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1 Johdanto 

 

 

Muistisairaudet lisäävät eniten ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tar-

vetta ja ne yleistyvät väestön ikääntyessä. Muistisairaita hoitavat omaishoitajat 

ovat tavallisesti jo iäkkäitä ihmisiä. Ikääntyneillä ihmisillä muistisairaus onkin mer-

kittävin toimintakykyä heikentävä ja avuntarvetta lisäävä tekijä. Muistisairaus li-

sää myös laitoshoidon riskiä. (Eloniemi-Sulkava & Pitkälä 2006, 15.) 

 

Muistisairaus vaikuttaa koko perheeseen. Sairauden huono ennuste, sairastu-

neen hitaasti heikentyvä terveydentila sekä persoonallisuudessa tapahtuvat 

muutokset lisäävät omaishoitajan henkistä kuormittavuutta. (Virjonen & Kankare 

2013, 79.) Etenkin iäkkäällä puolisoaan hoitavalla omaishoitajalla on korkea riski 

uupua omaisen hoidossa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a). Käytösoireet 

ovat suurin kotona asumisen päättymistä ennakoiva asia (Eloniemi-Sulkava & 

Sulkava 2008, 118). 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Siun Soteen kuuluvan Siilaisen 

kuntoutumiskeskuksen geriatrisen arviointi- ja kuntoutusosaston toimintaa muis-

tisairaan omaishoitajan varhaisen uupumisen tunnistamisessa sekä uupuneen 

omaishoitajan tukemisessa avun saamiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin osallista-

vana kehittämistoimintana Siilaisen kuntoutumiskeskuksen geriatrisen arviointi- 

ja kuntoutusosaston henkilökunnan kanssa.  
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2 Muistisairaudet 

 

 

Suomessa on arviolta 48 700 omaishoitajaa ja suurin osa omaishoitajista on nai-

sia. Muistisairaudet ovat tavallisin syy omaishoidon tarpeelle. (Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitos 2020a.) Suomessa muistisairautta sairastaa arviolta 193 000 ih-

mistä, joista noin 93 000 sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta 

(Muistiliitto 2017a). 

 

Etenevät muistisairaudet aiheuttavat aivojen rappeutumista ja kokonaisvaltaisen 

toimintakyvyn heikentymistä (Muistiliitto 2017b). Muistisairaus on kognitiivisia toi-

mintoja heikentävä sairaus. Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan muistia sekä 

muita tiedonkäsittelyn alueita, joita ovat muun muassa näönvarainen hahmotta-

minen, kielelliset toiminnat sekä toiminnanohjaus. Muistin ja tiedonkäsittelytaito-

jen heikentyessä omatoimisuus vähenee ja arjesta selviytyminen hankaloituu. 

Psyykkiset oireet ja haitalliset käyttäytymisen muutokset ovat tavallisia melkein 

kaikilla muistisairailla sairauden eri vaiheissa. (Hallikainen 2019, 328.) Toiminta-

kyky huononee pikkuhiljaa ja muistisairaus johtaa lopulta kuolemaan (Eloniemi-

Sulkava & Savikko 2009, 235). 

 

Korkeaa ikää ja perinnöllisyyttä pidettiin kauan etenevien muistisairauksien ai-

noina riskitekijöinä. Muistisairaudet yleistyvät iän myötä ja perimällä on vaikutusta 

riskiin sairastua muistisairauteen, sillä mikäli lähisuvussa on Alzheimerin tautia 

tai jotakin muuta muistisairautta, riski sairastua muistisairauteen kasvaa 2-3-ker-

taiseksi. Ihminen ei voi vaikuttaa ikäänsä eikä saamiinsa perintötekijöihin, mutta 

voi vaikuttaa elintapoihinsa. Merkittäviä muistisairauden riskitekijöitä ovat kohon-

nut kolesteroli, verenpaine ja keski-iän painoindeksi, diabetes, tupakointi, masen-

nus, alhainen koulutustaso sekä vähäinen liikunnan määrä. (Kivipelto & Ngandu 

2009, 321.) WHO:n (World Health Organization) vuonna 2012 tekemästä syste-

maattisesta tutkimuskatsauksesta: ”Dementia: A public health priority” ilmenee, 

että muistisairauksia esiintyy enemmän maissa, joissa ihmisten tulot ovat kor-

keat. Terveyssuosituksina on vähentää tupakointia, lisätä fyysistä aktiivisuutta ja 

huolehtia kolesteroli- ja verenpainetasoista. (Alzheimer’s Disease International 

2015, 30, 36.) 
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Muistisairaus vaikuttaa johdonmukaiseen ajattelukykyyn, mutta ei tunteiden ka-

toamiseen. Tunnereaktiot ympärillä tapahtuviin asioihin ja omiin sisäisiin koke-

muksiin voivat muuttua, sillä tunteiden hallitseminen ja tarpeiden ilmaisu hanka-

loituu, kun muistisairaus etenee. Sairaus aiheuttaa sen, että aistit herkistyvät. Itse 

sairaus ei varsinaisesti vaikuta näköön ja kuuloon, mutta ikääntyessä nämä aistit 

tavallisesti heikentyvät. Ikääntyessä myös herkkyys voimakkaille äänille voi li-

sääntyä. Tämän vuoksi on tärkeä havainnoida, kuinka muistisairas ihminen rea-

goi ääniin. Sairastava aistii herkästi ympäristönsä ilmapiirin sekä muiden ihmisten 

tunteet. Muistisairaan kohtaamisella on suuri vaikutus hänen vointiinsa, turvalli-

suuden tunteeseensa sekä käyttäytymiseensä. (Hallikainen, Immonen, Mönkäre 

& Pihlakari 2019, 17.) 

 

Muistisairauden aiheuttamat oireet voivat vaikuttaa monella tapaa muistisairaan 

ja hänen lähipiirinsä elämään. Usein jo sairauden alkuvaiheessa monimutkaiset 

sosiaaliset tilanteet aiheuttavat muistisairaalle vaikeuksia. (Sulkava & Eloniemi 

2008, 100.) Pitkälle edenneessä muistisairauden vaiheessa muistisairas tarvit-

see yhä enemmän apua päivittäisissä toiminnoissaan (Pulsford & Thompson 

2013, 210.) Muistisairas tarvitsee apua esimerkiksi lääkehoidossa, ruoanlaitossa, 

kaupassa käymisessä ja raha-asioiden hoitamisessa. Muistisairaan kokema 

stressi voi jo sairauden alkuvaiheessa heikentää hänen kognitiivista suoriutumis-

kykyään. Myös muut kuormittavat tilanteet, kuten sairastuminen, voi romahduttaa 

kognitiivisen toimintakyvyn ja aiheuttaa muistisairaalle sekavuutta. Muistisairaan 

tilanteen ja käyttäytymisen muuttuminen on myös omaishoitajalle raskasta. Aikai-

sempaan käytökseen verrattaessa poikkeava käytös voi hämmentää omaista. 

(Sulkava & Eloniemi-Sulkava 2008, 101.) 

 

Hoidon päämääränä on sairastuneen toimintakyvyn ja omatoimisuuden ylläpitä-

minen sekä mahdollisten mieliala- ja käytösoireiden lievittäminen. Hoito- ja kun-

toutussuunnitelma tehdään aina muistisairaalle, ja siihen sisällytetään myös 

kaikki ne tarvittavat hoidot ja tukimuodot, joita muistisairas tarvitsee. Hoidon pe-

rustana on asianmukainen lääkitys. Kuntoutuksella pyritään mahdollistamaan ar-

jen sujuvuus. (Vainikainen 2016, 44–45.) Kuviossa 1 on esitetty muistisairauden 

oireita ja niiden seurauksia omaishoitajaa koskien. 
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Kuvio 1. Muistisairauden oireiden ja seurausten laaja-alaisuus (mukaillen Elo-

niemi-Sulkava & Pitkälä 2006, 19). 

 

Yleisimpiä muistisairauksia ovat Alzheimerin tauti, aivoverenkiertosairaudesta 

johtuva muistisairaus, Lewyn kappale tauti, Parkinsonin tautiin liittyvä muistisai-

raus sekä otsaohimolohkorappeumat. Muistisairaus voi johtua aivovammojen jäl-

kitilasta tai kehittyä runsaan ja pitkäaikaisen alkoholinkäytön seurauksena. (Hal-

likainen 2019, 328.) 

 

Alzheimerin tauti on tavallisin etenevistä muistisairauksista. Noin 70 prosentilla 

etenevää muistisairautta sairastavista ihmisistä on Alzheimerin tauti. Taudin to-

dennäköisyys kasvaa ihmisen ikääntyessä. Alzheimerin tauti on alle 65-vuotiailla 

vielä harvinainen, mutta yli 85 vuotta täyttäneillä sen esiintyvyys on peräti 15–20 

prosenttia. (Hallikainen 2019, 328.) Alzheimerin tautiin sairastuneen eliniän en-

nuste diagnoosin saamisesta kuolemaan vaihtelee. Jos sairastunut on yli 80-vuo-

tias, on ennuste taudin diagnosoimisen jälkeen noin 3-4 vuotta. Jos sairastunut 

on nuorempi kuin 80 vuotta, on ennuste 10 vuotta tai pidempäänkin. (National 

Institute of Aging 2017) Sairaudelle tyypillistä on etenkin lähimuistin heikkenemi-

nen. Alzheimerin taudissa muisti heikkenee koko sairauden ajan ja sille ominaista 
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on sairauden hidas eteneminen, jonka vuoksi sairastuneen läheiset eivät välttä-

mättä pysty tunnistamaan oireilun johtuvan muistisairaudesta.  Sairastuneen voi 

olla vaikeaa muistaa tapahtumia ja tapaamisia ihmisten kanssa sekä tavanomai-

sia arkisia toimintoja. Sairastunut voi alkaa unohtaa sovittuja asioita, myös tava-

roiden säilytyspaikat voivat unohtua. Esimerkiksi uusien kodinkoneiden käytön 

opettelu ei välttämättä onnistu ja normaalista rytmistä poikkeaminen saattaa ai-

heuttaa ahdistusta. Epätyypillisen Alzheimerin taudin muodossa voi esiintyä pu-

hevaikeutta ja kuvallisen hahmottamisen vaikeutta sekä toiminnanohjauksen hei-

kentymistä. Joissakin tapauksissa esiintyy käytösoireita, jolloin 

persoonallisuuden muutokset ovat tavallisia ja sairastuneen käytös voi poiketa 

paljonkin ihmiselle tavanomaisesta käytöksestä. (Tavi & Lahtonen 2019, 14–15.) 

Alzheimerin tautiin ei ole vielä keksitty parantavaa hoitoa, eikä sairauden etene-

mistä voida ainakaan toistaiseksi estää (Vainikainen 2016, 44). 

 

Lewyn kappale -taudilla tarkoitetaan noin 50–80 vuoden iässä alkavaa etenevää 

ja aivoja rappeuttavaa muistisairautta. Lewyn kappale -taudille tavanomaisia oi-

reita ovat vaihtelut kognitiivisissa toiminnoissa, tarkkaavaisuudessa sekä vireys-

tilassa. Tautia sairastavilla esiintyy myös Parkinsonin taudille tyypillisiä oireita, 

kuten kävelyyn liittyviä vaikeuksia, jäykkyyttä sekä liikkeiden hidastuneisuutta. 

(Rinne 2010, 159.) Muistin muutokset eivät ole tavallisia sairauden alkuvai-

heessa, mutta muistissa tapahtuvat muutokset etenevät vähitellen sairauden 

edetessä pikkuhiljaa (Rinne 2015, 166). 

 

Lewyn kappale -tautia sairastavilla näköharhat ovat tavallisia ja heillä voi esiintyä 

myös toistuvaa kaatuilua ja lyhytkestoisia tajunnanmenetyskohtauksia. Tavallisin 

Lewyn kappale – muutoksiin kuuluva sairaus on Parkinsonin tauti, ja siihen liitty-

vää muistisairautta ilmenee arviolta joka kolmannella Parkinsonin tautia sairasta-

vista. (Tavi & Lahtonen 2019, 21.) Lewyn kappale -tauti eroaa Parkinsonin tau-

dista siten, että Parkinsonin tautiin verrattuna vapina on vähäisempää tai sitä ei 

esiinny ollenkaan (Vainikainen 2016, 39). Parkinsonin taudin oireet alkavat hi-

taasti mutta pahenevat sairauden edetessä. Parkinsonin tautiin liittyviä tavallisim-

pia motorisia oireita ovat vapina, hidasliikkeisyys sekä lihasjäykkyys. Vapinaa 

esiintyy usein levossa. Hidasliikkeisyys voi näkyä kävelyssä, esimerkiksi askelpi-
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tuuden lyhenemisenä. Tasapainovaikeudet, autonomisen eli tahdosta riippumat-

toman hermoston toimintahäiriöt sekä tiedonkäsittelyyn liittyvät oireet ovat yleisiä. 

Parkinsonin taudin oirekuvaan kuuluvat myös neuropsykiatriset oireet, kuten apa-

tia, masennus sekä impulssikontrollin häiriöihin liittyvät ongelmat. (Rinne & Kar-

rasch 2015, 159.) 

 

Aivoverenkiertosairauden aiheuttama muistisairaus liittyy aivoverenkiertosai-

rauksien aiheuttaman muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymiseen. (Melkas, Joki-

nen & Erkinjuntti 2015, 137.) Pienten aivoverisuonten tauti on yleisin aivoveren-

kiertosairauden muistisairautta aiheuttava syy (Vainikainen 2016, 37). Otsa-

ohimolohkorappeumilla tarkoitetaan oireyhtymiä, jotka heikentävät ja vaurioitta-

vat aivojen otsalohkojen toimintaa (Remes & Rinne 2015, 172). Otsalohkode-

mentian lisäksi otsaohimolohkorappeumiin kuuluvat myös etenevä sujumaton 

afasia sekä semanttinen dementia. Otsa-ohimolohkorappeuma alkaa melko var-

hain, tavallisesti alle 65-vuotiaana tai myöhemmin. (Vainikainen 2016, 41.) 

 

Otsalohkodementian tyypillisiä oireita ovat muutokset sairastuneen ihmisen käyt-

täytymisessä sekä persoonallisuudessa. Otsaohimolohkorappeumasairaus voi 

aiheuttaa tavanomaista estottomampaa käyttäytymistä ja ongelmia arvosteluky-

vyssä. (Remes & Rinne 2015, 174.) Sairauden alkuvaiheessa muistissa ja hah-

mottamiseen liittyvissä taidoissa ei sen sijaan yleensä ole ongelmia (Vainikainen 

2016, 41). 

 

 

3 Muistisairauden vaikutus omaishoitajan elämään 

 

 

3.1 Omaishoitajuus 
 

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikäänty-

neestä läheisestään kokoaikaisesti tai työnsä ohessa (Muistiliitto 2017c). Laki 

omaishoidon tuesta määrittää omaishoitajan sellaiseksi henkilöksi, jolla on oman 

kuntansa kanssa tehty sopimus omaishoitajuudesta (Omaishoitajaliitto 2020a). 
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Omaishoitajan työ on haastavaa ja ympärivuorokautista. Se vaatii paljon pitkä-

jänteisyyttä sekä psyykkisiä että fyysisiä voimavaroja. (Tavi & Lahtonen 2019, 

167.) Omaishoitajuus merkitsee hoivatyötä, jota tehdään sairastuneen ehdoilla. 

Omaishoitajuus merkitsee myös yksin tehtäviä ratkaisuja sekä vaatii moninaisten 

asioiden hoitamista. Omaishoitajan tulee olla yhteydessä hoitaviin tahoihin, viran-

omaisiin ja huolehtia taloudellisista asioista. Työ vaatii myös pitkää henkistä pro-

sessia, jotta omaishoitaja voi vähitellen hyväksyä sen osaksi omaa elämäänsä. 

(Pohjamo 2020, 36.) 

 

 

3.2 Muistisairauden vaikutus omaishoitajaan 
 

Diagnoosi muistisairaudesta voi olla omaishoitajalle järkytys, mutta toisaalta se 

voi olla myös helpotus, sillä diagnoosi antaa vahvistuksen epäilyille ja tuo asian 

konkreettisemmaksi (Pohjamo 2020, 21). Läheisen sairastuminen muistisairau-

teen vaikuttaa monin eri tavoin muistisairaan omaisen elämään. Vaativa elämän-

tilanne aiheuttaa huolta, pelkoa ja epävarmuutta omasta jaksamisesta, arjesta 

selviytymisestä sekä hoidettavan terveydentilasta. (Åstedt-Kurki ym. 2008, 76.). 

Muistisairaan omainen voi kokea ristiriitaisia tunteita läheisen sairastuessa ja 

usein ensimmäinen reaktio on sairauden kieltäminen. Omista tunteista puhumi-

nen ja omien tunteiden hyväksyminen on tärkeää, sillä tunteet vaikuttavat myös 

siihen, miten omainen hoitaa muistisairasta läheistään. (Vyyryläinen 2014, 11.) 

 

Omaisen vastuu muistisairaan hoidosta lisääntyy yleensä vähitellen ja se merkit-

see myös hoidon sitovuuden sekä kuormittavuuden kasvua. Sairauden edetessä 

muistisairaan tietoisuus omista oireistaan heikkenee, eikä hän välttämättä tun-

nista itse oman selviytymisensä heikentymistä. Näin ollen omaisen vastuulle jää 

huolenpito muistisairaan turvallisuudesta, joka käytännössä merkitsee muistisai-

raan jatkuvaa valvontaa. (Heimonen & Voutilainen 2006, 40.) Hoito vie usein pal-

jon aikaa, kuluttaa voimia ja vaatii fyysistä kestävyyttä (WHO 2012, 71). Omais-

hoitaja joutuu usein sivuuttamaan omat tarpeensa hoidettavan tarpeiden 

mennessä omien edelle. Omaishoitajan omien tarpeiden jatkuva laiminlyönti voi 

aiheuttaa tilanteen, jossa omaisen jaksaminen venyy äärirajoille. (Erkinjuntti, Hei-

monen & Huovinen 2008, 69.) 
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Ikäinstituutin vuosina 2012–2014 toteuttaman tutkimus- ja kehittämishakkeen: 

Läheisestä omaishoitajaksi – tukea hyvinvointiin, toimintakykyyn ja arkiselviyty-

miseen kohderyhmänä olivat läheistään ilman omaishoidon tukea avustavat 

ikäihmiset. Tutkimustoiminta toteutettiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkimuk-

seen osallistujat olivat iältään 66–93 ja valtaosa heistä oli puolisohoitajia. Tutki-

musraportista ilmeni, että haastateltavat toivat esiin oman väsymyksensä, jaksa-

mattomuutensa sekä hoitamisen sitovuuden. Omaishoitotilanteiden vaativuuden 

ja sitovuuden ominaispiirteitä olivat kokonaisvastuun ottaminen elämän ja arjen 

sujuvuudesta, hoitamisen velvollisuus sekä lääkityksen hoito. (Kaskiharju & 

Oesch-Börman 2015, 5, 27.) 

