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1 JOHDANTO 

Väestön vanhentuessa tarvitaan monenlaisia palveluita hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Itsenäisesti asuminen mahdollisimman 

pitkään on varmasti jokaisen iäkkään toive, mutta aina se ei ole mahdollista il-

man muiden apua. Luonnollisin avunantaja aikuisilla on oma puoliso yhtei-

sessä arjessa – arkea eletään yhdessä toinen toista tukien ja kotiaskareiden 

jakautuessa vuosien mittaan vakiintuneiksi käytännöiksi. Tämä arkeen ja elä-

mään kuuluva hoiva ja huolehtiminen osaltaan hämärtää omaishoitajuuden al-

kamista ja tunnistamista. Kunnat ovat velvoitettuja lainsäädännöllisesti mm. 

järjestämään ikääntyvälle väestölle riittävät palvelut hyvinvoinnin, terveyden, 

toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä heidän tarvitse-

mansa sosiaali- ja terveyspalvelut (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-

kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980). 

Omaishoidon tuki on kotona asumista tukeva palvelu, joka edellyttää omais-

hoitajuuden tunnistamisen ja omaishoitolaissa (937/2.12.2005) määriteltyjen 

myöntämisedellytysten täyttymistä. 

 

Eräs iäkkäiden kotona asumisen mahdollistava palvelumuoto on omaishoidon 

tuki ja sen kehittämiseen on panostettu viime aikoina paljon. Kaikenikäisten 

omaishoidon ja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseksi toteutettiin vuosina 

2016-2018 hallituksen kärkihanke, jolla tavoiteltiin ikäihmisten, perhehoitajien 

ja omais- ja perhehoidettavien yhdenvertaisuutta, palveluiden parempaa koor-

dinaatiota sekä kustannusten kasvun hillitsemistä. Hankkeen yhtenä visiona 

vuodelle 2025 on, että palveluympäristönä toimii yhä useammin ihmisen koti 

ja että sairaalahoidon jaksot on saatu lyhenemään. (Noro & Karppanen 2019, 

11, 13-14.) 

 

Omaishoitoperheiden elämään kuuluu useita muutosvaiheita alkaen omaishoi-

tajaksi tunnistautumisesta jatkuen omaishoidon päättymiseen tavalla tai toi-

sella. Joskus, kun muutosvaihe on jopa kriisi, avun ja tuen tarve on ilmeinen. 

Silloin tarvitaan niin läheisistä ja omaisista kuin virallisista palveluista koostu-

vaa tukiverkostoa tai jos sellainen on kovin vähäinen tai jopa olematon, niin 

uuttaa verkostoa on alettava rakentaa viimeistään iäkkään jäädessä yksin.  
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Tässä opinnäytetyössä tutkimusongelmana on selvittää, miten iäkkään elämä 

näyttäytyy omaishoitajuuden jälkeen tarkasteltaessa, kun tarkastellaan iäk-

käillä ilmeneviä koherenssin tunteessa erotettavissa olevia osatekijöitä. Yh-

teistyökumppaniksi työlle saatiin Haminan seurakunta heille sopivan aiheen 

perusteella. Seurakunta on luonteva toimija vanhustyön monialaisella kentällä, 

ja tällä työllä on tarkoitus tuottaa tietoa vanhuspalveluiden kehittämisen tueksi. 

 

Keskeisinä käsitteinä tässä opinnäytetyössä ovat iäkäs, omaishoitajuus, voi-

mavara ja sopeutuminen. Johdonmukaisuuden vuoksi kaikkia tähän tutkimuk-

seen osallistuneita aiemmin omaishoitajina toimineita iäkkäitä nimitetään 

omaishoitajiksi, vaikka yhden iäkkään omaishoidon virallisuudesta ei olekaan 

varmuutta. Teoria tälle työlle rakentui omaishoidosta olevan tiedon pohjalta, 

koska omaishoidon päättymisen jälkeistä aikaa ei juurikaan ole tutkittu. Siten 

myöskään tuloksia ei ole voitu verrata aiempaan tutkimustietoon. 

 

2 OMAISHOITAJUUS OSANA IÄKKÄIDEN ELÄMÄÄ 

Purhonen ym. (2011) ovat kuvanneet omaishoitoa monimuotoiseksi ilmiöksi, 

joka koskettaa jollakin tavalla lähes jokaista jossain vaiheessa elämää. Se on 

omaisen tai läheisen auttamista silloin, kun ei enää selvitä omin voimin päivit-

täisistä toimista. Useinmiten sen ajatellaan olevan iäkkäiden puolisoltaan tai 

muulta omaiseltaan tai läheiseltään saamaa hoitoa tai hoivaa, mutta myös 

nuoremmat tai jopa lapset voivat tarvita jokin sairauden tai vamman vuoksi jat-

kuvaa hoitoa tai hoivaa. Omaishoito voi olla virallista, lakisääteiseen tukeen oi-

keuttavaa tai ilman virallista statusta olevaa, vähemmän sitovaa läheisestä tai 

omaisesta huolehtimista ja hoivaamista. Kaikki omaisistaan huolehtivat eivät 

aina edes tiedosta olevansa omaishoitajia ja oikeutettuja omaishoitajien jaksa-

misen tueksi järjestettyihin palveluihin. Usein virallista tukea haetaan vasta, 

kun omaishoitajan jaksaminen on jo vaarassa ja tilanne on muodostunut jo 

varsin raskaaksi vaativuudeltaan ja sitovuudeltaan. Etäomaishoitajuus kuuluu 

ilman virallista statusta oleviin omaishoidon tilanteisiin, vaikka nekin ovat var-

sin vaativia ja sitovia sekä niin taloudellisesti kuin henkisesti raskaita.  (Purho-

nen ym. 2011, 12-15.) Tässä tutkimuksessa pitäydyttiin yhdessä asuviin paris-

kuntiin. 
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Sointu (2016) pohtii omassa väitöstutkimuksessaan mm. omaishoidon ja 

omaishoivan eroamista toisistaan niin käsitteinä kuin näkymänä puolisoaan 

hoivaavien iäkkäiden elämäntilanteista, joissa avun antaminen korostui koko-

naisvaltaisena kaikilla elämän alueilla vaikuttavana asiaintilana. Kyseisessä 

tutkimuksessaan hän käytti omaishoivan käsitettä ja pitäytyi puolisoiden väli-

sen hoivan tarkastelussa, koska osa tutkimukseen osallistuneista puolisoista 

ei ollut virallisen omaishoidon tuen piirissä. (Sointu 2016, 40.) Tätä tutkimusta 

varten kerätyssä aineistossa käytetään haastateltavista ja heidän tilantees-

taan johdonmukaisuuden vuoksi pääasiassa omaishoitaja- ja omaishoitokäsit-

teitä, vaikka kaikki haastatellut eivät olleetkaan virallisen omaishoidon tuen pii-

rissä. Muiden tutkimusten osalta käytetään niitä käsitteitä, joita kulloisenkin 

tutkimuksen tekstissä on käyttänyt.  

 

Mikkola (2009) havaitsi tarkastellessaan puolisohoivan arkea ja toimijuutta, 

että hoivan antaminen ja saaminen toisaalta muuttivat puolisoiden omia, tut-

tuja tapoja ja toisaalta samalla tulivat osaksi elettyä elämää. Tähän prosessiin 

liittyneet arkirutiinien muokkaukset ja jopa uudenlaisten toimintatapojen käyt-

töönotto auttoivat selviämään ja sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen 

sekä eteen tuleviin haasteisiin. (Mikkola 2009, 191.)  

 

Omaishoitoon kuuluu useita muutosvaiheita ja viimeisenä on edessä väistä-

mättä sen päättyminen tavalla tai toisella. Omaishoito voi päättyä mm. hoita-

jana toimivan omaisen oman toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi tai hoidetta-

van puolison kuollessa tai siirtyessä kodin ulkopuolelle asumaan. Kun hoidet-

tava puoliso elää vielä ja omaishoito päättyy hoidettavan muuttoon pois yhtei-

sestä kodista, on sen todettu useissa tutkimuksissa olevan yksi raskaimmista 

vaiheista omaishoitoperheissä. (Kotiranta 2011b, 172-173.) Puolison kuol-

lessa muutostilanne poikkeaa edellä mainitusta lopullisuudellaan tuoden elä-

mään viimeistään tässä vaiheessa surun. Puolison kuolema voi nostaa esiin 

myös esimerkiksi omaishoidon alkuvaiheessa esiintyneitä tunteita, joiden kä-

sittelyyn ei ole ollut aiemmin aikaa saati voimavaroja. Tällöin voi olla aiheel-

lista käydä läpi puolisoa hoitaneen lääkärin kanssa sairastamiseen, hoitoon ja 

kuolemaan liittyviä asioita, jotta syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet eivät 

jää kuormittamaan yksin jäänyttä omaista. (Mäkinen 2011, 205.) 
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2.1 Omaishoito osana iäkkäiden palveluja 

Kun toimintakyky heikkenee ja enää ei riitä tavanomainen puolison apu, iäk-

käät tarvitsevat erilaisia palveluita hyvinvointinsa tueksi. Vaikka jokaisen pal-

veluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti, on mukana vahva oletus omaisten ole-

massaolosta ja heidän tarjoamastaan avusta. Mikään lainsäädäntö ei velvoita 

ketään avustamaan omaisiaan. (Kalliomaa-Puha 2017, 227.) Iäkkäät kuitenkin 

ovat usein miten halukkaita jatkamaan yhteistä elämää puolison avun tarpeen 

lisääntyessäkin ja jopa sairastuessa, ja koti on silloin yleensä ainoa vaihtoehto 

yhteiselämän jatkumiselle. Parisuhteessa eläville hoiva on osa heidän arke-

aan, ja se mahdollistaa arjessa selviämisen. (Mikkola 2009, 15.) 

 

Iäkkäiden kotona asumista mahdollisimman pitkään tuetaankin erilaisin palve-

luin, joihin lukeutuu myös omaishoidon tukeminen. Kaikenikäisten omaishoi-

don ja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseksi toteutettiin vuosina 2016–2018 

hallituksen kärkihanke, jolla tavoiteltiin ikäihmisten, perhehoitajien ja omais- ja 

perhehoidettavien yhdenvertaisuutta, palveluiden parempaa koordinaatiota 

sekä kustannusten kasvun hillitsemistä (Noro & Karppanen 2019). 

 

Kuntien päättäjille laadittu sosiaali- ja terveysministeriön opas (Omaishoidon 

tuki… 2016, 3) on tarkoitettu lainsäädännön toimeenpanon tueksi viranhalti-

joille ja päättäjille sekä selventämään ja yhtenäistämään omaishoidon tuen 

myöntämisen käytäntöjä. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, 

jonka järjestämisestä vastuussa on kunta käytettävissään olevien määräraho-

jen puitteissa ja sitä säädellään laissa omaishoidon tuesta (937/2005). Tuki 

koostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta sekä niin hoitajalle ja 

hoidettavalle annettavista tarpeellisista palveluista. Laki sisältää määritelmät 

mm. omaishoitajaksi sopivasta henkilöstä ja tuen myöntämisen edellytyksistä, 

omaishoitajan oikeuksista vapaapäiviin ja niiden aikaiseen sijaishoitoon sekä 

hänelle maksettavaan hoitopalkkioon. Lisäksi laissa säädetään kunnan velvol-

lisuuksista järjestää omaishoitajalle tehtävää tukevia palveluita, hoito- ja pal-

velusuunnitelman sisältöä sekä erilaisia sopimuksellisia seikkoja. 

 

Oravaisen (2018) opinnäytetyössä omaishoitajien kokemasta tuen tarpeesta 

omaishoitajuuden päättymisen jälkeen oli noussut esiin huomio siitä, että 
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omaishoitajille olisi hyvä saada läheisten lisäksi muutakin tukiverkostoa ja tu-

kea uuteen tilanteeseen. Kyseisessä opinnäytetyössä oli ilmennyt, että omais-

hoitajat olivat saaneet hyvin tarvitsemaansa tukea niin läheisiltään, seurakun-

nalta ja julkiselta puolelta kuin omasta hyvinvoinnistaan huolehtimalla. (Ora-

vainen 2018, 15.) Seurakunta järjestääkin monenlaista iäkkäille suunnattua 

toimintaa, jota käsitellään tarkemmin luvussa 4. 

 

2.2 Omaishoitajuus osana elämää ja arkea 

Anderssonin (2007, 97) tekemässä tutkimuksessa iäkkäiden pariskuntien ar-

jesta kotona pärjäämiselle oli merkitystä paitsi puolisoiden terveydentilalla, 

työnjaolla, asunnolla ja asuinpaikalla myös niihin monitahoisesti liittyvillä ko-

tona asumisen arvolla, tulevaisuusajattelulla sekä sinnittelyn sisukkuudella. 

Tutkimuksessaan Andersson (mt.) kuvaa tasaveroisesti ilman selkeitä hoi-

vaaja–hoidettava-rooleja vanhojen pariskuntien arkea ja elämää heidän 

omasta näkökulmastaan. Tutkimuksen tarkastelun keskiössä on kotona tehtä-

vät arkiaskareet, ruokailut, leipomiset ja siivoukset. Koti nähdään niin paik-

kana, jossa perhe tekee monenlaisia asioita ja viettää vapaa-aikaa, kuin myös 

identiteetin ja sosiaalisen statuksen antajana. (Andersson 2007, 24, 76.) Mah-

lerin ym. (2014) mukaan kodin merkitystä on tarkasteltu liiankin paljon iäkkäi-

den terveyden edistämisessä vain tapaturmien ennaltaehkäisyn näkökul-

masta. Sillä on kadotettu kodin terveyttä edistävä vaikutus, ja siitä on tullut 

jopa passivoiva tekijä kotona asuvalle iäkkään hyvinvoinnille.  

 

Kaivolaisen (2011) mukaan omaishoitajien elämänpiirin kaventuminen niin so-

siaalisilta suhteiltaan kuin oman ajan vähenemiseltä saa omaishoitajat usein 

tuntemaan olevansa yksin elämäntilanteessaan ja jopa häkkilintuina omassa 

kodissaan. Kun taas Tiilikaisen (2016) mukaan koettu yksinäisyys on muut-

tuva, elämän tapahtumiin ja kokemuksiin liittyvä asia ennemminkin kuin py-

syvä olotila. Aina yksinäisyyttä ei edes koeta pelkästään ahdistavana tai ei-toi-

vottuna, vaan se voi näyttäytyä myös kokemuksena rauhasta ja vapaudesta. 

 

Yksinolon ja yksinäisyyden vastapainoksi vertaistuen ja vertaisryhmätoimin-

nan saatavuus ja niihin osallistumisen mahdollisuus voivat lisätä niin omais-

hoitajan jaksamista ja hyvinvointia kuin kokemusta osallisuudesta ja yhteisölli-
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syydestä. Ryhmätoiminnasta voi löytyä uusia ystäviä, jotka ovat samankaltai-

sessa tilanteessa ja ymmärtävät omaishoitajuuden mukanaan tuomia haas-

teita. (Kaivolainen 2011, 126–127; Tiilikainen 2019, 24, 190.) 

 

Andersson (2007) tuo tutkimuksessaan esiin arjen rutiinien tuovan vanhoilla 

ihmisillä niin toistuvan päivärytmin kuin sisältöä elämään päivittäisten arkias-

kareiden ollessa sitä elämistä itsessään. Ihmisen tuntiessa kykenevänsä sel-

viytymään ja olevansa osaava ja taitava itsetunto pysyy yllä ja lisää tyytyväi-

syyttä. Arjessa toistuvat askareet tuovat jatkuvuutta elämään ja elämäntapaan 

kotona ja totutut tavat ja toimet merkitsevät pärjäämistä. (Andersson 2007, 

81–82.)  

 

Palosaaren (2014) mukaan omaishoitoperheissä aiemmin tasavertaisten 

kumppaneiden väliset suhteet muuttuvat, ja elämään astuu omaishoitajana 

toimivalle puolisolle paljonkin velvollisuuksia ja vastuita. Ne voivat ajoittain si-

toa ympärivuorokautisesti perheen toimintaa. Omaishoitajien kohdalla jopa ta-

vallisiin, päivittäisiin velvollisuuksiin ja toimiin liittyy arkistressiä, kuin huomaa-

matta kertyvää rasitusta, johon ei edes liity mitään dramaattisia muutoksia. Ti-

lanteeseen sopeudutaan usein vaistomaisesti suojautumalla ja tunteita puu-

duttamalla automaattisella mekanismilla ilman tietoista päätöstä. Raskas ti-

lanne ja siinä eteen tulevat vastoinkäymiset on näin helpompi kestää ja ihmi-

nen on kykenevä toimimaan. Jos tämä suojautuminen kestää pitkään, se vai-

kuttaa myös arjen iloihin ja parisuhteeseen kuuluuvan hellyyden tunteisiin ne-

gatiivisesti ja aiheuttaa hämmennystä niin hoivaajassa kuin muissa läheisissä. 

