitaminen. Tämä vaikutti myös negatiivisesti minäpystyvyyteen ja elämänhallinnan kokemukseen.
Omaisyhteistyössä henkilökunta tuki omaishoitajan irtautumista hoitovelvoitteista, kuuntelivat omaishoitajan toiveet ja loivat tunnetta turvallisesta hyvästä hoidosta sekä vähensivät omaishoitajan huolen tunnetta omaishoidettavasta vapaapäivien aikana. Omaishoitajat arvostivat toteutunutta hyvää käytäntöä, että heille ei soitella asiakkaan hoitoon liittyvistä tavanomaisista pikkuasioista kesken vapaapäivien. Kuitenkin tärkeään tietoon kuten lääkehoitoon liittyvät puhelut katsottiin tärkeiksi vastaanottaa hoitojakson aikana.
Haastatteluissa esitettiin, että kotiuttamistilanteessa omaishoitajalle tarjottaisiin mahdollisuus ajallisesti joustavammin hakea asiakas lyhytaikaishoito-osastolta. Myös parturikampaajapalveluita ja jalkahoitoa pidettiin omaishoitajien keskuudessa hyvänä. Kuitenkin varaustilanteet koettiin hankalana. Vapaita aikoja ei meinannut löytyä jakson aikana.
Tällainen verkostoituminen, yhteistyö ja laajennettu tarjoama, lisäsi positiivista laatumielikuvaa hoitoyksiköstä ja luottamusta hyvästä palvelusta sekä tyytyväisyyttä ja positiivisia
tunteita omaishoitajissa sekä näin vaikutti omaishoitoperheen kokemaan hyvinvointiin.
Kaikki haastateltavat miettivät, lyhytaikaishoidon kehittämisehdotuksia pohtiessaan, lyhytaikaishoitojakson päivä- tai viikko-ohjelmaa. Mitä virikkeitä omaiset hoitojaksollaan
saavat. Omaishoitajat kokivat tarvitsevansa enemmän tietoa lyhytaikaishoitojakson toteutuksesta ja sisällöstä kuten asiakkaan aktiviteeteista ja toimintakykyä ylläpitävästä
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kuntoutumisesta. Omaishoitajat arvostivat jakson aikana läheisten toimintakyvyn säilymistä tukevaa toimintaa. Jokainen omaishoitaja halusi lyhytaikaishoitojakson olevan
omaishoidettavan kuntoutusjakso, lepäämis- tai säilöjakson sijaan. Omaishoitajat toivoivat kaikki myös sitä, että hoidettava tulisi vähintään samanlaisena takaisin jaksolta kuin
sinne vietäessä:
Tää on muuten jännää, kun ei ole semmoista tietoa siitä ohjelmasta, mikä on se
kuntoutumismuoto millä kuntoutetaan, mikä on muistin aktiviteetti vai onko se vaan
se televisio. Musta tuntuu, että ne on aina siinä television ääressä.

Omaishoitajat miettivät löytyykö tarpeeksi henkilökuntaa ja onko heillä aikaa kuntouttamiseen:
Sen huomaa liikunnassa, kun hän tulee kotiin, kävely on huomattavasti huonompaa, horjuvampaa, jäykempää.

He toivoivat, että asiakkaalle tarjottaisiin päivittäin mahdollisuus toimintakykyä ylläpitävään toimintatuokioon tai osallistumista hoitoyksikön arjen toimintoihin. Toisaalta omaishoitajilla ei tämän toteutumisen suhteen ollut tarkkaa tietoa yksikön käytänteistä ja ohjelmasta.
6.2

Miten lyhytaikaishoitojakso tukee omaishoitajaa ja hänen hyvinvointiaan?

Haastatteluissa ilmeni hyviä omaishoitajien elämänhallinnan piirteitä kuten optimismi, itsensä tunteminen, positiivinen asenne elämään, usko tulevaisuuteen ja sitoutuminen
työhönsä. Samoin heidän kokema hyvinvointi omaishoitamisesta huolimatta ja positiiviset suhteet muihin tukivat heidän elämänhallintaansa. Elämänhallintaan liittyvinä negatiivisina uhkatekijöinä esiintyi haastatteluissa hoitovelvoitteista ja lyhyistä vapaista sekä
ympärivuorokautisesta hoidon ja hoivan tarjoamisesta johtuva rasittuneisuus, itsemääräämisoikeuden toteutumattomuus omaishoitotilanteissa ja sosiaalisen tuen saannin rajoittuneisuus. Samoin elämänsuunnittelu ja vision rakentaminen tulevaisuudesta estyi,
koska omaishoitajat eivät voineet tietää kuinka kauan omaishoito kestää ja mitä haasteita se tuo tulevaisuudessa. Kuitenkin he olivat optimistisia ja toiveikkaita, että asioilla
on tapana järjestyä.
Omaishoitajat kokivat, että lyhytaikaishoito tuki omaishoitajan jaksamista tarjoten mahdollisuuden hengähdystaukoon hoitovelvoitteista ja irtautumiseen hoitovelvoitteiden aiheuttamasta stressistä. Sen takia useat omaishoitajat eivät halunneet mielellään käydä
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vierailulla lyhytaikaishoitojaksolla tai saada hoitoon liittyviä puheluita kesken hoitojakson
levähdystauollaan Haastateltavat omaishoitajat kokivat lyhytaikaishoitojakson tarpeelliseksi oman jaksamisen vuoksi – ilman hoitojaksoa he eivät jaksaisi jatkaa omaishoitoa.
Lyhtytaikaishoito selvästi tuki heidän hyvinvointiaan tarjoten todella kaivatun levähdystauon hoitovelvoitteista sekä hetken aikaa itselle.
Omaishoitajille oli tärkeää luottaa hoitoon ja hoitojakson onnistumiseen, jotta omaishoitaja pystyi stressittömästi hyvin mielin jättää hoidettavan hoitojaksolle ilman murehtimista, vaaran tunnetta ja huolta hoitojakson aikana. Positiiviseen hoitokokemukseen hoitoyksikössä vaikutti selvästi se, kuinka hyvin omaishoitaja ja hoitohenkilökunta oli onnistunut vuorovaikutuksessaan hoitojaksolle saapumisen ja lähtemisen yhteydessä. Haastattelussa tuli myös esille, hoitojaksolle saapuessa ensimmäistä kertaa, omaishoitajaperheen tyly kohtelu heidän kysyessään osaston sijaintia talon henkilökunnalta.
Hyvin järjestetty hoitojakso ja tuttu henkilökunta näkyi omaishoitajissa positiivisena tyytyväisyytenä ja luottamuksena hoitajien ammattitaitoon ja omaishoidettavan hoitoon.
Tämä tukee myös heidän jaksamistaan omaishoitajana ja lisää hyvinvointia. Samoin lisäksi hyvä lääketurvallisuus hoitopaikassa lisäsi luottamusta hoitoon ja vahvisti turvallisuuden tunnetta, jotta omaishoitaja voi luottavaisin mielin ilman huolta, stressiä ja vaarantunnetta viettää ansaittua hengähdystaukoaan. Nämä asiat liittyvät myös elämänlaatua vahvistavana tekijänä ja turvallisuudentunteena ollen yksi elämänlaadun osa-alue
teoriassa mainitussa ASCOT -taulukossa.
Samoin he arvostivat, että he saivat hoitohenkilökunnalta tukea hoitovelvoitteista irtautumiseen kuten: ”ole rauhallisin mielin – voit luottaa, että me hoidamme hyvin…” Henkilökunnan ammattitaito, sosiaalinen yhteistyö, lääkeasioiden tarkka huomioiminen ja onnistunut vuorovaikutus sai jopa ylistäviä kehuja. Emotionaalinen tuki selvästikin lisäsi
omaishoitajien hyvinvointia ja vähensi stressin tunnetta omaishoitajan vapaan aikana.
Omaishoitaja pystyi huolettomammin viettää ansaittua vapaataan.
Omaishoidettavien kertomuksissa omaishoidettavien käyttäytymisten muutokset näkyivät siten, että omaishoitajan oli oltava jatkuvasti läsnä omaishoidettavan kanssa sekä
keskustelevan hänen kanssaan:
Siinä on tosiaan semmonen huoli päällä, vaikka nyt yrität mennä tohon lähikauppaan, täytyy kiireesti vaan koittaa juosta, sanoa vaan hoidettavalle, että pysy vaan
sitten vaikka sängyssä, paikallaan ettei satu mitään. Ite myös niinku pelkää sitä,
että jos tuota kaatuu.
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Pikkuhiljaa, systeemit rupesi menee siihen malliin, että tuli aika rankaksi sillon, kun
en voinut lähtee yhtään mihinkään.
Että pitää olla koko ajan kuitenkin paikalla, se on sitten 24/7, kyllä sen voi hyvinkin
varmaan ymmärtää, minkälaista se on…