 

Tikkasen (2016) väitöskirjan tarkoituksena oli tarkastella omaishoidon arjen ra-

kentumista ja arjen sidosten muokkaantumista hoivan eri vaiheissa. Aineisto 

koostui haastatteluaineistosta, etnografisesta havainnointiaineistosta, omaishoi-

tajien viikon ajalta tehdyistä päivien kulkua kuvaavista merkinnöistä, hoivaverkos-

toon kuuluvilta ihmisiltä sekä päiväkirjamerkinnöistä. Tutkimuksen tuloksena syn-

tyi tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus omaishoidon arjesta. Elämäntilanteen 

uudelleen arvioiminen tapahtuu käytännön toiminnan tasolla arjessa. Arjen ihmis-

suhteet muokkaantuvat uudestaan, kun ihmissuhteiden luonne ja pysyvyys jou-

tuvat uuden elämäntilanteen myötä koetukselle. Omaishoidon arjessa painottu-

vat hoidon eri vaiheissa erilaiset asiat. Omaishoidon prosessia kuvataan 

huokoisesta eli kevyemmästä hoidosta vaativaan ja kiinnipitävään hoivaan. Huo-

koinen omaishoidon arki on sitä, että omaishoidettava on osittain itsenäinen ja 

useimmiten lievästi liikuntarajoitteinen. Muistisairaan ja liikuntarajoitteisen sekä 

monisairaan omaisen ympärivuorokautinen hoitaminen on kuormittavaa omais-

hoidon arkea. Painavalla omaishoidon arjella tarkoitetaan pyörätuolissa olevan 

liikuntakyvyttömän omaisen ympärivuorokautista hoitamista ja kiinnittävällä 

omaishoidon arjella täysin liikuntakyvyttömän sänkyyn hoidettavan omaisen hoi-

tamista. (Tikkanen 2016, 82, 89.) 

 

Muistisairaudet heikentävät muistisairaan tunteiden ja tarpeiden ilmaisukykyä. 

Muistisairaus voi aiheuttaa fyysisiä oireita, kävelyvaikeutta, virtsan ja ulosteen pi-

dätysvaikeuksia sekä tahatonta laihtumista. Sairauden edetessä hygienian hoito 

ja pukeutuminen vaikeutuu. Muistisairaan avun tarve lisääntyy, kun muistisairaus 



13 

 

etenee. (Sulkava & Eloniemi-Sulkava 2008, 101.) Sairaus vaikuttaa parisuhtee-

seen niin, että vaikka puolisoiden tarve läheisyyteen ja erillisyyteen säilyy, on nii-

den ilmaiseminen vaikeampaa sekä monimutkaisempaa muistisairaan sairauden 

edetessä. Tyytymättömyyttä voi aiheuttaa vastavuoroisuuden väheneminen 

muistisairaan ja puolison välillä. Kun terve puoliso haluaisi vielä tehdä yhdessä 

asioita, voi muistisairas lakata innostumasta näistä asioista. Vaikka puoliso muis-

tuttaisikin itselleen, että muistisairaan etääntyminen johtuu sairaudesta, satuttaa 

se silti ja hylätyksi tulemisen tunnetta ei voi välttää. (Aavaluoma 2011, 233.) Muis-

tisairaan hyvä kohtelu ja identiteetin tukeminen ovat merkityksellisiä arjen tilan-

teissa. Muistelusta voi olla hyötyä, sillä sen avulla voidaan tukea muistisairaan 

identiteettiä ja huomata, millainen muistisairautta sairastava läheinen on ollut ja 

millainen hän on nyt sairaudesta huolimatta. (Heimonen & Voutilainen 2006, 62–

63.) 

 

Soinnun (2016) väitöskirjatutkimuksesta ilmeni, että muistisairaan puoliso joutui 

kestämään ajatuksen puolisosta luopumisesta sekä kumppanuuden menettämi-

sestä. Muistisairas omainen ei ollut enää entisensä, sillä muuttuneen käytöksen 

lisäksi muutoksia kuvattiin eri termien avulla, kuten puolison ”persoonan kuolemi-

sella”, taantumisella sekä katoamisella. Puolisot kokivat vaikeimpana asiana kes-

tää muistisairaan puolison taantumisen, kun puoliso oli ollut aikaisemmin tasa-

vertainen kumppani, jonka kanssa oli pystynyt jakamaan arjen asioita. (Sointu 

2016, 135.) 

 

Miettisen (2019) pro-gradu tutkimuksesta selvisi, että muistisairaan omaisen jak-

samista tukevia tekijöitä olivat yhteiset rutiinit, omaisen hyvä fyysinen toiminta-

kyky, sairauteen asennoituminen, auttamisenhalu, luonteenpiirteet sekä empaat-

tinen suhtautuminen. Omaiset saattoivat kokea muistisairaasta huolehtimisen 

rikkautena, oikeutena ja velvollisuutena. Omaiset kokivat itsensä tarpeelliseksi 

huolehtiessaan muistisairaasta. Jotkut vastaajista kokivat muistisairaan hoitami-

sen omana henkisenä kasvuna ja opettavaisena kokemuksena. Muistisairauden 

vuoksi omainen voi myös oppia elämään hetkessä ja näkemään asiat, jotka ovat 

elämässä tärkeitä ja merkityksellisiä. (Miettinen 2019, 45.) 
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3.3 Käytöshäiriöt kuormittavat omaishoitajaa 
 

Muistisairaus voi aiheuttaa myös muutoksia sairastuneen käytökseen ja tunne-

elämään (Hallikainen 2019, 54). Muistisairaalla ei aina ole valmiuksia kertoa ko-

kemastaan kivusta tai huonosta olosta, joten muistisairas voi ilmaista koettuja 

tuntemuksiaan aggressiivisella tai levottomalla käytöksellä (Eloniemi-Sulkava & 

Sulkava 2008, 118–119). Oireilu lisääntyy, kun muistisairaus etenee (Hyvärinen 

2019, 8). Etenevään muistisairauteen kuuluu tavallisesti uniongelmia, vaeltelua 

ja myös muita käytösoireita, jotka voivat vaikuttaa omaishoitajan jaksamiseen 

(Virjonen & Kankare 2013, 79). Muita käytösoireita voivat olla esimerkiksi aggres-

siivisuus, ahdistuneisuus, apaattisuus, masennus, aisti- ja harhaluulot, itsetuhoi-

suus, ärtyneisyys sekä motorinen levottomuus (Hallikainen 2019, 54). 

 

Käytösoireet tekevät muistisairaan hoidosta haastavaa (Eloniemi-Sulkava & Pit-

kälä 2006, 20). Muistisairaan ihmisen luonne voi muuttua hyvinkin paljon ja käyt-

täytymiseen voi tulla uusia piirteitä, joita omaisen voi olla vaikea hyväksyä. Muis-

tisairas saattaa käyttäytyä omaishoitajaansa kohtaan esimerkiksi vihamielisesti 

tai epäilevästi, ymmärtämättä todellisuutta muistisairautensa vuoksi. Aikaisem-

min empaattinen ja huumorintajuinen ihminen saattaa muistisairauteen sairastu-

essaan muuttua vähitellen pahantuuliseksi, jopa aggressiiviseksi. Hoidettavalla 

saattaa myös olla vahvoja pelkoja, jotka eivät vastaa todellisuutta. Omaishoita-

jalla ei aina ole keinoja hoidettavan rauhoittamiseksi. (Kaakkuriniemi 2014, 11–

12.) 

 

Koposen ja Vatajan (2015) mukaan erilaisia muistisairauksiin kuuluvia käytösoi-

reita esiintyy peräti 90 prosentilla muistisairaista. Käytösoireet vaikuttavat muisti-

sairaan ja hänen omaistensa kokemaan elämänlaatuun. Käytösoireiden vuoksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö lisääntyy ja laitoshoidon tarve 

kasvaa. Käytösoireita tulee hoitaa, mikäli ne vaikuttavat muistisairaan sosiaali-

seen vuorovaikutukseen, kykyyn huolehtia itsestään ja toimintakyvystään. Käy-

tösoireiden hoito on aiheellista myös tapauksissa, joissa muistisairaan käytös ai-

heuttaa vaaratilanteita muistisairaalle itselleen tai muille. Käytösoireilla on 

merkitystä omaisen jaksamiseen hoitaa muistisairasta ja muistisairaan hoitopaik-

kaa koskeviin ratkaisuihin. (Koponen & Vataja 2015, 474.) 
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Muistisairaan käytösoireisiin reagoiminen on yksilöllistä. Elämänhistoria ja omais-

hoitajan kyky kohdata kuormittavia tilanteita ratkaisevat sen, miten omaishoitaja 

suhtautuu tilanteeseensa ja kokee oman jaksamisensa. Käytösoireita voidaan lie-

vittää kunnioittavalla suhtautumisella sekä ymmärtämällä hoidettavan käytösoi-

reita. Omaishoitajan omalla käytöksellä on suuri merkitys siihen, miten muistisai-

ras toimii ja miten muistisairas reagoi erilaisissa tilanteissa. (Hyvärinen 2019, 9.) 

Käytöshäiriöiden todennäköisyyttä lisää esimerkiksi rauhattomuus ja meluisuus 

ympäristössä (Eloniemi-Sulkava & Sulkava 2008, 119). 

 

Aggressiivinen käytös voi olla joko fyysistä, sanallista tai molempia. Muistisairaan 

kyky loogiseen ajatteluun, syy- ja seuraussuhteet huomioiden ovat suuresti ra-

joittuneet, jonka vuoksi toiminta voi olla epäjohdonmukaista, sairastunut voi esi-

merkiksi töniä, nipistää tai peräti lyödä omaishoitajaansa. Omaishoitajan, joka 

kokee tekevänsä parhaansa auttaakseen hoidettavaa, uupuu nopeasti, jos hoi-

dettavan aggressiiviseen käytökseen ei löydy ajoissa ratkaisuja. Aggressiivisen 

käytöksen syitä on tärkeää pohtia, millaisissa tilanteissa aggressiivisuutta esiin-

tyy ja millaiset asiat aggressiivisen käytöksen laukaisevat. (Telaranta 2014, 84–

85.) 

 

Muistisairaat ja heidän omaisensa voivat pitää käytökseen liittyviä oireita muisti-

sairauteen kuuluvina ongelmina, joihin ei ole saatavissa apua. Usein omaiset ei-

vät kehtaa ottaa muistisairaan muuttunutta käytöstä puheeksi, koska häpeävät 

esimerkiksi läheisensä aggressiivisuutta. Omainen voi myös pelätä muistisairaan 

käytösoireita, eikä tämän vuoksi halua puhua niistä muistisairaan kuullen. Käy-

tösoireiden esiintymisestä on tärkeää muistaa kysyä säännöllisesti ja rohkaistava 

omaisia puhumaan esiintyvistä oireista. (Eloniemi-Sulkava 2008, 118.) 

 

Reimari (2013) selvitti pro-gradussaan Alzheimerin taudista kärsivien henkilöiden 

puoliso-omaishoitajien elämänlaatua ja siihen liittyviä muutoksia kolmen vuoden 

seurannan aikana. Tarkoituksena oli myös selvittää elämänlaatuun vaikuttaneita 

tekijöitä, esimerkiksi omaishoitajan sairastavuutta, Alzheimerin taudin vaikeusas-

tetta sekä käytösoireiden esiintyvyyttä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että muistisai-

raan käytösoireet, sairauden vaikeusaste ja päivittäinen toimintakyky olivat yh-

teydessä omaishoitajien koettuun elämänlaatuun. Kolmen vuoden aikana 



16 

 

Alzheimerin tautia sairastavien käytösoireet alkoivat tavallisesti lisääntyä ja toi-

mintakyky heikentyä sairauden vaikeusasteen edetessä. (Reimari 2013, 2, 44.) 

 

Muistisairaan elämänsä aikana tapahtuneet asiat voivat sekoittua nykyisyyteen 

(Eloniemi-Sulkava 2008, 120). Muistisairas voi esimerkiksi kokea elävänsä 

omassa lapsuudessaan ja muistaa sieltä koettuja asioita. Alzheimeria sairasta-

van sisäinen maailma kapeutuu sairauden edetessä ja riippuvuus lähellä ole-

vasta aikuisesta kasvaa. (Pohjamo 2020, 54–55.) 

 

 

4 Kun omainen uupuu 

 

 

4.1 Omaishoitajan uupumiseen altistavat tekijät 
 

Omaishoitajalle kuormittavia asioita ovat muistisairaan käytösoireet, alhainen fyy-

sinen toimintakyky ja hoidon sitovuus (Sulkava & Eloniemi-Sulkava 2008, 109). 

Hoitajat ovat tavallisesti keskimääräistä vastuuntuntoisempia ihmisiä, jonka 

vuoksi myös eri syistä johtuvien syyllisyydentunteiden kokeminen on tavallista. 

Omaishoitaja on tottunut tekemään asioita hoidettavan puolesta yleensä myös 

enemmän, kuin olisi tarpeen. (Salanko-Vuorela 2006, 57.) 

 

Muistisairaan hyvinvointi on riippuvainen omaisen jaksamisesta. Mikäli omaishoi-

taja ei pidä huolta itsestään, hän uupuu. Hoitajan uupumisella on vaikutuksensa 

muistisairaaseen hoidettavaan sekä muiden perheeseen kuuluvien elämään. (Er-

kinjuntti ym. 2008, 68.) Säännöllisen kotihoidon asiakkaista noin kahdella kol-

masosalla on omainen tai läheinen, joka osallistuu myös asiakkaan hoitoon. 

Heistä noin joka kymmenes osoittaa uupumista tai kuormittumista. Vuonna 2015 

julkaistussa muistibarometrissa omaishoitajat olivat sitä kuormittuneempia, mitä 

vaikeampi hoidettavan muistisairaus oli. Viralliset omaishoitajat olivat useammin 

kuormittuneita, kuin epävirallisesti omaishoitajana toimivat. He kuitenkin uskoivat 

harvemmin, että muistisairaan olisi parempi asua muualla kuin kotona. Muistiba-

rometri toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, eri järjestö-
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jen sekä Suomen Kuntaliiton kanssa. Barometrin mukaan tärkeimmät kehittämi-

sen kohteet muistisairaiden ihmisten hoidossa liittyivät muistisairaudesta kärsi-

vien kotona asumisen tukemiseen. Barometrissä oli esillä myös muistisairasta 

kotona hoitavien omaishoitajien hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeys. (Finne-So-

veri 2017, 3, 30.) 

 

Omaishoitajan uupumiseen altistavia tekijöitä ovat omaishoitajan huono tervey-

dentila, sosiaalisten suhteiden väheneminen sekä negatiivisten ajatusten noidan-

kehä. (Virjonen & Kankare 2013, 79.) Omaishoitajalle aiheutuvat riskitekijät liitty-

vät muistisairaan huolenpitoon. Ne aiheuttavat omaishoitajalle stressiä ja 

kuormitusta. Omaishoitajan stressi voi johtua muistisairaan käytöksestä, sairau-

den aiheuttamista rajoitteista, sairastavan omaisen toimintakyvystä ja tuen tar-

peesta sekä ajankäytöstä, joka liittyy muistisairaan hoitamiseen. Stressi on riski 

muistisairaan omaishoitajan hyvinvoinnille. Mitä läheisempi suhde sairastuneella 

sekä omaisella on ollut ennen muistisairautta, sitä rankempaa omaiselle on huo-

lehtia muistisairaasta läheisestään. Myös tyytymättömyys taloudelliseen tilantee-

seen lisää omaishoitajan riskiä masentumiseen. Sairastamisen ajalla on myös 

vaikutusta omaisen hyvinvointiin. Mikäli omaishoitaja saa enemmän aikaa sopeu-

tua hoidettavan muistisairauteen, on riski masentua pienempi. (Luodemäki, Ray 

& Hirstiö-Snellman 2009, 18–19.) 

 

Hoidettavan tilan huonontuminen aiheuttaa omaishoitajan väsymisen ja on 

omaishoitajalle kuormittavaa (Laatikainen 2009, 22; Tillman, Kalliomaa-Puha & 

Mikkola 2014, 73). Omaishoito on väliaikainen tila, joka on kuitenkin jatkuvassa 

muutoksessa. Omaishoidon kesto ei pelkästään selitä omaishoitajan uupumista, 

mutta hoidon kuormittavuuden kasvu ja omaishoitajan oman voinnin heikentymi-

nen voivat kuitenkin olla uupumista ennakoivia merkkejä. (Salokoski 2018, 11.) 

Tutkimukset osoittavat, että peräti 40 prosentilla omaishoitajista on riski sairastua 

masennukseen (Hyvärinen 2019, 10). Muistisairaan omaisen toimintakyvyllä ja 

voimavaroilla on merkitystä omaishoitajan jaksamiseen. Huono toimintakyky ja 

vähäiset voimavarat lisäävät omaishoitajan riskiä kuormittua ja masentua. (Luo-

demäki ym. 2009, 19.) Omaishoitajien fyysinen terveydentila on sen sijaan myös 

tavallisesti heikompi suhteessa toisiin saman ikäisiin (Aaltonen 2004, 60). 
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Muistisairasta hoitava omaishoitaja on usein itsekin iäkäs ja hänellä voi olla myös 

itsellään iän tuomia vaivoja ja kipuja. Omaishoitajana toimivan ihmisen omat ai-

kaisemmin ilmenneet sairaudet saattavat edetä tai edellyttää sairauden vaatimaa 

hoitoa. Muistisairaan hoidon aiheuttama rasitus voi myös lisätä omaishoitajan ter-

veydellisiä ongelmia tai aiheuttaa uusien vaivojen syntymistä. (Mönkäre 2017, 

184.) 

 

Omaishoitajalle läheisten ihmisten muodostama tukiverkosto saattaa olla puut-

teellinen ja lisätä omaishoitajan kuormittuneisuutta. Jos omaishoitaja ei saa tar-

peeksi tukea, saattaa se johtaa hänen fyysisen sekä psyykkisen terveytensä 

heikkenemiseen. Myös ongelmia sosiaalisissa suhteissa voi ilmetä. Aina omais-

hoitajat eivät osaa tai halua hakea tukea. Omaishoitaja voi myös jäädä ilman tu-

kea, jos hän itse tai hoidettava vierastaa ajatusta ulkopuolisen tuen saamisesta. 

(sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 32.) Jaksamisen uhkana voi olla se, että hän 

pyrkii selviytymään muistisairaan hoidosta omin avuin ilman ulkopuolista apua ja 

suunnittelee palveluiden käyttöönottamista vasta siinä vaiheessa, kun kotona on-

gelmat ovat jo niin suuria, että ne haittaavat jo kotona pärjäämistä ja arjesta sel-

viytymistä. (Kaivolainen 2013, 32.) Joskus omaishoitoon turvaudutaan myös sel-

laisessa tilanteessa, jossa toisenlainen hoitomuoto soveltuisi hoidettavalle 

paremmin. Hoitopaikkojen vähäisyys voi myös pidentää omaishoitotilannetta, 

vaarantamalla omaishoitajan ja hoidettavan hyvinvoinnin. (sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2014, 32.) 