Omaishoitaja on saattanut kadottaa itsensä ja omaishoitotilanteen päätyttyä 

on edessä itsensä eheyttäminen ja omien tunteiden ja reaktioiden ymmärtämi-

nen osana raskasta elämän vaihetta. (Palosaari 2014, 176–177.) 

 

Vaikka omaishoitotilanne usein ajatellaan raskaaksi, sillä on myös myönteisiä 

ja palkitsevia vaikutuksia omahoitajana toimivalle henkilölle. Niin Siira (2006) 

kuin Haimi-Liikkanen (2016) havaitsivat omissa pro gradu -tutkimuksissaan 

suurimman osan kokevan omaishoidossa myös palkitsevia seikkoja tai positii-

visia ulottuvuuksia, jotka tukevat omaishoitotyössä jaksamista. Siiran (mt.) 

mukaan omaishoitotyön positiivista antia olivat hoidettavan hyvinvointi ja 

myönteiset tuntemukset, hyvät päivät, kun arki sujuu sekä yhteiselämän jatka-
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misen mahdollisuus haasteellisessa tilanteessa. Haimi-Liikkasen (2016) ha-

vaitsemia palkitsevia tekijöitä puolestaan olivat hoitajan kokemus omaisensa 

avustamisen mielekkyydestä ja omasta selviämisestään avustajana, hyvä 

suhde hoidettavaan sekä näitä vähäisemmässä määrin mutta silti vaikutta-

vana kokemus muilta saamastaan arvostuksesta toimimisestaan omaishoita-

jana. (Siira 2006, 66; Haimi-Liikkanen 2016, 35–38.) Myös näissä tutkimuk-

sissa ilmenneiden palkitsevien ja positiivisten kokemusten voisi ajatella kanta-

van myös omaishoitajuuden jälkeen, kun tiedetään aiemmassa elämässä sel-

viytymiseen ja sopeutumiseen liittyvien kokemusten vaikuttavan koherenssin 

tunteeseen vahvistavasti. (Tuloisela- Rutanen 2012, 13.) 

  

2.3 Puoliso omaishoitajana 

Omaishoitajan käsikirjassa Mikkola (2014) kuvaa puolisoiden välistä hoivaa 

jatkumona pitkään yhdessä eläneen pariskunnan keskinäiselle auttamiselle ja 

hoivaamiselle, vastavuoroiselle toiminnalle, joka mahdollistaa yhdessä asumi-

sen vielä toimintakyvyn tai terveyden heikentyessäkin. Puolisoiden läheinen 

suhde on olemassa ilman hoivan ja avun tarvettakin, jolloin se on tärkein kan-

nustin omaishoidolle. Puolisoiden välisen hoivan erityispiirteenä on keskinäi-

nen riippuvuus, joka kuitenkin on luonnollinen osa yhteiselämää ja puolisot 

ovat halukkaita toimimaan toistensa hyväksi. Omaishoitotilanteeksi puolisonsa 

hoivaaminen muuttuu yleensä vähitellen ja kuin huomaamatta, kun puolisoista 

toinen tarvitsee enenevässä määrin apua toimintakyvyn heikentyessä. Se on 

voinut muotoutua osaksi arkea niin vaivihkaa, että omaishoitajuuden tunnista-

minen ja erottaminen parisuhteeseen luonnollisesti kuuluvasta, toinen toi-

sensa auttamisesta ja tukemisesta, on pitkällinen prosessi. Alkuvaiheessa riit-

tänyt kannustaminen ja henkinen tukeminen muuttuvat vähin erin konkreetti-

semmaksi avustamiseksi kaikissa päivittäisissä toimissa hoivan sitovuuden li-

sääntyessä saman aikaisesti. Lopulta koko arki muotoutuu puolison hoivaami-

sen mukaan. (Mikkola 2014, 160–162.)  

 

Nissi-Onnelan ja Kaivolaisen (2011, 53–54) mukaan ihmisen käsitys itsestä 

omaishoitajana, omaishoitajuus, muodostuu paitsi suhteesta omaan minään, 

hoidettavaan omaiseen ja palvelujärjestelmän viranomaisiin myös omaishoi-

toon liittyvien yhteiskunnallisten asenteiden ja julkisen aiheesta käytävän kes-
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kustelun perusteella. Oleellista on tunnistautuminen omaishoitajaksi ja siitä al-

kava omaishoitajaidentiteetin muotoutuminen. Hitaasti tapahtuvissa elämän-

muutoksissa myös uusi rooli tulee osaksi minäkuvaa hitaasti, vähän kerral-

laan, kun taas äkillisissä tilanteissa roolin muutos liitettynä elämänmuutoksen 

muihin vaikutuksiin saattaa aiheuttaa epävarmuuden tunteita hoivan antajalla. 

Omaishoitajuus onkin useammasta erilaisesta roolista koostuva ilmiö, eikä 

omaishoitajan rooli hoitajana sulaudu niihin kovin helposti. Mikkola (2009) ha-

vaitsi omassa tutkimuksessaan, että parisuhteessa elävän on vaikea tunnus-

tautua omaishoitajaksi sekä hyväksyä omaishoitoa työnteoksi. Puolisohoi-

vassa näyttäisikin olevan samanaikaisesti kaksi toimijuutta yhtäaikaisesti: puo-

liso avioliiton ja omaishoitaja yhteiskunnan näkökulmasta. (Mikkola 2009, 

119–120.)  

 

Omaishoitajan käsikirjassa kannustetaan sallimaan itselleen omaishoitotilan-

teessa muutakin elämää kuin hoidettavan kanssa vietetty aika. Sosiaaliset 

suhteet kokonaan omaishoitoon liittymättömiin ystäviin, edes yhteen luotetta-

vaan ystävään, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia muista aiheista sekä ver-

taistuki samassa tilanteessa olevien kanssa ovat voineet olla tärkeitä voima-

varoja jo omaishoitotilanteessa. Vaikka hoitaja joutuukin tinkimään itselle tär-

keistä asioista, pitäisi varoa liiallista ja vääränlaista uhrautumista ja hoitovas-

tuun ottamista tärkeimmäksi ja mahdollisesti ainoaksi elämäntehtäväksi, jolloin 

muu maailma etääntyy ja voi näyttää pelottavalta. (Palosaari 2014, 184–186.)  

 

Sointu (2016) kuvaa omassa tutkimuksessaan sitä, miten omaishoitajana toi-

mivan puolison on usein haasteellista löytää edes hetkittäin mahdollisuuksia 

irtautua hoivan vastuusta yhteisessä arjessa. Tutkimukseen osallistuneet ku-

vasivatkin sitä, miten moninaisesti ”pieniä rakoja” saattoi syntyä niin konkreet-

tisista paikoista kuten pihapolku postilaatikolle, jostain tavanomaisesta arkias-

kareesta kuten ruuanlaitto kuin vaikkapa mahdollisuudesta ”olla omissa aja-

tuksissaan” ihan puolisonsa vierellä ollessakin. Tämä kuvastaa sitä, miten 

omaishoitajuus sitoo niin fyysisesti kuin henkisestikin hoivan antajaa ja elämä 

kaventuu helposti kodin piiriin. Tutkimuksen eräs tärkeimmistä havainnoista 

onkin se, että läheisensä hoivaamisen ollessa intensiivistä ja henkilökohtaista 

hoivan antaja tarvitsee itselleen aikaa ja tilaa niin pieninä hetkinä kuin pidem-

piaikaisina irtautumisina hoivavastuusta ja puolisonsa läsnäolosta. (Sointu 

2016, 174–178, 214.) Edellä kuvatun perusteella on helppo päätellä, että on 
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melkein mahdotonta ylläpitää mitään arjen toimintoihin kuulumatonta harras-

tustoimintaa, joten omaishoitajuuden päättymisen jälkeen on aikaa ja mahdol-

lisuuksia tehdä itselle tärkeitä ja rentouttavia asioita ilman, että pitää olla koko 

ajan varautunut puolison huomioimiseen ja läsnäoloon.  

 

2.4 Omaishoitajuuden päättyminen 

Virallinen omaishoito ja kaikki siihen liittyvät tuet päättyvät, kun hoidettava siir-

tyy kodin ulkopuolelle pysyvästi asumaan tai menehtyy. Omaishoitajan jaksa-

misen tueksi järjestettyjä lakisääteisiä palveluita ei ole mahdollista saada sen 

jälkeen, kun niiden saamiseksi määritellyt kriteerit eivät enää täyty (Laki 

omaishoidon tuesta 2.12.2005/937). Omaishoidon päätyttyä iäkkään tulee tar-

vittaessa hakeutua muiden, kaikille vanhuksille suunnattujen julkisten palvelui-

den tai muiden toimijoiden tarjoamien palveluiden piiriin. Usein tarvittavia pal-

veluita on itse aktiivisesti etsittävä ja haettava, mikä voi olla raskaassa elämän 

tilanteessa haasteellista. 

 

Puolisonsa omaishoitajana toimineesta tulee omaiseton hoivan tarvitsija, ku-

ten Ahosola (2018a, 33–35) on päätynyt väitöstutkimuksessaan nimittämään 

ilman perheen tai läheisten tukea elävää iäkästä henkilöä. Kyseinen väitöstut-

kimus on tarkastellut mm. sitä, miten ilman omaisten tai läheisten tukea elävät 

iäkkäät nähdään vanhushoivapolitiikassa ja miten hoivan työnjako yhteiskun-

nassa tapahtuu ja miten vanhustyön kehittäminen on niin vahvasti tukeutunut 

jopa lainsäädännössä oletukseen, että jokaisella on olemassa joku hänestä 

huolta pitävä omainen. (Ahosola 2018a, 13–14.) Omaishoitajana toimineella 

iäkkäällä ihmisellä on kuitenkin todennäköisesti omassa elämässään tilanne, 

jossa hänellä ei ole itsellä mahdollisuutta turvautua ainakaan puolison tuo-

maan turvaan hoivan antajana ja tässä tutkimuksessa onkin keskiössä puoli-

soaan hoitanut iäkäs ja hänen omaishoitajuuden jälkeinen elämänsä. 

 

Vaikka omaishoitajuuden päättyminen jossain vaiheessa ymmärretäänkin 

väistämättömänä, tilanteeseen sopeutumiseen liittyy raskaan hoitovastuun 

päättyessä niin huojennusta ja helpotusta kuin syyllisyyttä ja jopa vihan tun-

teita jouduttaessa pyörtämään puolison kanssa yhteisesti sovittua tapaa elää 

omaishoitoperheenä. Yksin jäävä joutuu käsittelemään näitä ja monia muita 
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oman elämäntilanteensa tunteita, ajatuksia ja reaktioita monesta näkökul-

masta uudestaan ja yrittää omien voimavarojensa ja selviämiskeinojensa tur-

vin selviytyä kaiken myllerryksen keskellä mahdollisimman hyvinvoivana ja toi-

mintakykyisenä. Ei ole tavatonta, että omaishoitajalla itselläänkin ilmenee eri-

laisia oireita. (Kotiranta 2011b, 173–174.) 

 
 
2.4.1 Puolison muutto kodin ulkopuolisen hoivan piiriin 

Metson ja Mäkelän vuonna 2001 tekemän pro gradu -tutkimuksen mukaan en-

tisten omaishoitajien, joiden hoidettava oli siirtynyt laitoshoitoon, oli vaikea ni-

metä omaishoidon päättymiseen johtaneita syitä. Usein syitä oli useita ja mer-

kittävimmäksi tekijäksi nousi hoitajan oma uupuminen. Omaa väsymistä oli 

usein vaikea sekä tunnistaa että tunnustaa ja omaista hoidettiin jaksamisen 

äärirajoilla. Väsymistä tai uupumista ei pidetty riittävänä tai hyväksyttävänä 

syynä päättää omaishoitajuutta, mutta sen sijaan hoitajan tai hoidettavan ter-

veydentilan heikentyminen jopa tarjosi ns. kunniallisen syyn, oikeutuksen hoi-

dettavan pysyvään muuttoon pois kotoa. (Metso & Mäkelä 2001, 69.) 

 

Jos omaishoidon päättymistä on ennakoitu hyvissä ajoin ja keskusteltu tilan-

teesta, jolloin kotona annettu hoito ei enää ole jostain syystä mahdollista, se 

luo Kotirannan (2011) mukaan hyvän perustan kuormittavassa tilanteessa ta-

pahtuvalle prosessille. Vaikka hoivakotiin muuttamisesta olisikin vaikea puhua 

ennakolta, se hälventäisi hoitajana toimivan puolison syyllisyyden tunnetta ja 

auttaisi sen käsittelyssä. Samalla ennakointi tekee siirtymävaiheesta hallitta-

vamman kaikkien raskaiden, ehkä jo pitkäänkin pohdinnassa olleiden päätös-

ten konkretisoituessa hoivapaikan valintaa ja hoivapaikkahakemusta teh-

dessä. (Kotiranta 2011b, 176–177.) 

 

Elämänmyönteisyys on Kotirannan (2011b) mukaan koetuksella puolison 

muuttaessa pois kotoa ja iäkkään joutuessa käsittelemään omaa roolinmuu-

tostaan hoivaajasta uudelleen puolisoksi. Kuitenkin Kaakkuriniemen (2014) 

mukaan raskaassakin elämäntilanteessa parisuhteeseen kuulunut rakkaus ja 

yhdessä elämisen mahdollisuuden tuottama kiitollisuus auttaa jaksamaan, ja 

se on voimavarana myös omaishoitajuuden päättyessä ja iäkkään kokiessa 

huolehtineensa kunniakkaasti velvollisuudekseenkin kokemansa tehtävä 

omaishoitajana (Kaakkuriniemi 2014, 13).  
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2.4.2 Puolison kuolema 

Puolison kuollessa tilanne on erilainen kuin hänen muuttaessaan kodin ulko-

puolelle asumaan. Silti siihen liittyy monia samanlaisia seikkoja käytännön jär-

jestelyistä aina mieltä myllertäviin tunteisiin ja ajatuksiin. Tiilikaisen (2016, 89) 

mukaan puolison kuolema saattaa olla ihmisen merkittävin menetys elämäs-

sään. Vaikka pariskunta Kotirannan (2011b) mukaan on käynyt läpi jo omais-

hoidon aikana monia muutosvaiheita ja kokenut surua joutuessaan luopu-

maan itselle tärkeistä asioista, kuolemaan liittyviin tunteisiin ja ajatuksiin ei 

koskaan voi olla etukäteen täysin valmistautunut. Läheisen lähestyvään kuole-

maan suhtaudutaan perheissä yksilöllisesti ja siitä puhuminen voi olla vaikeaa 

jopa läheisten kesken. Menetykseen liittyvä suru on usein tunteista päällim-

mäisenä, mutta kuolema tuo tullessaan usein myös helpotuksen tunteita puoli-

son kokemien kipujen ja kärsimyksen päättyessä. Ehkä vasta kuoleman 

myötä löytyy voimavaroja ja aikaa käydä läpi omaishoitajuuden alkuaikojen 

surua ja jopa katkeruutta. Elämän rajallisuuden ymmärtäminen asettaa elä-

män arvoja uuteen järjestykseen ja mennyt raskaskin omaishoitotilanne koe-

taan kaikessa kuormittavuudessaan arvokkaaksi ajaksi ja osaksi yhteistä elä-

mänhistoriaa. (Kotiranta 2011b, 172; Kotiranta 2011a, 206–208.) 

  

Myös Aallon (2009, 68) mukaan puolison kuoleman aiheuttama suru saattaa 

tulla esiin vasta hautajaisten jälkeen. Omaishoitotilanne on ollut raskas ja lä-

heisen kuoleman aiheuttama suru kuluttaa entisestään väsyneen voimia. Su-

reva ei ehkä saa nukuttua, hän laihtuu ja saattaa unohtaa syödä, eikä mikään 

asia tunnu herättävän kiinnostusta. Suru kuitenkin muuttaa ajan kuluessa 

muotoaan kaipaukseksi ja menneen elämän muistot kannattelevat ja niistä voi 

saada itselleen voimaa. Suru voi toisinaan myös jäädä vallitsevaksi pysyen 

muuttumattomana, jolloin uudet elämänmuutokset eivät ole mahdollisia. Tätä 

voisi kutsua krooniseksi tai jähmettyneeksi suruksi. Ja vaikka Pulkkisen (2016) 

mukaan suru onkin kokonaisvaltaisempi kokemus kuin yleensä ajatellaan, ja 

se kietoutuu osaksi kaikkea elämää, olisi elämän kuitenkin jatkuttava kaikesta 

huolimatta (Pulkkinen 2016, 54–59). Tähänkin tutkimukseen osallistuneita 

ikäihmisiä haastateltaessa kävi hyvin selväksi, että niin omaishoitajuuden ko-
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kemus kuin hoivakotiin muuttanut tai edesmennyt puoliso kulkee edelleen mu-

kana elämässä ja ajatuksissa, vaikka oma elämä olikin alkanut muotoutua uu-

delleen omaishoitajuuden päättymisen jälkeen. 