Omaishoitajan tiskaaminen tai roskien vieminen saattoi tuntua muistisairaasta yksinolemisen pitkältä ja loputtomalta ajalta. He saattoivat hätääntyä tai vaatia omaishoitajaa
olemaan läsnä keskustellen heidän kanssaan jatkuvasti. Samoin rasittuneisuus ja stressi
näkyi omaishoidettavissa omaishoidettavan toistaessa samoja asioita. Keskusteluyhteys
oli vähentynyt heidän välillään ja keskustelusta puuttui punainen lanka ja mielekkyys.
Niinpä omaishoitaja koki hoitojakson tukevan omaishoidettavan hyvinvointia, koska puoliso saattoi lyhytaikaishoitopaikassa paremmin ja enemmän harjoittaa sosiaalista kanssakäymistä ja keskusteluja kuin kotona.
Muistisairas omaishoidettava saattoi hetkessä ahdistua ja hätääntyä huomatessaan olevan yksin hänelle yhtäkkiä oudossa ympäristössä omassa nojatuolissaan kotona istuessaan omaishoitajan tiskatessa astioita keittiössä. Lisäksi haastatteluissa ei muistisairaan
kohdalla kävi ilmi, että sairastumisen myötä saattoi omaishoidettavan elämänhalu kadota, jolloin omaishoitaja koki olevansa yksin vastuussa perhettä koskevien päätösten
tekemisestä, vaikka ennen oli toisin. Samalla oli kadonnut kiinnostus asioita kohtaan ja
keskusteluyhteys sosiaalisessa keskustelussa. Nämä edellä esitetyt asiat selvästi näyttivät lisäävän omaishoitajien huolta ja stressiä ja vähensi henkisen tuen saamista omaishoidettavalta.
Rasittuneisuus ja stressi näkyi myös yöllisen varuillaan olon sekä hoidon ja hoivan takia
vähäisinä yöunina. Omaishoidettavalla oli jo useampia uhkaavia tilanteita kaatumisen
suhteen, ja hän oli aiemmin kaatunut ja murtanut luunsa yksin kulkiessa. Tämän vuoksi
omaishoitaja joutuu yönsä viettämään jatkuvasti varuillaan, ettei omaishoidettava lähtisi
öiseen aikaan yksin kulkemaan. Omaishoitaja pystyy vapaapäivänään levätä, kun
omaishoidettava on lyhytaikaishoitojaksolla.
Haastatteluissa ilmeni, että omaishoitajan arki kulkee omaishoidettavan ehdoilla hoitovelvoitteita suorittaessa, joten ASCOT -mittarin elämänlaatuun liittyvät asiat kuten aikaa
omalle itselle, itsestä huolehtiminen, sosiaalinen osallistuminen ja osallisuus, vaikuttaminen päivittäiseen omaan elämään sekä mielekäs oma tekeminen ja ajankäyttö toteutuivat huonosti tai ei ollenkaan hoitovelvoitteisessa arjessa. Samoin omaishoitajan sosi-
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aalinen osallistuminen ja osallisuus sekä mahdollisuus saada tukea ja kannustusta rajoittuivat hoitovelvoitteiden sitovuuden, hoitovelvoitteisiin liittyvän suuren päivittäisen
ajankäytön ja rajoittuneiden kodin ulkopuolisten sosiaalisten kontaktimahdollisuuksien
myötä hoitovelvoitteiden takia.
Elämänlaadun toteutumista estäviä tekijöitä haastatteluaineistossa kävi ilmi hoitovelvoitteiden vaatima runsas päivittäinen ajankäyttö sekä omaishoitajien rasittuneisuus. Osa
haastateltavista sai vapaapäiviä ja osapäivävapaita hyvin joustavasti elämäntilanteen
mukaan, toiset taas saivat lain määräämän minimimäärän eli kaksi tai kolme vapaata
kuukaudessa yrittäen säästää vähäisiä vapaita saadakseen edes joskus hiukan pidemmän vapaan. Irtautuminen ja sekä muut ASCOT -taulukossa mainitut positiiviset elämänlaatuun vaikuttavat tekijät ilmenivät haastattelussa enemmän omaishoitajilla, joilla oli
mahdollisuus pitää viikon tai pidempiä vapaita hoitovelvoitteista.
Pidemmän vapaan kerääminen tuntui hyvin työläältä omaishoitajilla, jotka saivat vain lakisääteisen määrän omaishoitajan vapaapäiviä kuukaudessa. Kahden tai kolmen päivän
lakisääteisiä vapaita kuukaudessa käytettiin rästitöiden tekemiseen, nukkumiseen, lepäämiseen ja palautumiseen, joten suuri osa ASCOT -taulukon mukaisista elämänlaadun tekijöistä jäi toteutumatta. Lyhyissä vapaissa näkyi lähinnä hoitovelvoitteiden aiheuttamien tarpeiden suorittaminen kuten univajeesta johtuva lepääminen, nukkuminen, hetken hengähdystauko, rästiin jääneet työt ja omaishoitoon liittyvät taustatyöt vapaapäivinä elämänlaatutekijöiden toteutumisen sijaan. Eräät omaishoitajat, pitivät jopa viikon ja
pidempiä vapaita, joita he hyödynsivät muun muassa kotimaanmatkailuun, etelänmatkailuun ja saaristomatkailuun. Tällöin tekemisessä toteutui ASCOT -elämänlaadun osaalueet kokonaisuudessaan.
Haastattelussa ilmeni kuitenkin, että Helsingissä osa omaishoitajista saa melko joustavasti tarvittaessa lisävapaita lakisääteisten vapaapäivien lisäksi. Osa omaishoitajista olivat saaneet myös myönteisen ennakoivan SAS-päätöksen, jolloin he saivat kahden viikon välein kaksi viikkoa vapaata tai kahden viikon välein viikon vapaata. Kuitenkin ylimääräiset vapaat lakisääteisten vapaiden lisäksi vaikuttivat saadun omaishoidontuen rahalliseen määrään ja lyhytaikaishoitopäivät ovat kalliimpia, joten lisävapaapäivien ottaminen on myös taloudelliseen tilanteeseen sitoutunut.
Haastatteluissa ei ilmennyt järjestöjen ja kuntien muiden toimijoiden yhteistyötä hoitoyksikön kanssa omaishoitoperheen hyvinvoinnin tukemiseksi. Samoin ei ilmennyt, että
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asiakasohjauksen tukihenkilöllä olisi roolia elämänhallinnan, minäpystyvyyden ja erilaisten selviytymiskeinojen vahvistamisessa omaishoidon erilaisissa tilanteissa. Omaishoidon tukihenkilöä ajateltiin lähinnä omaishoidontukeen liittyvien päätösten tekijänä, lyhytaikaishoitojakson varaajana ja vastakumppanina omaishoitajan omaishoidontuen etujen
vaatimisessa. Verkostoitumalla omaishoidon tuen järjestöjen kanssa tai kunnan omaishoidontuen toimijoiden kanssa, voitaisiin hyödyntää heidän resurssejaan omaishoitajan
tukemisessa lyhytaikaisosaston hoitoympäristössä.
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7

Johtopäätökset

Haastatteluiden kohderyhmämme painottui omaishoitajiin, joiden omaishoidettavilla oli
ikääntymiseen liittyviä sairauksia, kuten muistisairaudet. Haastateltavat olivat kaikki eläkeikäisiä omaishoitajia. Pääasiallisesti haastatellut omaishoitajat olivat tehneet omaishoitosopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. Haastattelijoiden arvion mukaan korvaavana hoitona ilman omaishoitoa, eli teoriassa Noron (2018) mainitsemana vaihtoehtoishoitona, olisi haastateltujen omaishoitajien omaishoidettavilla joko laitosmainen tehostettu palveluasuminen ja pienemmällä osalla saattaisi riittää tehostettu kotihoito.
Haastatteluissa ei esiintynyt teoriassa ilmennettyjä omaishoitolakiin lisättyjen säännösten toteutumista kuten omaishoitajien valmennusta, koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksien toteutumista. Nämä sopisivat hyvin toteutettavaksi omaishoitajalle lyhytaikaishoitojaksototeutuksen aikana, jolloin omaishoitaja on vapaa hoitovelvoitteista.
Samoin lakiin lisätty omaishoitoperheen sosiaalihuollon tukihenkilön termi ja tehtävät olivat omaishoitajille epäselviä. Hallituksen kärkihankkeet 2016–2018 olivat siis suurelta
osin jääneet näkymättömiksi omaishoitajan arjessa.
7.1

