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The objective of the thesis was to produce a literature review over the possibilities
and challenges of mental health care that is based on real time interaction in the
home care. The aim was to map different factors affecting telemental health care
of the elderly. Telemental health care is the use of telecommunications or
videoconferencing technology to provide mental health services. Moreover, the
aim was also to bring forward some potential interactional interventions for the
elderly. The review serves also as a development material for the telemental
health care in Espoo home care services.
A rapid review of the descriptive literature reviews was chosen as the research
method. Data searches were performed on health care and nursing scientitfic
databases. In addition to a documented and reproducible search of the material,
the material had to be searched manually from databases, through Google
Scholar, on the websites of institutions, expert organizations and social- and
health organizations (such as reports, studies and other professional publications) and from textbooks. The documented and reproducible data search excluded publications that primarily addressed an intervention targeted at patients
who suffer from memory disorders.
The mapping of the issues affecting the mental health care of the elderly revealed
a wide range of perspectives. The main categories of the mapping were 1) customer-related issues 2) nurses-related issues 3) interventions as telecare 4)
availability of care 5) resources and 6) remote technology. In addition, three concrete perspectives on mental health support were found in the material: how a
nurse can engage in therapeutic interaction with the elderly, a remotely conducted discussion group on the relevance of life and existential issues, and a
discussion group model for psychosocial support. The most significant issues in
telemental health care seems to be the differences between traditional care and
telecare, and what follows from these differences in terms of the organization of
mental health care for the elderly. In practice, it is necessary to assess when and
for what kind of clients telemental health care is a good solution, so that the given
care meets the needs of the elderly, supporting their mental well-being.
Keywords: telemental health care, home care, mental health, remote services,
remote access, literature review
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1 JOHDANTO

Laadukkaalle mielenterveystyölle on tarvetta kotihoidossa. On esimerkiksi arvioitu, että noin 12–13 prosenttia eläkeikäisistä kärsii masennuksesta ja vakavasta
masennuksesta noin kahdesta neljään prosenttia (Kampman ym., 2017). Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista määrittelee iäkkään henkilöksi, jonka elämässä on fyysisiä, kognitiivisia, psyykkisiä tai sosiaalisia haasteita. Ne tulevat iän mukana ja aiheuttavat
toimintakyvyn alenemista. (L 980/2012. §.) Tässä opinnäytetyössä iäkkäällä tarkoitetaan pääasiassa yli 75-vuotiasta henkilöä. Kotihoidossa annettava mielen
hyvinvoinnin tuki voi kuitenkin olla tarpeen myös kotihoidon ikääntyneelle asiakkaalle. Kirjallisuudessa käytetään vaihtelevasti sellaisia termejä kuten iäkäs,
ikääntynyt ja vanha. Niin kuin iäkkäiden fyysiseen tilaan, myös iäkkäiden psyykkiseen hyvinvointiin on mahdollista vaikuttaa hoitotyön keinoin. Haasteita ei tulisi
nähdä tietyn ikäkauden väistämättömänä seurauksena tai kohtalona. (Rolfner
Suvanto, 2012; Saarenheimo, 2012.) Ikäryhmän kannalta on merkityksellistä tutkia, miten vuorovaikutukseen perustuva, etänä annettu mielenterveyshoitotyö voi
vastata kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden tarpeisiin.
Espoon kotihoidon asiakkaat ovat yleensä yli 75-vuotiaita henkilöitä, joiden kotona asumista tuetaan syystä tai toisesta alentuneen toimintakykyyn vuoksi. Espoon kotihoidon kaikista käynneistä toteutetaan noin seitsemän prosenttia
etähoitona ja vuoden 2021 loppuun mennessä tavoite on 10 prosenttia (Palveluesimies, henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2021.) Etäkotihoidon avulla voidaan
esimerkiksi seurata asiakkaan vointia ja jaksamista (Espoon kaupunki, i.a.-b).