  

Kuten omaishoitajuuden on edellä todettu tulevan osaksi elämää, niin myös 

kuolemaan liittyvä suru usein kietoutuu yhdeksi osaseksi ihmisen elämää. 

Mari Pulkkinen (2016) on tutkinut suomalaisten läheisten kuolemaan liittyvää 

surua ja on lähestynyt sitä pikemminkin kokonaisvaltaisena kokemuksena kuin 

ohi menevänä tai läpikäytävänä vaiheena tai häiriötilana normaaliksi koetussa 

elämän menossa. Perehtyessään laaja-alaisesti eri tieteenalojen näkemyksiin 

läheisen kuolemaan liittyvästä surusta hän halusi omassa tutkimuksessaan 

pyrkiä ymmärtämään surun vaikutusta kaikessa elämisessä ja olemisessa. 

Tutkimusprosessinsa alussa Pulkkisen (mt.) muodostama, uudenlainen käsit-

teellis-teoreettiseksi apuvälineeksi tarkoitettu malli, osoittautui yhdeksi tutki-

muksen tulokseksi eli vastasi siihen, miten kuolemansurua on mahdollista ym-

märtää käsitteellisin keinoin kriittistä lähestymistapaa käyttäen. Surua ei tarvit-

sisi tulkita vain tietyn ajan kestäväksi poikkeukselliseksi ajanjaksoksi, jolloin 

surusta pitäisi selvitä tai päästä ylitse tai prosessiksi surun työstämisenä vai-

heittain tai dynaamisesti loppuun saakka. (Pulkkinen 2016, 376–377.)    

 

Jakomäen (2011) tutkimuksessa haastatellut leskeytyneet omaishoitajat olivat 

kokeneet tärkeäksi puolison kuoleman jälkeen itsensä kuntoon saattamisesta 

nukkumalla kertyneitä univelkoja pois jaksaakseen käydä läpi surua ja ristirii-

taisia tunteita. Sopeutuminen elämään ilman puolisoa tapahtui hitaasti. Uu-

teen rooliin sopeutuessaan haastatellut kertoivat uudistaneensa aikaisempia 

sosiaalisia suhteitaan, palanneensa vanhoihin harrastuksiin ja menoihin sekä 

aloittaneensa uusia harrastuksia. Vapaaehtoistyöhön heistä suurin osa oli 

myös osallistunut kokiessaan sen tuottavan tarpeellisuuden tunnetta itselle ja 

iloa itselle sekä apua tarvitsevalle. Tässä tutkimuksessa yksi tutkimuskysy-

myksistä koski vertaistuen merkitystä voimavarana niin omaishoitajuuden ai-

kana kuin sen jälkeenkin osana sopeutumista lesken rooliin. Omaishoidon ol-

tua sitovaa ja mahdollisuuksien osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan ka-

vennuttua merkittävästi vertaistukitoimintaan osallistuminen oli toiminut saman 

kaltaisessa tilanteessa olevilta saatuna tukena sekä tuoneen uusia sosiaalisia 

suhteita. (Jakomäki 2011, 39–41.)  
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3 IÄKKÄÄN ELÄMÄ OMAISHOITAJUUDEN JÄLKEEN JA KOHERENS-

SIN TUNNE 

Omaishoitoon liittyvää kuormittumista ja erilaisia rasitusoireita tutkittaessa on 

havaittu, että kaikki omaishoitajat eivät suinkaan rasitu samalla tavalla saman-

kaltaisissa, kovaakin stressiä aiheuttavissa tilanteissa. Mm. omaistaan tai lä-

heistään hoitavan iäkkään tuen tarpeen arvioimiseksi on kehitetty eurooppalai-

sena yhteistyönä mittari, COPE-indeksi (Juntunen & Salminen 2011), jolla kar-

toitetaan omaishoitajan kuormittumisen lisäksi myös omaishoidon palkitse-

vuutta. Siinä halutaan nostaa esiin usein kuormittavaan omaishoitotilantee-

seen kuuluvan myös myönteisiä seikkoja, kuten esimerkiksi vastavuoroisuu-

teen, ihmissuhteeseen ja hoitamiseen perustuva omaishoidon palkitsevuus. 

Siten raskaatkin hoitotilanteet koetaan vaivan arvoisiksi antamalla niille myön-

teisiä merkityksiä. (Juntunen & Salminen 2011, 6.)  

 

Koherenssin tunne (Tuloisela-Rutanen 2012, 11) kuvaa samoin kuin em. 

COPE-indeksi ihmisen voimavaroja, joita on käytettävissä kuormittavissa ja 

stressiä aiheuttavissa elämäntilanteissa. Tällä tutkimuksella ei kuitenkaan ole 

tarkoitus mitata iäkkäiden kuormittuneisuutta vaan muodostaa kuva siitä, mi-

ten ihmiset itse näkevät oman elämänsä omaishoitajuuden päätyttyä ja siihen 

koherenssin tunteessa eroteltavissa olevista osa-alueista saatiin tarkoituksen-

mukainen osa viitekehystä tälle tutkimukselle. Tutkimuksen viitekehyksen läh-

tökohtana on ollut iäkkäiden omaishoitajuus ja se, miten tämä on vaikuttanut 

heidän aiempaan elämäänsä.  

 

3.1 Koherenssin tunne 

Koherenssin tunne on keskeinen osa nk. salutogeenista mallia, jonka terveys-

sosiologi Aaron Antonovsky (1996) kehitti ja jonka pohjalta hän kehitteli sen 

mittaamiseksi kyselyn, sense of coherence scale (SOC). Tuloisela-Rutanen 

(2012) esitteli väitöstutkimuksensa osana kirjallisuuskatsauksessa salutogee-

nistä mallia, joka poikkeaa perinteisestä tavasta lähestyä asioita sairauslähtöi-

sesti. Kyseisessä teoreettisessa mallissa kiinnostuksen kohteena on se, miksi 

ihminen pysyy terveenä eikä se, miksi ihminen sairastuu. Antonovskyn mu-

kaan ihminen on aina terveyden ja sairauden välisen jatkumon jossakin koh-

dassa monenlaisten kuormittavien, jopa sairauksiin johtavien asioiden tai tilan-

teiden vaikutuksen alaisena. Merkittävää Anthonovskyn mielestä on se, miten 
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nämä kuormittavat asiat vaikuttivat ihmiseen ja miten hän kykeni niiden vaiku-

tuksiin vastaamaan. Koherenssin tunteen osatekijöinä on nähtävissä kulloinkin 

mielenkiinnon kohteena olevan ilmiön hallittavuus, ymmärrettävyys ja merki-

tyksellisyys. Koherenssin tunnetta voisi myös nimittää voimavaraksi, joka akti-

voi ihmisen käytössä olevia yleisiä puolustusvoimavaroja kohdattaessa kuor-

mittavia tekijöitä elämän eri vaiheissa. (Tuloisela-Rutanen 2012, 11; Ant-

honovsky 1996, 15.) 

 

Alunperin Anthonovsky päätteli koherenssin tunteen kehittyvän läpi koko elä-

män alkaen aina lapsuudesta asti vakiintuen noin kolmenkymmenen vuoden 

iässä saavutetulle tasolle ja että siinä ei tapahtuisi juurikaan suuria muutoksia. 

Heikoksi jäänyt koherenssin tunne tosin saattaisi ikääntyessä heikentyä enti-

sestään. (Tuloisela-Rutanen 2012, 11.) Myöhemmin on kuitenkin ilmennyt, 

että koherenssin tunne ei pysykään niin muuttumattomana kuin Anthonovsky 

oletti, vaan se näyttäisi vahvistuvan iän myötä. Vaikka salutogeenista mallia 

on kritisoitu ja osittain keskeneräiseksikin moitittu, niin koherenssin tunteen 

mittaamiseksi kehitetty kysely (SOC eli sense of coherence scale) näyttäisi 

olevan sopiva väline suuntaamaan huomio ongelmista ja esteistä voimavaroi-

hin. (Eriksson & Lindström 2005, 463–464.) 

 

 

Kuva 1 Omaishoitajana toimineen iäkkään koherenssin tunteen koostuminen omaishoitajuu-

den päättymisen jälkeen. 
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Koherenssin tunteessa on kyse niin elämän hallinnasta kuin sen kokemisesta 

ymmärrettävänä sekä merkityksellisenä. Kuvassa 1 on nähtävissä mitä tässä 

tutkimuksessa on omaishoidosta sekä iäkkäiden elämästä ja arjesta olemassa 

olevan tutkitun tiedon perusteella ajateltu olevan koherenssin tunteen osateki-

jöinä omaishoitajana toimineen iäkkään uudessa elämäntilanteessa. (Tuloi-

sela-Rutanen 2012, 12.) 

 

3.2 Uusi elämäntilanne omaishoitajuuden päättymisen jälkeen (ymmär-

rettävyys) 

Palosaaren (2014) mukaan omaishoitajuuteen liittyvän hoitosuhteen päättymi-

nen mistä syystä tahansa tarkoittaa paitsi roolin muutosta myös yhden elä-

mänvaiheen päättymistä ja edessä on elämän uudelleen rakentaminen mo-

nella tapaa erilaisessa tilanteessa jopa oman terveyden osalta. Lisäksi muutos 

voi herättää myös hämmennystä huomattaessa kuinka paljon puolison hoivaa-

minen ja hoitaminen on vienyt aikaa ja vaikuttanut kaikkeen elämässä. Se voi 

aiheuttaa tyhjyyden tunnetta pikemminkin kuin helpottuneisuutta tai surua. 

Mieleen saattaa tulla ajatuksia siitäkin kelpaako vielä muuhun yhteiskuntaan 

ja eri yhteisöihin sellaisenaan. Silti omaishoitajuuden päättymiseen voi liittyä 

myönteisiäkin seikkoja: hoitajana toiminut puoliso voi saada voimaa muutok-

sista uudenlaisen arjen järjestämiseen ja rohkeuttakin kohdistaa kiinnostusta 

uusiin asioihin. Samalla voi huomata itselle kertyneen hyödyllistä tietoa ja tai-

toa, joita voi hyödyntää tarvittaessa myöhemmin. (Palosaari 2014, 187.) Mik-

kola (2009, 126) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että kun hoivaava puoliso 

omaksuu itselleen osaavan ja kokeneen hoivaajan toimijuuden, hän haluaa 

myös muiden ihmisten ymmärtävän sen. Samalla hän itse selviytyy haasta-

vista tilanteista uskomalla omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa kyseenalaista-

matta niitä.  

 

Omaishoitajan käsikirjassa kannustetaan sallimaan itselleen omaishoitotilan-

teessa muutakin elämää kuin hoidettavan kanssa vietetty aika. Sosiaaliset 

suhteet muihin läheisiin ja ystäviin, kodin ulkopuoliset harrastukset tai muihin 

toimintoihin osallistuminen tai vertaistuki ovat voineet olla tärkeitä voimavaroja 

jo omaishoitotilanteessa ja niitä olisi hyvä ylläpitää omaishoitajuuden päätyt-

tyäkin. (Palosaari 2014, 182–185.) Omaishoitajuuden aikana hoitajan ei Soin-

nun (2016) mukaan ollut yleensä mahdollista irtaantua hoitovastuusta pitkiksi 
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ajoiksi, mutta ”pienet raot”, kuten Sointu niitä nimittää, osana arkea mahdollis-

tivat jaksamista edesauttavan virkistäytymisen ja eri tavoin ihmisten välisten 

suhteiden ylläpidon. 

 

3.3 Sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen (hallittavuus) 

Kotirannan (2011a) mukaan omaishoitoperheessä joudutaan sopeutumaan 

erilaisiin muutostilanteisiin usean kertaan. Viimeinen muutos tapahtuu omais-

hoidon päättyessä joko hoidettavan puolison muuttaessa kodin ulkopuolelle 

asumaan tai hänen elämänsä päättyessä kuolemaan. Siirtymävaiheisiin ja 

muutoksiin liittyy usein erilaisten pelkojen kohtaamista sekä oman tulevaisuu-

den pohdintaa uudesta näkökulmasta. Kyseessä on hyvin merkittävä tapah-

tuma silloinkin, kun puoliso muuttaa kodin ulkopuolelle asumaan. (Kotiranta 

2011, 172–173.) 

 

Edelleen Kotirannan (2011c) mukaan hyvään käytäntöön omaishoitajuuden 

tukemisessa kuuluu, että sen päättymiseen liittyviä asioita on käsitelty hyvissä 

ajoin perheen kanssa ennen kuin on aika muuttaa tilannetta. Jo tietoa siitä, 

miten edetään, kun hoito kotona ei enää ole mahdollista, tukee omaishoitajan 

jaksamista ja lisää turvallisuuden tunnetta sekä tietoisuutta tarvittaessa saata-

villa olevasta avusta. Edessä olevista muutoksista puhumisen ollessa haas-

teellista omaishoitoperheissä hoitajan mahdollisesti tuntemia syyllisyyden tun-

teita voisi lieventää ja niiden käsittelyä helpottaa, kun asian ottaisi ensin pu-

heeksi perheen kanssa työskentelevä ammattilainen tai muu ulkopuolinen 

henkilö tai taho. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista etukäteen valmistautua 

muutokseen tilanteiden äkillisesti muuttuessa. Yksin jäävä tarvitsee tukea säi-

lyttääkseen elämänmyönteisyytensä raskaassakin tilanteessa. Se on kuitenkin 

tavoittelemisemisen arvoinen asia ja tukemiseen voi riittää hyvinkin vähäiseltä 

tuntuva tuki kuten keskustelu iäkkään kanssa hänen kokemistaan tunteista tai 

että vain kysytään iäkkäältä esimerkiksi ’miten voit itse tänään?’ (Kotiranta 

2011c, 175–176.) 

 

Kotiranta (2011a) kuvaa kuoleman kohtaamista ja surutyötä omaishoitoper-

heissä muutostilanteita seuraavilla tavoilla. Omaishoitoperheessä on yhdessä 

sopeuduttu monien eri vaiheiden ja muutosten kautta elämään elämää sellai-

senaan päivä kerrallaan. Kun tulee aika luopua hoitovastuusta tai puolison 
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elämä lähenee loppua, on yksin jäävän taas sopeuduttava uudenlaiseen vai-

heeseen omassa elämässään. Luopuminen rakkaasta ihmisestä kokonaan 

kuoleman kohdatessa tai osittain yhteiselämän päättyessä hoidettavan muut-

toon kodin ulkopuolelle asumaan, omaishoitaja voi ensin siirtymävaiheessa 

väsyä entisestään tilanteen ollessa emotionaalisesti hyvin raskas. Muutok-

seen sisältyy kuitenkin niin helpotusta kuin lohtua joko oman vastuun vähenty-

essä tai puolison kokemien kipujen ja kärsimysten päättyessä. Perheen ja yk-

silöiden arvot ovat voineet muuttua niin, että hoivaajan on mahdollista kokea 

yhdessä vietetty aika kaikkine iloineen ja suruineen kuormittavuudessaankin 

ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi osaksi elämän historiaansa. Mahdollisista syyl-

lisyyden tai riittämättömyyden tunteista olisi hyvä saada keskustella puolison 

hoitoon osallistuneen lääkärin tai hoitajan kanssa. Siten omaishoidosta jäänyt 

onnistumisen tunne omassa roolissa kannattelee vielä sopeuduttaessa uuteen 

elämään. (Kotiranta 2011a, 206–208.) 