Lyhytaikaishoitojakson toteutuminen

Omaishoitajien kokema, hoitoyksikössä hyvin toteutunut, ensikohtaaminen, turvallinen
lääkehoito, luottamus hoitojakson turvalliseen hoitoon, lyhytaikaishoitoyksikön henkilöstön antama emotionaalinen ja omaishoitajan sisäisiä voimavaroja edistävä tuki vahvistaa
tutkimusten mukaan omaishoitajien elämänhallintaa ja hyvinvointia. Lisäksi mainitut tekijät vähentävät stressiä ja riskiä sairastua riskitekijöinä oleviin sairauksiin.
Lyhytaikaishoitoyksikkö oli verkostoitunut hoitoyksikön ulkopuolisten yritysten kanssa ja
yhteistyöyritykset tarjosivat omaishoidettaville hyvinvointipalveluja kuten jalkahoitoa ja
parturi-kampaamopalveluita yksikön tiloissa. Tältä osin hoitoyksikkö on luonut myös
omaishoitoperheen hyvinvointia ja terveyttä edistävää ympäristöä myönteiseksi koetuilla
hyvinvointipalveluillaan. Tällainen verkostoituminen, yhteistyö ja laajennettu tarjoama, lisää omaishoidettavan hyvinvointia, luo positiivista laatumielikuvaa hoitoyksiköstä ja luottamusta hyvästä palvelusta hoitoyksikköä kohtaan sekä tyytyväisyyttä ja positiivisia hyvinvointia vahvistavia tunteita omaishoitajissa. Hoitoyksikkö voisi laajentaa tarjontaansa
tuoden hoitopaikassa esille hyvinvointia tukevien tai omaishoitajan terveyttä suojaavien
tekijöiden vahvistamista omaishoitoperheen tueksi kunnan ja järjestöjen tarjonnalla.
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Omaisyhteistyön kriittisiä tilanteita haastattelujemme perusteella olivat omaishoitajille
mahdollisuus ennakolta tutustua lyhytaikaishoitoyksikössä hoitopaikkaan, omaishoitoperheen rohkaiseminen hoitojaksojen aloittamiseen, ensitapaaminen, ensikohtaaminen
hoitopaikassa sekä miellyttävästi sujuneet tulo- ja lähtötilanteet.
Omaishoitajat kaipaavat enemmän tietoa hoitojakson tavoitteista, hoitokäsitteiden selventämisestä, hoidon sisällön esilletuomisesta ja läpinäkyvyyttä toimintaan. Samoin
omaishoitajat haluavat olla vaikuttamassa omaisyhteistyökeskeiseen hoidon, aktiviteettien ja hoitoympäristön suunnitteluun. Omaishoitajalle tärkeitä tekijöitä ovat myös tiedottamisen käytännöt hoitotyöjaksojen aikana, lääkityksen varmistaminen, ajantasainen
lääkelistan toimittaminen hoitojaksoille ja irtautumisen vahvistaminen omaishoitajan jätettäessä omaista hoitojaksolle. Omaisena edelleen ry (2015) on tuonutkin esille omaisyhteistyön kehittämiskohteiksi ensikohtaamisen tilanteet, tiedottamisen käytännöt,
hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuuden, noudattamisen ja toteutuksen (Kotiranta
& Laakso 2011).
Hoidon käytänteistä ja yhteistyöstä keskusteltaessa ilmeni haastatteluissa muun muassa, ettei tietyistä rajoittamistoimenpiteistä muistisairauden käyttäytymismuutosten takia ollut keskusteltu tai sovittu yhdessä omaisten kanssa. Samoin ilmeni lyhytaikaishoidon aktiviteettien ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan sisällön vähäinen tietämys
omaishoitajien keskuudessa. Järnström (2011) mainitsevatkin lähtökohtana omaishoitoperheen ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyölle hoitoyhteisön toimintatavat tiedonkulun varmistaminen sekä omaishoidettavan oikeudet ja tarpeet. Omaishoitaja ja hoidettava on otettava, heidän suostumuksellaan, mukaan hoidon suunnitteluun ja annettava mahdollisuus tuoda esille omia näkemyksiään ja toiveitaan lyhytaikaishoidon toteuttamisen suhteen. Lisäksi omaishoitajalla on oltava mahdollisuus saada hoidettavaa koskevia hoitoa ja terveydentilaa sekä terveydenhuollon toimintatapoihin ja käytänteisiin liittyvää tietoa, Järnström (2011) mainitsevat. Linja (2013) toteaa koetun hoitojaksosta hyötymisen ja jaksamisen tukemisen oleellisena tekijänä olevan onnistuneen omaisyhteistyön määrä ja laatu. Näin voimme myös sanoa tämän opinnäytetyön haastattelujen perusteella.
7.2

Omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen

Terveyden suojaavia tekijöitä omaishoitajan terveyden edistämisessä käsittelemme
opinnäytetyössä Harmellin teorian mukaisesti eli minäpystyvyyden, elämänhallinnan ja
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erilaisten selviytymiskeinojen mukaisesti. Tekemiemme haastattelujen perusteella
omaishoitajan terveyden, elämänhallinnan, minäpystyvyyden ja positiivisten selviytymiskeinojen tukeminen sekä emotionaalinen tuki omaishoitajan arjessa ja toimintaympäristössä ovat keskeisiä tuen muotoja. Haastatteluissa kävi ilmi omaishoitotyön sosiaalinen
eristyneisyys, jatkuvan läsnäolon rasittavuus, ikäpainotteisuus, sitovuus, rajoittuneiden
sosiaalisten kontaktit. Varsinkin ikääntyneiden omaishoitajille on tärkeää myös terveyttä
edistävä varhainen tuki jo ennen sairastumista riskitekijänä oleviin sairauksiin, uupumukseen tai masennukseen. Elämänhallinnan tunteeseen vaikuttivat negatiivisesti omaishoitoperheen asiat, joissa koettiin ikään kuin päätöksiä ohjaavien lankojen olevan toisten
käsissä ulkopuolella omaishoitoperheen omasta osallistumisesta, vaikuttamisesta ja
päätösvallasta omaishoitoperheen asioissa.
Minäpystyvyyteen vaikutti voimattomuuden tunne itse vaikuttaa päätöksiin ja tietämättömyys päätösten perusteista ja tarjolla olevien vaihtoehtojen mahdollisuuksista omaishoitoperheen ja omaishoitoperheen tuen asioissa varsinkin omaishoitoperheen lakisääteisen tukihenkilön kohdalla. Tukihenkilö koettiin jopa vastakumppaniksi vaadittaessa
omaishoitajan koettuun jaksamiseen liittyviä lisävapaapäiviä tai muuta tukea. Tarjolla
olevia mahdollisuuksia ei esitelty, jollei omaishoitaja niitä osaa kysyä. Haastatteluissa
ilmeni myös vaikutusmahdollisuuksien puute omaishoitoperheen asioiden hoidossa. Asioita päättivät sidosryhmät ilman omaishoitoperheen mahdollisuutta päätökseen osallistumiseen tai asioihin vaikuttamiseen. Harmellin ym. (2011b) mainitsemat niukat ongelmaratkaisukeinot näyttävät olevan yhteydessä korkeampaan stressin tasoon ja kuormittumiseen. Samalla selkeä, jouheva, ymmärrettävä, avoin, läpinäkyvä yhteistyö vähentäisi kuormittavuutta ja stressiä. Foraneva & Oken (2014) toivat esille tutkimuksessaan,
että elämänhallinta suojaa omaishoitajaa stressin haitallisilta vaikutuksilta.
Elämänhallinnan tunteen negatiivisia vaikutuksia haastattelujen tulosten mukaan esiintyi
huono tietämys lyhytaikaishoidon sisällöstä, erillisenä omaishoidon toteutuksesta toteutettu lyhytaikaishoitojakso, omaishoitajan rajoittunut mahdollisuus osallistua lyhytaikaishoidon ja hoidon käytänteiden toteutuksen vaikuttamiseen sekä rajoitettu mahdollisuus
vaikuttaa lyhytaikaishoitoympäristöön. Nämä selvästi vaikuttivat omaishoitajan tunteeseen elämänhallinnasta, etteivät langat olleet hänen omissa käsissään.
Opinnäytetyöntekijät pitävät tärkeänä haastattelujen perusteella, että alan ammattilaiset
tunnistaisivat varhaisessa vaiheessa elämänhallinnan, minäpystyvyyden ja omaishoita-
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jan selviytymiskeinojen tarpeen sekä tarvittaessa tarjoaisivat omaishoitajalle vaihtoehtoja tuen saamiseksi. Suppeimmillaan kartoituksen voi tehdä kysymyksillä: Mitä sinulle
kuuluu? Miten sinä olet voinut? Onko kotona kaikki mennyt kivasti? Onko ilmennyt jotain
uutta?
Omaishoitajan minäpystyvyys ilmeni haastatteluissa omaishoitajien pitkäjänteisenä ja
vahvana luottamuksena ja kykynä selviytyä tehtävistä ja uskomuksena asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa omaishoidossa. Haastatteluissa ilmeni, minäpystyvyyttä ja
elämänhallintaa heikentävänä tekijänä omaishoitajan kokema tietämättömyys kunnan
tarjoaman omaishoidontuen eri mahdollisuuksista ja päätöksien perusteista sekä omaishoidontuen eri toimijoiden, kuten kotihoidon, kunnan omaishoidontuen ja tukihenkilön,
lyhytaikaishoitoyksikön, huono kommunikointi, yhteistyö ja tiedon saanti tai yhtenäinen
tiedon hyödyntäminen omaishoitoperheen tukemisessa.
Omaishoitajan täyspäiväisestä hoidon sitovuudesta johtuva elinpiirin rajoittuminen hankaloitti ja jopa esti omaishoitajia lähtemästä sosiaalisiin aktiviteetteihin kodin ulkopuolelle. Tämä rajoitti masennukselta ja ahdistukselta suojaavan emotionaalisen tuen etsimistä selviytymiskeinona. Samoin haastatteluissa tuli ilmi eristäytymistä lisäävänä tekijänä, että omaishoitotilanne oli vähentänyt myös ystävien, omaisten ja tuttavien vierailuja
omaishoitoperheen luona. Omaishoitajien kohdalla näkyi Bremerin ym. (2015) mainitsema omaishoitajan psyykkiseen hyvinvointiin negatiivisesti vaikuttava vähintään yhdeksän tuntia päivässä tapahtuva omaishoito. Kuitenkaan samaisesti mainittu huono terveydentila ei näkynyt haastateltavissa, vaan terveydentila omaishoitajilla oli hyvä tai kohtalainen. Vähäiset kahden tai kolmen päivän vapaat kuukaudessa eivät juurikaan kompensoineet elinpiirin rajoittumista tai sosiaalisten kontaktien menetystä.
Haastattelujen perusteella muodostui käsitys, että sosiaaliset kontaktit säilyivät paremmin omaishoitajalla, jolla oli yleisesti positiivinen katsomus elämään sekä mahdollisuus
myös omaishoitosuhteen ulkopuoliseen sosiaaliseen elämään ja harrastuksiin omaishoitotilanteen rasittavuudesta ja sitovuudesta huolimatta. Lizelmanin ym. (2017) mukaan
elämänhallintaa tukevat positiiviset suhteet muihin ihmisiin. Negatiiviset ja positiiviset
asenteet ja tuntemukset omaishoitajien haastatteluissa ilmeni, kuinka he ilmensivät asioita Jyrkämän (2016) teoriassa mainittujen motivaatiotekijöiden kautta. Asioiden ilmentämiseen vaikutti ruumiillinen kykeneminen (kyetä), taidot ja tiedot (osata), tavoitteet,
päämäärät ja motivaatio (haluta), tunteet, arviot ja arvostukset (tuntea), mahdollisuudet,
ja vaihtoehdot (voida), välttämättömyydet sekä erilaiset esteet ja rajoitteet (täytyä).
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Eräs omaishoitaja kiteytti haastattelussa hyvin kysyttäessä millä mielin hän jättää omaisensa hoitojaksolle, että ”on pakko, muuten ei jaksa.” Tällä hän kuvasi oman riittämättömyyden tunnetta jaksamisessa sekä syyllisyyden ja häpeän tunnetta siitä, että hän joutuu antamaan rakkaansa hetkeksi laitoshoitoon. Omaishoitajan on opittava luottamaan
ulkopuoliseen apuun sekä tukeen, hyväksyä sen vastaanottaminen ja ymmärrettävä
omat rajalliset voimavarat. Tässä on teoriassa esiintyvä motivaatiotekijä, täytyä eli on
pakko, motivaatiotekijänä tekemiselle. Voiko positiivisella vertaistuella, empaattisella sosiaalisella tuella ja selviytymiskeinoilla vaikuttaa, että tekemisen motiivi vaihtuisi positiivisempaan motivaatiotekijään? Voisiko sitä myötä omaishoitajan positiivinen asenne,
elämänkatsomus ja saatu positiivinen tuki vaikuttaa myös hoitohenkilöstön jaksamiseen?
Hyväksymiskeskeinen strategia ja emotionaalisen tuen etsiminen suojaavat omaishoitajaa masennukselta ja ahdistukselta. Hyväksymiskeskeinen strategia näkyi omaishoitajissa kykynä erottaa asiat, joihin voi vaikuttaa sekä asiat, joihin ei voi vaikuttaa ja ymmärryksenä löytää erilaisia positiivisia ratkaisuja asioihin, joihin ei voi vaikuttaa. Tällaisia olivat muun muassa positiivinen suhtautuminen omaishoidettavan käyttäytymismuutoksiin
ja niihin liittyvien positiivisen selviytymiskeinojen löytäminen. Liin ym (2011) mukaan selviytymiskeinoihin liittyy oppimista ja uusien tapojen löytämistä hankalissa tilanteissa,
vanhojen toimintatapojen vaihtamista uuteen erilaiseen mielekkääseen toimintatapaan,
muuttuneen ajattelun myötä. Salin (2008) toteaakin, että omaishoitajat tarvitsevat hoitamisen taitojen lisäksi tukea käsitellä sairauden aiheuttamia tunteita, empatiaa sekä ongelmanratkaisukyvyn vahvistamista. Harmell ym. (2011b) toteavat, että omaishoitajalla
on niukasti ongelmanratkaisukeinoja, näyttää olevan heidän tutkimuksessaan yhteydessä korkeampaan stressin tasoon ja kuormittumiseen.
Fonarevan & Oken (2014) tutkimuksessa mainitaan, että hyvä elämänhallinta suojaa
omaishoitajaa stressin haitallisilta hyvinvointiin ja terveyteen liittyviltä vaikutuksilta. Elämänhallintaa ja selviytymistä tukevia keinoja oli omaishoitajilla vahva uskomus ja toivo
tulevaisuuden suhteen, että asioilla on tapana järjestyä. Haastatteluissa kävi ilmi myös
teoriassa Lizelmanin ym. (2017) mainitsemaa psyykkistä hyvinvointia lisäsi uskonto, toivon ja optimismin luojana ja uskomuksena korkeamman johdatukseen. Negatiivisina
puolina esille tuli vision tai oman tulevaisuuden suunnittelun estyminen, koska ei tiedetty
miten ja kuinka kauan omaishoitotilanne jatkuu tulevaisuudessa.
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Tutkimuksissa Mittelmark ym. (2017) toteavat, että positiivisella maailmankatsomuksella
on stressiä vähentävä ja terveyttä ylläpitävä vaikutus. Liin ym. (2011) mainitsevat tutkimuksessaan, että emotionaalinen tuki on tärkeää ja suojaa masennukselta ja ahdistukselta. Stansfelt ym. (2017) kuvasivat kirjallisuuskatsauksessaan omaishoitajan stressiä
ja terveyttä suojaavia tekijöitä kuten kokemus hyödyllisyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Katsauksen mukaan positiivisilla kokemuksilla voidaan vahvistaa omaishoitajan
itsetuntemusta ja näin suojata heitä kuormittumisen ja stressin kokemuksilta. Haastattelussa ilmenikin myös hoitohenkilökunnan taito tarjota emotionaalista tukea omaishoitajalle.
Stressi ja rasittuneisuus omaishoitajilla ei ilmennyt haastattelussa juurikaan johtuvan
omaishoidettavan Pearlinin ym. (1990) teoriassa mainitusta fyysisestä päivittäisten perustoimintojen selviytymistasosta, vaan omaishoitotyön vaativana suurena ajallisena
vuorokautisena työmääränä, runsaana viikoittaisena ajankäyttönä hoitotyöhön, hoitotyön sitovuutena ja muistisairaan omaishoidettavan käyttäytymisen muutoksien takia.
Tuula Mikkolan mainitsema dementoivan sairauden kohdalla, että etenevän sairauden
myötä kyky tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön heikkenee. Tämän lisäksi
haastattelujen perusteella ei muistisairaan omaishoidettavan elämänhalu ja kyky tasavertaiseen vuorovaikutukseen sekä kiinnostus arjen asioita kohtaan heikkeni sairauden
myötä. Fonareva & Oken (2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että läheinen suhde
omaishoitajan ja hoidettavan välillä suojasi omaishoitajaa stressiltä ja stressin haitallisilta
vaikutuksilta. Opinnäytetyössä ilmeni selvästi omaishoitajan rasittuneisuutta aiheuttavan
Stoltin ym. (2014) tutkimuksessa esille tullut rasittuneisuus muistisairauteen liittyvien negatiiviseksi koettujen käyttäytymismuutosten takia. Samoin haastatteluissa ilmeni omaishoitajan levähdystauon positiivinen merkitys omaishoitajan koetun rasittuneisuuden ja
stressin vähentäjänä tarjoten pienen hengähdystauon hoitovelvoitteista.
Omaishoitajien haastatteluissa esille tuli, Pearlinin ym. (1990) sekundaarisena stressitekijänäkin mainitsema, varallisuus ja tuloerot ja niiden myötä erilainen mahdollisuus käyttää ylimääräisiä vapaapäiviä omaishoitovelvoitteista hengähtämiseen, koska silloin lyhytaikaishoitopäivät olivat kalliimpia ja vapaat leikkasivat omaishoitajan omaishoidon rahallista tukea. Tällä taloudellisella näkökulmalla on Luchettin ym. (2009) tekemän tutkimuksen mukaan yhteyttä rasittuneisuuden tunteeseen rajoittaen omanajan käyttöä ja
mahdollisuutta toteuttaa itseään sekä toteuttaa sitä mitä omaishoitajat toivovat ja odottavat omalta elämältään. Lisäksi mainittu taloudellinen tekijä rajoittaa ASCOT -mittarin
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mukaisia elämänlaatutekijöiden toteutumista. Opinnäytetyön tekijöiden mielestä vähäinen varallisuus tai köyhyys ei saisi olla omaishoitajan itsestä huolehtimisen ja elämänlaadun toteutumisen esteenä.
Samoin haastatteluissa ilmeni Pearlinin ym. (1990) mainitsemat stressitekijät kuten sosiaalisen elämän supistuminen sekä roolivankeus hoitovelvoitteiden myötä. Positiivisena
omaishoitajien kertomuksissa ilmeni myös sisäinen kasvu, joka vaikuttaa vähentävästi
omaishoitajan stressitekijöihin. Tällainen oli vaikkapa kyky oppia käsittelemään ja löytämään positiivisia ratkaisuja muistisairauden aiheuttaviin käyttäytymisen muutoksiin. Subjektiivisena stressitekijänä ilmeni haastatteluissa Pearlinin ym. (1990) mainitsema
omaishoitajan ylikuormitus hoitovelvoitteiden täyspäiväisyyden ja jatkuvan läsnäolon
vuoksi. Hoitovelvoitteiden myötä sosiaaliset kontaktit vähenee, joten Pearlinin ym.
(1990) mainitseva stressiä vähentävä sosiaalisen tuen saanti on tärkeää vähäisissä kodin ulkopuolisissa päivittäisissä toimintaympäristöissä kuten lyhytaikaishoitoyksikössä.
Muistisairailla omaishoidettavilla oli sairauden vuoksi vaikeuksia hahmottaa ajan kulumista, vaaran tunnetta, vuorokausi rytmiä, mikä johti henkiseen rasittuneisuuteen, huonoihin ja lyhyihin yöuniin ja stressiin omaishoitajalla. Samoin omaishoidettavan oleellisesti huonontunut lähimuisti aiheuttivat asioiden toistoa ja heikensivät tapahtumien ymmärtämistä sekä tilanteisiin, aikaan ja paikkaan orientoitumista. Lisäksi muistisairaan
omaishoidettavan jatkuva vaatimus läsnäolosta sekä jatkuva valvonnan tarve vaikeutti
päivittäisten rutiinien suorittamista kuten tiskaus, kaupassa käynti sekä siivous ja pyykinpesu. Tämä aiheutti omaishoitajissa stressaantumista ja vaikutti jaksamiseen.
Haastatteluissa ilmeni omaishoitajan stressi ja rasittuneisuus päivittäisten, täysipäiväisesti sitovan, jatkuvan hoitovelvoitteiden myötä. Tuloksissa ei tullut esille omaishoitajan
kokema hoidon fyysinen rasittavuus, kuten Pearlin ym. (1990) mainitsevat teoriassaan.
Lähinnä omaishoidettavan muistisairaudesta johtuvat käyttäytymisen muutokset ja työn
sitovuus ilmenivät omaishoitajan stressitekijänä. Arki kulkee omaishoidettavan ehdoilla
ja vaatii omaishoitajan jatkuvaa läsnäoloa, jolloin arkiaskareiden suorittaminen vaikeutuu
sekä omaishoitajan oman elämän tarpeet sekä ASCOT -mittarin mukaiset elämänlaadun
osa-alueet jäävät toteutumatta tai toissijaisiksi.
Pearlinin ym. (1990) stressiprosessimallin mukaan omaishoitajien stressitekijöihin vaikuttaa taustatekijöinä sosiodemografiset tekijät kuten ikä, kohortti, sukupuoli, sukupolvi,
yhteiskuntaluokka, kulttuurinen tausta, etnisyys, ympäristö ja historiallinen ajankohta.
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Haastateltavat olivat hyvin homogeenisia sosiodemografisilta piirteiltään. Iältään ja eletyn elämän historiantaustaltaan haastateltavat olivat hyvin samanlaisia ollen jo kaikki
eläkeikäisiä. Haastattelujen perusteella haastateltaville syntyi sellainen käsitys, että yhteiskuntaluokka ja kulttuurinen tausta saattoivat vaikuttaa oppineisuuteen, maailmankatsomukseen ja tapaan katsoa asioita laajemmin sekä löytää selviytymiskeinoja arjen
omaishoitoon liittyvissä asioissa. Asiaa ei kuitenkin voitu juurikaan sen enempää todentaa opinnäytetyön rajallisuuden ja rajaamisen takia. Varallisuus- ja tuloerot enemmänkin
selvästi vaikuttavat mahdollisuuteen vaikuttaa omaan elämäänsä ja aikaan omalle itselleen.
Omaishoitajan arki etenee omaishoitajan elämänlaatutekijöiden sijaan omaishoidettavan
ehdoilla. Päivät täyttyvät omaishoitovelvoitteita suorittaessa, jolloin muun muassa ASCOT SCT4 -mittarin elämänlaadun osa-alueet eivät toteudu juuri lainkaan tai jäävät toissijaiseksi hoitovelvoitteiden vuoksi. Vaikuttaminen omaan päivittäiseen elämään oli vaihtunut jokapäiväisiin hoitovelvoitteiseen ja kokopäivärytmiin omaishoidettavan ehdoilla.
Mahdollisuus sosiaaliseen tuen saantiin väheni hoitovelvoitteiden ja hoidon sitovuuden
myötä. Hakeutuminen omaishoitajan hyvinvointia tukeviin aktiviteetteihin sekä sosiaalinen hoitosuhteen ulkopuolinen osallistuminen ja osallisuus vähenivät selvästi tai jopa
estyivät koko päivän sitovan hoitovelvoitteiden vuoksi. Samoin sosiaalinen elämä ja kontaktit jäivät vähemmälle päivittäisten ajallisesti pitkien jopa ympärivuorokautisten hoitovelvoitteiden myötä. Aika omalle itselle oli vaihtunut ajan viettoon hoiva- ja hoitovelvoitteista suoriutumiseen omaishoidettavan ehdoilla. Haastatteluissa ilmeni, että omaishoitaja laittoi omaishoidettavasta huolehtiessa hoidettavan tarpeet omien tarpeidensa
edelle.
Lyhyet kaksi tai kolme päivää kuukaudessa saadut lakisääteiset omaishoidon vapaapäivät kuluivat palautumiseen, nukkumiseen ja rästitehtävien suorittamiseen, jolloin itselle
mielekäs ajankäyttö ja tekeminen jäivät usein toteutumatta. Muistisairaan käyttäytymisen
muutokset sitoivat omaishoitajia jatkuvaan yhdessäoloon omaishoidettavan kanssa.
Tämä vaikuttaa siten, ettei omaishoitajalla ollut mahdollisuuksiin toteuttaa hoitovelvoitteisessa arjessaan ASCOT SCT4 -taulukon mukaisia elämänlaadun osa-alueita, kuten
omaa aikaa itselle tai itselle mielekäs tekeminen.
Omaishoitajilla, joilla oli varaa ottaa ylimääräisiä lomapäiviä, säästivät lakisääteisiä vapaapäiviä tai saivat pidempiä vapaita, oli mahdollisuus pitää viikon tai pidempiä vapaajaksoja omaishoidon velvoitteista. Tällöin heillä oli tilaa ja aikaa olla oma itsensä. He
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pystyivät tekemään mieleisiä asioita huolehtien omasta itsestään. Heillä oli hieno mahdollisuus osallistumiseen ja osallisuuteen sosiaalisissa kontakteissa. He pystyivät vaikuttamaan omaan päivittäiseen elämään ja saamaan myös sosiaalisissa kanssakäymisissä tukea ja apua itselleen. Heillä oli myös aikaa huolehtia itsestään omilla ehdoillaan
ja tehdä sitä mitä he haluavat.
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8