 

Latomäen ja Runsalan pro gradussa muistisairaudella oli tilastollisesti merkitsevä 

vaikutus omaishoitajien kokonaiskuormittuneisuuteen. Kun hoidettavalla oli muis-

tisairaus, omaishoitajien kokema kuormittuneisuus oli korkeampi kuin sellaisilla 

omaishoitajilla, joiden hoidettavilla ei ollut muistisairautta. Omaishoitajien koke-

maan kuormittuneisuuteen vaikutti myös se, oliko hoidettavalla käytösoireita vai 

ei. Käytösoireisen muistisairaan omaishoitajat olivat enemmän kuormittuneita. 

(Latomäki & Runsala 2017, 2, 44.) 

 

Kuviossa 2 on kuvattu omaishoitoperheen hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Ku-

viossa on huomioitu hoidettavaan ja hoitajaan kohdistuvat tekijät sekä yhteistä 

hyvinvointia heikentävät tekijät. 
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Kuvio 2. Omaishoitoperheen hyvinvointia heikentävät tekijät (mukaillen Kaski-

harju & Oesch-Börman 2015, 33).  

 

4.2 Omaishoitajan uupumisen tunnistamisen keinot 
 

Terveydenhuollon ammattilainen kohtaa omaishoitoperheen yleensä silloin, kun 

perheellä on jokin ongelma tai avuntarvetta vaativa tilanne. Omaishoitaja voi 

näissä tilanteissa olla huolestunut, voimakkaiden tunteiden vallassa ja kokea 

epävarmuutta. Omaishoitajan voi olla myös vaikea luottaa terveydenhuollon 

apuun. Luottamus on kuitenkin edellytys omaishoitajan ja ammattilaisen väliselle 

yhteistyölle ja tärkeä osa hoitoa. Luottamuksen syntyminen perustuu ammattilai-

sen kykyyn olla luotettava, mutta toisaalta myös omaishoitajan kykyyn luottaa 

ammattilaiseen. Se vaatii myös aikaa, ja syntyy yhteisten kohtaamisten myötä. 

(Järnstedt 2011, 149.) 

 

Ystävällinen ja kunnioittava perheen huomioiminen on tärkeää kaikessa hoitami-

sessa. (Åstedt-Kurki ym. 2008, 79.) Omaishoitaja voi hyötyä keskustelusta am-

mattilaisen kanssa, joka koskee muistisairauden tuomia muutoksia ja uuteen elä-

mäntilanteen sopeutumista. (Mönkäre 2009, 204.)  
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Ammattilaisten ja omaishoitajan hyvä yhteistyö edellyttää, että hoitohenkilökun-

nalla on tietoa omaishoitajalle ominaisista selviytymisen keinoista, toiveista ja 

odotuksista. Näistä lähtökohdista ammattilaisella on mahdollisuus tukea omais-

hoitajaa arvioimaan ja vahvistamaan voimavarojaan muuttuvissa tilanteissa sekä 

edistämään omaa terveyttään ja selviytymistään. Terveydenhuollon ammattilai-

sen on tärkeää varata tarpeeksi aikaa ja riittävän rauhallinen tila omaishoitajan 

kanssa keskusteluun. Omaishoitajat saattavat kokea olevansa hankalia tai vai-

vaksi, mikäli tuovat esille omia toiveitaan. Ammattilaisen tehtävänä on tuoda esiin 

ne kysymykset ja asiat, jotka omaista mietityttävät. (Järnstedt 2011, 146, 151.) 

Omaishoitajan kuunteleminen on tärkeää. Ammattilaisen on tärkeää ottaa omais-

hoitaja mukaan keskustelemaan kanssaan ja hyödyntää työssään omaishoitajan 

antamaa tietoa arjen sujuvuudesta, sitovuudesta sekä vaativuudesta. (Omaishoi-

tajaliitto 2021.) 

 

Omaishoitoperheissä pidetään tärkeänä, että omiin asioihin pystytään vaikutta-

maan ja tekemään asioita koskevia päätöksiä, mutta tähän eivät kuitenkaan aina 

perheen voimavarat riitä. Perheen päätösten kunnioittaminen on tärkeää silloin, 

kun tehdään henkilökohtaisia ja vaikeita ratkaisuja. Työntekijän asiallinen, realis-

tinen ja rauhallinen suhtautuminen on tärkeää vaativissa elämäntilanteissa. 

Omaishoitaja voi silloin esimerkiksi itkeä ilman, että siihen yritetään jollain tavalla 

puuttua, joka puolestaan vain voisi lisätä omaisen pahaa oloa. Päätösten kunni-

oittaminen tarkoittaa perheen toiveiden huomioimista ja toiveista informoimista 

muulle henkilökunnalle, kun tehdään käytännön asioiden järjestelyä. Käytännöl-

lisellä auttamisella tarkoitetaan perheen päätöksentekoa ja selviytymistä tukevaa 

neuvontaa, myös tiedon tarjoaminen ja arkisissa asioissa tukeminen on tärkeää. 

Joskus myös osastolle jäämisen mahdollisuuden tarjoaminen kuuluu asiaan. (Ås-

tedt-Kurki ym. 2008, 77–79, 85.) 

 

Omaishoitajan voimavaroja kuluttavat eri syistä johtuvat syyllisyyden tunteet, 

jotka ovat usein myös täysin aiheettomia. Omaishoitaja voi kokea syyllisyyttä ko-

kemistaan pahoista ja kielletyistä tunteista. Uupunut omaishoitaja voi kokea, että 

kukaan ei ole kiinnostunut hänestä ja siitä, miten hän itse jaksaa. (Lahtinen 2008, 

85.) Omaisen masennuksella on yleensä yhteys hoidettavan oireiden vakavuu-

teen. Muistisairaan hoidettavan oireita lievittämällä voidaan helpottaa samalla 
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myös omaisen kokemaa stressiä. (Erkinjuntti, Alhainen, Rinne & Huovinen 2009, 

191; Koponen & Vataja 2015, 476.) 

 

Väsymys on yleinen tunne kuormittavassa elämäntilanteessa, mutta uupumuk-

sella tarkoitetaan väsymystä syvempää tilaa. Alavireisestä tilasta voi tulla uupu-

neelle niin sanottu normaali tila, jota uupunut ei enää osaa myöhemmin pitää 

epänormaalina. (FinFami 2021a.) Uupumus on yleensä voimakkaan fyysisen ja 

psyykkisen rasituksen seuraus (Mielenterveystalo 2021a). Uupumus syntyy, kun 

ihmisen stressinsietokyky ylittyy, eikä elimistö kykene palautumaan siitä (FinFami 

2021a). Pitkäkestoinen uupumuksen tunne voi olla seurausta siitä, että omais-

hoitajan lepo ja rasitus ovat epätasapainossa keskenään. Pitkäkestoinen uupu-

mus voi olla myös merkki omaishoitajan masennuksesta. (Mielenterveystalo 

2021a.) 

 

Omaishoitajien jaksamisessa on yksilöllisiä eroja, mutta omaishoitajan aikaisem-

min koetut masennusoireet ja mielialahäiriöt tulisi ottaa vakavasti arvioitaessa 

omaishoitajan jaksamista, koska niillä on yhteys elämänlaadun heikentymiseen 

ja omaisen uupumiseen. Omaishoitajan mielialan laskuun tulee kiinnittää huo-

miota. Alakuloisuus ja omaishoitajan ahdistuneisuus ovat omaishoitajan mielialan 

laskuun liittyviä merkkejä, jotka ovat tärkeä huomioida. (Salokoski 2018, 11.) 

 

Uupumukseen kuuluvat tavallisesti myös psyykkisistä syistä johtuvat voimatto-

muuden ja väsymyksen tunteet, joihin ympäristöllä sekä sen vaatimuksilla on vai-

kutuksensa. Uupumukseen sisältyy riittämättömyyden tunne, ja se on tavallisesti 

suojareaktio asioihin, joihin ihminen kokee olevansa voimaton vaikuttamaan. 

(Vainikainen 2017, 15.) Uupumiseen liittyviä tuntemuksia ovat stressi, vatsaon-

gelmat, päänsärky ja univaikeudet. Tavallisia tuntemuksia ovat myös masennus, 

jännittyneisyys, viha ja syyllisyydentunto. (Vyyryläinen 2014, 13.) 

 

Hälyttäviä stressistä johtuvia oireita saattavat olla myös lihasjännityksestä johtu-

vat krooniset kivut ja jäykkyys, kiputuntemukset rinnan alla sekä huimaus, pa-

hoinvointi, ripuli ja ummetus. Tuntoherkkyys saattaa stressistä johtuen lisääntyä 

tai vähentyä. Myös silmäsäryt ovat stressaantuneella ihmisellä melko yleisiä. 

Stressi saa ihmisen heikot kohdat oireilemaan. (Varma 2021, 11.) 
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Yksi uupumisen merkki on se, että omaishoitaja kokee itsensä marttyyriksi. 

Omaishoitaja voi olla kateellinen hoidettavalleen tai muille ihmisille, koska hoidet-

tava saa sitä hoitoa ja lepoa, jota omaishoitaja itse tarvitsisi, jotta jaksaisi parem-

min. Turhautumisen ja yksinäisyyden tunteet ovat tavallisia pitkään kestäneessä 

omaishoitosuhteessa. (Kauppi 2006, 51.) Uupunut omaishoitaja on avuntar-

peessa silloin, kun hän ei jaksa enää kiinnostua toisten ihmisten seurasta, eikä 

nauti heidän seurastaan. Uupumisesta kertoo myös se, että harrastukset eivät 

tuota enää iloa, eikä omille harrastuksille ole enää aikaa. Omaishoitajan ruoka-

halussa voi myös tapahtua muutoksia. Uupunut omaishoitaja voi nukkua liian vä-

hän, uni ei tule tai yöuni voi olla katkonaista. (Vainikainen 2016, 81.) Pitkään jat-

kunut ylikuormitustila aiheuttaa omaishoitajan uupumisen. Suuressa riskissä ovat 

etenkin iäkkäät omaishoitajat. Raskaaksi koettu omaishoitajuus aiheuttaa ennen 

aikaista vanhenemista ja voi lyhentää omaishoitajan elinikää. (Kauppi 2006, 51.) 

Uupunut omaishoitaja on usein myös alttiimpi sairauksille, ja sairauksista toipu-

minen voi kestää kauemmin. Uupuneella omaishoitajalla voi olla myös itsetuhoi-

sia ajatuksia tai kuolemantoiveita. (Vainikainen 2016, 81.) Kuviossa 3 on kuvattu, 

millaiset merkit voivat viitata omaisen uupumiseen. 

 

Omaishoitajan uupuminen voi pahimmillaan johtaa jopa sairastuneen kaltoinkoh-

telemiseen (Virjonen & Kankare 2013, 79). Hyvärisen (2020) mukaan myös muis-

tisairaan käytösoireet sekä monet muut riskitekijät vaikuttavat kaltoinkohtelun 

syntyyn. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan hoidettavaan kohdistuvaa tekoa tai esi-

merkiksi muistisairaan hoidon laiminlyöntiä. (Hyvärinen 2020, 16.) Kalliomaa-

Puha (2007) toteaa, että kaltoinkohtelujen määrästä on olemassa erilaisia arvi-

oita, mutta yleinen arvio on, että joka kymmenes kotona hoidettu vanhus voi jou-

tua omaisensa kaltoin kohtelemaksi. (Kalliomaa-Puha 2007, 242.) 

 

Kelan (2014) omaishoitohankkeen tulosten mukaan omaishoitajat jaksavat Suo-

messa keskimäärin melko hyvin, mutta huolestuttavaa on se, että osa omaishoi-

tajista on kuitenkin erityisen kuormittuneita ja jaksamisensa äärirajoilla. (Tillman 

ym. 2014, 73–74.) Omaishoitajien jaksamiseen muistisairaan kotihoidossa on pa-

nostettava. Kuormittuneisuutta aiheuttavat tekijät tunnistetaan nykyään parem-
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min kuin ennen ja se mahdollistaa aikaisemman reagoinnin kotihoidon päätty-

mistä ennakoiviin asioihin. Jaksamisen kannalta olisi tärkeää, että edellytyksiä 

toimia muistisairaan hoitajana arvioitaisiin säännöllisesti ja voimavarojaan tuet-

taisiin riittävästi. (Heimonen & Voutilainen 2006, 40.) 

 

 

 

Kuvio 3. Omaisen uupumisen merkit. 

 

Kotihoidon hoitohenkilökunnalla on suuri rooli arjessa. Kotihoidon onnistuminen 

perustuu hoitohenkilökunnan tekemiin havaintoihin asiakkaan kotona pärjäämi-

sestä sekä omaisen jaksamisesta. Hoitohenkilökunta huomioi mitä asiakkaan ko-

tona tapahtuu ja miten asiakas hyötyy suunnitellusta avusta. (Finne-Soveri 2017, 

30.) 

 

Nikumaan ja Immosen (2019) mukaan myös omaishoitajien jaksamiseen ja ter-

veydentilaan tulee kiinnittää huomiota muistisairaan palvelutarvetta arvioitaessa 

sekä järjestettävissä hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa. (Nikumaa & Immonen 

2019, 237.) Omaishoitajien uupumisen varhaisen tunnistamisen kannalta hyvin-
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-vatsavaivat 

-ruokahalun 
muutokset 

-voimattomuus 

-väsymys 

-riittämättömyyden 
tunne 

-krooniset kivut 

-lihasjäykkyys

- päänsärky

- silmäoireet

- huimaus 

-jännittyneisyys

- viha 

-syyllisyyden 
tunteet 

-toisten 
ihmisten seura 

ei kiinnosta 

-harrastukset 
eivät tuota iloa 
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-uniongelmat 
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vointi- ja terveystarkastukset ovat tarpeen kaikissa Suomen maakunnissa. Salo-

koski (2018) muistuttaakin, että omaishoitajalakiin tuli vuonna 2016 lisäys, jonka 

mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää omaishoitajalle terveystarkastus 

säännöllisin väliajoin. (Salokoski 2018, 11.) Omaishoitajien terveys ja hyvinvointi 

ovat eniten tutkittu asia omaishoitoon liittyen. Omaishoitajille tehtävillä terveys-

tarkastuksilla voidaan jo varhaisessa vaiheessa tunnistaa ne omaishoitajat, joi-

den oma terveys saattaa olla vaarassa heikentyä omaishoitajana toimiessaan. 

(Välimäki 2019, 9.) Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat maksuttomia ja va-

paaehtoisuuteen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Omaishoita-

jien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia järjestetään keskimäärin kahden vuoden 

välein tai tarvittaessa. Tarkastus voidaan tehdä terveysasemalla, ikäneuvolassa 

tai tarvittaessa myös kotikäynnillä. (Tiittanen, Rautiainen, Tuulensola 2018, 10.) 

 

 

4.3 Omaishoitajan jaksamista kartoittavat mittarit 
 

Omaishoitajan jaksamista ja arjessa selviytymistä voidaan havainnoida esimer-

kiksi Mielenterveysomaisten keskusliiton tuottaman uupumisoireiden seurantalo-

makkeen (liite 3) avulla. Lomake auttaa omaishoitajaa oman uupumistilansa tun-

nistamisessa sekä hoitohenkilökuntaa uupuneen omaisen jaksamisen 

tukemisessa (FinFami 2021b). 

 

Omaisen uupumisen arvioimiseksi voidaan käyttää myös uupumisen itsearvioin-

titestiä (KEDS), joka on kehitelty Tukholman Karolinska Institutissa. Itsearviointi-

testin (liite 5) tarkoituksena on selvittää luotettavasti, miten suuressa uupumisen 

riskissä esimerkiksi omaishoitaja on. Itsearviointilomakkeessa tarkastellaan toi-

mintakykyä ja mielialaa viimeisen kahden viikon ajalta. (Mielenterveystalo 

2021b.) 

 

Ikääntyneen omaishoitajan vointia voidaan seurata havainnoimisen ja terveystar-

kastusten lisäksi erilaisilla mittareilla. Omaishoitajien tilanteen arvioimiseksi kehi-

tettyjä mittareita käytetään Suomessa vähän. (Juntunen & Salminen 2011, 10.) 

COPE-indeksi on arviointilomake, jossa arvioidaan omaishoitajien tuen tarvetta 
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(liite 6). COPE-indeksillä (Carers of Older People in Europe) tarkoitetaan omais-

hoitajan kuormittumista arvioivaa mittaria. Mittari on syntynyt eurooppalaisen yh-

teistyön tuloksena ja sen taustalla on Euroopan rahoittama kolme vuotta kestänyt 

projekti, joka sai alkunsa vuonna 1998. (Salminen & Juntunen 2012.) 

 

COPE-indeksi on kehitelty omaishoitajien jaksamisen ja tuen arvioimiseksi, ja tar-

koituksena on yhteistyössä löytää oikeat keinot ja sopivimmat tukimuodot. 

COPE-indeksiä voidaan käyttää ammattilaisen ja omaishoitajan keskustelun tu-

kena sekä omaishoitajan tilanteen arvioimisen välineenä. Arvioinnin avulla voi-

daan havainnoida sitä, miten omaishoitaja kokee oman tilanteensa, ja selvittää 

millaisia tuen tarpeita omaishoitajalla on. (Juntunen & Salminen 2011, 19.) 

 

ICF-luokituksella (International Classification of Functioning, Disability and 

Health) tarkoitetaan kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitusten ja tervey-

dentilan luokittelua. ICF-luokituksen avulla voidaan nähdä, miten sairaudet ja 

vammat vaikuttavat yksilön elämään. ICF-luokitusta voidaan käyttää niin asiakas-

työssä kuin ammattilaisten koulutuksessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2020b.) 

 

Geriatrinen depressiokysely GDS (Geriatric depression screening scale) on ke-

hitetty iäkkäiden masennuksen arviointiin (liite 4). GDS-kysely voidaan tehdä it-

searviointina, mutta myös terveydenhuollon ammattilainen voi täyttää asiakkaan 

valitsemat kohdat luettuaan kyselyn sisältämät kysymykset tutkittavalle ääneen. 

Masennusoireiden arviointi tapahtuu viimeisen kuluneen viikon ajalta, ja sitä käy-

tetään vanhuksilla depression seulontamittarina. (Duodecim 2019.) 