 

3.4 Elämän mielekkyys uudessa elämäntilanteessa (merkityksellisyys) 

Readin ja Suutaman (2008) tekemässä 16 vuoden seuruututkimuksessa iäk-

käillä ihmisillä esiintyvistä elämän tarkoituksellisuuden kokemuksista nousi 

esiin se, että elämänsä tarkoitukselliseksi kokevilla iäkkäillä syynä tähän oli 

useimmiten läheiset ihmiset. Muina elämän tarkoituksellisuuden tärkeinä läh-

teinä tutkimuksessa nousi esiin mm. terveys ja toimintakyky sekä uskonto. Us-

konto ei kuitenkaan ollut elämän tarkoituksellisuudelle perimmäinen lähde 

vaan se osoittautui naisilla tärkeimmäksi voimaa tuottavaksi asiaksi. Samassa 

tutkimuksessa vastaavasti elämänsä tarkoituksettomaksi kokevat olivat alku-

tutkimuksessa nimenneet syiksi mm. ihmissuhteiden puuttumisen tai niiden 

ongelmallisuuden. Fyysiset sairaudet lisääntyivät seuruun myöhemmässä vai-

heessa elämän tarkoituksettomuuden kokemuksen syinä. Muina tarkoitukset-

tomuuden kokemuksen syinä oli samoja aiheita koskevia seikkoja kuin oli elä-

män tarkoituksellisuuden kokemuksessakin. (Read & Suutama 2008, 137.) 

Tässä tutkimuksessa ei tarkasti määritelty mitä asioita tarkoitetaan elämän tar-

koituksellisuuden tuntuun liittyvillä seikoilla, vaan haluttiin antaa iäkkäiden itse 

kertoa, mitkä heidän oman kokemuksensa mukaan on merkityksellisiä asioita 

heille itselleen.  
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Kotirannan (2011a) mukaan iäkkään jäädessä yksin sitovan ja raskaan omais-

hoitotilanteen päätyttyä on omaan muuttuneeseen rooliin sopeutuminen työ-

lästä ja fyysistäkin jaksamista vaativaa, kun suru on joskus musertavan ras-

kasta. Konkreettisen yksinjäämisen lisäksi omaishoidon päättymiseen liittyy 

sekä luopumista että surua riippumatta siitä, miten se päättyy. Ennalta ei ole 

mahdollista täysin valmistautua omiin esiin nouseviin tunteisiin ja ajatuksiin, 

jotka voivat olla sekä yllättäviä että voimakkaita. Kaikesta huolimatta elämän-

myönteisyyden ylläpitämistä pidetään tavoittelemisen arvoisena asiana. (Koti-

ranta 2011a, 175, 206–207.) 

 

Yhteisen elämän muotouduttua pitkän ajan kuluessa sellaiseksi kuin se iäk-

käällä pariskunnalla on, jo luopuminen muutostilanteissa kaikesta totutusta voi 

aiheuttaa surua niin omaishoitotilanteen alkaessa kuin sen päättyessäkin. Kun 

puolisoa menehtyy, siihen liittyy vielä kuolemansuru kuten Mari Pulkkinen 

(2016) väitöskirjassaan nimittää läheisen kuolemaan liittyvää surua. Hän on 

lähestynyt tutkimuksessaan suruaihetta läheisensä menettämisen kokonais-

valtaisena kokemuksena eikä niin, että läheisen kuolema aiheuttaa normaa-

lina pidetyn reaktion. Kuolemansurun voi nähdä oleellisena osana ihmisenä 

olemista, osana elämää niin, että se on kietoutunut kaikkien ihmissuhteiden 

sekä kaiken inhimillisen elämän sisältämiin merkityksiin. Nykyaikaisessa elä-

mässä edellä kuvatun kanssa ristiriitaisesti, niin eri tieteenaloilla kuin tavallis-

ten ihmisten parissa on ajateltu, että läheisen kuolemaan liittyvästä surusta tu-

lisi päästä yli tai selvitä tai parantua jatkaakseen kuolemansurun hetkeksi py-

sähdyttämää, normaaliksi miellettyä elämää. Pulkkinen on tutkimuksessaan 

kuitenkin lähestynyt aihetta kokemuksena, jota tulee peilata yhteiskunnan ja 

kulttuurin kautta ymmärtääkseen sen kokonaisvaltainen merkitys kokemuk-

sena sen yksilöllisestä subjektiivisuudestaan huolimatta. (Pulkkinen 2016, 11–

13.)  

 

Väitöstutkimuksen pohjalta kirjoittamassaan kirjassa Surun syli (2017, 327–

331) Pulkkinen pohtii mitä tapahtuisi, jos surulle ei asetettaisi mitään reunaeh-

toja tai tavoitteita ja se nähtäisi suorittamisen tai selviämisen sijaan osana ih-

misyyttä ja olemista. Surusta ei siis tarvitsisi päästä yli tai selvitä vaan se olisi 

mahdollista kokea yhdeksi merkittäväksi osaksi elämäänsä. Siitä olisi mahdol-

lista saada myös voimavaroja luonteviin kohtaamisiin ja myötäelämiseen su-

run ollessa olemisen tila ja osa meitä kaikkia. 
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Tiilikainen (2019) havaitsi iäkkäiden haastatteluiden perusteella, tehdessään 

seurantatutkimusta ikääntyvien yksinäisyydestä, että myös yksinäisyyden ko-

kemukset muokkautuvat ja muuttuvat ihmisten eri elämänvaiheissa peilautuen 

menneisiin aikoihin ja tapahtumiin. Yksinäisyys ei siten ole erityisesti vain iäk-

käille kuuluvaa tai johonkin tiettyyn ikään kuuluvaa. (Tiilikainen 2019, 24–25.)  

 

4 SEURAKUNTA VANHUSTYÖN TOIMIJANA 

Yksin jääneen ikäihmisen hoivan tarpeen lisääntyessä hänen käytettävissään 

ovat kaikille iäkkäille suunnatut vanhuspalvelut. Omaishoitoon liittyneiden pal-

veluiden päättymisen jälkeen iäkkään tai hänen läheistensä on oltava itse ak-

tiivinen päästäkseen tarvittavien palveluiden ja tukien piiriin. Vaikka uuteen 

elämän tilanteeseen sopeutuminen saattaa kuormittaa jo entisestään ras-

kaassa tilanteessa elänyttä iäkästä, varsinaisen hoivan tai hoidon tarvetta ei 

vielä välttämättä ole. Iäkäs voi tulla autetuksi esimerkiksi saadessaan keskus-

tella jonkun kanssa omasta tilanteestaan, mihin seurakuntien diakoniatyönte-

kijöiden kotikäyntityö soveltuisi hyvin. Vesalan (2018) kehittämistutkimuksessa 

(Yamk), jolla pyrittiin kehittämään seurakunnan diakoniatyölle etsivän vanhus-

työn toimintamalli osaksi kotikäyntitoimintaa, eräänä jatkokehittämiskohteena 

mainittiinkin omaishoitajien tukeminen vapaaehtoistyön kautta niin omaishoi-

don aikana kuin sen jälkeenkin.  

 

Kun julkiset palvelut kamppailevat niukkenevien resurssien varassa, on van-

hustyön kehittämiseksi pyrittävä myös yhteistyön kehittämiseen eri toimijoiden 

kesken. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perustehtäviin kuuluva diakonia 

nähdään heikoimmassa asemassa olevien tai vaikeuksia elämän eri alueilla 

kohtaavien ihmisten kokonaisvaltaista auttamisena. Diakonian auttamistyössä 

on muista hoivapalveluista ja terveydenhuollon toimijoista poiketen hengelli-

nen ja kristinuskoon perustuva näkemys vahvasti läsnä ja avun antaminen pe-

rustuu kristilliseen rakkauteen. Koska kirkolla on veronkanto-oikeus ja viran-

omaistehtäviä, sitä voidaan pitää julkisyhteisönä. Diakoniassa mukana olevien 

vapaaehtoisten vuoksi toiminta kuitenkin muistuttaa kolmannen sektorin toi-

mintaa. Vaikka sitä on pidetty myös kirkon sosiaalityönä, se on kaikesta laa-
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juudestaan huolimatta epävirallista sosiaalityötä ja paikkaa yhteiskunnan mui-

den sosiaalityötä tekevien verkostojen toiminnassa olevia aukkoja. (Kuusimäki 

2012, 42.) 

 

Aho (2009) kirjoittaa kirjassa Ihmisen lähellä – Hengellisyys hoitotyössä suo-

malaisten kokevan kirkolliset toimitukset tärkeimmäksi syyksi kuulua kirkkoon. 

Edes kerran vuodessa lähes jokainen osallistuu joko ristiäisiin, ripille pääsyn 

juhlaan, vihkiäisseremoniaan tai hautajaisiin. Niiden koetaan tuovan turvalli-

suuden tunnetta muistuttamalla Jumalan läsnäolosta. Kaiken muun hoitotyön 

lisäksi hengelliselle hoitamiselle on yhä tarvetta ja siinä hoidon välineenä toi-

mii ihminen. Puhumisen ollessa luontainen tapa kommunikoida ihmisten 

kanssa sielunhoitaja kuitenkin toimii ennemminkin kuuntelijana kuin julista-

jana. Surevalla voi olla kova tarve puhua, jolloin pitkittyviä keskusteluja tulisi 

pyrkiä pitämään kestoltaan kohtuullisina. Jos puhumisen tarve on jatkuvaa, voi 

avuksi tulla seurakunnan työntekijä tai vapaaehtoistyötä tekevä henkilö, jolla 

on hoitohenkilökuntaa paremmat mahdollisuudet pidemmille keskusteluille. 

(Aho 2009, 48–49.)   

 

Seurakuntien järjestämässä ryhmätoiminnassa on mahdollista paitsi luoda 

uutta sosiaalista verkostoa myös jakaa omia ajatuksia ja tuntemuksia muiden 

samassa tilanteessa olevien kanssa ja huomata niiden samankaltaisuuden. 

Vertaisten joukossa voi kokea tulleensa sekä kuulluksi että ymmärretyksi kaik-

kine ristiriitaisine ajatuksineen ja tuntemuksineen. Omat ongelmat eivät enää 

tunnu niin ainutkertaisilta vaan sellaisilta, joiden kanssa voi elää. Jos kokee 

vuorovaikutustaitojensa heikentyneen, esimerkiksi pitkään omaishoidon elin-

piirin kaventamassa tilanteessa elänyt iäkäs, voi samankaltaisessa tilanteessa 

olevien kanssa harjoitella tätäkin taitoa. Diakoniatyötä tekevä ryhmän ohjaaja 

osaa myös huomioida hengellisyyden ja uskon merkityksen ihmisen hyvin-

vointia lisäävänä tekijänä, vaikka sielunhoidollisten tarpeiden tunnistaminen ja 

niiden sanallisesti ilmaiseminen saattaa olla haasteellista. (Puuska 2012, 111–

114; Hanhirova & Aalto 2009, 16.)  

 

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää omaishoitajana toimineen ikäihmisen so-

peutumista uuteen elämäntilanteeseen omaishoitajuuden päättymisen jälkeen 
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ja mitä voimavaroja hänellä on käytössään tässä muutostilanteessa. Kohe-

renssin tunteen kuvatessa ihmisellä itsellään olevia voimavaroja, joiden avulla 

haastavistakin tilanteista selviää, on mahdollista tarkastella kolmannen sekto-

rin tarjoamien palveluiden vastaamista iäkkäiden kokemiin haasteisiin muutos-

vaiheessa ja ovatko ne oikea-aikaisia.  

Tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa on ikäihmisen elämä omaishoitajuu-

den päättymisen jälkeen koherenssin tunnetta mukaillen. Ongelmaan etsitään 

vastauksia seuraavilla tutkimuskysymyksillä:  

 

1) Miten uusi elämäntilanne muodostuu?  (ymmärrettävyys) 

 

2) Miten ja mitä keinoja käyttäen uuteen arkeen sopeudutaan? (hallit-
tavuus) 

 

3) Mitkä ovat uudessa elämäntilanteessa ne haasteet, joiden kohtaa-
miseen ja joista selviytymiseen motivoidutaan? (merkityksellisyys) 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

Tässä tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää, joka on so-

piva lähestymistapa tutkittaessa ilmiötä, josta ei ole olemassa paljonkaan tut-

kittua tietoa eikä siten myöskään näyttäisi olevan olemassa sitä selittäviä teo-

rioita. Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on paremminkin ymmärtää jota-

kin ilmiötä kuin tehdä siitä yleistyksiä niin kuin määrällisessä tutkimuksessa, 

joka pohjautuu teorioihin ja malleihin. Laadullisella tutkimuksella ilmiöstä on 

mahdollista muodostaa syvällinen näkemys, jonka määrittää tutkimuksella 

saatujen tulosten käyttötarkoitus. (Kananen 2017, 32–33.)  

  

Tutkimuksella haluttiin selvittää, millaisena iäkkäiden elämä omaishoitajuuden 

päättymisen jälkeen näyttäytyy koherenssin tunteeseen kuuluvia osatekijöitä 

mukaellen heidän oman näkemyksensä mukaan. Tutkimuksen lähtökohtana 

olevaa koherenssin tunnetta olisi mahdollista mitata erilaisilla mittareilla, mutta 

tässä tutkimuksessa se muodostaa tutkimukselle viitekehyksen sitä kuvaavien 

osatekijöidensä mukaisesti (Tuloisela-Rutanen 2012, 11). Kohderyhmänä oli 
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iäkkäät, puolisonsa virallisina tai epävirallisina omaishoitajina toimineet henki-

löt. Omaishoitajuuden päättymisestä tuli olla kulunut jo jonkin aikaa, jotta 

kaikki joko kodin ulkopuolelle muuttamiseen liittyvät tai kuoleman jälkeiset 

käytännön järjestelyt olisi jo tehty ja arki alkanut muotoutua uudelleen. Tässä 

tutkimuksessa johdonmukaisuuden vuoksi kaikkia osallistuneita iäkkäitä nimi-

tetään omaishoitajiksi ja heidän puolisonsa hoivaamista ja hoitamista nimite-

tään omaishoitajuudeksi, vaikka kaikkien omaishoitajuuden virallisuudesta ei 

ollutkaan täyttä varmuutta.  

 

6.2 Aineiston keruu 

Tämän tutkimuksen yhteistyökumppaniksi seurakunta valikoitui käytännön 

syistä: aiemmin omaishoidon tuen piiriin kuuluneiden henkilöiden yhteystietoja 

ei ollut mahdollista saada, koska heistä ei pidetä mitään rekisteriä ja epäviralli-

sina omaishoitajina toimivista henkilöistä on vielä vähemmän saatavissa tie-

toja. Tutkimuksen kannalta on tärkeintä kerätä aineistoa henkilöiltä, joilla tie-

detään olevan aiheesta mahdollisimman paljon tietoa. Iäkkäitä haastatelta-

essa on myös hyvä huomioida, että ensimmäinen kontakti tulee luotettavalta 

taholta ja siten luodaan pohja haastattelun onnistumiselle. (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 85, 133). Tässä tutkimuksessa ensimmäisenä sopiviin henkilöihin otti 

yhteyttä seurakunnan työntekijä, joka tunsi iäkkäät jo entuudestaan. 

 

Seurakunnan diakoniatyöntekijöillä on usein tiedossa, jos heidän asiakkaansa 

toimii tai on toiminut omaishoitajana ja siten heidän on mahdollista olla yhtey-

dessä kohderyhmään sopiviin henkilöihin – pienehköllä paikkakunnalla kohde-

ryhmään sopivien henkilöiden löytymisestä ei ollut takeita. Tavoitteena oli löy-

tää haastateltavaksi kolmesta kuuteen henkilöä. Seurakunnan työntekijöiden 

saatua sopivilta iäkkäiltä alustavan suostumuksen haastattelulla, tutkija sopi 

puhelimitse haastatteluiden ajankohdan. Kaikkiaan löytyi neljä kohderyhmään 

sopivaa henkilöä, jotka olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Kaikki 

haastattelut tapahtuivat iäkkäiden omissa kodeissa.  

 

Aineistoa kerättiin tätä tutkimusta varten teemahaastattelun avulla. Puolistruk-

turoitu, teemojen mukainen haastattelu on joustava menetelmä, jolloin tutkitta-

van kanssa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa ja aiheiden järjestystä voi-

daan muuttaa ja esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Haastatteluissa 
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käytiin läpi haastattelurungon mukaiset asiat joustavasti kulloisenkin iäkkään 

kertomassa järjestyksessä ja tahdissa (liite 1). Tutkittavaan aiheeseen vaikut-

tavista asioista oli olemassa tietoa, joten aiemman tiedon pohjalta oli mahdol-

lista muodostaa sekä haastattelun teemat että haastattelulle niiden mukainen 

runko. Teemahaastattelulla kerätyssä aineistossa ihmisten tulkinnat asioista ja 

heidän niille antamat merkitykset ovat keskeisessä asemassa ja haastatelta-

van henkilön ääni tulee siten kuulluksi. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47–48.) 