Pohdinta

M

iten voisi parantaa ja ennaltaehkäistä niin hoidettavan kotona asumisen tukemista kuin hoitajan jaksamista. Alipalkattu ja 24/7 tsemppaa ja sitten vie
hoidettavan hoitoon, kuinka nöyryyttävältä, työläältä, pahalta ja syyllistävältä se
voikaan omaishoitajasta tuntua.
Nöyryyttävältä: joka kerta anoa vapaita ja kertoa samat asiat hoitajille, avun kerjääminen.
Työläältä: asioiden järjestäminen ja hoitaminen, pakkaus, hoidettavan ja tavaroiden kantamista/viemistä edes takaisin, samojen asioiden toistaminen, byrokratian
kanssa taistelu, vastuu, eri yksiköt eivät kommunikoi toistensa kanssa, jolloin joutuu selvittämään ja soittamaan yhden asian takia liian monelle taholle, tonkia kuin
Sherlock Holmes kaikki itse, mitään ei ehdoteta.
Pahalta; kun ei voi auttaa tarpeeksi hoidettavaa, kun näkee, että hoidettavan voimat hiipuvat, yksin oravanpyörässä, mikä ei toimi, yksinäisyys, oma elämä holdilla.
Syyllistävältä: riittämättömyyden tunne, jättäessä hoidettavan yksin tai hoidettavaksi, avuttomuuden tunne, yksinäisyys, voimattomuus, kun haluaisi myös omaa
elämää.
(Omaishoitaja)