 

Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari (WHOQOL-BREF) on käyttökel-

poinen mittari lähes kaikille ihmisille lukuun ottamatta joitakin erityisryhmiä, kuten 

muistisairaita (liite 7). Mittarin kysymykset mittaavat henkilön elämänlaatua. Mit-

tarissa on 26 kysymystä 4 eri ulottuvuudesta. Nämä ulottuvuudet ovat fyysinen ja 

psyykkinen elämänlaatu, sosiaalinen elämänlaatu ja ympäristöön liittyvä elämän-

laatu. Mitä suuremman pistemäärän vastannut henkilö saa yksittäisestä kysy-

myksestä tai kysymyksistä lasketussa neljästä eri ulottuvuudesta, sitä parempi 

elämänlaatu henkilöllä on. (Kela 2019.) 
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5 Muistisairaan omaishoitajan jaksamisen tukeminen 

 

 

Hoidon ja tuen saaminen ei tulisi olla pelkästään perheiden ja muistisairautta sai-

rastavien ihmisten vastuulla (WHO 2012, 69). Hyvän hoidon kokonaisuus muo-

dostuu monialaisesta osaamisesta ja muistisairaalle sekä heidän läheisilleen jär-

jestetyistä ennakoivista, oikein kohdennetuista ja turvallisista palveluista ja 

hoidosta (Pohjanvuori 2019, 206). Omaishoito vaatii usein tukea ja perheen ul-

kopuolista palvelujen tarvetta. Eri ammattilaisten antama apu helpottaa arkea ja 

tukee omaishoitajan työtä. (Kaivolainen 2011, 158.) 

 

Muistisairaan omaishoitajaa sekä omaishoidettavaa tukevia tahoja ovat lähiver-

koston lisäksi kunnan eri toimijat kuten Kansaneläkelaitos, muut valtion viran-

omaiset, seurakunnat, kolmas sektori (esimerkiksi yhdistykset) sekä yksityissek-

torin palveluntarjoajat. Omaishoidon tukeminen on koko perheen tukemista, 

mutta myös yksilöiden huomioimista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 25.) 

 

Kuntien tehtävänä on turvata ikääntyneiden kuntalaistensa hyvinvointi, toiminta-

kyvyn ja terveyden tukeminen sekä mahdollistaa riittävät sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelut. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-

käiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012, 2. §) Kunnan vastuulla on 

järjestää omaishoitajille omaisen hoitoa kotona tukevia palveluja sekä myös val-

mennusta ja koulutusta hoitotehtävään. Kunta voi tarvittaessa huolehtia hoidet-

tavalle järjestettävästä sijaishoidosta omaishoitajan osallistuessa koulutukseen. 

Omaishoitajalle suunnatun koulutuksen tarkoituksena on kehittää ja tukea omais-

hoitajuutta sekä omaishoitajan valmiuksia ja osaamista. Tavoitteena on, että suu-

rin osa uusista omaishoitajista valmennettaisiin ja koulutettaisiin uuteen tehtä-

vään. Paikallisyhdistysten järjestämät koulutukset täydentävät kunnan 

järjestämää lakisääteistä koulutusta. Kunnan kanssa omaishoitosopimuksen teh-

neet omaishoitajat voivat osallistua näihin koulutuksiin, kun ovat saaneet valmen-

nuksen kunnalta tai sopineet valmennuksen toteutuksesta. Uudet omaishoitajat, 

joilla ei vielä ole kunnan kanssa solmittua omaishoitosopimusta voivat osallistua 

Omaishoitajat ja läheiset yhdistyksen valmennuksiin, jotka on tarkoitettu ihmisille, 

joille omaishoitotilanne on uusi. (Tiittanen, Rautiainen, Tuulensola 2018, 11.) 
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Kela voi maksaa hoidettavalle vammaisetuuksia ja järjestää myös omaishoidet-

taville sekä hoitajille kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea omaishoita-

jana toimivan toimintakykyä sekä vaikuttaa elämänlaatuun positiivisesti. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2014, 25.) 

 

Omaishoitajat tarvitsevat palveluita, jotka tukevat kotona pärjäämistä, ja vaikka 

palvelut olisivatkin kohdennettu ensisijaisesti hoidettaville muistisairaille voivat ne 

kuitenkin auttaa myös omaishoitajaa arjessa. (Järnstedt, Kaivolainen, Laakso & 

Salanko-Vuorela 2009, 136.) Tavallisimpia muistisairaan ja hänen omaisensa tu-

kimuotoja ovat eläkkeensaajan hoitotuki, lääke- ja matkakorvaukset, kotona asu-

mista tukevat palvelut, kuljetuspalvelu, kuntoutuspalvelut sekä omaishoidon tuki 

(Nikumaa 2019, 248). Omaishoitajan jaksamista tukevat myös hyvinvointi- ja ter-

veystarkastukset, yksilöllisesti suunnitellut tukipalvelut, omaishoitajan lakisäätei-

set vapaapäivät sekä kodin ulkopuolisen sijaishoitomahdollisuuden järjestymi-

nen. Useat omaishoitajat pitävät huolta läheisistään myös ilman virallista 

omaishoitajasopimusta, joten myös virallisen omaishoitajuuden hakemiseen on 

tärkeää ohjata omaista, mikäli omainen kokee olevansa valmis viralliseen ja lain 

mukaiseen omaishoitajuuteen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a.) 

 

 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 
 

Varhaisen avun, tuen ja hoidon suunnittelu on aloitettava heti muistisairausdiag-

noosin varmistumisen jälkeen, ja mietittävä hoidon oikea-aikaista toteutumista 

(Hallikainen ym. 2019, 20). Muistisairaan palvelutarpeen arviointi on monipuolista 

fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointia (Immo-

nen & Jämsä 2019, 224). Palvelutarpeen arvioinnin tarkoituksena on selvittää 

hoidettavan ja hänen omaisensa tuen ja palveluiden tarpeet. Asiakkaan tuen 

tarve voi olla joko tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista. (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014, 37. §) Palvelutarpeen arviointi toteutetaan muistisairaan kotona, ja 

siinä on tarkoituksena ennakoida myös muistisairaan tulevat tuen ja palveluiden 

tarpeet. Säännöllisesti tehdyn palvelutarpeen arvioinnin avulla pystytään havait-

semaan ajoissa muistisairaan toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä edis-

tämään yksilöllisen tuen kohdentamista. (Immonen & Jämsä 2019, 223–224.) 



28 

 

Sosiaalipalveluita on järjestettävä eri tuen tarpeissa olevien henkilöiden ja heidän 

omaistensa tukemiseen. Äkilliset kriisitilanteet, taloudellisen- ja asumiseen liittyvä 

tuen tarve sekä arjesta selviytymisen tukeminen ovat laissa määritelty sellaisiksi 

tarpeiksi, jotka edellyttävät sosiaalihuollon palveluiden järjestämistä. (Sosiaali-

huoltolaki 1301/2014, 11. §) Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään taval-

lisesti läheisverkoston kartoitus, jonka tarkoituksena on selvittää ne omaiset ja 

muut läheiset henkilöt, jotka osallistuvat asiakkaan hoitoon ja tukemiseen. (Sosi-

aalihuoltolaki 1301/2014, 43. §) Palvelutarpeen arvioinnissa on tärkeää huomi-

oida myös muistisairaan hoitoon osallistuvien omaisten tarpeet ja voimavarat. 

(Immonen & Jämsä 2019, 224.) Kunta on velvollinen järjestämään asiakkailleen 

sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 6 §). Palve-

lutarpeen arvioinnin perusteella neuvotaan ja annetaan palveluohjausta, päivite-

tään hoitosuunnitelma ja tehdään palvelupäätökset (Immonen & Jämsä 2019, 

223). 

 

Muistisairaan tilanteessa ja voinnissa voi tapahtua myös äkillisiä muutoksia. 

Näissä tilanteissa on tärkeää, että muistisairaalla sekä omaisilla on tieto siitä, ke-

hen voi ottaa yhteyttä, mikäli seuraavaa palvelutarpeen arviointia ei ole enää 

mahdollista odottaa. Muistisairaan yhteyshenkilö on muistineuvoja, joka voi tar-

vittaessa toimia myös omatyöntekijänä. (Immonen 2019, 235.) Sosiaalihuoltolain 

mukaisesti on asiakkaalle hänen asiakkuutensa ajalle nimettävä oma omatyön-

tekijä. Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan kohdalla hänellä tulee olla myös so-

siaalityöntekijän kelpoisuus. (Kuntaliitto 2017.) Kuviossa 4 on esitetty omaishoi-

tajan mahdollisia tuen ja avun tarpeita. 
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Kuvio 4. Omaishoitajan tuen ja avun tarpeet (mukaillen Kaskiharju & Oesch-

Börman 2015, 35). 

 

 

5.2 Neuvonta ja ohjaus 
 

Varhaisen avun, tuen ja hoidon suunnittelu on aloitettava heti muistisairausdiag-

noosin varmistumisen jälkeen, ja mietittävä hoidon oikea-aikaista toteutumista. 

(Hallikainen ym. 2019, 20.) Omaishoitajuudessa on monia kriittisiä vaiheita, 

joissa omaishoitajan on erityisen tärkeää saada tukea ja ohjausta ammattilaisilta. 

Näitä ovat erilaiset siirtymävaiheet, esimerkiksi palvelujärjestelmän asiakkuus 

omaishoidon alkaessa, kotiutumistilanteet, sijaishoidon järjestäminen ja hoidetta-

van siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoivapaikkaan. (Heimonen & Voutilainen 

2006, 40.) 

 

Neuvonnalla ja ohjauksella tarkoitetaan tavoitteellista ja suunnitelmallista toimin-

taa, joka on tavallisesti kunnissa työskentelevän muistihoitajan tai muistikoordi-

naattorin tehtävänkuvaa. Neuvonta muodostuu tiedollisesta, emotionaalisesta 

sekä käytännön tilanteiden tukemisesta ja ohjauksesta. (Granö & Mäki-Petäjä- 

Leinonen 2011, 343.) 
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Muistineuvojan tehtävänä on seurata muistisairauden etenemistä, tukea muisti-

sairaan ja omaishoitajan hyvinvointia ja huolehtia muistisairaan palveluiden oi-

kea-aikaisuudesta. Muistineuvojalta on mahdollisuus saada tukea sairauden eri 

vaiheissa. Muistineuvoja voi tehdä kotikäyntejä, antaa puhelinneuvontaa, ryhmä-

muotoista valmennusta sekä tehdä verkostoyhteistyötä. (Immonen 2019, 223.) 

 

Tiedolla ja tuella on olennainen merkitys sairauteen sopeutumisessa sekä tule-

vaisuuden ongelmien ja tuen tarpeiden ennakoimisessa. Tieto ja tuki antavat 

omaiselle myös selviytymiskeinoja elämäntilanteissa, jotka ovat sillä hetkellä 

ajankohtaisia. Neuvontaa ja ohjausta täytyy antaa kaikissa sairauden vaiheissa, 

koska sairauden eteneminen tuo mukanaan uusia oireita sekä tuen tarpeita. 

(Granö & Mäki-Petäjä-Leinonen 2011, 343.) 

 

Omaishoitaja tarvitsee paljon tietoa läheisensä sairaudesta, oireista ja esimer-

kiksi siitä, miten sairastuneen läheisen käytöksen muutoksiin voi suhtautua. 

(Kaakkurinniemi 2014, 14–15.) Ongelmana voi nimittäin olla se, että omaisilla ei 

ole riittävää tietoa, jonka vuoksi esimerkiksi muistisairaan läheisen käytöstä voi 

olla vaikea käsittää. (Laatikainen 2009, 24.) 

 

Omaishoitaja voi huomaamattaan pyrkiä selviytymään yksin ja kieltäytyä muiden 

antamasta avusta. Tästä huolimatta lähipiirin ja ammattilaisten on hyvä tarjota 

apuaan ja tukeaan useasti ja hienotunteisesti. (Mönkäre 2019, 213.) Muistisai-

raan hoidon järjestämisessä on tavoitteena, että muistisairaalla ja omaishoitajalla 

on mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Myös varautuminen tulevaisuuteen, muis-

tisairaan toimintakyvyn hidas lasku, oikea-aikaiset palvelut ja riskien ennakoimi-

nen ovat tavoitteena. (Immonen 2019, 218.) 

 

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on auttaa omaishoitajaa ja kotihoidon asiakasta eri-

laisen etuisuuksien sekä tukien hakemisessa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuu-

luvat myös päivätoiminnan sekä kuntouttavien lyhytaikaishoitopaikkojen saata-

vuudesta huolehtiminen. Sosiaalityöntekijällä on tärkeä rooli myös silloin, kun on 

aika etsiä hoidettavalle omaiselle kodin sijasta muuta asuinpaikkaa. (Finne-So-

veri 2017, 30.) 
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Omaisjärjestön toiminta on omaisia varten, ja järjestön tehtävänä on tukea omais-

hoitajia kaikissa tuen, tiedon, neuvonnan, virkistyksen ja edunvalvonnan tar-

peissa. Näihin vastaaminen ennaltaehkäisee omaishoitajan masentumista ja 

edesauttaa hänen jaksamistaan. (Luodemäki ym. 2009, 8.) Tiedollista neuvontaa 

voidaan antaa puhelimen välityksellä, omaisille järjestettävissä tilaisuuksissa ja 

tapahtumissa, kotikäyntien tai poliklinikkakäyntien aikana. 

 

Omaisille suunnatulle tukitoiminnalle olennaisia ovat omaishoitajan tilannetta ja 

tarpeita huomioivat yksilölliset tuki- ja neuvontakeskustelut sekä omaisryhmät 

sekä käytettävissä olevat tukihenkilöt kriisi- ja ongelmatilanteiden sattuessa. (Ko-

ponen & Vataja 2015, 476.) Tukihenkilö voi tukea omaishoitajaa muistisairaan 

hoitamisessa, antaa tietoa erilaisista palveluista ja muistisairaudesta (Laatikainen 

2009, 25). 

 

 

5.3 Omaishoidon tuki 
 

Muistisairaan omaisella on tavallisesti mahdollisuus hakea omaishoidon tukea 

(Nikumaa 2019, 252). Omaishoidontuki on harkinnanvaraista sosiaalipalvelua 

(sosiaali- ja terveysministeriö 2020). Omaishoidontuki koostuu hoitokokonaisuu-

desta: hoidettavan tarvitsemista palveluista, omaishoitajan hoitopalkkiosta ja va-

paapäivistä. Omaishoidontukeen kuuluvat olennaisesti myös omaishoitoa tuke-

vat palvelut. (Omaishoitajaliitto 2020b.) 

 

Omaishoidon tuen järjestämisestä on vastuussa hoidettavan kotikunta. Omais-

hoidontukea voidaan myöntää, jos omaisen tarjoama hoito on omaishoidettavan 

edun mukaista, ja edellytykset omaishoitajuudelle ovat olemassa. Omaishoidon-

tuki ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa ole ehdoton oikeus omaishoitajalle. Omais-

hoidontuen myöntämisen perusteet ja suuruus saattavat myös vaihdella kunnit-

tain. (Omaishoitajaliitto 2020b.) 

 

Omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää hoitajan sekä hoidettavan monipuo-

lista toimintakyvyn arviointia. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma on olennainen osa 

omaishoitajasopimusta, ja siihen merkitään omaishoitajan antama hoidon määrä 
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ja sisältö ja kaikki omaishoidon kannalta merkittävät palvelut. Muistisairaan omai-

sen jaksamisen tukeminen tulee myös huomioida omaishoitosopimukseen liitty-

vissä suunnitelmassa. (Nikumaa & Immonen 2019, 237.) 

 

Omaishoitajan jaksamista voidaan tukea omaishoitajan lakisääteisillä vapaapäi-

villä. Sosiaali- ja terveysministeriön (2019) raportista: Omais- ja perhehoidon ke-

hitys vuosina 2015–2018 käy kuitenkin ilmi, että vain puolet omaishoitajista pitää 

laissa määriteltyjä vapaapäiviä. Omaishoitajalla on oikeus pitää kaksi vapaapäi-

vää kuukaudessa tai kolme, jos omaisen hoito vaatii ympärivuorokautista hoitoa 

ja seurantaa. Raportissa mainitaan, että vuonna 2012 omaishoitajista vain 50 

prosenttia hyödynsi vapaapäivänsä ja 54 prosenttia omaishoitajista piti heille 

myönnetyt lakisääteiset vapaapäivät omaisensa hoidosta vuonna 2017. (Leppä-

aho, Kehusmaa, Jokinen, Luomala & Luoma, 2019, 29.) 

 

 

5.4 Psyykkinen tuki 
 

Omaishoitajille suunnattu psykososiaalinen tuki auttaa muistisairaan ja hänen 

omaisensa psyykkistä sekä sosiaalista selviytymistä (Mönkäre 2019, 202). Tuki-

verkoston selvittäminen jo heti sairauden alkuvaiheessa ja suunnitelman laatimi-

nen mahdollisia kriisitilanteita varten auttaa muistisairasta ja hänelle läheisiä ih-

misiä suoriutumaan uusista eteen tulevista tilanteista, kun sairaus etenee 

(Nikumaa & Immonen 2019, 237–238). 

 

Omaishoitajien on tärkeä luoda ympärilleen tukiverkosto, joka auttaa omaishoita-

jaa jaksamaan. Tukiverkosto voi koostua ystävistä, tuttavista, sukulaisista, seu-

rakunnasta, yhdistyksiltä saadusta avusta sekä vertaistuesta. (Salokoski 2018, 

11.) Omaishoitajat kokevat monesti, että tilanne omaishoitajan roolissa karkottaa 

ystävät ympäriltä. Omaishoitajana toimivien ihmisen sosiaalinen verkosto voi su-

pistua myös, mikäli omaishoitaja ei pääse tai jaksa lähteä toisten ihmisten seu-

raan kodin ulkopuolelle. (Järnstedt ym. 2009, 134.) 

 

Omaishoitajat tarvitsevat ensisijaisesti psyykkistä tukea käytännönläheisen avun 

ja taloudellisen tuen lisäksi, koska omaishoitajien työ on usein kotiin sitovaa ja 



33 

 

yksinäistä. (Viitanen & Purhonen 2010, 171). Lahtinen (2008) toteaakin, että yksi 

isoimmista omaishoitajien jaksamisen uhkatekijöistä onkin yksinäisyys. Omais-

hoitajat, jotka pystyvät huolehtimaan kodin ulkopuolella olevista ihmissuhteista, 

jaksavat huomattavasti paremmin, kuin ne omaishoitajat, jotka ovat sidottuja ko-

tiin hoitamaan omaistaan. (Lahtinen 2008, 84.) 

 

Järjestöillä on omaishoidossa tärkeä rooli arjen tiedon tuottamisessa, yhteiskun-

nallisen keskustelun ylläpitämisessä vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon. 

Järjestöt täydentävät kunnan järjestämiä palveluita. (Salanko-Vuorela 2011, 

227.) Omaisjärjestöt tarjoavat omaishoitajille erilaisia kohdistettuja tukimuotoja. 