Lumme-Sandtin (2017, 308) mukaan vanhat ihmiset hyötyvät myös itse haas-

tattelusta, koska se tuottaa heille osallisuuden tunnetta ja mahdollistaa tilai-

suuden tulla kuulluksi omina itsellisinä toimijoina eikä niinkään vanhoina ihmi-

sinä. Yksi vaikuttava tekijä valittaessa aineistonkeruumenetelmäksi haastat-

telu eikä esimerkiksi lomakekysely oli, että haluttiin tavoittaa yksin jäämisen 

riskissä olevia henkilöitä.  

 

Kohderyhmän ollessa jo eläkeiän saavuttaneita ihmisiä heidän haastattelemi-

seensa on varattava joustavasti aikaa. Iäkkäillä on usein rajoitteita, jotka saat-

tavat hankaloittaa haastattelua. Heikentynyt kuulo esimerkiksi on otettava 

huomioon ja varmistettava, että haastateltava on kuullut esitetyt kysymykset ja 

ymmärtänyt ne niin kuin ne on tarkoitettu ymmärrettäväksi. Myös esimerkiksi 

mahdollisen Alzheimerin vaikutus tulee huomioida. Tutkijan on varauduttava 

siihen, että haastattelu joudutaan sulkemaan pois tutkimusaineistosta haastat-

telun ollessa iäkkäälle liian vaikea ymmärtää dementian vuoksi. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 133–134.) Mahdollisia muistisairauksia tai muitakaan terveyden-

tilaan liittyviä tietoja tämän tutkimuksen kohderyhmän kohdalla ei ollut mahdol-

lista saada, joten riittävinä kriteereinä tutkimukseen osallistumiselle oli itsenäi-

sesti asuminen ja kyky kommunikoida keskustelemalla. Yhtään haastattelua ei 

jätetty tutkimusaineistosta pois edellä mainittujen tai muidenkaan syiden 

vuoksi.  

 

Kaikki haastattelut tehtiin iäkkäiden suostumuksella heidän kodeissaan noin 

kahden viikon ajanjaksolla lokakuun 2019 lopulla, jolloin jäi reilusti aikaa litte-

roida jokainen haastattelu ennen seuraavaa. Ketään muita henkilöitä ei ollut 

haastattelujen aikana paikalla eikä mitään häiriötekijöitä kuten puheluita tai te-

levision ääniä esiintynyt haastatteluiden aikana. Kaikkien haastattelujen 

alussa käytiin vielä läpi iäkkäiden halukkuus osallistua tutkimukseen sekä ker-



29 

rottiin, että heidän on mahdollista missä vaiheessa tahansa keskeyttää haas-

tattelu tai kieltää käyttämästä haastattelua tutkimusaineistona. Samalla allekir-

joitettiin suostumuslomake (liite 2) kahtena kappaleena, joista toinen jäi iäk-

käälle itselleen ja toinen tutkijalle. Sillä varmistettiin myös lupa tallentaa haas-

tattelu muistiinpanojen tekemisen viemän ajan ja huomion minimoimiseksi. 

Tallentimena toimi tablettitietokone, johon oli asennettu tallenninsovellus. Tal-

lennuksen onnistumisen varmistuksena mahdollisen laiterikon tms. varalta 

käytettiin älypuhelinta, joka ei ollut haastatteluiden ajankohtana eikä niiden jäl-

keenkään muussa käytössä.  

 

Kaikki tapaamiset kestivät 1–1,5 tuntia, josta käytettiin aluksi hetki mm. tutki-

muksen esittelyyn ja suostumus- ja lupa-asioiden läpikäymiseen ja sen jäl-

keen varsinaiseen haastatteluun pääosa ajasta. Haastattelun päätteeksi käy-

tettiin jokaisen iäkkään kanssa hetki kevyempään rupatteluun. Itse haastatte-

lut noudattelivat teemoja, joiden järjestystä vaihdettiin tarvittaessa joustavasti 

mutta silti kulloisessakin aiheessa hyvin pysyen. Haastattelun pituutta jokai-

nen iäkäs kysyi jo puhelimitse, kun haastattelun ajankohdasta sovittiin. Tällöin 

tutkijalle tuli tunne, että iäkkäällä ilmeni lievää epäröintiä osallistumista koh-

taan. Kun haastattelun kestoksi kerrottiin varattavan aikaa tunnista kahteen, 

epäröinti katosi ja sopiva ajankohta löytyi.  

 

Teemahaastattelun runkoa kehitettäessä on tutkittavaan ilmiöön perehdyttävä 

niin, että on mahdollista muodostaa teemat tutkimuksen viitekehykseen perus-

tuen ja siten saada tutkimuksen kannalta merkityksellisiä vastauksia. Riippuen 

teemahaastattelun avoimuudesta, kysymysten asettelu suhteessa tutkimuk-

sen viitekehykseen voi vaihdella intuitiivisesta ja kokemukseen perustuvasta 

havainnoinnista tiukasti etukäteen suunnitelluissa kysymyksissä pysymiseen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 75.) Tämän tutkimuksen teemarunko muodostettiin 

osana viitekehystä toiminutta koherenssin tunnetta kuvailevista tekijöistä. 

Haastattelut noudattelivat teemoja ja joitakin teemojen mukaisia apukysymyk-

siä käytettiin aiheen avaamiseksi haastateltaville. Kaikkien haastattelujen ai-

kana ei ollut tarpeen käyttää kaikkia apukysymyksiä vaan aiheet tulivat käsitel-

lyiksi hyvin vähäisesti ohjaten iäkkäiden pysyessä melko hyvin käsiteltävänä 

olevassa aiheessa. 
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Tutkimuksen tekemiseen liittyvät aineiston käsittelyn toisistaan eroavat tehtä-

vät – luokittelu, analysointi ja tulkinta – tulisi tunnistaa. Näistä alustavaa analy-

sointia olisi kuitenkin hyvä tehdä jo aineistonkeruuvaiheessa, jolloin aineisto 

tulee tutuksi. Muutkin aineiston käsittelyyn liittyvät vaiheet etenevät limittäin ja 

osittain päällekkäin niin, että kerätty aineisto ja tutkimusongelma ikään kuin 

käy keskustelua. Tarvittaessa palataan aiempiin vaiheisiin, tarkennellaan ja 

arvioidaan aineistolle esitettyjä kysymyksiä sekä suhtaudutaan kriittisesti alku-

peräiseen tutkimusongelman asetteluun. (Ruusuvuori yms. 2010, 11–12.) 

 

6.3 Aineiston analyysi 

Tällä tutkimuksella haluttiin saada tietoa aiheesta, jota ei ole sellaisenaan pal-

jon tutkittu aiemmin, vaikkakin omaishoitajuutta on tutkittu monesta näkökul-

masta. Aiheeseen läheisesti liittyvä olemassa oleva tieto ohjasi tutkimuksen 

viitekehyksen sekä tutkimuskysymysten muodostamista. Analyysivaiheessa 

oli kuitenkin lähtökohtana kerätty aineisto, josta etsittiin niitä asioita, jotka vas-

tasivat tutkimuskysymyksiin. Niinpä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia, 

koska aineistoa abstrahoitiin eli käsitteellistettiin analyysissa kohti viitekehyk-

sessä muodostettuja teemoja. Esimerkiksi Tiilikainen (2016) on omassa väi-

töstutkimuksessaan tuonut esiin Layderia (1998) epäilyttäneen ennakko-ole-

tusten poissulkemisen kokonaan ja siitä johtuvan puhtaan induktiivisen tiedon 

tuottamisen mahdollisuutta ilman aiempien teorioiden vaikutusta tehtäessä tut-

kimusta. Ennakko-oletukset olisi aiheellista huomioida avoimesti ja systemaat-

tisesti, jolloin aineiston analyysi tai tutkimuksen tulokset eivät vääristy. Tiilikai-

sen mukaan Layder kehittelikin adaptiivisen teorian, jossa huomioidaan ja tun-

nustetaan aiemman tiedon ja teorioiden mahdollinen vaikutus kulloisenkin tut-

kimuksen analysointiin ja saataviin tutkimustuloksiin. (Tiilikainen 2016, 52–53.)  

 

Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä oleva ilmiön ymmärtäminen eli miten näyt-

täytyy iäkkään omaishoitajana toimineen uusi elämäntilanne koherenssin tun-

teen elementtejä kartoittaen, ohjasi analysoimaan aineistoa läpi koko proses-

sin eikä vasta aineistonkeruun päätyttyä. Jo haastatteluja tehtäessä tapahtui 

alustavaa analyysia, koska haastattelun teemoja ei kovin tarkasti esitelty 

haastateltaville vaan annettiin heidän itsensä sanoittaa omia kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 136.) Laineen (2015) mukaan 

kokemuksia tutkittaessa tutkijan tulisi olla kriittinen omia tulkintojaan kohtaan 
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sekä reflektiivisesti pyrkiä ymmärtämään aineistoa haastateltavan näkökul-

masta ja hänen asioille antamistaan merkityksistä lähtöisin. Välitön, ensimmäi-

nen tulkinta tulisikin kyseenalaistaa ja ymmärtää todennäköisemmin tutkijan 

omista lähtökohdista syntyneenä vaikutelmana kuin haastateltavan tarkoitta-

mana merkityksenä kertomastaan asiasta. (Laine 2015, 35–36.)  

 

Haastattelut litteroitiin sähköiseen muotoon pian haastattelutilanteiden jälkeen. 

Litteroinnin riittävänä tarkkuutena analysoinnin kohdistuessa aineiston sisäl-

töön, voidaan pitää sanatarkkaa kaiken puheen litterointia kaikkine täytesanoi-

neen, joita voivat olla esimerkiksi ’tota’ ja ’niinku’. Haastatteluista voidaan jät-

tää litteroimatta tutkimusongelman kannalta epäoleelliset asiat ja puheen piir-

teet kuten tauot, äänensävyt tai päällekkäiset puheet. (Ruusuvuori & Nikander 

2017, 430.)  

 

Aineistoa käytiin läpi useaan kertaan sekä kuunnellen alkuperäisiä haastatte-

luja että lukien litteroitua materiaalia kokonaiskuvan muodostamiseksi. Alku-

peräiseen aineistoon palattiin analyysin eri vaiheissa, jotta kaikki tutkimuksen 

kannalta merkityksellinen tieto oli varmasti otettu sanatarkasti mukaan sähköi-

seen tutkimusaineistoon. Aineistosta kerättiin ilmiötä kuvaavia alkuperäisiä 

tekstikokonaisuuksia excel-tiedostoon. Näin kertynyttä listaa redusoitiin eli pel-

kistettiin tiiviimmin ilmiötä kuvaaviksi ilmaisuiksi, jolloin kertyi 68 kappaletta 

pelkistettyä ilmaisua. Tässä vaiheessa aineistosta myös karsittiin tutkimuksen 

kannalta kaikki merkityksetön aineisto pois.  

 

Redusoitua aineistoa klusteroitiin eli ryhmiteltiin samankaltaisia tai samaa tar-

koittavia ilmaisuja viitekehyksen mukaisiin ja tutkimuskysymyksiin vastaaviin 

alaluokkiin. Taulukossa 1 on esimerkki, miten aineiston analyysia on tässä tut-

kimuksessa toteutettu ja miten pelkistetyistä ilmaisuista muodostettiin alaluok-

kia ja niistä edelleen yläluokkia. 
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston analyysista.  

Pelkistetyt ilmaisut: Alaluokat  Yläluokat 

perheeltä saatu käytännöllinen apu perheen käytännöllinen apu 1 läheiset ja ystävät: 

puuhastelu puolison kanssa   perheen käytännön apu 

tapaamiset hoivakodissa / kotiloma parisuhteen ylläpito parisuhteen ylläpito 

hoivakotiin muutto helpotus     

ennakoiva varautuminen vanhuuteen ennakoiva varautuminen vanhuuteen 2 oma toiminta: 

asumisen arkitoimet   ennakoiva varautuminen vanhuuteen 

päivärytmi päivittäiset arkitoimet päivittäiset arkitoimet 

arkiaskareet   liikunta 

liikunta liikunta   

vertaistuki  vertaistuki 3 vastaanotetut tuet: 

ulkopuolinen tuki/ mm.  järjestöt, srk muu ulkopuolinen tuki  vertaistuki 

sote-ammattilaisen tuki  muu ulkopuolinen tuki  

ulkopuolinen kotiapu ulkopuolinen kotiapu muu kotiapu  

turvallinen lapsuus perusta lapsuudesta  

myönteisyys    

positiivisuus myönteinen asenne 4 omat asenteet elämää kohtaan: 

pirteys  perusta lapsuudesta 

usko asioiden järjestymiseen   myönteinen asenne 

aiemmat vaikeudet luottamus asioiden järjestymiseen luottamus asioiden järjestymiseen 

kokemus selviytymisestä  persoona/tempperamentti 

sivussaolija persoona/tempperamentti   

yksin viihtyvä    

Yht. 22 kpl Yht. 11kpl Yht. 4 kpl 

  

Alaluokkia muodostui näin 26 kappaletta. Samaan tutkimuskysymykseen vas-

taavia alaluokkia yhdistettiin yläluokiksi, joita muodostui 10 kappaletta. Ylä-

luokista muodostui aineistoa analysoitaessa kolme pääluokkaa, jotka vastasi-

vat tutkimuskysymyksiin. Muodostuneet pääluokat ovat: Mistä iäkkään arki 

muodostuu uudessa tilanteessa, mitä keinoja hänellä on käytössään uuteen 

tilanteeseen sopeutumisessaan ja mitkä ovat ne kohdatut haasteet, joihin pa-

nostamalla elämän mielekkyys säilyy tai lisääntyy. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

109–111.)  

 

6.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotattavuus 

Kaikkeen tutkimuksen tekemiseen liittyen täytyy tehdä monia eettisiä ratkai-

suja. Eettistä pohdintaa joudutaan tekemään läpi koko tutkimusprosessin ja 

erityisesti ihmisiin kohdistuvaa tutkimusta tehtäessä, tulee tarkasti harkita tut-
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kimuksen eettisyyttä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 19–20.) Tutkijalla on aina vas-

tuu tutkimuksensa eettisyydestä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2019) on 

julkaisut uudet ohjeet ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaat-

teista sekä ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista Suomessa. Kun koh-

deryhmän muodostaa jo ikääntyneet ihmiset, on tutkijalla erityinen vastuu nou-

dattaa kriittistä arviointia siitä, ettei tutkittaville aiheudu suurempaa henkistä 

rasitusta tai tunteiden kokemista kuin arkisissa tilanteissa voi esiintyä. Tässä 

tutkimuksessa noudatettiin sekä yleistä hyvää tutkimuskäytäntöä että ihmisiin 

kohdistuvaan tutkimukseen liittyviä ohjeita alusta lähtien ja eettistä pohdintaa 

tehtiin koko prosessin ajan. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi aina arvioida jollain tavalla. Laa-

dullista tutkimusta arvioitaessa reliaabelius ja validius saavutetaan eri tavalla 

kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Pätevyyttä eli validiutta voidaan arvioida 

sen mukaan, kuinka hyvin mittari tai tutkimusmenetelmä mittaa sitä mitä tutki-

muksella on tarkoitus mitata. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voi-

daan parantaa tarkalla tutkimuksen toteuttamisen kuvailulla vaihe vaiheelta. 

Laadullisen aineiston analysoinnissa myös keskeisten luokittelujen tarkka se-

lostaminen lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tuloksista tehtävät päätelmät 

ovat laadullisessa tutkimuksessa aina jossain määrin myös lukijansa tulkin-

toja, joten laadullinen tutkimus on harvoin mittaustuloksiltaan toistettavissa. 

(Hirsjärvi ym. 2010, 231.) Tämän tutkimuksen kaikki vaiheet on kuvattu tässä 

raportissa juuri niin kuin ne toteutettiin. Kaikki kertynyt aineisto ei ole tässä ra-

portissa vaan tutkija teki oman parhaan näkemyksensä mukaan useita valin-

toja mm. mitä aineiston osia otettiin mukaan esimerkiksi suorina lainauksina. 

  

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa huomiota kiinnitettiin valittuun 

tutkimusmenetelmään. Koska tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olivat ih-

misten kokemukset, lähestymistavaksi ilmiöön valikoitui laadullinen tutkimus. 