Haastattelujen edetessä ilmeni, että omaishoitajat olivat jo ennakkoon miettineet, niin
positiiviset kuin negatiiviset, heille tärkeät asiat ennen haastattelua lyhytaikaishoitototeutuksesta. He olivat selvästi itsekseen läpikäyneet toteutuksen ennakolta ja päättäneet jo
tietyt heille tärkeät asiat, jotka ottavat puheeksi, vaikka teemahaastattelurungossa ei olisi
ollut näitä asioita. Toisaalta haastattelun teemat (kts. liite 3) mahdollisti, että lyhytaikaistoteutukseen palattiin yhä uudestaan ja uudestaan, jolloin eri teemojen kohdalla tuli myös
muita teemoja täydentäviä asioita.
Haastattelujen perusteella muodostui kuva siitä, että omaishoitajan kanssa yhteistyössä
olevan henkilökunnan on oltava ammattitaitoista erilaisten omaishoitotilanteita ymmärtäviä ammattilaisia. Kaiken ytimenä on onnistunut omaisyhteistyö. Omaishoitajalle on tärkeätä jouheasti ja stressittömästi tapahtuva asioiden sujuminen lyhytaikaishoitojakson
aikana. Samoin emotionaalinen tuki on omaishoitajalle tärkeää. Olisi myös hyvä, jos hoitohenkilökunta pystyisi havaitsemaan ja tarjoamaan omaishoitajalle tarvittaessa tukea ja
vaihtoehtoja tuen saamiseksi erilaisissa elämänhallintaan ja selviytymiskeinoihin liittyvissä tilanteissa. Omaishoitajan vähäiset kontaktit ja eristäytyneisyys korostavat sosiaalisen tuen tarvetta. Haastatteluissa omaishoitajat arvostivat emotionaalista tukea, rohkaisua irtautumiseen hoitovelvoitteista sekä turvallisuuden tunteen luomista hyvään hoitoon. Omaishoitajan huolta ja stressiä selvästi vähensi, kun he saattoivat luottaa hyvään
hoitoon ilman vaaran tunnetta hoidon onnistumisen suhteen. Tärkeätä on myös vahvis-
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taa omaishoitajan tunnetta siitä, ettei hänen tarvitse tuntea häpeää läheisensä jättämisestä hoitojaksolle. Omaishoitaja on ansainnut vapaahetkensä saaden levähdystauon ja
aikaa omalle itselle.
Turvallinen ja hyvin toteutettu lääkehoito selvästi lisäsi turvallisuuden tunnetta hoitoon ja
vähensi stressiä ja huolen tunnetta omaishoitajan vapaapäivien aikana. Lisäksi lyhytaikaishoitoyksikkö oli selvästi onnistunut luomaan hyvinvointia omaishoitajien keskuudessa jakson aikana omaishoidettavalle tarjottujen erilaisten elämysten muodossa.
Haastateltavat eivät kuitenkaan olleet tietoisia päivittäisistä aktiviteeteistä ja kuntoutusmahdollisuuksista. He tunsivat olevansa ulkopuolisia hoitojakson toteutuksesta ja sisällöstä. Myös yhteisille keskusteluille hoidon toteutuksesta ja tietyistä käytänteistä haluttiin
yhteistä sopimista. Toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisen tarve ja halukkuus olla mukana hoidon suunnittelussa ilmeni haastatteluissa. Jonkinlainen osallistumismahdollisuus ja yhteistyö hoitoon liittyvissä asioissa jäi omaishoitajilta puuttumaan.
8.1

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Opinnäytetyössä noudatettiin yleisesti hyväksyttyä hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisiä
sääntöjä. Viittaukset ja lähteet ovat asianmukaisesti kirjoitettu. Työ on tehty rehellisesti
ja huolellisesti käyttäen niin eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, analysointi- kuin raportointimenetelmiä. Pyrimme luvussa kuusi, otsikoiden 6.1. ja 6.2. alla selkeästi avaamaan
lukijalle opinnäytetyön prosessin, miten aineiston keräsimme, käsittelimme ja analysoimme.
Opinnäytetyö on toteutettu haastateltavia suojelevalla ja kunnioittavalla tavalla turvaten
heidän yksityisyytensä. Haastateltavien itsemääräämisoikeutta kunnioitettiin ja haastateltavat sitoutuivat vapaaehtoisesti haastatteluun kirjallisella suostumuksella (liite 2).
Haastateltavia kohdeltiin kunnioittavalla ja loukkaamattomalla tavalla myös haastattelutilanteessa, joihin varasimme tarpeeksi aikaa. Haastatteluun osallistuville on kerrottu selkeästi haastateltavien oikeuksista sekä opinnäytetyön tarkoitus, kuinka haastatteluaineisto käsitellään ja hävitetään sekä haastateltavien itsemääräämisoikeudesta perua
osallistumisensa koska tahansa opinnäytetyön julkaisemiseen asti, jolloin myös haastatteluaineisto ja siihen liittyvän materiaali hävitetään (liite 1 & 2). Haimme opinnäytetyöllemme tutkimusluvan yhteistyökumppanin Helsingin Seniorisäätiön hallitukselta. (Tutkimuksen eettiset periaatteet 2009: 4–6.)
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Huomioimme haastateltavien tietosuojan muun muassa siten, ettei heidän tietojaan ole
kerätty mihinkään. Myös tutkittavien yksityisyyden suoja, anonyymius on huomioitu
haastatteluissa, muun muassa kaikki haastattelut on tehty nimettöminä, näin asiakkaita
ei pysty tunnistamaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo opinnäytetyön tekijöitä, joten opinnäytetyössä ei näy haastateltavien nimiä tai yksikköä, missä haastattelut tehtiin, näin asiakkaita ei ole mahdollista tunnistaa. Tutkijan tehtävä on tuottaa tieteellistä tietoa niin sosiaalisten ongelmien kuin ylipäänsä yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämiseksi. (Tutkimuksen eettiset periaatteet 2009: 9.)
Tutkimusaineistoa käsiteltiin, käytettiin ja säilytettiin luottamuksellisesti ja tietoja käytettiin ainoastaan tutkimusaineistoon. Haastattelujen tallenteet säilytettiin toisen opiskelijan
kotona lukollisessa piirongissa ja tallenteet litteroitiin välittömästi, jonka jälkeen kaikki
tallenteet poistettiin. Haastattelujen keskimääräinen kesto oli noin tunti, sillä keskittymistä vaativa pitkä keskustelu vieraan ihmisen kanssa vie jo itsessään paljon voimia,
emmekä halunneet haastattelun vievän asiakkaan voimavaroja. Haastattelijana otimme
huomioon ikäihmisen toimintakyvyn tai tarvittaessa esimerkiksi huonon kuulon sijoittumalla haastateltavaan nähden niin, että haastateltavien oli helppo seurata ja olla haastateltavana. Haastatteluista suurin osa tapahtui asiakkaiden kotona, jolloin heillä oli turvallinen ja hyvä olla tutussa ympäristössä. Haastatelluissa omaishoitajien hyvinvointi näkyi omaishoitajissa, omaishoitotyön rasittavuudesta ja sitovuudesta huolimatta, elämänhallinnan positiivisina terveyttä suojaavina tekijöinä kuten erilaisten positiivisten selviytymiskeinojen löytäminen, itsensä tunteminen, henkinen kasvu ja oppiminen omaishoitajuuden myötä, omaishoitajan sitoutuminen työhönsä, voimien rajallisuuden hyväksyminen sekä positiiviset suhteet muihin ihmisiin. Voisiko osittain selittävänä tekijänä olla,
että omaishoitajan negatiivisista riskitekijöistä kärsivät ja voimavarojensa rajoilla olevat
omaishoitajat kokevat, etteivät heillä ole tarpeeksi voimavaroja ja motivaatiota elämäntilanteessaan osallistua haastatteluun.
8.2