Tukimuodot jaotellaan välittömiin eli suoriin tukimuotoihin, joita ovat esimerkiksi 

ryhmät, kurssit sekä yksilökeskustelut. Välittömien tukimuotojen avulla omaisen 

on mahdollista saada suoraan apua. Edunvalvontaa sen sijaan pidetään yhtenä 

välillisen tuen muotona ja sillä pyritään vaikuttamaan myös omaishoitajien hyvin-

vointiin parantamalla heidän yhteiskunnallista asemaansa. (Luodemäki ym. 

2009, 14, 27.) 

 

Alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (ATH) selvisi, että yli puolet 

omaishoitajina toimivista osallistui sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan. 

Osa omaishoidosta sekä läheisavusta toteutetaan hoitorenkaan avulla. Hoitoren-

kaalla tarkoitetaan tilannetta, jossa muistisairaan hoitamisesta vastaavat omaiset 

ja läheiset ihmiset, ammattilaiset tai vapaaehtoiset. (sosiaali- ja terveysministeriö 

2014, 25.) Omaishoitajana toimivat voivat saada tukea esimerkiksi paikallisen 

muistiyhdistyksen toiminnasta, omaishoitajaliiton järjestämästä Ovet-valmennuk-

sesta tai Vanhustyön keskusliiton Omahoitovalmennuksesta. Muistiliitto ja 

Omaishoitajaliitto antavat yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa myös tietoa ja 

tukea omaishoitajille. (Nikumaa & Immonen 2019, 238.) 

 

Ensitietokursseja järjestetään monilla paikkakunnilla. Niitä järjestetään joko niin, 

että osallistujat ovat ainoastaan läheisiä ja omaisia tai niin, että mukana ovat 

myös sairastuneet. (Telaranta 2014, 167.) Ensitiedolla tarkoitetaan tietoa sairau-

desta ja sen hoidosta. Ensitiedon tarkoitus on tukea sairastunutta, ja hänen 

omaistaan uudessa elämäntilanteessa. (Muistiliitto 2017a.) Suomessa toimii mo-
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nia eri järjestöjä, jotka järjestävät tuettuja ja suhteellisen edullisia loma- ja virkis-

tyspalveluita muistisairaille ja heidän läheisilleen. Palveluiden tarkoituksena on 

tukea kotihoidon jatkumista sekä antaa molemmille virkistys- ja lepohetkiä. (Te-

laranta 2014, 169.) 

 

Kaikilla omaishoitajilla tulisi olla oikeus osallistua sopeutumisvalmennuskurssille 

(Koponen & Vataja 2015, 476).  Useat omaishoitajat pitävät vertaistukea merki-

tyksellisenä oman jaksamisensa kannalta. Vertaistuki voi olla ryhmässä tai kah-

den ihmisen kesken tapahtuvaa tukitoimintaa, jossa ihmisiä yhdistää samankal-

tainen elämäntilanne. (Mustakallio & Silfver-Kuhalampi 2017, 11.) Muistisairaan 

omaisen on helpompi käsitellä omia vaihtelevia tunteitaan, ja saada niihin tukea 

muilta erilaisissa vertaistukiryhmissä (Kaakkuriniemi, 2014, 15). Omaishoitajan 

on mahdollisuus saada vertaistuen kautta tietoa esimerkiksi palvelujärjestel-

mästä, itselleen kuuluvista oikeuksistaan ja omaishoitajan velvollisuuksista. 

Omaishoitaja voi myös saada ideoita toisilta vertaisilta arjen sujuvuuden paran-

tamiseksi ja elämänhallinnan tunteen vahvistamiseksi. (Viitanen & Purhonen 

2010, 173.) 

 

Jotkut omaishoitajat saattavat löytää turvaa sekä lohtua henkisistä asioista ja us-

kosta. Hengelliset asiat voivat auttaa omaishoitajaa löytämään vastauksia kysy-

myksiinsä sekä erilaisten tunteiden, kuten pettymyksen, surun ja menetyksen 

kohtaamisessa. Mikäli omaishoitaja kokee, että voisi hyötyä hengellisestä avusta, 

hän voi olla yhteydessä esimerkiksi seurakunnan diakoniatyöntekijään. Seura-

kunnat, kunnat ja omaishoitajille tarkoitetut paikalliset yhdistykset järjestävät 

omaishoitajille suunnattua erilaista virkistystoimintaa, kuten retkiä ja infotilaisuuk-

sia. (Järnstedt ym. 2009, 135–136.) 

 

Kuviossa 5 on kuvattu omaishoidon tukena oleva eri toimijoiden verkosto laajim-

millaan. Kuntatasolla eri toimijoiden määrä, yhteistyö ja omaishoidon tukena ole-

vat palvelut vaihtelevat (sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 25). 
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Kuvio 5. Omaishoidon toimijat (mukaillen sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 25). 

 
 
5.5 Kotiin tuotettavat palvelut 
 

Muistisairas haluaa usein asua kotona mahdollisimman kauan. Omaishoitajat ja 

erityisesti puolisot toivovat myös muistisairaan kotona asumisen jatkumista, sillä 

edellytyksellä, että saavat tarvittavan tuen. (Sulkava & Eloniemi-Sulkava 2008, 

108.) Muistisairaan sekä omaisen kotona pärjäämistä voidaan tukea kotihoidon 

tarjoamien palveluiden keinoin (Uusitalo 2013, 127). Näitä palveluita ovat esimer-

kiksi siivous, asiointi- ja ruokapalvelut sekä hygieniapalvelut (Virjonen & Kankare 

2013, 79). Muistisairaan kotona selviytymistä voidaan myös parantaa asunnon 

muutostöiden, kuten korjaus- ja rakennustöiden avulla (Nikumaa 2011, 191). 

Kotihoidon tehtävänä on auttaa ja ohjata muistisairasta toiminnoissa, jotka eivät 

häneltä itseltään onnistu tai asioissa, joissa omaishoitaja ei pysty häntä autta-

maan. Kotihoidon tarkoituksena on mielekkään ja turvallisen kotona asumisen 

mahdollistaminen, kuntouttavaa työotetta hyödyntäen. (Immonen 2019, 238.) 
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Ikääntyvien palveluissa ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja palveluohjaus ovat mer-

kittävässä asemassa. Palveluohjauksen palvelukokonaisuus sekä ennaltaehkäi-

sevä vanhustyö kuuluvat hyviin käytänteisiin. Ennaltaehkäisevää työtä tarjotaan 

kaikille 70-vuotta täyttäneille kotikäyntien muodossa, kotikäynnin yhteydessä esi-

merkiksi omaishoitajalla on mahdollisuus yksilölliseen palveluohjaukseen. Ennal-

taehkäisevä kotikuntoutus on tietyn ajan kestävä interventio omaishoidettavan ti-

lanteeseen. Sen aikana arvioidaan perheen kokonaistilannetta ja yritetään löytää 

erilaisia voimavaroja, joiden avulla perhe selviää haastavassa omaishoitotilan-

teessa. Mallissa on kolme lähtökohtaa, joita ovat yksilöllinen palveluohjaus, toi-

mintakyky sekä elämänhallinta. (Hänninen 2007, 28–29.) Kotikuntoutuksen tar-

koitus on tukea kotona pärjäämistä ja tukea itsenäisen ja turvallisen arjen 

toteutumisesta tutussa elinympäristössä (Siun Sote 2020). 

 

Muistisairas omaishoidettava on mahdollista saada myös intervallihoitoon kun-

nan järjestämän kotihoidon avulla (Tavi & Lahtonen 2019, 167). Kotihoitoa täy-

dentävät hoitojaksot ovat usein omaishoitoperheessä tarpeellisia tukemaan ar-

jesta selviytymistä. Täydentävistä hoitojaksoista käytetään erilaisia nimityksiä, 

kuten tilapäishoito, intervallijaksot, lyhytaikainen tai vuorohoitojakso. Lyhytaikai-

set hoitojaksot ovat tarkoitettu kotona annettavan hoidon tueksi. Hoitojaksot ja 

omaishoitajan vapaapäivien viettämisen mahdollisuus ovat merkittäviä omaishoi-

tajan jaksamisen tuen muotoja. (Salanko-Vuorela & Mattila 2011, 38–39.) 

 

Säännöllisesti toteutettu hoidettavan omaisen intervallihoito hoivakodissa antaa 

omaishoitajalle mahdollisuuden lepoon sekä omien asioiden hoitamiseen (Tavi & 

Lahtonen 2019, 167). Ympärivuorokautisen hoidon yksikön lyhytaikaisjaksot ovat 

useimmiten tarpeen, kun muistisairaus etenee. Lyhytaikaisjaksot tukevat myös 

omaisen jaksamista. Lyhytaikaisjaksot auttavat myös muistisairasta uuteen tilan-

teeseen ja ympäristöön sopeutumisessa, mikäli muistisairas tulevaisuudessa tar-

vitseekin pitkäaikaista hoitopaikkaa. (Uusitalo 2013, 168.) Kotiranta (2011) to-

teaa, että hoitojaksojen aikana omaishoitaja voi myös ensimmäisen kerran joutua 

kohtaamaan ajatuksen, ettei enää kykene hoitamaan omaistaan kotona. Hoito-

jaksoista on hyötyä hoitovastuusta luopumisen harjoittelussa. Omaishoitaja voi 

itsekin yllättyä siitä, miten vaikeaa hänen on antaa omaisensa hoito toisen ihmi-

sen vastuulle. Omaishoitajaa on tärkeää tukea myös heidän läheisensä hoitoon 
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liittyvien hoitokäytäntöjen ja toiveiden esille tuomisessa. Omaishoitajan hoitovas-

tuun vähentyessä on myös olennaista tukea hoidettavan ja omaisten välisiä per-

hesuhteita. (Kotiranta 2011, 179, 188.) 

 

 

6 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävät 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Siilaisen kuntoutumiskeskuksen geriat-

risen arviointi- ja kuntoutusosaston työntekijöiden valmiuksia tunnistaa muistisai-

raan omaishoitajan varhainen uupuminen ja löytää keinoja siihen, miten uupu-

nutta omaishoitajaa voidaan tukea. Keskeistä tässä opinnäytetyön prosessissa 

oli omaishoitajien arjessa selviytymisen tukeminen. 

 

Tavoitteena oli kehittää hoitohenkilökunnan osaamista muistisairaan omaishoita-

jan varhaisen uupumisen tunnistamiseksi, ja uupuneen omaishoitajan autta-

miseksi. Opinnäytetyömme tavoite oli myös löytää ne keinot, miten uupunutta 

omaishoitajaa voidaan tukea. Opinnäytetyön tiedontuotannon tehtävänä oli pe-

rehtyä muistisairaan omaishoitajan uupumisen varhaiseen tunnistamiseen sekä 

tukea ja edistää muistisairaan hyvinvointia antamalla hoitohenkilökunnalle tietoa 

muistisairauksista ja niiden vaikutuksista muistisairaan ja omaishoitajan elä-

mään. 

 

Opinnäytetyön tarkennetut tehtävät olivat seuraavat: 

 

- Muistisairaan omaishoitajan uupumisen varhaisen tunnistamisen keinot 

sekä muistisairaan sekä omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen ja edistä-

minen. 

- Hoitohenkilökunnan osaamisen kehittäminen omaishoitajan uupumisen 

tunnistamiseksi. 

- Uupuneen omaishoitajan arjessa selviytymisen tukeminen. 
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7 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

7.1 Osallistava tutkimuksellinen kehittämistoiminta 
 

Opinnäytetyömme toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistoimintana. Tutkimuk-

sellisen ja projektitoiminnan periaatteita noudattavasta työskentelytavasta voi-

daan käyttää yhteisnimitystä tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Kehittämisen 

voidaan katsoa olevan olennainen työelämän osaamisalue. Osallistavassa tutki-

muksellisessa kehittämistoiminnassa on olennaista toimijoiden osallistaminen. 

Kehittämistoiminta on prosessi, jossa toiminnankulkua ei voida aina etukäteen 

ennustaa. (Toikko & Rantanen 2009, 9–10.) Tämän työn tarkoituksena oli erityi-

sesti toimeksiantajan osallistaminen kehittämistyöhön. 

 

Kehittämistyön aiheen valinta ja kehittämistoiminnan eettiset näkökulmat on tär-

keää pohtia tarkoin ennen kuin kehittämistoiminta aloitetaan. Kehittämisaihe 

määrittelee kehittämistyön suunnan ja tavoitteet sekä millaisia asioita kehittämis-

työllä halutaan edistettävän. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 44.) Työyhteisö-

lähtöisellä kehittämisellä pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan käytännön toimin-

taan edistämällä arjen työn sujuvuutta (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 26). 

Opinnäytetyömme aihe nousi käytännön tarpeesta ja toimeksiantajamme toi-

veesta. 

 

Työyhteisölähtöinen kehittäminen on arjen työhön kohdistuvaa hallittua ja järjes-

telmällistä kehittämistä (Vataja 2009, 65). Esimies kuuluu kehittämisprosessiin 

aktiivisena toimijana ja sitoutuu kehittämisprosessiin osana johtamistyötä antaen 

tilaa jokaisen työntekijän ajatuksille ja mielipiteille (Seppänen-Järvelä 2009, 71–

73). 

 

Osallistavassa kehittämistyössä on olennaista se, miten eri toimijat kehittämis-

työhön sitoutuvat, ja aktiivisesti osallistuvat. Osallistavan tutkimuksellisen kehit-

tämistyön tavoitteena on pyrkiä muutokseen. (Toikko & Rantanen 2009, 10–11.) 

Kehittämistoiminnan pohjana on käsitys kehitettävästä kohteesta, kehittämiskoh-

teen perusteluista sekä rajauksista. Kehittämistoiminnassa mukana olevilla tulee 
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olla yhtenäinen näkemys kehittämiskohteesta ja siitä, miten kehittämistyöllä pyri-

tään asioihin vaikuttamaan. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 29.) 

 

Opinnäytetyömme kehittämisprosessissa otettiin huomioon sekä aiheesta tutkittu 

tieto, että toimeksiantajan osallisuus kehittämistoimintaan. Tutkimuksellinen lä-

hestymistapa kehittämisprosessissa näkyy aiheesta kerätystä tiedosta eri tutki-

muksista sekä kirjallisuudesta. Lisäksi teimme tiivistä yhteistyötä toimeksianta-

jamme kanssa, jotta kaikilla olisi selkeä käsitys siitä, mitä eri kehittämistyön 

vaiheissa tapahtuu. Ensisijaisesti olimme yhteydessä Siilaisen kuntoutumiskes-

kuksen geriatrisen arviointi- ja kuntoutusosaston osastonhoitajaan puhelimitse ja 

sähköpostilla. 

 

Tutkimuksellisessa kehittämistavassa olennaisia ovat kehittämisprosessin, toimi-

joiden osallisuuden ja tiedontuotannon näkökulmat. Nämä tekijät muodostavat 

käsityksen kehittämistoiminnasta. (Toikko & Rantanen 2009, 9.) Kuviossa 6 on 

esitelty tutkimuksellisen kehittämistoiminnan lähestymistapoja. 

 

 

 

Kuvio 6. Tutkimuksellisen kehittämistyön näkökulmat (mukaillen Toikko & Ranta-

nen 2009, 10). 
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Kehittämisprosessin perustelulla haetaan vastauksia kysymyksiin, mitä ja miksi 

kehitetään ja miksi kehittäminen on tärkeää juuri tällä hetkellä. Kehittämisen pe-

rusteluna on usein ongelma tai tulevaisuuden visio. Kehittämisen perustelussa 

otetaan kantaa kehittämistyön yleiseen merkittävyyteen ja ajankohtaisuuteen. 

(Toikko & Rantanen 2009, 57–58.) 

 

Kehittämistyön aihe nousi käytännön tarpeesta. Teimme opinnäytetyömme Siun 

Sotelle. Toimeksiantajamme kaipasi tietoa omaisen uupumisen varhaisesta tun-

nistamisesta. Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää geriatrisen arviointi- ja 

kuntoutusosaston hoitohenkilökunnan osaamista muistisairaan omaisen uupumi-

sen tunnistamiseksi ja uupuneen omaisen tukemiseksi. Opinnäytetyömme ta-

voite oli myös löytää ne keinot, miten uupunutta omaista voidaan tukea. 

 

Siilaisen kuntoutumiskeskuksen geriatrisella arviointi- ja kuntoutusosastolla kai-

vattiin mallia uupuneen omaisen tunnistamiseksi ja auttamiseksi. Aihe onkin tär-

keä ja merkittävä, sillä mikäli muistisairaan omaishoitaja uupuu, kohdistuvat seu-

raukset hoitajaan, että hoidettavaan. Omaishoitajan on tärkeää huolehtia omasta 

jaksamisestaan. (Pohjamo 2020, 69.) Omaishoitajan työ vaatii henkistä kasvua 

ja työn merkityksen löytämistä, sillä omaishoitajan työ on usein melko yksinäistä, 

sitovaa ja tunteita herättävää. (Lahtinen 2008, 12–13.) 

 

 

7.2 Työn organisointi ja toteutus 
 

Kehittämistoiminnan organisointi merkitsee käytännön toteutukseen liittyvää 

suunnittelu- ja valmistelutyötä. Organisoinnin edellytyksenä on sekä toimijoiden, 

että toimintaympäristön hahmottaminen. (Toikko & Rantanen 2009, 58, 77.) 

Opinnäytetyö sai alkunsa ideoinnista ja aiheen valinnasta keväällä 2020. Opin-

näytetyöhön liittyvä alkupalaveri eli niin kutsuttu kolmikantaneuvottelu pidettiin 

opinnäytetyömme ohjaajan ja toimeksiantajan Siun Soten/Siilaisen kuntoutumis-

keskuksen geriatrisen arviointi- ja kuntoutusosaston edustajien kanssa maalis-

kuussa 2020. Tapaamisessa keskustelimme opinnäytetyön käytännön toteutuk-

sesta. Päivitetyn opinnäytetyösuunnitelman saimme valmiiksi syksyllä 2020. 

Toimeksiantosopimus tehtiin lokakuussa 2020 ja tuolloin saimme myös virallisen 
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tutkimusluvan opinnäytetyömme jatkamiseksi. Kuviossa 7 on opinnäytetyömme 

aikataulu. 

 

Kehittämistoiminnan toteutus jatkuu ideoinnilla, mutta siinä lisäksi priorisoidaan 

ja kokeillaan asioita ja niiden mallintamista. Kehittämistoiminnassa on huomioi-

tava työn selkeä rajaus, sillä kaikkea kehittämisen arvoista ei ole mahdollisuus 

toteuttaa välttämättä yhdellä kertaa. (Toikko & Rantanen 2009, 59–60.) Opinnäy-

tetyö toteutettiin yhteistyössä Siun Soteen kuuluvan Siilaisen kuntoutumiskes-

kuksen geriatrisen arviointi- ja kuntoutusosaston kanssa. Opinnäytetyöprojektiin 

osallistui geriatrisen arviointi- ja kuntoutusosaston henkilökuntaa sekä Karelia-

ammattikorkeakoulusta opinnäytetyön ohjaava opettaja. 