Aineistonkeruu menetelmäksi valittiin teemahaastattelu, joka mahdollistaa 

joustavan etenemisen teemoja noudatellen, mutta tarvittaessa järjestystä 

muuttaen. Haastattelun etuna oleva vuorovaikutuksellinen tilanne antoi tutki-

jalle mahdollisuuden varmistaa haastateltavan vastaavan juuri siihen mitä tut-

kimuksella haettiin. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 34.) 
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Jo ennen tutkimussuunnitelman tekoa aiheeseen oli tutustuttu monesta eri nä-

kökulmasta tehtyihin eri tasoisiin tutkimuksiin sekä kirjallisuuteen ja aihe kitey-

tyi lopulliseen muotoonsa vasta pitkällisen pohdinnan tuloksena. Alun perin 

mielenkiinnon kohteena ollut elämänlatu on niin laaja käsite, että tämän laajui-

sen opinnäytetyön tekeminen olisi ollut kohtuuttoman haastavaa ilman tarkkaa 

aiheen rajausta. Sittemmin tämän tutkimuksen viitekehykseen teemojen muo-

dostamisen pohjaksi valittu koherenssin tunteen osatekijät osoittautuivat tark-

kuudeltaan juuri sopiviksi tarkoitukseensa ja siten se lisää tämän tutkimuksen 

luotettavuutta. Koherenssin tunteen mittaamiseen tarkoitettuja kyselyjä (life 

orientation questionnaire) on käytetty eri tieteenaloilla ja eri puolilla maailmaan 

valideina ja reliaabeleina mittareina. Erikssonin ja Lindströmin (2005) mukaan 

Anthonovskyn kehittämä SOC (sense of coherence scale) on validi ja pätevä 

– monitahoinen kylläkin – mutta sillä on saatu myös ristiriitaisia tuloksia eri 

maissa tehtyjä tutkimuksia vertailtaessa. Heidän mielestään SOC-työkalua ei 

tarvitse kuitenkaan enempää testata tai tehdä uusia siitä versioita, vaan pa-

remminkin vahvistaa ja vakiinnuttaa jo olemassa olevaa versiota. (Tuloisela-

Rutanen 2012, 13–15; Eriksson & Lindström 2005, 460–463.)  

 

Näin pienellä tutkimuksen osallistujamäärällä saaduista tuloksista ei voi tehdä 

pitkälle meneviä päätelmiä, mikä heikentää tutkimuksen luottamusta. Toi-

saalta haastatteluaineiston luotettavuutta voi Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 

184–185) mukaan lisätä haastatteluaineiston laadulla. Aineiston laatua ja siten 

myös sen luotettavuutta lisäävät mm. haastattelurunko, teknisen välineistön 

toiminta, haastattelupäiväkirjan pitäminen ja haastattelujen litterointi nopeasti 

haastattelun jälkeen. Tämän tutkimuksen haastattelurunko oli melko väljä ja 

antoi haastateltavalle itselleen paljon tulkinnan varaa sille, miten vastaa. Siten 

tutkijalle jäi suuri vastuu analysoida aineistoa juuri niin kuin vastaaja on tar-

koittanut kertomallaan. Käytetyt laitteet tätä tutkimusta tehdessä toimivat niin 

niiden kuin kuuluikin toimia ja tallennetut haastattelut kuuluivat selkeästi. 

Haastattelupäiväkirjat tukivat aineiston analyysia ja tutkija oli tehnyt jo omia 

muistiinpanoja haastatteluista nousseista ajatuksista, jotka eivät kuitenkaan 

vielä olleet varsinaisia tulkintoja.  

 

Kaikissa tutkimuksen vaiheissa on tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyyteen 

sekä kerättyyn aineistoon suhtauduttava luottamuksellisuutta korostaen eikä 

julkaisuvaiheessa heitä saa tunnistaa kertyneestä aineistosta tai tehdyistä 
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analyyseista tai tutkimustuloksista. Yksi tärkeimmistä eettisistä periaatteista 

on tutkimukseen liittyvä informoiminen ja siihen perustuva suostumus. Toi-

saalta liiallinen tutkimuksen tavoitteista kertominen ja tarkka kuvaus menette-

lytavoista voi vaikuttaa tutkittavalta saatavaan tietoon tai hänen käyttäytymi-

seensä. Tutkijan on aiheellista tiedostaa, että haastateltava voi missä tahansa 

vaiheessa kieltäytyä haastattelusta tai kieltää kertyneen aineiston käyttö. 

(Hirsjärvi & Hurme 2011, 19–20.) Sovittaessa haastatteluille ajankohtaa iäk-

käille kerrottiin tutkimuksen aiheesta ja sekä kerrottiin haastattelun toteutuk-

sesta teemojen mukaisesti keskustelun tapaan paremminkin kuin kysymyssul-

keisina. Lisäksi kerrottiin, kuinka kertynyttä aineistoa oli tarkoitus käyttää ja 

että lopullisesta raportista heitä ei voi tunnistaa. Tutkimukseen osallistuvilla 

iäkkäillä oli mahdollisuus saada tutkimustulokset luettavakseen ennen niiden 

julkaisemista, mutta kukaan ei halunnut sitä tehdä. 

 

Tutkimuksessa kertynyttä aineistoa säilytettiin hyvän tutkimus käytännön mu-

kaisesti niin, että kenelläkään muulla ei ollut pääsyä niihin. Tallennetut aineis-

tot säilytettiin siihen asti, kunnes valmis tutkimus julkaistiin ja sen jälkeen ne 

hävitettiin asianmukaisesti. Osallistujien tunnistetiedot ja suostumuslomakkeet 

säilytettiin erillään muusta materiaalista eikä tutkimuksen loppuraportissa ole 

mitään tunnistettavia tietoja osallistujien henkilöllisyydestä.  

 

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan aineistonanalyysissä muodostuneiden pää-

luokkien mukaisesti. Pääluokat vastasivat tutkimuskysymyksiin, joilla selvitel-

tiin, miten iäkkään uusi elämänvaihe näyttäytyy heidän omina kokemuksinaan 

koherenssin tunteessa eroteltavissa olevia osatekijöitä mukaillen. Pääluokkia 

muodostui kolme aineistoa analysoitaessa: Mistä iäkkään arki muodostuu uu-

dessa tilanteessa, miten ja mitä keinoja käyttäen uuteen tilanteeseen sopeu-

dutaan ja mitkä ovat ne kohdatut haasteet, joihin panostamalla elämän mie-

lekkyys säilyy tai lisääntyy. Tuloksissa ei ole eritelty vastauksia sukupuolen 

mukaan tunnistettavuuden vähentämiseksi. Tulosten esityksiin liitettiin joitakin 

suoria lainauksia haastatteluista kuvaamaan tutkimusaineiston ja tutkimustu-

losten yhteyttä toisiinsa. Lainaukset valittiin sekä toimitettiin niin, että niiden 

perusteella ei ole mahdollista tunnistaa haastateltua iäkästä (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 194). 
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Uuden arjen muotoutumisen lähtökohtana oli kaikilla neljällä haastateltavalla 

hiukan toisistaan eroavat olosuhteet: omaishoidon päättyminen hoidettavan ti-

lanteen vaikeutumisen tai hoitajana toimineen puolison oman terveydentilan 

heikkenemisen vuoksi tai puolison kuolema pian omaishoidon päätyttyä. Ku-

kaan haastateltavista ei joutunut itse muuttamaan oman kodin ulkopuolelle 

vaan jatkoivat asumista pariskunnan kodissa. Kun omaishoito päättyi puolison 

muuttoon kodin ulkopuolisen hoivan piiriin, omaishoitajana toimineet iäkkäät 

tapasivat puolisoitaan kukin hoivakodissa toisistaan eroavilla aikatauluilla ja 

puolisot, joiden toimintakyky ei ollut vielä liian paljon heikentynyt, kävivät ko-

tona silloin tällöin lyhyillä kotilomilla. 

 

Iäkkäiden taustatiedoiksi selvitettiin lisäksi haastateltavien ikä, asuinmuoto, 

parisuhteen pituus, omaishoitajuuden kesto sekä yhteys seurakuntaan. Tutki-

mukseen osallistui kolme naista ja yksi mies. He olivat iältään 79–86 vuotta ja 

parisuhde oli kaikilla kestänyt 50 vuotta tai yli. Koska haastattelut tehtiin hei-

dän kodeissa, asuinmuoto selvisi ilman erillistä kysymystä. Kaikilla oli pitkä yh-

teiselämä takanaan ja siten elämään oli muodostunut tietynlainen työnjako, 

kuitenkin niin, että kotityöt ja asumiseen muutenkin liittyvät toimet onnistuivat 

yksin jäätyäkin. Ainoa tutkimukseen osallistunut mies tunsi osaamattomuutta 

sukupuoleen liittyen: naisten tarvikkeiden hankkiminen oli haasteellista. Viralli-

sen omaishoitajuuden pituudet vaihtelivat vajaasta kahdesta vuodesta noin 

seitsemään vuoteen lukuun ottamatta epäselväksi jääneen omaishoitajuuden 

pituutta yhdellä haastateltavalla. Jokainen tähän tutkimukseen osallistunut oli 

kuitenkin auttanut ja hoivannut puolisoaan jo pitkään ennen kuin tilanne tun-

nistettiin omaishoitajuudeksi. Millainen yhteys haastateltavilla oli seurakun-

taan, jäi yhdessä haastattelussa epäselväksi, kun taas kaksi heistä oli osallis-

tunut jo omaishoitajuuden aikana seurakunnan toimintaan ja yksi puolison 

kuoleman jälkeen sururyhmään. 

 

7.1 Mistä uusi arki muodostui 

Iäkkäiden kertoman perusteella arjen muotoutumiseen vaikuttivat ihmissuh-

teet, osallisuus ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä yksinolon ja yk-

sinäisyyden kokemukset. Vaikka tarkoitus ei ole vertailla vastauksia näin pie-
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nessä aineistossa, väistämättä sillä miten omaishoitajuus on päättynyt, on ol-

lut vaikutusta omaishoidon jälkeisen elämän kokemiseen. Sitä ei kuitenkaan 

tässä tutkimuksessa ole mitenkään erityisesti otettu tulosten esittämisessä 

huomioon.  

 

Leskeksi jäänyttä lukuun ottamatta haastateltavien parisuhde tai avioliitto ei 

päättynyt puolison muuttaessa kodin ulkopuolelle asumaan, vaan yhdessä ei 

vain enää asuttu eikä siten voitu viettää yhteiselämää enää samalla tavalla. 

Kaikki haastateltavat pitivät omaa rooliaan jo ennen omaishoitajuuden päätty-

mistä enemmän puolisona kuin puolisonsa hoitajana. Osa heistä tapasi puoli-

soaan säännöllisesti, jopa päivittäin. Eräs heistä kävi hoivakodissa harvemmin 

kuin muut haastateltavat, koska koki vierailut puolison luona jokseenkin tur-

hiksi puolison pitkälle edenneen dementian vuoksi. Kommunikointi puolison 

kanssa ei juurikaan onnistunut ja vierailusta jäi siitä johtuen kotiin palatessa 

ahdistava olo. Myös yöunet olivat useampana yönä tapaamisen jälkeen katko-

naisia mielessä pyörivien ajatusten vuoksi:  

 

”Ku miä käyn tuolla hoitopaikassa nii sen jälkee  

aina vähintää kolme yötä menee, et miettii sitä asiaa.” 

 

Yksin jääminen pitkään kestäneessä parisuhteessa omaishoitotilanteen jäl-

keen sai jokaisen tähän tutkimukseen osallistuneen iäkkään kääntymään ene-

nevässä määrin muiden omaisten ja läheisten suuntaan. Lähipiiriin kuuluneet 

omaiset olivat lähinnä lapsia ja lapsenlapsia, mikä johtui joko muiden sukulais-

ten puuttumisesta, heidän kaukana asumisestaan tai heidän menehtymises-

tään. Osalla oli myös ystäviä tai tuttavia, joiden kanssa tapailivat tai pitivät 

muutoin yhteyttä. Käytännön avun, kuten asiointi- ja kauppa-avun pyytäminen 

koettiin helpommaksi kuin huolista tai tunteista puhuminen omaisille tai lähei-

sille. Eräs heistä kertoi avun pyytämisen avanneen uudenlaisen mahdollisuu-

den tavata ja saada siitä molemmin puolista iloa:  

 

”X sai viikko sitten ajokortin ja nyt jo isovanhempaansa kolme  

kertaa ajeluttanu, tiistaina tai maanantaina sato kovasti ja oisin  

menny pyörällä ja soitin sit viemää kauppaa.” 
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Kodin ulkopuolista toimintaa kaivattiin tuomaan elämään sisältöä. Osalla 

haastateltavilla oli omia harrastuksia tai siihen rinnastettavia menoja jo ennen 

omaishoidon päättymistä ja ne jatkuivat yksin jäätyäkin. Eräs haastateltu iäkäs 

joutui kuitenkin vähentämään niitä oman toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 

Yhdellä haastateltavalla ei ollut juurikaan ollut oman perheen ulkopuolisia ys-

tävyyssuhteita tai osallisuutta kodin ulkopuoliseen toimintaan. Sittemmin yksin 

jäätyään hän kaipasikin kovasti elämäänsä uutta kodin ulkopuolista toimintaa, 

mutta ei oikein osannut määritellä mitä se voisi olla: 

 

 ”Kyl se on nyt vähä tuntunu viime aikoina siltä, et  

kyllä pitäis jotaan… se on hakusessa juu että en o  

päättäny viel mitään.” 

 

Yksinolo ja yksinäisyys tuli haastateltavien vastauksista esiin selvästi erillisinä 

asioina eivätkä kaikki haastateltavat suinkaan tunteneet itseään yksinäisiksi, 

vaikka olivatkin enimmäkseen yksin. Eräs haastateltavista, joka tunsi itsensä 

yksin olemisen lisäksi yksinäiseksi, toivoi löytävänsä uutta osallisuutta ja uusia 

tuttavuuksia elämäänsä, ehkä jopa kumppanin rinnalle joskus pitemmän ajan 

kuluttua. Myös leskeksi jäänyt, yksinäisyyttä tunteva iäkäs, kaipasi niin yhtei-

söllisyyttä yleisesti kuin vertaista ystävyyttä toisista menetyksen kokeneista. 

Samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa voisi keskustella ilman pelkoa 

omaisten kuormittamisesta omilla murheillaan. Hän oli käynyt kyllä seurakun-

nan sururyhmässä ja kokenut saaneensa siitä vertaistukea, mutta ei kokenut 

kuitenkaan itselle luontaiseksi puhua vieraiden kanssa omista tuntemuksis-

taan eikä tutustunut siellä lopulta kenenkään kanssa lähemmin.    

 

7.2 Miten ja mitä keinoja käyttäen uuteen arkeen sopeuduttiin 

Haastattelujen perusteella kaikilla tähän tutkimukseen osallistuneilla iäkkäillä 

oli haasteellisesta elämäntilanteesta huolimatta käytettävissään voimavaroja 

sopeutumisessaan uuteen elämäntilanteeseen. Läheiset ja ystävät sekä pari-

suhteen merkitys oli haastattelujen perusteella kaikille tärkein voimavara. 

Myös oma toiminta toi heidän elämäänsä turvallista rutiinia ja sisältöä. Vas-

taanotettujen tukien ei koettu olevan suuressa roolissa kolmen haastatellun 

elämässä, kun taas yksi haastateltava kuului oman heikentyneen toimintaky-
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kynsä vuoksi itsenäisen asumisen mahdollistavan kotihoidon palveluiden pii-

riin. Haastateltujen iäkkäiden omat asenteet elämää kohtaan olivat annettujen 

vastausten perusteella perustana haastavassa tilanteessa selviämiselle.  

 

Perhe oli kaikille tähän tutkimukseen osallistuneille iäkkäille tärkeä voimavara 

jo ennen omaishoidon päättymistä. Kaikilla oli vaihteleva määrä lähiomaisia, 

joiden apuun he saattoivat tarvittaessa tukeutua. Kahdella oli useampia lapsia 

ja lapsenlapsia, joista osa asui kuitenkin niin kaukana, että yhteyttä pidettiin 

lähinnä puheluilla. Lähellä asuvien kanssa tapaamisia oli usein ja säännölli-

sesti. Eräällä haastatellulla oli vain yksi lähiomainen, joka asui lähellä ja jonka 

kanssa hän tapasi säännöllisesti viikoittain. Muita hänen sukulaisiaan asui niin 

kaukana, että yhteydenpito oli vähäistä. Hänellä oli kuitenkin ystäviä, joiden 

kanssa tapaili usein ja yhdestä naapurista oli tullut ystävyyden lisäksi tärkeä 

vertaistuki kokemansa läheisen menetyksen vuoksi.  

 

Kolmen iäkkään parisuhde ei varsinaisesti päättynyt puolison muuttoon hoiva-

kotiin vaan he tapasivat joko hoivakodissa tai puolison tullessa ns. kotilomille. 