Lopuksi

Haastatelluissa omaishoitajien hyvinvointi näkyi omaishoitajissa, omaishoitotyön rasittavuudesta ja sitovuudesta huolimatta. Heidän kertomuksissaan tuli esille elämänhallinnan
positiiviset terveyttä suojaavat tekijät kuten erilaisten positiivisten selviytymiskeinojen
löytäminen, itsensä tunteminen, henkinen kasvu ja oppiminen omaishoitajuuden myötä.
Myös omaishoitajan sitoutuminen työhönsä, voimien rajallisuuden hyväksyminen sekä
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positiiviset suhteet muihin ihmisiin ilmeni haastatteluissa hyvinvointia vahvistavina tekijöinä. Voisiko osittain selittävänä tekijänä olla, että omaishoitajan negatiivisista riskitekijöistä kärsivät ja voimavarojensa rajoilla olevat omaishoitajat kokevat, etteivät heillä ole
tarpeeksi voimavaroja ja motivaatiota elämäntilanteessaan osallistua haastatteluun.
Eräässä omaishoitajan haastattelussa väkisinkin piirtyi kuva Don Quijotesta, joka aikoinaan taisteli tuulimyllyjä vastaan. Omaishoitaja taistelee taas omaishoitoperheen omaishoidon tuen puolesta. Hän ei tiedä, eikä aina ymmärrä, heidän kirjaamisensa ja päätöstensä sisältöä, perusteita ja tasapuolisuutta. Hän taistelee omaishoitoperheelle kuuluvista eduista laihoin tuloksin. ”Ihmiset vaihtuu ja aina saa selittää samat asiat… – kukaan
ei tiedä toistensa tekemisistä…”, hän toteaa. Hän kokee, että omaishoidon tukeen liittyvät toimijat pelaavat jokainen eri kentillä omaa peliään. Hän ajattelee, ettei hän ole tässä
pelissä toimija tai edes se, jota kuunneltaisiin, vaan se, jolle joko annetaan tai sitten ei.
Hän kokee, että keskinäinen yhteistyö kotihoitoyksikön, asiakasohjausyksikön sekä lyhytaikaisyksikön kanssa ei toimi, ja omaishoitajalle läpinäkyvyys linjauksista, päätöksistä
ja kirjauksista on olematonta. Kertaalleen sovitut asiat hukkuvat arkistojen syövereihin.
”Kukaan ei lue niitä”, hän toteaa. Asiakkaalla ei ole tietoa, miten hän voisi edistää omaa
omaishoitoperheen asiaa taistelussaan byrokratiaa ja tuulimyllyjä vastaan. Eikö kukaan
voisi auttaa? Voisiko huonoa minäpystyvyyden tunnettani joku tai jokin kohentaa? Löytyisikö selviytymiskeinoja kohdallani? Hallitsenko itse elämääni vai päättääkö siitä joku
muu?
Tällainen tunne asioiden tilasta heikentää selvästi minäpystyvyyden sekä elämänhallinnan tunnetta ja sitä myöten on yksi terveyden riskitekijä. Toisaalta tarina kertoo myös
vähäisistä selviytymiskeinoista. Tällöin voidaan, toimimalla positiivisella tavalla toisin, tukea omaishoitajan selviytymiskeinoja, vähentää toiminnasta aiheutunutta stressiä ja vahvistaa elämänhallintaa omaishoitajan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarjoten
aktiivisesti apua, tukea ja psykososiaalista omaishoidontukea hänen arkiympäristössään. Muutosta tarvitaan byrokratian helpottamiseen, vuorovaikutukseen kuin eri toimijoiden yhteistyöhön.
Asioiden helppoudella, omaishoitajan mukaan ottamisella häntä koskeviin päätöksiin,
sujuvuudella, läpinäkyvyydellä ja selventämisellä voitaisiin vähentää omaishoitajan kokemaa stressiä ja parantaa hänen tunnettaan elämänhallinnasta ja sitä kautta myös vai-
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kuttaa positiivisesti ennaltaehkäisevästi sairauden riskitekijöihin. Oletko masentunut -kysymyksen sijaan, voidaan ajatella, kuinka voisit välttää masennuksen eli asioita ajatellaan hyvinvoinnin kautta sairauksien sijaan.
Terveyden edistäminen on osa hyvinvoinnin tukemista. Terveyden edistämisessä on
otettava huomioon muun muassa olosuhteet kuten omaishoitotilanne ja siihen vaikuttavat tekijät. Tärkeää on myös omaishoitoperheen yksilölliset tekijät, terveyttä edistävien
ympäristön luominen, omaishoitoperhekeskeinen yhteisöllisyys, vertaistuki, oppimisen ja
tiedon saannin mahdollistaminen. Lyhytaikaishoitoyksikössä työkaluina voisi olla yhteistyöverkostojen luominen ja niiden voimavarojen hyödyntäminen lyhytaikaishoitoyksikön
toiminnassa, tutkitun tiedon hankinta ja jalkauttaminen yksikön toimintaan sekä sosiaalinen tuki.
Omaishoitoperheen hyvinvointia edistävinä keinoina näemme verkostoitumisen omaishoitoa tukevien järjestöjen ja kunnan omaishoitoa tukevien yksiköiden kuten palvelukeskusten kanssa. Informaation voi tarjota vaikkapa omaishoidon tuki -ilmoitustaulun välityksellä hoitoyksikössä. Hoitoyksiköllä voi olla järjestöyhteistyöhenkilö, jonka vastuualueeseen kuuluu kunta- ja järjestöyhteistyö, omaishoidon tuki -ilmoitustaulun päivittäminen, yhteistyömateriaalien vastaanottaminen sähköpostilla Ehkä omaishoidettavan hoito
ja hoivakulttuurista pitäisi siirtyä enemmän omaishoitoperhekeskeiseen hyvinvointikulttuuriin, jossa omaishoitoperhe nähdään eheänä kokonaisuutena.
Omaishoitoperhettä tukevien aktiviteettien ja erilaisten omaishoitotuen tarjoajien tarjonta
pitäisi enemmän sijoittaa omaishoitajan arkeen kuten esimerkiksi lyhytaikaishoitoyksikön
ympäristöön. Omaishoitaja ei aina välttämättä halua ongelmiaan selvittää kirjauksia tekevän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden kanssa, vaan käyttää mieluummin vaikkapa omaishoidontukea tarjoavan yhdistyksen tukihenkilöä tai vertaistukiryhmää tukeakseen omaa minäpystyvyyttä, elämänhallintaa tai selviytymiskeinoja ja saadakseen
emotionaalista tukea ja arvokasta tietoa omaishoitajuuteen. Hänen on hyvä tietää näistä
tarjolla olevista mahdollisuuksista toimintaympäristössään. Voisiko lähtö- tai tulopäivän
yhteyteen varata mahdollisuus tavata hoitoyksikön ympäristössä omaishoidontuen vapaaehtoista järjestöihmistä tai antaa lappunen omaishoitoperheelle lähiympäristössä toimivasta vertaistukiryhmästä?
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Opinnäytetyöntekijät kiinnittivät huomiota siihen, ettei kaikki omaishoitajat ole syystä tai
toisesta halunneet tehdä kunnan kanssa omaishoitosopimusta, vaikka heidän kohdallaan omaishoitosopimuksen kriteerit täyttyisivät ja he ovat tietoisia omaishoitosopimuksen sisällöstä. Heitä on merkittävä määrä Suomessa, eli joka kolmas omaishoitaja. Tämä
olisikin yksi hyvä tutkimuksen aihe eli miksi omaishoitajat eivät tee kunnan kanssa
omaishoitosopimusta, vaikka olisi siihen oikeutettuja. Tällöin hän saisi omaishoitopalkkion ja olisi kaikista oikeutetuin kunnan järjestämiin omaishoidon tukiin.
Toinen huomiomme oli opinnäytetyötämme tehtäessä, että muun muassa lyhytaikaishoidosta oli tehty seikkaperäinen ohje. Miksi omaishoitoperheelle ei ole tehty seikkaperäistä
ohjetta omaishoitoperheen tukemisesta ja eri tukien myöntämisperusteista sekä erilaisista mahdollisuuksista omaishoitoperheen tukemiseksi ja jaksamisen tukemiseksi. Lisäksi voisi olla tietoa lyhytaikaishoidon mukaan otettavista henkilökohtaisista tavaroista,
tavoitteista, sisällöstä, päämääristä, verkostoitumisesta, hoitoyhteenvedosta, toimintakykyä ylläpitävästä kuntouttavista toimenpiteistä ja päiväohjelmasta omaishoitoperheelle
jaettavaa tietoa. Toisaalta kaikenlainen byrokratian helpottaminen keventäisi omaishoitajan työtaakkaa ja vähentäisi stressiä kuten, että lääkäri laittaisi omatoimisesti tarvittavat lääkärintodistukset oikeille tahoille erikseen pyytämättä samoin kuin omaishoitajille
tarjottaisiin automaattisesti mahdollisuus kaikkiin heille kuuluviin etuuksiin, tukiin ja palveluihin.
Mielestämme omaishoitajan elämänhallintaan, minäpystyvyyteen ja omaishoitajien selviytymiskeinoihin liittyvien ongelmien tunnistaminen on tärkeää ja vaatii ammattitaitoa
sekä ammattimaista suhtautumista. Elämä voi olla kaaoksessa omaishoitotilanteen
vuoksi (elämänhallinta) – omaishoitaja ajattelee, etten enää jaksa ja pysty jatkamaan
omaishoitoa (minä pystyvyys) – hänellä ei ole ulospääsyä omaishoitotilanteesta (selviytymiskeinona pakko). Omaishoitajan kireys, keskittymättömyys, hätäsyys, huono tuulisuus voivat olla ihmisen vallitsevien piirteiden sijaan merkki avun tarpeesta, johon liittyy
välitönkin avun tarve. Ammattihenkilön huomatessa nämä piirteet, hänen pitäisi pystyä
puuttumaan asiaan ammattimaisesti ja tarjoamaan omaishoitajalle oikeat kanavat avun
saamiseksi. Onnistumisen kokemukset, omaishoidon tuki, toivo, usko, kokemus hyödyllisyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta vahvistavat minäpystyvyyden kokemusta.
Opinnäytetyön tekijät pitävät tärkeänä, että lyhytaikaishoitoyksikköä ei ajateltaisi vain lyhytaikaishoitoa tarjoavana palveluna, vaan omaishoitoperheen kokonaisvaltaista hyvin-
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vointia tukevana palveluna, johon kuuluu hoitovelvoitteiden ja hoivan lisäksi muun muassa omaishoitajan hyvinvoinnin eli terveyden, ja jaksamisen tukeminen sekä terveyttä
edistävien keinojen hyväksikäyttö omaishoidettavan toimintakyvyn ylläpidon ja vahvistamisen lisäksi.
Omaishoitajuus vaatii, joskus kivuliaitakin selviytymiskeinoja ja elämänhallintaan liittyviä
päätöksiä elämänhallinnan vahvistamiseksi. Näihin liittyy usein häpeän, syyllisyyden ja
voimien rajallisuuden tunteita. Omaishoitajuudessa on tärkeätä oppiminen ja uusien käytänteiden omaksuminen. Omaishoitajan on kuitenkin löydettävä tasapaino omaishoidon
ja oman elämän välillä ja uskallettava tehdä myös oman arjen helpottavia ja omaan elämänlaatuun liittyviä ratkaisuja henkisen sekä fyysisen hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämiseksi. Niinpä. Ehkä helpommin sanottu kuin tehty. Myös omaishoitotilanteen päätyttyä on tärkeätä saada tukea, jotta omaishoitaja voi jatkaa elämäänsä henkisesti hyvinvoivana. Varsinkin henkistä sellaista. Ihmisen on hyvä käydä läpi rankkaa elämäntilannettaan ja luopumisen tuskaa kaikkensa antaneena omaishoitajuuden matkan päätyttyä.
Mitä rakkaampi hän on, sitä rankempi on omaishoitajuuden matka kohti lopullista eroa.
Irtautuminen on monitahoinen mietteitä herättävä käsite omaishoidossa.
Opinnäytetyössä saimme opiskelijoina hyödyllistä kokemusta alaamme liittyvästä asiakaslähtöisestä omaisyhteistyöstä. Se antaa myös meille syvempää ymmärrystä omaishoidon merkityksestä ja tarpeista omaishoitajan näkökulmasta. Tämä tutkielmatyyppinen
työmme tarjoaa kokonaisuudessaan erinomaista kokemusta meille tekijöille pitkäaikaisesta projektityöskentelystä ja laadullisesta tutkimuksesta tutkielmassamme. Tutkimuskysymykset osoittautuivat kokonaisvaltaisiksi ja totesimme, että saimme niihin erinomaiset ja kattavat vastaukset, jotka lukijat tuloksista voivat lukea. Omaishoitajan hyvinvointi
nousi haastatteluista tärkeimmäksi asiaksi. Näin hoidettava saa ansaitsemansa hoidon
ja hoivan, kun omaishoitaja itse jaksaa ja voi hyvin.
Yhteinen matkamme tällä opinnäytetyövaelluksellamme on ollut pitkä ja antoisa.
Olemme oppineet omaishoidosta ja omaishoitoperheiltä ja heidän tarpeistaan valtavasti,
suuri kiitos kaikille meitä avustaneille ihmisille. Suuret kiitokset haastattelijoiden tutuille
omaishoitotilanteen läpikäyneille ja läpikäyville omaishoitajille, että saimme tylsän teorian sekaan liittää palan teidän todellista arkeanne ja arjen haasteita kertomusten muodossa. Haluamme kiittää ennen kaikkea työn tilaajaa, heidän asiakkaitaan, koulua, opponoijiamme, opinnäytetyön ohjaajia, avustavia kielten lehtoreita, sekä toisiamme.
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Saimme kokea ylä- ja alamäkiä, opimme toisiltamme paljon, hyödynsimme toistemme
vahvuuksia ja tuimme heikkouksia sekä teimme paljon kompromisseja.
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Liite 1.