 

 

 

Kuvio 7. Opinnäytetyön aikataulu. 

 

Toteutusvaihe alkoi kyselylomakkeen laatimisella. Lokakuussa 2020 saimme ky-

selylomakkeen ja saatekirjeen valmiiksi. Lähetimme ne ohjaavalle opettajal-

lemme sekä Siilaisen kuntoutumiskeskuksen geriatrisen arviointi- ja kuntoutus-

osaston osastonhoitajalle kommentoitavaksi. Teimme Wepropol-kyselyn 
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marraskuussa 2020. Alkukartoituskyselyn tarkoituksena oli selvittää henkilökun-

nan osaamistarpeita ja osaston toiminnan kehittämisideoita. Kysely tehtiin ano-

nyymisti. Kyselyyn osallistui kahdeksan osaston työntekijää. 

 

Aivoriihitapaamisia järjestettiin kolme kertaa Siilaisen sairaalan geriatrisen arvi-

ointi- ja kuntoutusosaston henkilökunnan kanssa marras- ja joulukuun 2020 väli-

senä aikana. Aivoriihitapaamiset toteutettiin Microsoft Teamsillä etäyhteyksin, ja 

jokaiseen tapaamiseen oli varattu noin tunti aikaa. Aivoriihitapaamiset järjestettiin 

osaston kehittämistunnin aikana ja paikalle tulivat kaikki työntekijät, jotka olivat 

työvuorossa ja pääsivät paikalle. 

 

Valitsimme aivoriihitapaamisissa käsiteltävät teemat osaston työntekijöiden toi-

veiden pohjalta, jotka olivat tulleet ilmi alkukartoituskyselyn vastauksissa. Olimme 

valmistautuneet tapaamisiin laatimalla keskustelun tueksi etukäteen kysymyksiä 

käsiteltävistä aiheista. Keskustelu oli kuitenkin vapaamuotoista koko tapaamisen 

ajan. Aivoriihitapaamisten ideana oli osallistaa osaston työntekijöitä itse mietti-

mään keinoja uupuneen omaisen tunnistamiseksi ja tukemiseksi osastolle. Nämä 

kehittämiskohteet ja ideat huomioitiin osastolle tehtävässä toimintamallissa. Ta-

voitteena oli, että emme liikaa johdattele keskustelun kulkua, jotta keskustelu on 

mahdollisimman avointa ja idearikasta. Kirjasimme ylös muistiinpanoja sekä ta-

paamisen aikana, että jälkikäteen. Kolmannen tapaamisen aikana myös yksi 

osaston työntekijöistä toimi kirjurina. Aivoriihitapaamisten ajankohdat sovimme 

yhdessä osastonhoitajan kanssa sekä ilmoitimme alkukartoituskyselyn ajankoh-

dasta hyvissä ajoin ennen aivoriihitapaamisten suunniteltua toteutusta. Kolmen 

aivoriihitapaamisen Teams-kutsut lähetettiin osastonhoitajan sähköpostiin. 

 

 

7.3 Kehittämistarpeiden kartoitus 
 

Ennen varsinaisia aivoriihitapaamisia teimme Wepropol-ohjelmalla Siilaisen sai-

raalan geriatrisen arviointi- ja kuntoutusosaston henkilöstölle alkukartoitusky-

selyn, joka liittyi opinnäytetyömme aiheeseen uupuneen omaishoitajan varhainen 

tunnistaminen. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa henkilökunnan osaamistar-
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peita ja osaston toiminnan kehittämisideoita. Kyselyyn vastasi kahdeksan osas-

ton työntekijää. Kyselyyn vastausaika oli yksi viikko ja kaikki vastaajat vastasivat 

kyselyyn annetussa ajassa. Kyselyn vastauslinkki lähetettiin osastonhoitajalle, 

joka laittoi kyselyyn vastaamislinkin eteenpäin osastolla työskenteleville hoitajille. 

Sähköpostiviestin yhteydessä oli liitteenä kyselyyn liittyvä saatekirje. Kyselyn te-

kemisestä oli keskusteltu etukäteen toimeksiantajan kanssa ja alkukartoitusky-

sely oli myös liitteenä tutkimuslupaa hakiessa. Alkukartoituskyselyn vastauksista 

kävi ilmi, että muistisairaan omaisen uupumisen varhaisia merkkejä tunnistettiin 

hyvin, mutta valmista toimintamallia muistisairaan omaisen uupumisen tunnista-

miseksi ja tukemiseksi ei osastolla ollut. 

 

Kyselylomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin: Miten tunnistat muis-

tisairaan omaisen uupumisen varhaisia merkkejä. Vapaamuotoisissa vastauk-

sissa korostui omaisen olemuksen ja käyttäytymisen havainnointi, keskustelujen 

merkitys uupumisen tunnistamisessa sekä omaisen kuunteleminen. Vastaajat 

kommentoivat sitä, millä keinoilla he tunnistivat omaisen uupumiseen liittyviä var-

haisia merkkejä: 

 

”Haastattelemalla omaista, tarkkailemalla hänen kehonkieltään, kysymällä uu-
pumisesta.” (vastaaja 1) 
”Omainen voi olla ahdistunut sekä voi olla negatiivisuutta. Omainen saattaa 
herkistyä helposti. Omainen saattaa syytellä itseään. Omaisen oma elämä 
”unohtunut”, aika menee muistisairaan ympärillä myös vapaapäivinä.” (vas-
taaja 3) 
”Olemus väsynyt, herkkä, itkuisuus. Joskus tuovat itsekin esille kysyttäessä, 
miten jaksat.” (vastaaja 6) 
”Omainen väsyneen näköinen tai kertoo, ettei saa nukuttua. Omainen puhuu 
sättivästi muistisairaasta. Omainen puhuu siitä, että ei ole tarpeeksi omaa ai-
kaa.” (vastaaja 5)  

 

Kyselylomakkeen toisessa kysymyksessä hoitajilta kysyttiin: Miten uupunutta 

omaista voidaan tukea. Vastauksissa tuli esille vertaistuen pariin ohjaaminen, tu-

kipalveluiden tarjoaminen, vuorohoitojaksojen järjestäminen osaston kautta, kes-

kustelu, ajan antaminen sekä jatkohoidon järjestäminen, kun osastohoitojakso 

päättyy. Vastaajat toivat esille paljon erilaisia keinoja: 
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”Järjestetään apua kotiin, vuorohoitojaksoja ja lomapäiviä. Ohjataan vertais-
tuen pariin. Jos omaista uuvuttaa valvominen öisin, voisiko muistisairaan vuo-
rokausirytmiä jotenkin parantaa.” (vastaaja 5) 
”Juttelemalla, antamalla tukea, kiittämällä omaisen huolenpidosta, kertomalla 
tukitoimista ja jatkohoitomahdollisuuksista, antamalla aikaa, kuuntelemalla 
sekä järjestämällä jatkohoitoa, antamalla turvallisuuden tunnetta.” (vastaaja 
7) 

 

Kyselylomakkeen kolmannessa kysymyksessä kysyttiin työntekijöiltä: Oletko 

saanut työpaikallasi koulutusta uupuneen omaisen tunnistamiseen ja tukemi-

seen. Vastauksista ilmeni, että kukaan työntekijöistä ei ollut saanut erillistä kou-

lutusta uupuneen omaisen tunnistamiseen ja tukemiseen, mutta tarvetta tällai-

selle koulutukselle olisi kyllä tulevaisuudessa. 

 

”Kyllä olisi tosi tarpeellista!” (vastaaja 2) 
”En ole saanut, olisi tarpeen.” (vastaaja 6) 
”En ole. Yhdessä olemme asioita kyllä pohtineet ja keinoja keksineet.” (vas-
taaja 2) 

 

Kyselylomakkeen neljännessä kysymyksessä kysyttiin: Onko työpaikallasi toi-

mintamallia muistisairaan omaisen uupumisen tunnistamiseen ja uupuneen 

omaisen tukemiseen. Vapaamuotoisissa vastauksissa tuli esille, että selkeää toi-

mintamallia ei osastolla ole käytössä. Vastaajat kommentoivat muistisairaan 

omaisen uupumisen tunnistamiseen ja uupuneen omaisen tukemisen toiminta-

mallia ja sen tarvetta seuraavasti: 

 

”Lähinnä läheiskyselykaavake, johon omainen voi laittaa asian ylös, jos ei 

muutoin tule asia esille… ei ole varsinaista mallia” (vastaaja 2) 
”Ei ole toimintamallia. Kaipaisin.” (vastaaja 5)  
”Ei ole. Totta kai siitä olisi apua jatkossakin! (vastaaja 6) 

 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin: Voitko työpaikalla huomioida myös muisti-

sairaan omaista. Jos et niin, miksi. Kysymyksissä tuli esiin, että omainen huomi-

oitiin keskusteluissa, kysymällä omaisen kuulumisia ja omaisen jaksamista. 

Osaston vaihtelevat tilanteet ja rauhallisen tilan puuttuminen vaikuttivat siihen, 

että omaisen huomioiminen jäi välillä vähäisemmäksi. 

 

”Kun kuntoutuja tulee osastolle, niin siinä vaiheessa usein käydään asioita 
läpi, myös omaisen kannalta. Joskus voi olla osastolla niin hektinen tilanne, 
että omaisen huomioiminen valitettavasti jää…” (vastaaja 2) 
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”Voin. Joskus ei ole aikaa siinä hetkessä, kun omainen käymässä. Osastolla 
ei ole rauhallista tilaa missä puhua omaisen kanssa, aina ei pysty puhumaan 
muistisairaan kuullen.” (vastaaja 5) 
”Keskustelut osastolla, puhelut omaiselle, kysymällä jaksamisesta.” (vastaaja 
4) 
”Voi ja huomioidaan... on asiakaskeskustelut ja sitä ennen ollaan omaisiin 
yhteydessä.” (vastaaja 6) 

 

Kuudennessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajilta: Millaista tietoa kaipaisit 

omaisen uupumiseen ja tukemiseen liittyen. Vastaajat toivat esille, että he halu-

sivat tietoa uupuneen tunnistamiskeinoista ja ohjaamisesta kriisitilanteissa sekä 

konkreettisista tukikeinoista, joilla omaista voi tukea. Työntekijät kaipasivat myös 

selkeää toimintamallia omaisten ohjaamiseksi.  

 

Kyselyn viimeisenä kysymyksenä selvitettiin työntekijöiltä: Mitkä teemat olisivat 

mielestäsi hyödyllisiä käsiteltäväksi aivoriihitapaamisissa osaston työntekijöiden 

ja opinnäytetyön tekijöiden kesken. Kahdeksan kyselyyn vastanneen työntekijän 

vastauksien perusteella aivoriihien teemoiksi valikoitui uupuneen omaisen tuke-

misen keinot, moniammatillinen yhteistyö, uupuneen omaisen ohjaaminen tuen 

saamiseksi sekä muistisairaan omaisen uupumisen merkit. Koska uupuneen 

omaisen ohjaaminen tuen saamiseksi sekä muistisairaan uupumisen merkit sai-

vat saman verran kannatusta, niin sovimme ensimmäisessä aivoriihitapaami-

sessa hoitohenkilökunnan ja osastonhoitajan kanssa, että kolmannen aivoriihita-

paamisen teemana on: Uupuneen omaisen ohjaaminen tuen saamiseksi. 

 

 

8 Osallistavien aivoriihitapaamisten toteutus 

 

 

8.1 Ensimmäinen aivoriihitapaaminen 
 

Ensimmäinen aivoriihitapaaminen järjestettiin 19.11.2020. Paikalla tapaami-

sessa oli seitsemän osaston työntekijää. Tapaamisen alussa esittelimme it-

semme sekä opinnäytetyön aiheen. Lisäksi kävimme läpi alkukartoituskyselyn 

vastaukset työntekijöiden kanssa. 
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Ensimmäisessä tapaamisessa teemana oli uupuneen omaisen tukemisen keinot. 

Työntekijöiden mukaan resursseja osastolla on pieneksi hetkeksi omaisen tuke-

mista varten, mutta aikaa omaisen kanssa keskusteluun ei ole niin paljon, kuin 

he toivoisivat. Työntekijät kuitenkin pyrkivät huomioimaan myös potilaan omaisen 

niin hyvin kuin se on mahdollista. Työntekijöiden mukaan potilaan osastojakson 

loppupuolella järjestetään aina asiakaskeskustelu. Keskusteluun osallistuvat lää-

käri, hoitaja sekä fysioterapeutti. Potilas ja hänen omaisensa ovat molemmat 

pääsääntöisesti mukana keskustelussa. Asiakaskeskustelun tarkoituksena on 

käydä läpi hoitojakson sujumista ja kotiutumiseen liittyviä asioita. Kotiutusta 

suunnitellaan keskustelussa, ja otetaan huomioon omaisen tilanne ja jaksami-

nen. Keskustelun tavoitteena on myös selvittää osastohoitoa edeltänyt tilanne 

kotona ja miten arki on kotona sujunut. 

 

Uupuneen omaisen tunnistamisessa on jonkin verran käytetty myös COPE-

indeksiä. Työntekijät olivat kuitenkin sitä mieltä, että indeksiä voisi hyödyntää 

enemmänkin tähän tarkoitukseen. Työntekijät toivat esille uupuneen omaisen tu-

kemisen keinoina vuorohoitojaksot, päivähoidon, omaisen ohjaamisen vertaistu-

kiryhmään sekä kotihoidon järjestämisen. Työntekijät kertoivat myös, että muisti-

sairaan ja omaisen kotiin on mahdollista järjestää kotiutustiimi. Eräs hoitajista 

mainitsi myös, että osastohoito itsessään on uupuneen omaisen tukemisen 

keino, sillä omainen saa läheisensä osastohoidon aikana hetken hengähdettyä. 

Muina keinoina tuli esille myös muistisairaan jatkokuntoutus osastohoidon jäl-

keen, sillä kuntoutuksen aikana omainen voi levätä. Jatkokuntoutusta järjeste-

tään työntekijöiden mukaan 6 tuntia ja noin 1-2 kertaa viikossa noin 10 viikon ajan 

tarpeen mukaan. 

 

Osastojakson alussa järjestetään potilaalle ja omaiselle alkukartoituskysely. Ar-

viointijakson alussa tehtävän alkukartoituslomakkeen avulla hoitaja voi selvittää 

myös omaisen jaksamista. Alkukartoituslomakkeeseen voidaan tehdä merkintä 

osaston työntekijöille, mikäli ilmenee tarvetta selvittää vielä lisää kotitilannetta ja 

omaisen jaksamista osastojakson aikana.  Yhtenä uupuneen omaisen tukemisen 

keinona pidettiin muistisairaan osastohoidon pidentämistä tarpeen mukaan, jotta 

omainen sai enemmän omaa aikaa. 
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Aivoriihitapaamisessa tuli esille, että osaston työntekijät kaipaisivat enemmän ai-

kaa keskustella muistisairaan omaisen kanssa. Eräs työntekijä kertoi, että ”jak-

son aikana pitäisi olla enemmän aikaa keskustella omaisen kanssa”. Työntekijöi-

den mukaan iltavuoron aikana on enemmän aikaa jutella omaisen kanssa, sillä 

iltavuorossa on enemmän henkilökuntaa aamuvuoroon verrattuna. Osaston vaih-

televien tilanteiden vuoksi ei työntekijöiden mukaan kuitenkaan ole mahdollista 

sopia etukäteen tarkkaa aikaa, milloin omaisen kanssa voisi keskustella. 

 

Muistisairaan tullessa osastolle hoitoon olisi tärkeää varata enemmän aikaa 

myös omaisen kanssa keskusteluun, jotta voitaisiin käydä tarkemmin läpi mah-

dollisia omaisen esille tuomia huolia ja ongelmia. Työntekijät toivat esille, että 

omainen ei välttämättä aina halua keskustella huolistaan muistisairaan hoidetta-

van läsnä ollessa, joten olisi hyvä viedä omainen keskustelemaan rauhallisem-

paan paikkaan kotitilanteesta. Tähän voitaisiin työntekijöiden mukaan hyödyntää 

osaston yksilökuntoutustilaa. 

 

Työntekijöiden mukaan omaiset eivät aina itse osaa pyytää apua uupumiseensa 

ja kynnys avun pyytämiseen on usein suuri. Työntekijät pitävät ongelmana sitä, 

että apua ei haeta ajoissa, vaan vasta silloin, kun tilanne kotona on kärjistynyt tai 

mennyt huonommaksi. Työntekijät toivat esille, että tämän vuoksi voisi olla hyö-

dyllistä kysyä kotitilanteesta myös esimerkiksi muistisairaan ja omaisen lapsilta. 

Työntekijöiden mukaan ”omaiset eivät aina tiedä, mistä saa apua”. Omaisten pel-

kotilat ovat myös yleistyneet johtuen hoidettavien käytösoireista, kuten aggressii-

visuudesta. Muistisairaan hoidettavan aggressiivinen käytös saattaa aiheuttaa 

omaiselle pelkoa. 

 

Työntekijöiden mukaan omaiset kaipaisivat usein enemmän tietoa jo sairauden 

alkuvaiheessa muistisairaudesta ja sen vaikutuksista, koska muistisairaan omai-

nen ei usein tiedä, mitä kaikkea muistisairauteen liittyy. Työntekijöiden mukaan 

esitteitä muistisairaudesta ja sen vaikutuksista voisi jakaa omaisille enemmän, ja 

omainen voisi lukea niitä yhdessä työntekijän kanssa, jolloin omainen voisi heti 

esittää kysymyksiä hoitajalle, jotka mietityttävät. Työntekijät kaipaisivat myös jon-

kinlaista tietopakettia osaston käyttöön, jossa voisi olla esimerkiksi tietoa eri ta-
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hoista, jonne omainen voi olla yhteydessä, mikäli kokee itsensä uupuneeksi. Tie-

topaketissa voisi olla myös tietoa siitä, miten muistisairaan kanssa kannattaa toi-

mia erilaisissa tilanteissa. 

 

Yksi kehittämisideoista oli, että osastolla voitaisiin järjestää ”omaisten iltoja” niille 

omaisille, joiden läheisen muistisairaus on alkuvaiheessa. ”Omaisten illoissa” 

omaisilla olisi mahdollisuus saada tietoa muistisairaudesta ja sen vaikutuksista 

elämään ja arjessa selviytymiseen. Aivoriiheen osallistuneiden työntekijöiden 

tuomat havainnot uupuneen omaisen tukemisen keinoista on koottu yhteen ja 

esitetty kuviossa 8. 

 

 

 

Kuvio 8. Uupuneen omaisen tukemisen keinot. 

 

 

8.2 Toinen aivoriihitapaaminen 
 

Toinen aivoriihitapaaminen järjestettiin 3.12.2020. Paikalla tapaamisessa oli 

kuusi osaston työntekijää ja teemana oli moniammatillinen yhteistyö. Osastolla 



49 

 

toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, fysioterapeutti ja hoitajat. 