Eräs heistä edelleen huolehti hoivakodissa asuvan puolison vaatehuollosta ja 

osallistui muutoinkin päivittäisiin toimiin hoivakodilla. Leskeksi jääneen pari-

suhde luonnollisesti päättyi puolison kuolemaan ja se aiheutti monia muista 

eroavia ajatuksia ja tuntemuksia yksin jäämisestä. Jopa suhde itseen tuntui 

olevan toisenlainen kuin muilla haastatelluilla, joiden puoliso asui muualla 

mutta oli elossa. Hänen elämäänsä oli tullut hyvin vahvasti suru sekä ikävöimi-

nen ja turhuuden tunne, jota hän kuvasi seuraavalla tavalla:  

 

”Se on sellasta niinku tosi yksinäistä ja sitte ainakin kun  

kun tulee esim. kaupasta niin ei oo ketään täällä kelle  

kertoo ketä ihmisiä miä näin siellä sit ni tuttui ja tulla tyhjään  

kotiin se on kans… kyllä siihenkii pikkuhiljaa tottuu --- oli  

alkuun niiun kuin ja sit se sellanen niin kun turhuuden tunne  

et mie en oo kellekään enää hyödyks että onko ihan turha  

ihminen et en oo enää tarpeellinen kellekkää.” 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet iäkkäät asuivat omissa kodeissaan joko 

omakotitalossa tai rivitalossa. Vain yksi haastatelluista iäkkäistä kuului oman 
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toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi kotihoidon palveluiden piiriin, joka mah-

dollisti itsenäisen asumisen omassa kodissa. Omakotiasujat pitivät taloon liit-

tyviä askareita mieluisina ja elämään merkitystä ja sisältöä tuovina asioina. 

Isompiin pihatöihin oli tarvittaessa saatavilla naapuriapu, mutta sitä ei juuri-

kaan ollut koettu tarpeelliseksi. Arkisissa askareissa tai päivärytmissä varsi-

naisesti ei ollut tapahtunut suuria muutoksia, joskin säännölliset, osalla mel-

kein päivittäiset, hoivakodissa vierailut rytmittivät päivää.  

 

Varautuminen omaan vanhenemiseen tuli esiin kahdessa haastattelussa: eräs 

pariskunta oli jo vuosia sitten muuttanut asumismuotoa yhdessä niin, että he 

voisivat asua mahdollisimman pitkään itsenäisesti ja yksi haastatelluista iäk-

käistä oli alkanut yksin jäätyään pohtimaan omien asioidensa edunvalvontaa. 

Asumismuodon valinta oli edelleen tärkeä tekijä iäkkään sopeutumisessa. 

Edunvalvonta-asia taas koettiin jopa hyvinvointia heikentäväksi tekijäksi, 

koska lähipiiristä ei ollut löytynyt tehtävään suostuvaista omaista. Asia tuli 

useampaan otteeseen haastattelussa esille ja muun muassa näin iäkäs siitä 

totesi:  

 

”Tämä edunvalvontasopimus, edunvalvoja ja kaikki  

muut semmoset… ku ei niit oo koskaan aiemmin 

ajateltukaan ja nyt tuota… en miä tienny semmosesta.” 

 

Oma yleinen asenne elämää kohtaan tuli kahdessa haastattelussa esiin voi-

maa antavana tekijänä. Itseään myönteiseksi ja iloiseksi kuvailevat iäkkäät oli-

vat kokeneet jo aiemmassa elämässään kantaviksi voimiksi oman asenteensa 

kohdattaessa vaikeita asioita elämässä. Eräs heistä kertoi itseäkin ihmetyttä-

neen jo aiemmin elämässä, miten oma asenne voi kannatella vaikeita asioita 

kohdattaessa ja kuvaili omia ajatuksia näin: 

 

”Mikä riivattu siin on, että vaikka oon niin pien, miten on  

annettu voimaa ja niin niistäkii selvittii.” 

 

Persoonatyyppi tuli myös useammassa haastattelussa esiin haastavana seik-

kana uuden toiminnan etsimisessä – näin ajattelevat iäkkäät tunsivat olevansa 

joko paremminkin sivussa olijoita kuin erityisen sosiaalisia ihmisiä tai vain yk-
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sin oloa vilkkaan sosiaalisen elämän vastapainoksi kaipaavia ihmisiä. Itsek-

seen viihtyvän iäkkään yksin olo alkoi ilmetä yksinäisyytenä puolison muutet-

tua kodin ulkopuolisen hoivan piiriin, koska ei ollut aiemmin tuntenut tarvetta 

olla lähipiirin ulkopuolisten ihmisten kanssa tekemisissä. Uusien ystävien tai 

tuttavien löytämisen hän koki tarpeelliseksi oman hyvinvoinnin lisäämiseksi.  

 

7.3 Uuden elämäntilanteen haasteet 

Kokonaisuutena uusi elämäntilanne otettiin vastaan sellaisena kuin se tuli, 

luonnollisena jatkumona elämänkulussa, mutta sopeutuminen jälleen uuden-

laiseen arkeen koettiin työlääksi. Arki ja päivittäiset toimet kyllä soljuivat 

omalla painollaan ja loivat turvalliset puitteet elämälle, mutta ajatuksen tasolla 

oli monenlaisia negatiivisia tunteita ja tuntemuksia, jotka heikensivät omaa 

psyykkistä hyvinvointia. Fyysiset tuntemukset, kuten kivut ja vanhenemisen 

tunne lisäsivät huolta omasta terveydestä. Kolmessa haastattelussa unen 

laatu ja nukkuminen nousivat erityisesti esiin hyvinvointia heikentävinä teki-

jöinä. Toisaalta jokaisella oli elämässään myös iloa tuottavia asioita, joita ha-

luttiin säilyttää ja ylläpitää sekä etsiä myös uutta, mielekästä sisältöä elämään.  

 

Kodin ulkopuolinen toiminta osallisuutta ja sosiaalisuutta mahdollisesti lisää-

vänä tekijänä oli yksi useamman haastateltavan mainitsema tavoittelemisen 

arvoinen asia. Eräs haastateltava, jolla oli jo harrastus- ja muuta yhteisöllistä 

toimintaan, kertoi niihin aiemmin liittyneen huonon omatunnon ja lähtemisen 

vaikeuden hälvenneen, kun ei tarvinnut aikatauluttaa menojaan omaishoitoon 

liittyvien velvoitteiden mukaan. Toinen taas joutui oman toimintakykynsä heik-

kenemisen vuoksi vähentämään vapaa-ajan menojaan, joita oli muun muassa 

eri harrastus- ja ryhmätoimintaan osallistuminen. Samaan aikaan hän kuiten-

kin kaipasi itselleen lisää osallistumisen mahdollisuuksia. Yhden iäkkään työ 

oli ollut sen laatuista, että hänellä ei ollut aikaisemmin ollut juurikaan mahdolli-

suuksia vapaa-ajan harrastuksille tai sosiaaliselle kanssakäymiselle muiden 

kuin lähipiirin kanssa. Nyt yksin jäätyään hän aikoikin lähitulevaisuudessa et-

siä uutta sisältöä ja toimintaa elämäänsä, jota ei kuitenkaan osannut määrittää 

tarkemmin. 
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Kokemus omasta omaishoitajuudesta vaikutti vahvasti edelleen kaikkien haas-

tateltavien elämässä erilaisina pohdintoina. Niitä olivat mm. miten omaishoita-

juus oli lopulta toteutunut ja kuinka hyvin itse oli onnistuttu omaishoitajana. 

Omaishoitajuuden tunnistamisen jälkeen puolison hoitaminen ja hoivaaminen 

oli koettu velvoittavaksi vastuuksi, joka tuli vielä päättymisen jälkeenkin uniin. 

Omaishoitajuuden alkamista oli ollut vaikeuksia hahmottaa – puolisoiden väli-

sen normaalin toinen toisensa auttamisen ja avustamisen muuttuminen 

omaishoitajuudeksi koettiin vaikeaksi niin tunnistaa kuin tunnustaa. Puolisosta 

huolehtimisen ajateltiin kuuluvan niin luonnollisesti yhteiselämään, että viral-

liseksi omaishoitajaksi myöntyminen koettiin edelleen päättymisen jälkeenkin 

todella vaikeaksi asiaksi hyväksyä. Eräs heistä kuvasi omaishoitajuuden alka-

mista näin: 

 

”Se oli ihan kauhia paikka, että miä nyt  

omaishoitajaks, et virallisest hoitamaa miestä,  

sitähää miä tein jo automaattisest, ihan päivän 

selvä asia.”  

  

Koettuja tunteita tai tuntemuksia ei oikein osattu sanoittaa: negatiiviset tunteet 

kuten ikävä tai yksinäisyys sanoitettiin helpommin kuin positiiviset tunteet ku-

ten ilo tai onnellisuus. Tunteiden peittely niin hoivakodissa asuvalta puolisolta 

kuin lähiomaisilta aiheutti psyykkistä kuormitusta ainakin kahdelle haastatel-

lulle. Se koettiin erityisen raskaaksi, koska peitellyt tunteet itsessään olivat ne-

gatiivisia, mm. surun ja turhautumisen tunteita, ja lisäksi niiden pitäminen 

omana tietona lisäsi niiden kuormittavuutta. Leskeksi jäänyt iäkäs tunsi surun 

lisäksi kaipuuta ja ikävää, jotka hän tunnisti sekä hyväksyi kuuluviksi omassa 

elämässään olevaan tilanteeseen. Niin puolison menehtyminen kuin hoivako-

dissa asuminenkin aiheutti myös turhuuden tunnetta sekä vaikeasti sanoitetta-

van olotilan omaa elämistä ja olemassaoloa kohtaan.  

 

Puolison menehtymiseen päättynyt omaishoitajuus tuotti leskeksi jääneelle 

kuolemaan liittyvää surua sekä kaipuuta ja ikävää. Tästä muiden tutkimuk-

seen osallistuneiden iäkkäiden tilanteesta poikkeavassa raskaassa elämän-

vaiheessa hän oli kaikesta huolimatta halukas sinnikkäästi pyrkimään parem-

paan psyykkiseen hyvinvointiin. Myös toinen haastateltava oli aktiivisesti apua 
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hakemalla pyrkinyt lisäämään omaa psyykkistä hyvinvointia raskaassa elä-

mäntilanteessaan omaishoidon vielä ollessa. Useammassa haastattelussa 

mainittiin myös oma mielenterveys vähintään oman jaksamisen näkökulmasta 

huolenaiheena.  

 

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet iäkkäät mainitsivat heikentyneen unen 

laadun mm. unettomuuden ja levottomien unien vuoksi. Jo aiemmin mainitut 

huolenaiheet kuten kommunikointivaikeudet puolison kanssa, negatiiviset tun-

teet, huoli omasta terveydestä sekä ratkaisematon edunvalvonta-asia joko es-

tivät nukahtamasta tai tulivat uniin. Myös raskaana painanut vastuu ja velvolli-

suudet puolison hyvinvoinnista oman omaishoitajaroolin näkökulmasta vaiva-

sivat useimpien mieltä ja nukkumista pitkää vielä omaishoitajuuden päätyttyä-

kin – vastuu oli ikään kuin jäänyt päälle. Huonosti nukutut yöt taas aiheuttivat 

kaikkien haasteiden tuntumisen moninkertaisesti vaikeammilta ja kivut ja kolo-

tuksetkin vaivasivat enemmän väsyneenä.  

 

8 POHDINTA 

Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää, minkälaisena aiemmin puolisonsa omais-

hoitajana toimineen iäkkään elämä näyttäytyy omaishoitajuuden päättymisen 

jälkeen. Aiheesta on vain vähän tästä näkökulmasta tutkittua tietoa, joten tä-

män tutkimuksen tuloksia ei oikeastaan voitu verrata aiempiin tutkimuksiin. 

Päätelmät perustuivat juuri tätä tutkimusta varten kerättyyn aineistoon ja sen 

tuloksiin. Aineistosta löytyikin vastauksia tutkimusongelmaan eli saatiin muo-

dostettua näkymä siitä, mitä on iäkkään elämä koherenssin tunnetta mukaillen 

omaishoitajuuden päättymisen jälkeen. 

 

Koherenssin tunteessa (Tuloisela-Rutanen 2012) on kyse tavasta, jolla ihmi-

nen tarkastelee omaa elämäänsä ja siinä eteen tulevia asioita ja tilanteita 

sekä niihin reagoimisen tapojaan. Tämä osoittautui sopivaksi kehykseksi sel-

vittää, minkälaisena iäkkään elämä näyttäytyy omaishoitotilanteen päätyttyä 

heidän omien kokemustensa perusteella. Vaikka koherenssin tunnetta voitasi 

mitata, niin tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä sen osatekijöiden mukaisiin 

asioihin ja siihen löytyisikö niistä pohjaa sille, minkälaista tukea iäkkäät tarvit-

sisivat virallisten vanhuspalveluiden lisäksi. Seurakunta järjestää jo monen-



44 

laista toimintaa iäkkäille ja on siten luonnollinen toimija tarjoamaan vaihtoeh-

toisia kevyempiä tukitoimintoja kankeammalle kunnalliselle palvelujärjestel-

mälle. Tämänkin tutkimuksen aineistosta ilmeni, että aiemmin omaishoitajina 

toimineilla iäkkäillä oli vielä pitkään omaishoitotilanteeseen liittyvien vastuiden 

ja velvoitteiden aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta ja muita omaishoitajana 

toimimisesta jääneitä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä elämässään. Omaishoi-

tajana toimimiseen sekä muutostilanteisiin ennen ja jälkeen omaishoitajuuden 

liittyviä kysymyksiä oli kaikilla tutkimukseen osallistuneilla niin paljon vielä jäl-

jellä, että ne heikensivät jopa unen laatua.   

  

Uusi elämän tilanne oli otettu vastaan niin hyvin kuin se kunkin kohdalla oli 

mahdollista. Puolison kuolema oli aiheuttanut hiukan erilaisen tilanteen iäk-

kään elämään monine käytännön järjestelyineen ja tunteiden kirjona sekä so-

peutumisena lopulliseen eroon puolisosta. Oman toimintakyvyn heikkenemi-

nen ja vanhentuminen oli kaikilla alkanut tulla ilmi erilaisina tuntemuksina yk-

sin jäätyä. Se oli saanut pohtimaan, miten jatkossa selviää monista niistä iän 

myötä erilaista toimintatapaa vaativista asioista, joita ennen oli tehty tai aina-

kin suunniteltu tehtävän yhdessä puolison kanssa sen mukaan kuin kumpikin 

olisi kykenevä. Anderssonin (2007, 81–82) mukaan iäkkäillä pärjäämistä ar-

jessa onkin toistuvat, tutut tavat ja toimet päivän aikana. Lisäksi muutosten 

omaan sopeutumiskykyyn sopiva vauhti tekisi arjen toistojen yksitoikkoisuu-

den hyväksi jatkuvuudeksi elämässä. Aina se ei kuitenkaan ole omaishoito-

perheissä mahdollista ja sopeutuminen uuteen on haastavaa ja työlästä.  

 

Sopeutumiseen muutos- ja siirtymävaiheissa vaikuttavien tunteiden kirjo ja 

voimakkuus voi Kotirannan (2011b, 173–175) mukaan yllättää niin puolisonsa 

hoitajana toimineen kuin hoidettavan sekä myös heidän kanssaan työskente-

levät ammattilaiset. Omaishoidon päättymiseen mahdollisesti liittyviä negatiivi-

sia tunteita, kuten syyllisyyteen liittyviä tunteita tai vihaa ja katkeruutta, tähän 

tutkimukseen osallistuneista iäkkäistä ei kukaan ainakaan haastatteluissa il-

maisut. Helpotusta ja huojennusta vastuun siirtymisestä sen sijaan liittyi 

useimmilla heistä omaishoidon jälkeiseen aikaan. Varsinkin positiivisten tun-

teiden sanoittaminen tuntui olevan haasteellista ja ne tulivatkin esiin pikem-

minkin vasta suoraan kysyttäessä mitkä asiat tuottavat iloa elämään. Tämä 

lienee sellainen asia, jota voisi korostaa uupuneiden ja hiukan näköalatto-

muutta kokevien yksin jääneiden iäkkäiden kanssa kohdattaessa.   



45 

 

Yksin olo muuttui yksinäisyydeksi, kun puoliso ei ollutkaan enää läsnä tai ta-

voitettavissa päivittäin tai ollenkaan enää. Toisaalta yksin olo koettiin myös va-

pauttavaksi tunteeksi raskaaksi käyneestä jatkuvasta saapuvilla - ja käytettä-

vissä olon tunteen päätyttyä, kun puoliso ei enää asunut kotona. Puolison 

kuoleman aiheuttama suru kietoutui yksinäisyyteen erityisellä tavalla ja sekä 

kodin että elämän turhuuden ja tyhjyyden tunne erosi muiden kokemista yksi-

näisyyden ja surun tunteista kokonaisvaltaisina. Suru koettiin kyllä elämään 

kuuluvaksi eikä siitä välttämättä pyrittykään pääsemään kokonaan eroon. Se 

vain oli vielä niin tuoretta surua, että se tuntui ajoittain musertavana kaipuuna 

ja ikävänä.  