Haastattelukutsu
Opinnäytetyö; Lyhytaikaishoitojakson onnistuminen omaishoitajan kertomana
Kutsu haastatteluun
Hyvä Omaishoitaja
Teidät on valittu mukaan osallistumaan ja kehittämään lyhytaikaishoitojaksoa,
jotta ne vastaisivat ja palvelisivat paremmin tarpeitanne, toiveitanne ja jaksamistanne.
Tarvitsemme asiantuntevaa kokemusta eri näkökulmista.
Haastattelu toteutetaan valintanne mukaan joko kotonanne tai sen läheisyydessä. Haastattelu kestää tunnin ja siihen ei tarvitse valmistautua etukäteen.
Osallistumisenne on tärkeää, arvokasta ja teille hyödyllistä, sydämellisesti tervetuloa!
Tapaamisiin!
Geronomiopiskelijat:
Jari Hakala, p. XXX XXX XXXX, XXX@metropolia.fi
Eevastiina Juojärvi, p. XXX XXXX XXX, XXX@metropolia.fi

Liite 2.
Haastattelusuostumus
Opinnäytetyö:
Haastattelijat:

Lyhytaikaishoitojakson onnistuminen omaishoitajan kertomana
Jari Hakala ja Eevastiina Juojärvi
geronomiopiskelijat, vanhustyön opinto-ohjelma, Metropolia AMK

Suostumus haastatteluun,
Olen saanut sekä suullista että kirjallista tietoa opinnäytetyöstä, jossa kuvataan lyhytaikaishoitojaksoa omaishoitajan kertomana. Tiedän, että opinnäytetyön tarkoituksena on
kehittää lyhytaikaishoitojakson palvelua asiakaslähtöisempään suuntaan.
Olen saanut riittävästi tietoa haastattelun aineistonkeruusta, jossa kartoitetaan omaishoitajien näkemyksiä. Tiedän, että haastatteluaineistoa hyödynnetään geronomin opinnäytetyössä, jossa kuvataan lyhytaikaishoito omaishoitajan kertomana.
Ymmärrän, että minulla on mahdollisuus keskeyttää osallistumiseni, milloin tahansa
syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu minulle mitään haittaa. Voin myös peruttaa
tämän suostumukseni, jolloin minusta kerättyjä tietoja ei käytetä enää kehittämistarkoituksessa.
Tietojani käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolakia ja hyvää tieteellistä käytäntöä
noudattaen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tämän
opinnäytetyön kehittämistyöhön. Tiedot hävitetään opinnäytetyön päätyttyä tai viimeistään 31.5.2020. Tiedot esitetään opinnäytetyön tuloksissa siten, että niistä ei voi tunnistaa henkilöä.
Vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni ja vapaaehtoisen osallistumiseni tähän
opinnäytetyöhön.
Osallistujan nimi: _____________________________________________________
Osoite: _____________________________________________________________
Puhelinnumero: _________________________________________________
Paikka: ____________________Päiväys: ____/____
Osallistujan allekirjoitus: ________________________________________________
Osallistujan nimenselvennös: _____________________________________________
Suostumuksen vastaanottajan nimi: ____________________________________
Paikka: ______________________Päiväys: ____/____
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus:
________________________________________

Liite 3.
Teemahaastattelurunko
Valmistautuminen
•
•
•
•
•

Miten valmistauduitte hoitojaksoon? (tämän osion alkuun avoin kysymys)
Mistä ja miten varaatte jaksot, saako itse vaikuttaa paikkaan
Millaista tietoa saitte kutsun yhteydessä jaksolle valmistautumisesta, hoitojaksosta ja hoitopaikasta?
Miten hoitopaikka olisi paremmin voinut tukea teitä hoitojaksoon valmistautumisessa?
Millaista tietoa olisitte kaivanneet ennen hoitojaksoa? (kehitys toiveet ja tarpeet)

Hoitojaksolle saapuminen
•
•
•
•
•
•

Millaiseksi koitte vastaanottotilanteen hoitojaksolle saavuttaessa? (avoin
kysymys)
Kuinka henkilökunta otti huomioon toiveenne ja tarpeenne hoitopaikkaan
saapuessa?
Koitteko ymmärtävänne toisianne henkilökunnan kanssa keskusteltaessa
hoitojakson aikana?
Kuinka turvallisin ja luottavaisin mielin saatoitte jättää omaisenne hoitopaikkaan?
Millainen oli yhteistyö henkilökunnan kanssa hoitojaksolle saavuttaessa?
Kuinka kehittäisitte vastaanottotilannetta?

Hoitojakso
•
•
•
•

•
•

Millaiseksi koitte hoitojakson toteutumisen? (avoin kysymys)
Koitteko ymmärtävänne toisianne henkilökunnan kanssa keskusteltaessa
hoitojakson aikana?
Millaista tukea ja apua saitte hoitopaikassa hoitojakson aikana?
Kuinka hyvin tiesitte hoidon sisällöstä hoitojaksolla?
HOPASU; hoidon tavoitteet, lääkitys, aktiviteetin, kuntouttava vaikutus, pvohjelma
Millaiseksi kuvailisit yhteistyötä henkilökunnan kanssa hoitojakson aikana?
Millaisia kehittämistoiveita ja -tarpeita teillä on hoitojaksoon liittyen?

Kotiutuminen ja hoitojaksoon liittyvät yleiset kysymykset
•
•
•
•
•
•
•

Millainen oli yhteistyö henkilökunnan kanssa hoitojakson päättyessä?
Millä lailla kohtelu ja arvostus näkyi teidän ja henkilökunnan välillä?
Mitä asioita toivotte lyhytaikaishoitojakson yhteistyöhön?
Miten henkilökunta toteutti tullessanne antamanne toiveet ja tarpeet?
Kuinka turvalliseksi ja luottavaiseksi koitte omaisenne hoidon?
Millaisia kehittämistoiveita ja -tarpeita teillä on kotiutumistilanteeseen liittyen?
Kuinka koitte jakson tukeneen hyvinvointianne