Moniammatillinen tiimi kokoontuu jokaisen arkipäivän aamuna seisomapalave-

riin. Seisomapalaveri kestää 20 minuuttia ja siinä käydään läpi jokaisen osaston 

potilaan tilanne. 

 

Työntekijöiden mukaan osastolla on käytössä myös seisontapalaverissa käytet-

tävä taulu. Seisomapalaveriin osallistuvat hoitajat, fysioterapeutti sekä lääkäri 

joka aamu pohtimaan potilaan kuntoutumisjakson tavoitteita sekä potilaan kun-

toutumisen edistymistä. Hyvissä ajoin ennen potilaan kotiutumistilannetta järjes-

tetään myös asiakaskeskustelu, johon osallistuu potilas, omainen, hoitaja, lääkäri 

ja fysioterapeutti. Työntekijöiden mukaan moniammatillinen yhteistyö sujuu hyvin 

ja se on keskustelevaa, pohtivaa ja eri vaihtoehtoja esiin tuovaa. 

 

Moniammatillista yhteistyötä on myös työntekijöiden mukaan riittävästi ja mo-

niammatillisen tiimin tehtävänjako on selkeä. Työntekijät voivat tarvittaessa olla 

yhteydessä esimerkiksi sosiaalityöntekijään, toimintaterapeuttiin, psykiatriseen 

sairaanhoitajaan ja diabeteshoitajaan, mikäli potilaan tilanne niin vaatii. Osaston-

lääkäri on pääsääntöisesti paljon yhteydessä omaisten kanssa. Geriatriselle ar-

viointi- ja kuntoutusosastolle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Jonohoitaja ja ge-

riatri katsovat yhdessä läpi osastolle tulevat lähetteet ja lähetteiden perusteella 

potilaat kutsutaan osastolle. 

 

Yleisimpiä osastohoitoon johtavia tulosyitä ovat potilaan yleistilan lasku, omaisen 

uupuminen, muistisairaan käytöshäiriöt sekä sekavuustilat. Lääkkeettömiä hoito-

keinoja hyödynnetään osastolla hyvin. Osastolla on mahdollisuus vierihoitoon, ja 

osastolla käytetään tarvittaessa valvovaa hoitajaa, joka voi valvoa kerrallaan 

kahta valvontaa vaativaa potilasta. Osastolla huolehditaan turvallisuudesta tur-

vanappien avulla, joita jokaisen osaston työntekijän on velvollisuus käyttää tarvit-

taessa. Mahdollisiin vierihoitotilanteisiin pyritään varautumaan ennalta, esimer-

kiksi jos etukäteen tiedetään, että osastolle on tulossa potilas, jonka käytösoireet 

tai sekavuustila vaativat hoitajan jatkuvaa seurantaa. Osastolla järjestetään kun-

toutumista edistävää ohjelmaa, kuten fysioterapeutin järjestämää tuolijumppaa ja 
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kuntoutujat voivat käydä voinnin mukaan kuntosalilla fysioterapeutin kanssa. Hoi-

tajat järjestävät osastolla erilaisia toimintatuokioita, kuten esimerkiksi tanssi- 

muistelu- ja musiikkituokioita. 

 

Työntekijöiden mielestä moniammatillisen tiimin merkitys muistisairaan omaisen 

jaksamisen tukemisessa on omaisen jaksamisen tukeminen, esimerkiksi sopi-

malla potilaan vuorohoitojaksoista. Moniammatillisen tiimin tehtävänä on myös 

pohtia, miten voidaan helpottaa muistisairaan kotona pärjäämistä, esimerkiksi 

apuvälineiden avulla. Jokaisen muistisairaan ja omaisen tukena on moniamma-

tillinen tiimi. Hoitaja keskustelee vielä omaisen jaksamisesta potilaan kotiutusti-

lanteessa. Suurin osa osastolla hoidettavista potilaista ei kotiudu omaan kotiin, 

vaan osastohoidon aikana tehdään yleensä hakemus jatkohoitoon, pidempiaikai-

seen paikkaan. Eräs työntekijöistä mainitsi, että osastolle tullessa omaisen voi-

mavarat muistisairaan hoidossa ovat monesti jo niin vähissä, että omainen on 

ehtinyt jo kotona uupumaan, ja esimerkiksi potilaan käytöshäiriöt ovat lisäänty-

neet. 

 

Työntekijät kokevat, ettei moniammatillisessa tiimityöskentelyssä ole erityisiä 

haasteita osastotyössä. Moniammatillisen yhteistyön edellytyksinä työntekijät toi-

vat esille, että kaikki sitoutuvat moniammatilliseen yhteistyöhön, arvostavat tois-

tensa mielipiteitä ja näkemyksiä ja myös eriävät mielipiteet asioista sallitaan ja 

asioihin suhtaudutaan rakentavasti. Jokainen työntekijä on sitoutunut sovittuihin 

sääntöihin. Työntekijöiden mukaan auttamisen halua löytyy kaikilta ja osastolla 

vallitsee hyvä keskinäinen työilmapiiri. 

 

Työntekijöiden mukaan moniammatillinen yhteistyö on sujuvaa, ja se nähdään 

myös osaston toiminnan kannalta merkityksellisenä. Työntekijöiden mielestä toi-

mintaterapeutti voisi jatkossa osallistua myös seisomapalavereihin, ja olla myös 

aktiivisemmin mukana potilaiden hoidossa. 

 

 
8.3 Kolmas aivoriihitapaaminen 
 

Kolmas aivoriihi järjestettiin 10.12.2020. Paikalla tapaamisessa olivat viisi osas-

ton työntekijää. Viimeisen aivoriihen aiheena oli uupuneen omaisen ohjaaminen 
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tuen saamiseksi. Aivoriihi toteutettiin niin, että lähetimme etukäteen sähköpostia 

osastonhoitajalle, jossa oli muutamia aivoriihen aikana käytäviä kysymyksiä. Tar-

koituksena oli, että kysymyksiin ei vastata etukäteen, vaan työntekijät voivat ai-

voriihitapaamisessa miettiä yhdessä, miten uupuneen omaisen ohjaaminen hei-

dän osastollaan tapahtuu ja mitä siinä voidaan huomioida. 

 

Sovimme aivoriihen aluksi, kuka työntekijöistä toimii kirjurina, jonka jälkeen työn-

tekijät saivat 20 minuuttia aikaa keskustella tiiminä aiheesta, ja miettiä vastauksia 

kysymyksiin: Millaista tukea uupuneet omaiset tarvitsevat? Millaista tukea uupu-

neille omaisille voi osastolta käsin järjestää? Kuka/ketkä voivat ohjata uupunutta 

omaista tuen saamiseksi? Miten ja millä tavoin ohjaatte uupuneita omaisia tuen 

piiriin/tuen saamiseksi? Millaista tietoa tai tukea kaipaisitte mahdollisesti uupu-

neen omaisen ohjaamiseksi? Onko teillä tietoa siitä, mihin uupuneen omaisen voi 

ohjata olemaan yhteydessä avun saamiseksi? Miten uupuneen omaisen ohjaa-

mista tarvittavan tuen saamiseksi voisi kehittää tulevaisuudessa? 

 

Lopuksi kävimme läpi ajatuksia, joita keskustelu aiheesta oli herättänyt. Työnte-

kijät kertoivat, että uupuneet omaiset tarvitsevat vertaistukea, henkistä tukea 

sekä tarvittaessa keskusteluapua omasta jaksamisestaan psykiatrin tai psykiatri-

sen sairaanhoitajan kanssa. Omaisilla on myös mahdollisuus saada tarvittaessa 

lääkitystä, esimerkiksi unettomuuteen. Omaisia voidaan ohjata, esimerkiksi anta-

malla ohjelehtisiä, kertomalla omaishoitajayhdistysten toiminnasta ja hoidettavan 

vuorohoitomahdollisuudesta. Omaista voi ohjata myös hakemaan virallista 

omaishoitajuutta. Kaikki osastolla työskentelevät hoitajat ja työntekijät voivat oh-

jata uupuneita omaisia tuen saamiseksi. Aivoriihikeskustelussa ilmeni, että työn-

tekijät kaipasivat koulutusta uupuneen omaisen ohjaamiseen. 

 

Uupuneen omaisen ohjaamista voitaisiin työntekijöiden mielestä tulevaisuudessa 

kehittää siten, että potilaan tulotilanteessa annettaisiin enemmän aikaa myös 

omaiselle. Omaisen kanssa olisi tärkeää keskustella kahden kesken siitä, miten 

asiat ovat sujuneet kotona, ja miten omainen kokee nykyhetken tilanteen ja oman 

jaksamisensa. Työntekijät tekevät paljon yhteistyötä omaisten kanssa ja aivorii-

hessä ilmeni, että osaston työntekijöillä ei kuitenkaan ollut yhteneväistä linjaa uu-
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puneiden omaisten ohjaamiseksi. Työntekijät kokivat ongelmana sen, että osas-

tolla ei kuitenkaan ole mitään selkeää toimintaohjetta siitä, miten uupuneen omai-

sen voi ohjata saamaan apua. 

 
 
8.4 Posteri 
 

Keskustelimme viimeisen aivoriihitapaamisen lopussa osaston työntekijöiden 

kanssa opinnäytetyön lopputuotoksesta. Sovimme, että teemme kehittämistyön 

lopputuotoksena posterin osaston työntekijöiden käyttöön kanslian seinälle. Pos-

terin tarkoituksena on auttaa osaston työntekijöitä muistisairaan uupuneen omai-

sen tukemisessa. 

 

Työntekijöillä oli toiveena saada posteri, josta kävisi ilmi tarvittavat yhteystiedot 

omaista varten, kun hän tarvitsee ohjausta tai neuvontaa. Työntekijät kaipasivat 

posteriin etenkin palveluneuvojien numeroita, koska Siun Soten toimialue on 

laaja. Posteriin toivottiin myös tiedonlähteitä, joiden avulla omainen voi hakea tie-

toa esimerkiksi muistisairauksista sekä muistisairauksiin liittyvistä käytöshäiri-

öistä. Työntekijöillä oli toiveena, että posterista löytyisi kaikki tärkeät numerot hel-

pottamaan heidän työtään. Ajatuksena oli, että omaisille voisi myös tarvittaessa 

tulostaa posterin omaan käyttöön. 

 

Teimme lopputuotoksena posterin (kuva 1), jonka voi tulostaa osaston seinälle ja 

myös omaisille käyttöön. Posterista löytyy hyviä internet-osoitteita, joista saa tär-

keää tietoa muistisairauksista ja niiden vaikutuksista elämään. Posteriin on koottu 

myös tärkeitä yhteystietoja, jotka ovat tarpeellisia uupuneelle omaiselle tuen saa-

miseksi. 
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Kuva 1. Posteri. 

 
 

9 Pohdinta 

 

 

9.1 Kehittämisprosessin toteutuksen arviointi 
 

Kehittämistoiminnan jatkuvan arvioinnin avulla kehittämisprosessia voidaan oh-

jata oikeaan suuntaan. Kehittämistoiminnan arvioinnilla pohditaan toiminnan pe-

rustelua, organisointia ja toteutukseen liittyviä asioita sekä analysoinnin avulla 

pohditaan sitä, onko kehittämistoiminta ollut tarkoituksenmukaista ja saavuttanut 

sille asetut tavoitteet. (Toikko & Rantanen 2009, 61.) 

 

Opinnäytetyömme tietoperustaan nähden alkukartoituskyselyssä ja aivoriihita-

paamisissa saamamme tieto muistisairaiden omaisten parissa työskenteleviltä 

ammattihenkilöiltä oli yhteneväistä. Useissa tutkimuksissa ja käytännön työssä 

osastolla on huomattu, että muistisairaiden omaishoitajien arki voi olla raskasta 

ja uupuneisuuttakin omaishoitajilla esiintyy. Muistisairaiden omaiset eivät aina 
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tiedä tarpeeksi muistisairauden vaikutuksista läheisensä käyttäytymiseen ja toi-

mintaan. Muistisairaan käytöshäiriöt vaikuttavat aiheuttavan väsymystä etenkin 

omaishoitajille. 

 

Omaishoitajien olisi sekä opinnäytetyön tietoperustan, että osaston työntekijöiltä 

saadun tiedon mukaan tärkeää saada tarpeeksi tietoa muistisairaudesta jo sai-

rauden alkuvaiheessa. Myös tietous sairauden etenemisen mukanaan tuomista 

muutoksista sairastuneen käytöksessä ja toimintakyvyssä olisi tärkeää. Omais-

ten täytyy saada riittävästi tukea muistisairaan hoitoon, jotta uupuminen voidaan 

välttää. Purhosen (2006) mukaan omaishoitajana toimivat ovat itse kertoneet, 

että pelkkä velvollisuudentunne ei auta omaishoitajaa jaksamaan ja hoitamaan 

omaistaan, vaan hoitamisesta on tärkeää saada myös hengähdystaukoja. (Pur-

honen 2006, 62.) 

 

Osaston työntekijät kaipasivat tukea siihen, miten he voivat työssään tunnistaa 

uupuneen omaisen, ja miten omaista voidaan tukea. Tarkoituksenamme oli osal-

listaa työntekijät pohtimaan itse näitä asioita aivoriihitapaamisissa. Mielestämme 

onnistuimme tavoitteessamme hyvin. Saimme osaston työntekijöiltä hyviä näkö-

kulmia siihen, miten omaista voidaan pyrkiä tukemaan mahdollisimman hyvin 

muistisairaan hoidossa kotona, ja mitä keinoja heillä on tähän käytettävissään. 

 

Opinnäytetyöstämme käy ilmi omaishoitajan uupumiseen altistavat tekijät sekä 

omaishoitajan uupumisen tunnistamisen keinot. Opinnäytetyöstämme löytyvät 

myös omaishoitajien jaksamista kartoittavat mittarit. Siilaisen kuntoutumiskes-

kuksen geriatrisella arviointi- ja kuntoutusosastolla ei meidän saamamme tiedon 

mukaan ole tällä hetkellä aktiivisessa käytössä mitään uupumista arvioivaa mit-

taria. Mittareiden säännöllinen ja rutiininomainen käyttö käytännön hoitotyössä 

voisi auttaa omaishoitajan uupumisen varhaisessa tunnistamisessa sekä sitä 

kautta uupumisen tukemisen yksilöllisten keinojen löytymisessä. Osastolla on jo 

hyvin keinoja omaisen tukemiseen, mutta tunnistamista auttaisivat valmiit kyse-

lylomakkeet. Siilaisen kuntoutumiskeskuksen arviointi- ja kuntoutusosaston työn-

tekijät voisivat keskenään sopia ne mittarit, jotka haluaisivat ottaa osastolla sään-

nölliseen käyttöön. Olemme koonneet opinnäytetyön lopuksi liitteeksi ne 
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omaishoitajan jaksamista kartoittavat mittarit, jotka voisivat auttaa omaisen ja 

omaishoitajan uupumisen varhaisessa tunnistamisessa. 

 

Opinnäytetyöprosessin toiminnalliseen osuuteen valitsemamme menetelmät so-

pivat hyvin tiedonkeruuseen. Alkukartoituskyselyn avulla saimme hyvin selville 

osaston työntekijöiden toiveita aivoriihitapaamisissa käsiteltävistä aiheista. Alku-

kartoituskyselyn toteutus sujui hyvin ja kysymykset vastasivat hyvin tarkoitus-

taan, ja saimme myös riittävästi kyselyyn vastanneita. Aivoriihitapaamiset olivat 

myös sopiva menetelmänä niille suunniteltuun tarkoitukseen. Toisaalta tapaami-

set eivät sujuneet täysin ongelmitta, koska tapaamisten aikana oli välillä heikko 

kuuluvuus. Tapaamiset olisi voitu suunnitella eri tavalla alusta lähtien, ja olisi ollut 

kuuluvuuden kannalta hyvä, jos työntekijät olisivat olleet tapaamisten aikana 

omilla tietokoneillaan eri tiloissa. Tällöin olisi vältytty todennäköisesti paremmin 

myös päällekkäin puhumiselta. Toisaalta se, että työntekijät olivat samassa ti-

lassa, saattoi tuoda enemmän avointa keskustelua tapaamisiin. Meidän kannal-

tamme olisi ollut mukavaa, jos olisimme nähneet työntekijöiden kasvot kameran 

välityksellä tapaamisten aikana. Muutimme hieman viimeisen aivoriihitapaamisen 

toteutusta niin, että työntekijät saivat tapaamisen alussa keskustella vapaasti va-

litusta aiheesta ja tuoda ideoitaan esille. Kävimme keskustelun jälkeen yhdessä 

läpi esille tulleita asioita. Tämä oli meille parempi tapa saada selville aivoriihita-

paamisessa esille tulleita ideoita ja kehittämiskohteita. 

 

Työntekijöillä oli toiveena saada käyttöönsä tuotos, joka auttaisi muistisairaan 

omaisen tukemisessa. Opinnäytetyön lopputuotoksena syntyi posteri, jossa on 

tärkeitä tiedonlähteitä, joista omainen voi saada tietoa muistisairauksista ja niiden 

vaikutuksista elämään ja arkeen. Posterissa on myös tarpeellisia yhteystietoja, 

joista omainen voi saada apua ja tukea muistisairaan hoitoon. Lopputuotos oli 

osittain haastava toteuttaa, koska tarkoituksena oli tehdä osaston seinälle pos-

teri, josta löytyy tarvittavat yhteystiedot ja tiedon lähteet omaisten käyttöön. Pos-

terin kuitenkin tuli olla samalla selkeä ja melko yksinkertainen, jotta se palvelee 

mahdollisimman hyvin omaista. Tiedon lähteitä ja yhteystietoja on paljon ja mei-

dän tuli osata rajata posteriin niistä tärkeimmät, jotka palvelevat posterin tarkoi-

tusta. Työntekijöillä oli toiveena, että lopputuotoksessa olisi Siun Soten eri alu-

eilta tärkeitä yhteystietoja ja koska alue on laaja, niin posteriin ei ollut kuitenkaan 
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mahdollista sisällyttää kaikkien alueiden tärkeitä yhteystietoja erikseen, sillä tuo-

tos olisi tällöin ollut sekava. 

 

Opinnäytetyön aihe valikoitui toimeksiantajan toiveen ja meidän omien kiinnos-

tuksen kohteiden yhteisvaikutuksesta. Toive aiheesta tuli suoraan toimeksianta-

jalta, mutta myös meidän toiveenamme oli saada aihe, joka koskisi muistisairauk-

sia. Meillä molemmilla oli entuudestaan kokemusta muistisairaiden hoidosta ja 

halu kehittää muistisairaan potilaan hoitoa. Muistisairaan kotihoidon onnistumi-

sessa oleellista on, miten omaishoitajan voimavarat riittävät raskaaseen hoitotyö-

hön. Aihe tuntui tärkeältä ja merkitykselliseltä. Muistisairaalle ja muistisairaan 

omaiselle on usein tärkeää, että hoidettava saisi asua kotona mahdollisimman 

pitkään, mutta tämä edellyttää, että omaishoitajalla on riittävästi tukiverkostoja ja 

tietoa jo sairauden alkuvaiheessa muistisairauden vaikutuksista sairastuneen 

käytökseen ja toimintakykyyn sekä yhteiseen arkeen.  