 

Yleisesti ottaen vertaistuki tuntui olevan tärkeää iäkkäillä, kun taas varta vas-

ten järjestetty ryhmätoiminta täysin vieraiden ihmisten kanssa ei tuntunut luon-

taiselta tilanteelta vaikeiden asioiden jakamiselle. Naapurin tai ystävän vertais-

tuki sen sijaan koettiin itselle hyväksi ja sopivaksi vaihtoehdoksi. Toisaalta sii-

hen ei ole mahdollisuutta, jos on haasteellista tutustua uusiin ihmisiin eikä ys-

täviä ei ole entuudestaan tai naapureita ei tunneta hyvin. Silloin voisi ajatella 

jotain harrasteryhmää paikaksi, jossa voisi tutustua matalalla kynnyksellä uu-

siin ihmisiin ja kenties löytää sitä kautta ystäviä. 

 

Käytännön avun, kuten asiointi- ja kauppa-avun pyytäminen koettiin helpom-

maksi avun tarpeen ollessa säännöllistä esimerkiksi viikoittain. Satunnaisesti 

pyydettäessä apua, se oli kiusallisempaa kuin säännöllistä apua tarvittaessa. 

Tutkimuksen ainoa mies olisi kaivannut apua naisten tarvikkeiden hankin-

nassa puolisolle, mutta oli kokenut sen hankalana asiana esittää omaisille. 

Kaikki aikuiset lapset ja lapsenlapset olivat poikia tai miehiä eivätkä heidän 

puolisonsa tuntuneet niin läheisiltä, että heiltä olisi kehdannut pyytää apua 

naisten tarvikkeiden hankintaan. Eräs haastateltavista olisi myös toivonut voi-

vansa varautua omaan vanhenemiseen etsimällä itselleen edunvalvojan lähi-

piiristä, mutta kukaan ei ollut halukas ottamaan tehtävää vastaan. Olisiko 

syynä ollut tietämättömyys siitä, mitä edunvalvontavaltuutus tarkoittaa, kun 

haastateltava itsekään ei ollut tiennyt asiasta mitään ennen kuin se oli tullut 

ajankohtaiseksi puolison toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. 
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Puolison kotiloma tuntui olevan kaikille osapuolille enemmän kuormittava tapa 

tavata perhettä kuin, että siitä olisi ollut iloa kellekään perheenjäsenelle. Koti-

loma aiheutti mielipahaa kotona olevalle puolisolle sekä ahdistusta muistisai-

raalle kodin ulkopuolella asuvalle ja siksi niistä luovuttiinkin vähitellen. Muu-

toinkin puolison muistisairaus kuormitti monella tapaa vielä hänen muutettu-

aan pois kotoa. Lojaalisuus puolisoa ja liittoa kohtaan aiheutti painetta käydä 

hoivakodissa tapaamassa ja silti lopputuloksena usein oli paha mieli kotiin tul-

lessa. Toinen haastateltava olikin radikaalista vähentänyt hoivakodissa vierai-

luja, koska se aiheutti aina unettomuutta ja ahdistavia ajatuksia useammaksi 

päiväksi. 

 

Kokemus omaishoitajuudesta kulkee vielä pitkään iäkkään mukana elämässä 

samalla tapaa kuin kuoleman aiheuttama surukin. Tunteiden kirjo ja voimak-

kuus voivat yllättää ja useinkaan ei haluta kuormittaa läheisiä niistä puhu-

malla, mutta jotenkin niitä olisi hyvä saada purkaa. Se, miten kokee onnistu-

neensa omaishoitajana joko auttaa jaksamaan uudessa tilanteessa tai heiken-

tää elämänlaatua mieltä vaivaamaan jääneinä pohdintoina. Tähän asiaan olisi 

helposti järjestettävissä tukea esimerkiksi ryhmätoiminnan muodossa. Toi-

saalta ryhmässä omista asioista ja tunteista puhuminen ei ole kaikille luon-

taista ja silloin kahdenkeskinen keskustelu voi olla toimivampi tapa tukea.  

   

Seurakunnilla on jo usein monenlaista iäkkäille suunnattua toimintaa niin yksi-

löllisinä tapaamisina kuin ryhmätoimintanakin. Tätäkin tutkimusta varten haas-

tatelluista iäkkäistä useimmilla oli jonkinlainen yhteys seurakuntaan. Pääasi-

assa he osallistuivat johonkin seurakunnan järjestämään toimintaan. Kukaan 

heistä ei kuitenkaan maininnut haastatteluissa, että usko tai hengellisyys 

esiintyisi mitenkään merkittävästi omassa elämässä. Seurakunnan työnteki-

jöillä omassa toiminnassaan lisänä olevan hengellisen osaamisen ulottuvuus 

mahdollistaisi uskonnon voimanlähteenä hyödyntämisen silloin, kun se koet-

taisi itselle tärkeäksi seikaksi. Tämä tuli mm. Readin ja Suutaman (2008) tutki-

muksessa esiin erityisesti naisten kokiessa uskonnon tärkeimmäksi voiman-

lähteeksi. Vaikka uskonto ei ollutkaan tärkein syy elämän merkityksellisyy-

dessä, se voi tuoda lohtua ja voimaa ihmisille. Seurakunnan toimintaan osal-

listuminen voi olla matalan kynnyksen paikka myös uskonnon muutoin leimaa-

vaksi kokevalle, joka kuitenkin ehkä kaipaa salassa elämäänsä hengellistä toi-

mintaa. 
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Useilla haastateltavilla ilmeni tiedontarvetta liittyen mm. kuolemaan, vanhus-

palveluihin, omaan vanhuuteen varautumisessa ja siinä, miten voisi lisätä 

omaa osallisuuttaan ympäröivään yhteisöön tai yhteiskuntaan. Nämä tuntuivat 

olevan pieniä asioita, mutta aiheuttivat kuitenkin pohdintaa eli olivat merkityk-

sellisiä iäkkäille itselleen. Tästä aiheutui myös tämän tutkimuksen tekijälle eri-

näisiä pohdintoja, jotka saivat lisää pontta mm. Ahosolan (2018a) tutkimuk-

sesta. 

 

Perehtyessä tämän tutkimuksen aiheeseen eli minkälaista on omaishoitajuu-

den päättymisen jälkeinen elämä, tuli vastaan parikin tutkimusta, jotka käsitte-

livät ns. omaisettomia iäkkäitä. Ahosola (2018a) oli omassa tutkimuksessaan 

huomannut sen, kuinka paljon iäkkäiden ihmisten perheiden ja läheisten tu-

keen ja avustamiseen tukeuduttiin vanhuspolitiikassa käytettävissä asiakir-

joissa. Hän muodosti ilman omaisten tai läheisten apua, virallisen avun turvin 

eläviä, kuvaamaan ilmaisun ”omaiseton”, jonka ajatteli parhaiten kuvaavan it-

sensä aktiivisina toimijoina kokevia ihmisiä. Tätä tukimusta varten yritettiin et-

siä tietoa heistä, jotka eivät vielä ole virallisen avun piirissä, mutta joilla ei 

myöskään ole mahdollisuutta turvautua ainakaan puolison hoivaan tämän toi-

mintakyvyn heikkenemisen tai sairastumisen vuoksi. Sitä tietoa ei juuri löyty-

nyt ja tuo Ahosolan (mt.) tutkimus avarsi näkemystä siitä, kuinka paljon van-

hushoivapolitiikka nojaa omaisten ja läheisten tarjoamaan apuun. Toki 

omassa kodissa omien läheisten, erityisesti puolison kanssa mahdollisimman 

pitkään asuminen on tavoittelemisen arvoinen asia, mutta luotetaanko liikaa 

siihen, että omaishoito on kaikille sopiva vaihtoehto ja että siihen ovat molem-

mat puolisot suostuvaisia. Tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi, että puolisosta 

huolehdittiin kyllä mielellään, jopa oman jaksamisensa äärirajoilla, mutta viral-

lisen omaishoitajan statuksen tunnustaminen oli erittäin vaikea asia hyväksyä. 

Virallisen määritelmän mukaisena omaishoitajana toimiminen miellettiin työn-

teoksi ja se taas ei sopinut yhteen pariskuntien toisilleen antamien lupausten 

ja yhteiselämän sopimusten kanssa. Toinen toisesta huolehtiminen koettiin 

kuuluvan itsestään selvästi yhteiseen elämään. 

 

Jatkotutkimuksen aiheita löytyisi tällekin aiheelle mm. rajaamalla kohderyhmä 

omaishoidon päättymiseen joko puolison menehtymiseen tai hoivakotiin muu-

ton vuoksi. Kohderyhmänä voisi olla myös pelkästään miehet, jotka ovat toimi-

neet omaishoitajina. Aiheesta eli ajasta omaishoitajuuden jälkeen, olisi todella 
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saatava lisää tietoa, jotta oikea aikaisen ja sopivan laatuisen tuen tarjoaminen 

olisi mahdollista yhä vaan iäkkäämmille omaishoitajina toimiville henkilöille. 

Heitä ei saa kadottaa omaishoitajuuden päättymisen jälkeen. Onpa omaishoi-

don palveluohjaajilta joskus kuultu, että heillä on ehkä aiheellinenkin huoli en-

tisistä omaishoitajista, mutta omaishoidon resurssit eivät anna myöten min-

käänlaiselle jälkipuinnille. Iäkkäillä tuntuu olevan tapana sinnitellä omassa, 

haastavassakin elämäntilanteessa mahdollisimman pitkään – osittain siksi, 

että tilanne muuttuu vaivihkaa haasteellisemmaksi – ennen kuin apua hae-

taan. Siten tilanne voi päästä niin pitkälle, että se tulee omaisille ja vanhusten 

parissa työskenteleville täytenä yllätyksenä ja tarvitaan jo raskaampia tuki-

muotoja. Resurssien puute ei saisi olla esteenä riittävien kevyempienkin tuki-

muotojen tarjoamiseksi. Yhteistyön kehittäminen edelleen eri tahojen välillä 

voisi luoda uusia mahdollisuuksia tuottaa iäkkäille vähäisempiä resursseja 

käyttäen.  

 

Opinnäytetyön prosessi on ollut ajallisesti pitkä – monet omassa elämässä ta-

pahtuneet ennalta arvaamattomat ja pitkiä taukoja aiheuttaneet asiat pitkittivät 

opinnäytetyön tekoa. Muuten prosessi on ollut opettavainen ja antoisa. Mie-

lenkiinto tutkimustyötä kohtaan on loppumaton ja uuden oppiminen jaksaa in-

nostaa edelleen, vaikka välillä on usko omaan tekemiseen ollut kovalla koe-

tuksella. Oma tietämys on lisääntynyt ja varsinkin esimerkiksi virallisten asia-

kirjojen, selvitysten tai eritasoisten tutkimusten kriittinen lukutaito on lisäänty-

nyt. Vanhustyössä on loputtomasti kehittämiskohteita ja oma halu kehittää 

edelleen geronomin kompetenssia on yhtä loppumaton.  
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Liite 1 
Haastattelun runko 
Taustatiedot 

- ikä ja asumismuoto 
- parisuhteen kesto 
- omaishoidon pituus (virallinen ja epävirallinen osuus) 
- omaishoidon alkaminen ja päättyminen (miten?) 
- yhteys seurakuntaan? 

Ymmärrettävyys: Uusi elämäntilanne 
- uusi rooli ilman puolisoa 
- omaiset, läheiset, ystävät 
- muu sosiaalinen osallistuminen kodin ulkopuolella  

Apukysymyksiä: 
1) Miten kuvaisit omaa nykyistä rooliasi? Kuka sinä olet? 
2) Onko lähelläsi muita omaisia, läheisiä ja/tai ystäviä, joilta saat tarvitta-

essa tukea ja apua? 
3) Ihmisten ilmoille - Oletko osallistunut ikäihmisille suunnattuihin toimin-

toihin? Mihin? 
4) Oletko saanut niistä tukea? 
5) Haluaisitko muuttaa em. asioita elämässäsi? 

Hallittavuus: Sopeutuminen 
- arjen uudelleen muotoutuminen 
- harrastukset ja muut kodin ulkopuolinen toiminta 
- vertaistuki  
- vanhuspalvelut 

Apukysymyksiä:  
1) Onko päiväsi rytmi tai toiminnot muuttuneet omaishoitotilanteen päätyt-

tyä? Miten ne ovat muuttuneet? 
2) Kuinka kotityöt sujuvat? Arveletko selviäväsi myös raskaammista ja 

teknisemmistä arkitoimista? 
3) Osallistutko kodin ulkopuoliseen toimintaan omien mielenkiinnon koh-

teiden mukaan vai oletko joutunut luopumaan niistä? Harrastukset, lii-
kunta, yhdistystoiminta tai muu sosiaalinen aktiivisuus. 

4) Oletko osallistunut vertaisryhmiin tai tavannut vertaistukihenkilöä? 
5) Tarvitsetko itse vanhuspalveluiden tukea?  

Merkityksellisyys: Elämän mielekkyys 
- palautuminen, fyysinen 
- voimaantuminen, psyykkinen ja henkinen  
- tunteiden tunnistaminen / tunteiden vuoristorata 
- iloa tuottavat asiat 
- huolestuttavat asiat  

Apukysymyksiä: 
1) oletko kokenut fyysisiä oireita tai tuntemuksia omaishoidon päätyttyä? 
2) oletko tuntenut epämääräistä huonoa oloa tai oletko tuntenut itsesi ylit-

sepääsemättömän uupuneeksi?   
3) tunnistatko eri tunteesi? mikä tai mitkä on ”päällimmäiset” tunteet? 
4) kuinka merkitsevä/vaikuttava/hallitseva on menetyksen tunne ja suru 

nykyisessä elämässäsi? koetko pärjääväsi niiden kanssa? 
5) mitkä asiat tuottavat iloa elämääsi?  
6) mitkä asiat aiheuttavat huolta tai jopa ahdistavat? 



 

Liite 2 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖHÖN OSALLISTUMISESTA 

 

Osallistun vapaaehtoisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun geronomiopiske-

lija Johanna Horton opinnäytetyöhön Ikäihmisen koherenssin tunne omaishoitotilan-

teen jälkeisen elämän kuvaajana haastatteluun ____ /____ 20____. 

 

Olen tietoinen opinnäytetyön tarkoituksesta selvittää, miten iäkkäiden elämä näyt-

täytyy omaishoidon päättymisen jälkeen. Minulle on selvitetty mahdollisuus perua 

opinnäytetyöhön osallistuminen missä tutkimuksen vaiheessa tahansa. Tällöin kaikki 

minua koskeva aineisto poistetaan tutkimusaineistosta. 

Minulle on selvitetty, että opinnäytetyöhön osallistuminen tapahtuu nimettömänä ja 

tulokset raportoidaan niin, ettei siitä voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Henkilötie-

dot, jotka tarvitaan yhteydenpitoa varten, säilytetään huolellisesti muusta aineistosta 

erillään ja anonymiteetti turvaten. 

Olen tietoinen, että haastattelu nauhoitetaan jatkotyöskentelyä varten. Julkistetta-

vassa opinnäytetyössä ei mainita nimiä tunnistamattomuuden varmistamiseksi. 

Opinnäytetyön valmistuttua kaikki tutkimusaineisto hävitetään asianmukaisesti. 

Olen saanut opinnäytetyön tekijän yhteystiedot ja minulla on mahdollisuus ottaa yh-
teyttä myöhemmin haastatteluun liittyvien asioiden tiimoilta. Saan halutessani tutki-
mustulokset ennen julkaisemista luettavaksi tulkintojen oikeellisuuden tarkasta-
miseksi. 
 
Tätä suostumuslomaketta tehdään kaksi kappaletta, joista toinen jää itselleni ja toi-
nen opinnäytetyön tekijälle. 
 
 
________________________  ____ /____ 2019 
Paikka               Aika 
 
__________________________________ _______________________________ 
Opinnäytetyöhön osallistujan allekirjoitus Nimen selvennys 
 
 
__________________________________ 
Opinnäytetyön tekijän allekirjoitus 
 
Johanna Horto / p. 044 XXX X XXX 
 
Sähköposti: johanna.horto (ad) edu.xamk.fi 
 