 

Kehittämisprosessin vahvuutena oli motivaatio ja halumme kehittää osaston toi-

mintaa uupuneen omaishoitajan tunnistamiseksi sekä tukemiseksi. Koimme saa-

neemme tarpeeksi tukea ja ohjausta ohjaavalta opettajalta sekä vertaisarvioitsi-

joilta prosessin aikana. Oma osaamisemme muistisairaan omaishoitajan 

uupumisen varhaisista merkeistä ja siitä, miten uupunutta omaishoitajaa voidaan 

tukea, kasvoi myös prosessin aikana, samalla kun perehdyimme aiheeseen. 

 

Pysyimme hyvin suunnitellussa aikataulussa. Haasteelliseksi prosessin aikana 

koimme erilaisten aikataulujemme yhteensovittamisen. Toinen opinnäytetyön te-

kijöistä sai myös kehittämisprosessin aikana perheenlisäystä, jonka vuoksi aika-

taulujen yhteensovittaminen sai lisää haastetta. Koimme haasteena vähäisen ko-

kemuksen kehittämistyöstä, mutta opinnäytetyöprosessin aikana varmuus 

kehittämistyön tekemiseen ja luottamus omaa osaamista kohtaan kasvoi. Yhteis-

työ oli melko sujuvaa toimeksiantajan kanssa koko kehittämisprosessin ajan. 

Olimme etukäteen huolissamme siitä, miten toimeksiantajan puolelta osaston 

työntekijöillä riittää resurssit osallistua aktiivisesti opinnäytetyöprosessin toteu-

tukseen. Huolemme johtui vallitsevasta koronavirusepidemiasta, joka vaikutti laa-

jasti terveydenhuollon resursseihin ja lisäsi terveydenhuollon työntekijöiden työn 

kuormittavuutta. 
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Opinnäytetyöprosessin onnistumisen kannalta uhkakuvana oli muutenkin proses-

sin aikana vallitseva koronavirusepidemia. Jouduimme muuttamaan alkuperäistä 

suunnitelmaamme koronavirusepidemian seurauksena. Suunnitelma piti sisäl-

lään tapaamisia osaston työntekijöiden kanssa Siilaisen kuntoutumiskeskuksen 

geriatrisella arviointi- ja kuntoutusosastolla, ja koska koronavirusepidemian takia 

kasvokkain kohtaaminen ei ollut mahdollista päivitettiin suunnitelmaa niin, että 

koko yhteydenpito ja tapaamiset toimeksiantajan kanssa tapahtuivat etänä. Toi-

saalta muuttuvan maailman ja uuden teknologian vuoksi koimme arvokkaana, 

että saimme prosessin toteutettua täysin etänä. Etätyöskentely tulee todennäköi-

sesti tulevaisuudessa vain lisääntymään, ja sen vuoksi etätyöskentelyä on hyvä 

harjoitella. Etätyöskentely oli myös siltä osin helpompaa, ettei tarvinnut suunni-

tella matkustamiseen liittyviä seikkoja ja aikatauluja. 

 

Toisaalta etätyöskentely aiheutti prosessin aikana myös haasteita. Aivoriihitapaa-

miset toteutettiin Microsoft Teams-ohjelman välityksellä ja kuuluvuus oli välillä 

heikohko, koska toimeksiantajan puolelta tapaamisiin osallistuneet henkilöt olivat 

jokainen samassa tilassa ja saman tietokoneen äärellä. Äänen heikko kuuluvuus 

vaati tapaamisissa enemmän keskittymistä, jotta saimme selvää jokaisen aivorii-

heen osallistuvan työntekijän puheesta. Toimeksiantajalla ei ollut kameraa käy-

tettävissä, joten opinnäytetyön tekijät kuulivat vain puheen tapaamisissa. Näkö-

yhteys olisi todennäköisesti tuonut tapaamisiin lisää läheisyyden tunnetta. 

Ilmapiiri oli aivoriihitapaamisissa kuitenkin lämmin ja avoin, jonka koimme mah-

dollisuudeksi saada osaston toiminnan kehittämisen kannalta mahdollisimman 

totuudenmukaista tietoa työntekijöiltä kehittämisprosessin aikana. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana etenkin opinnäytetyöhön liittyvät ryhmäohjaukset 

olivat hyviä ja tarpeellisia, mutta jäimme kuitenkin kaipaamaan enemmän henki-

lökohtaista ohjausta. Ohjaavan opettajan toimesta oli mahdollista saada kaksi 

henkilökohtaista ohjauskertaa. Meidän molempien vähäisen kehittämistyökoke-

muksen vuoksi ohjausta olisi voinut olla enemmänkin. Koemme kuitenkin, että 

omalla aktiivisella osallistumisella onnistuimme kuitenkin kehittämisprosessissa 

mallikkaasti. Onnistuimme hyvin tavoitteessamme kehittää osaston toimintaa 

muistisairaan omaisen varhaisen uupumisen tunnistamisessa ja tukemisessa. 
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Toimeksiantajan edustajalta saimme palautetta, että yhteistyö on sujunut myös 

toimeksiantajan mielestä hyvin prosessin aikana. Toimeksiantaja oli myös kans-

samme samaa mieltä siitä, että aivoriihitapaamiset sujuivat etänä hyvin. 

 

 

9.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 

Tutkimuksen uskottavuus sekä eettiset ratkaisut kulkevat käsi kädessä. Tutki-

muksen uskottavuus pohjautuu hyvään tieteelliseen käytäntöön. (Tuomi 2007, 

143.) Eettinen toiminta on kaiken kehittämistyön perusta (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2009, 172). Opinnäytetyöprosessissa olemme pyrkineet ottamaan 

huomioon henkilökunnan näkemykset, arvot ja mielipiteet huomioon puolueetto-

masti ja arvostavasti sekä suhtautumaan toisten ihmisten näkökantoihin amma-

tillisesti tuomatta liikaa omia näkemyksiämme esille. Olemme pyrkineet tarkasta-

maan käytetyt tietolähteet huolellisesti, ja valitsemaan sellaisia tietolähteitä, jotka 

ovat työmme kannalta luotettavia. 

 

Eettisesti hyväksyttävä ja luotettava tutkimus saadaan vain, mikäli tutkimuksessa 

on noudatettu hyviä tieteellisiä käytänteitä. Tutkimuksen eettisyys muodostuu 

muun muassa tutkimuksen rehellisyydestä ja huolellisuudesta. Tutkimustulosten 

tarkka esittäminen ja tutkimustulosten arviointi on tärkeää. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012, 6.) Opinnäytetyössämme olemme noudattaneet Tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön toimintatapoja. Olemme 

hankkineet virallisten ohjeiden mukaisen toimeksiantajasopimuksen sekä tarvit-

tavat tutkimusluvat Siun Soten kanssa ennen varsinaisen kehittämistyön aloitta-

mista. Tuloksia olemme pyrkineet kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja totuu-

denmukaisesti. Rahoitusta emme ole työllemme hakeneet, joten rahoitukseen 

liittyvää kuvausta ei työssämme erikseen esitetä. 

 

Tutkimuksen pääkohdat on oltava tutkimukseen osallistuvilla tiedossa, jotta tutki-

mukseen osallistuvat voivat tehdä päätöksen tutkimukseen osallistumisesta riit-

tävillä perusteilla. (Kuula 2006, 105.) Yleisellä tasolla ihmisoikeudet muodostavat 

ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa eettisen perustan. Tutkittavilla on oikeus 
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saada tutkijan selvittämänä tietoonsa tutkimuksen tavoitteet, menetelmät sekä 

mahdolliset riskit. (Tuomi 2007, 145.) 

 

Kaikilla työntekijöillä on ollut oikeus pysyä nimettöminä koko kehittämisprosessin 

ajan ja keskeyttää kehittämistoimintaan osallistuminen missä kehittämisproses-

sin vaiheessa tahansa. Alkukartoituskyselyyn osallistuminen on myös ollut va-

paaehtoista ja luottamuksellista, joka käy ilmi alkukartoituskyselyä varten teh-

dystä saatekirjeestä (liite 1). Alkukartoituskyselyn vastauksista ei ilmene 

vastaajien tiedot, vaan kaikilla vastaajilla on ollut oikeus pysyä nimettöminä ky-

selyyn vastatessaan sekä koko kehittämisprosessin aikana. Aivoriihitapaamisiin 

osallistuvilla on ollut myös oikeus jättäytyä pois tapaamisista, niin halutessaan. 

Annoimme opinnäytetyön suunnitelman osaston työntekijöille sekä osastonhoita-

jalle luettavaksi ennen tutkimusluvan hakemista ja saimme heiltä suostumuksen 

tutkimusluvan hakemista varten. 

 

Työntekijät osallistuivat aktiivisesti keskusteluun jokaisessa aivoriihitapaami-

sessa. Aivoriihitapaamisisissa ilmeni, että työntekijät pitivät uupuneen omaisen 

tunnistamista sekä omaisen ohjaamista hyvin merkityksellisenä oman työnsä ke-

hittämiskohteena. Työntekijöiden sitoutumisen kehittämistyöhön voidaan siis 

nähdä lisäävän opinnäytetyön luotettavuutta. 

 

 

9.3 Ammatillinen kasvu ja oman oppimisen arviointi 
 

Kehittämisprosessin aikana ammatillinen osaamisemme sekä opinnäytetyömme 

aiheesta, että kehittämisprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta kasvoi. Opin-

näytetyön suunnitteluvaihe oli haastavin vaihe opinnäytetyöprosessin aikana. 

Aihe valikoitui meille helposti mielenkiinnon kohteistamme ja toimeksiantajan toi-

veesta. Koronan takia suunnitelmaa jouduttiinkin lopulta muuttamaan, mutta toi-

saalta olemme tyytyväisiä siihen, että päädyimme muuttamaan suunnitelmaa 

ajoissa, jotta emme kesken toteutusvaiheen joutuneet pohtimaan toteutustapaa 

uudelleen. 
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Kehityimme prosessin aikana ammatillisesti monin tavoin. Tiedonhakutaitomme 

kehittyivät, kun etsimme tutkittua tietoa eri lähteistä opinnäytetyömme teoria-

osuutta varten. Kehityimme arvioimaan lähteitä kriittisemmin kuin aikaisemmin. 

Toisaalta olisimme voineet työssämme hyödyntää monipuolisemmin myös kan-

sainvälisiä tutkimuksia aiheesta. Tietotekniset taitomme sekä kyky tuottaa tieteel-

listä tekstiä kehittyivät prosessin aikana. Tutustuimme kehittämisprosessin ai-

kana erilaisiin kehittämisen menetelmiin, ja valitsimme näistä omaan 

kehittämisprosessiimme sopivimmat. 

 

Olimme kehittämisprosessin aikana jatkuvasti yhteydessä sekä ohjaavaan opet-

tajaamme että toimeksiantajamme edustajiin. Olimme vastuussa kehittämispro-

sessin etenemisestä ja meidän oli huolehdittava, että pysymme suunnitelman ai-

kataulussa. Mielestämme onnistuimme yhteydenpidossa hyvin ja pystyimme 

aikataulujen yhteensovittamisen haasteista huolimatta pysymään hyvin aikatau-

lussa. 

 

 
9.4 Juurruttaminen ja jatkokehittämisideat 
 

Juurruttamisesta voidaan käyttää myös nimityksiä valtavirtaistaminen tai tulosten 

levittäminen. Juurruttaminen vaatii yleensä oman irrallisen prosessinsa, joka ei 

aina liity ongelmitta viralliseen kehittämisprosessiin. (Toikko & Rantanen 2009, 

62.) Opinnäytetyömme julkistaminen on yksi keino tulosten levittämiseksi. 

 

Kehittämisprosessimme antoi hyvän alun osaston toiminnan kehittämiseksi. 

Osallistava kehittämistoiminta avarsi työntekijöiden näkemyksiä siitä, mitä asioita 

osastolla tehdään jo hyvin omaisen ohjaamiseksi, ja miten omaisen ohjausta voi-

daan kehittää entisestään, etenkin uupuneen omaisen kohdalla. Omaisten jaksa-

minen koitetaan huomioida jatkossa entistäkin paremmin ja omaisen jaksamisen 

tukemiseen varataan enemmän aikaa. 

 

Työyhteisön panoksella on suuri merkitys sille, miten kehittämistoiminta jatkuu 

myös tämän kehittämisprosessin jälkeen. Se, miten työmme tulokset juurtuvat 

osastolle, riippuu paljon työyhteisöstä ja heidän halustaan ottaa kehittämispro-
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sessin lopputuotokset käyttöön. Toivomme, että kehittämistyöstä on aidosti hyö-

tyä potilaiden omaisille – etenkin niille omaishoitajille, jotka ovat uupuneita, ei-

vätkä tiedä mistä voisivat saada apua omaan jaksamiseensa ja arjen tueksi. 

 

Päätimme osallistaa kehittämisprosessiin mukaan osaston työntekijöitä, koska 

tarkoitus oli kehittää osaston työntekijöiden valmiuksia tunnistaa omaisessa uu-

pumisen merkkejä ja ohjata uupunutta omaista. Jatkossa mukaan voitaisiin ottaa 

myös osastolla hoidossa olevien muistisairaiden omaisia ja selvittää, miten hyvin 

he saavat tukea muistisairaan hoitoon, ja kuinka paljon he kokevat uupunei-

suutta. Jatkokehittämisideoina voisi olla hyvä selvittää, onko kehittämisproses-

sistamme ollut osaston työntekijöille hyötyä ja osaavatko he kehittämisprosessin 

jälkeen tunnistaa paremmin omaisissa uupumisen merkkejä ja ohjata omaisia 

saamaan tarvittaessa tukea. Työntekijöiden innostuneisuus ja osallistuvuus mah-

dollisti osallistavan kehittämistavan. Osaston työntekijät tuntevat parhaiten oman 

osastonsa, joten tämä osallistava kehittämismenetelmä sopi hyvin tämän kehit-

tämisprosessin toimintamalliksi. Kehittämisprosessi toimii hyvänä lähtökohtana 

osaston toiminnan kehittämiselle uupuneiden omaisten tukemisessa. 
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Liite 1 

Saatekirje 

 

SAATE 

 

Opiskelemme Karelia ammattikorkeakoulussa Ikäosaamisen kehittäminen- ja 

johtaminen (YAMK) - tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teemme opinnäyte-

työmme aiheesta muistisairaan omaisen uupumisen varhainen tunnistaminen. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Siun Soten Siilaisen kuntoutumiskeskuksen 

geriatrinen arviointi- ja kuntoutusosasto. 

 

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen kuuluu verkossa tehtävä alkukartoituskysely, 

jonka tehtävänä on kartoittaa osaston toimintatapoja sekä hoitohenkilökunnan 

osaamista muistisairaan uupuneen omaisen tunnistamisessa ja tukemisessa. 

Kyselyn jälkeen meidän tarkoituksenamme on järjestää osaamistarpeidenne ja 

valikoituneiden teemojen pohjalta aivoriihitapaamiset verkkototeutuksena sovit-

tuna ajankohtana. Opinnäytetyömme tarkoituksena on myös tutkitun tiedon, ky-

selyn ja aivoriihitapaamisten pohjalta luoda osastolle toimintamalli muistisairaan 

omaisen uupumisen tunnistamiseksi ja tukemiseksi. 

 

Vastaamalla tähän kyselyyn olet lupautunut ottamaan osaa tähän tiedonhankin-

taan. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Kyselyn te-

kemiseen olemme saaneet asianmukaisen luvan. Vastaukset käsitellään luotta-

muksellisesti, eivätkä teidän yksittäiset tiedot paljastu kyselyn tuloksissa. 

Tulokset tästä kyselystä kootaan yhteen ja käytetään ainoastaan tämän opin-

näytetyön toteutukseen. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa yksi viikko. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Hanna Vuola ja Anna Huurinainen 

Karelia ammattikorkeakoulu 

 
 



Liite 2 

Wepropol-alkukartoituskysely 

 

Alkukartoituskysely 

 

1. Miten tunnistat muistisairaan omaisen uupumisen varhaisia merkkejä?  

2. Miten uupunutta omaista voidaan tukea?  

3. Oletko saanut työpaikallasi koulutusta uupuneen omaisen tunnistami-

seen ja tukemiseen? 

o Jos olet, niin kertoisitko lisää 

o Jos et, niin koetko sen tarpeelliseksi? 

4. Onko työpaikallasi toimintamallia muistisairaan omaisen uupumisen tun-

nistamiseen ja uupuneen omaisen tukemiseen? Jos ei, niin kaipaisitko 

toimintamallia? 

5. Voitko työpaikalla huomioida myös muistisairaan omaista? Jos et, niin 

miksi?  

6. Onko työpaikallasi moniammatillista yhteistyötä muistisairaan omaisen 

tukemiseksi?  

7. Millaista tietoa kaipaisit omaisen uupumiseen ja tukemiseen liittyen?  

8. Mitkä teemat olisivat mielestäsi hyödyllisiä käsiteltäväksi aivoriihitapaa-

misissa osaston työntekijöiden ja opinnäytetyön tekijöiden kesken?  

 

• Muistisairauden vaikutus omaisen jaksamiseen 

• Muistisairaan omaisen uupumisen merkit 

• Uupuneen omaisen tukemisen keinot 

• Moniammatillinen yhteistyö 

• Uupuneen omaisen ohjaaminen tuen saamiseksi  

 

Muu, mikä?
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Geriatrinen depressioasteikko 

 



Liite 5 1 (2) 

Uupumuksen oirekysely (KEDS) 



Liite 5 2 (2) 

Uupumuksen oirekysely (KEDS) 



   Liite 6 1 (5) 

COPE-indeksi (Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi) 

 



   Liite 6 2 (5) 

COPE-indeksi (Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi) 

 



   Liite 6 3 (5) 

COPE-indeksi (Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi) 



   Liite 6 4 (5) 

COPE-indeksi (Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi) 

 



   Liite 6 5 (5) 

COPE-indeksi (Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi) 

 

 



   Liite 7 1 (6) 

WHOQOL-BREF elämänlaatumittari 

 

 



    Liite 7 2 (6) 

WHOQOL-BREF-elämänlaatumittari 

 



    Liite 7 3 (6) 

WHOQOL-BREF elämänlaatumittari 

 

 



Liite 7 4 (6)  

WHOQOL-BREF elämänlaatumittari 

 
 



Liite 7 5 (6)  

WHOQOL-BREF elämänlaatumittari 

 

 
 



Liite 7 6 (6)  

WHOQOL-BREF elämänlaatumittari 

 



Liite 8  

   Posteri 

 

 