Tässä työssä etämielenterveyshoidolla tarkoitetaan sellaisia vuorovaikutukseen
perustuvia mielenterveyden tukemisen keinoja ja interventioita, joita voidaan toteuttaa etälaitteiden avulla. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi kuvayhteystekniikan
avulla tapahtuvaa hoitoa, jossa hoitaja ja asiakas/asiakasryhmä ovat tilanteessa
läsnä samaan aikaan. Etämielenterveyshoidolla ei tarkoiteta esimerkiksi asiakkaan ja tietokoneohjelman välistä vuorovaikutusta tai tilanteita, joissa asiakas on
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vuorovaikutuksessa hoitajaan viiveellä esimerkiksi jonkinlaisen viestijärjestelmän
kautta. On huomioitava, että sairaanhoitajan antama mielenterveyttä tukeva hoito
ei ole psykoterapiaa, siihen heillä ei ole koulutusta, mutta hoitajan ja asiakkaan
hoitosuhde voi olla asiakkaalle terapeuttinen. Lähihoidolla tässä työssä tarkoitetaan hoitotilannetta, jolloin hoitaja on fyysisesti asiakkaan kotona. Interventio käsite on lääketieteen termi. Sillä tarkoitetaan väliintuloa tai toimenpidettä, jolla pyritään saamaan muutoksia henkilön tai ryhmän terveyteen (Duodecim Terveyskirjasto, 2016).
Etähoidon julkaisuissa on perinteisesti etsitty ratkaisuja terveydenhuollon kustannus- ja saavutettavuusongelmiin, jotka johtuvat esimerkiksi riittämättömistä kuljetus- ja/tai terveydenhuollon palveluista tai heikosta hoitoon hakeutumisesta
(Tettegah & Garcia, 2016, s. xvii). Myös psykogeriatriassa on haettu ratkaisuja
näihin ongelmiin, muun muassa etänä tehtyjen erikoislääkärin konsultaatioiden
ja diagnosointien avulla (Ramos-Rios ym., 2012). Kiinnostavaa onkin selvittää
kirjallisuuden avulla mitä mahdollisuuksia ja haasteita voi ilmetä kotihoidon kontekstissa tapahtuvassa etämielenterveyshoidossa.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus etähoidon mahdollisuuksista ja haasteista realiaikaiseen vuorovaikutukseen perustuvasta mielenterveyshoitotyöstä iäkkäiden kotihoidon kontekstissa. Tavoitteena oli koostaa
saatavilla olevan aineiston perusteella kartoitus kotihoidon iäkkäiden etämielenterveyshoitoon vaikuttavista seikoista. Lisäksi tavoitteena on tuoda esiin joitakin
mahdollisesti etänä toteutettavia vuorovaikutukseen perustuvia interventiota iäkkäille. Koostetta voidaan käyttää taustatietona Espoon kotihoidon etähoidon kehittämiseen ja järjestämiseen.
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2 ETÄMIELENTERVEYSHOITO KOTIHOIDON IÄKKÄILLE ASIAKKAILLE

2.1 Mielenterveydestä
Mielenterveyshoitotyötä tutkiessa on syytä tarkastella mielenterveyteen liittyviä
käsitteitä, sillä niiden avulla hoitohenkilöstölle syntyy näkökantoja siitä mitä mielen hyvinvointi tarkoittaa, mitä mielenterveystyötä tekevien hoitajien tulisi nähdä
mielenterveysongelmina, mihin mielenterveystyön tulisi pyrkiä ja minkälaisia asioita heidän tulisi hoitaa. Mielenterveystyö on laaja käsite. Se voidaan luokitella
edistävään (primaaripreventio), ennalta ehkäisevään (sekundääripreventio) ja
korjaavaan työhön (tertiaaripreventio) (Talaslahti & Leinonen, 2017b). Mielenterveystyössä prioriteettina tulisi olla edistävä ja ennaltaehkäisevä työ vaikkakin sairauksien hoitotyöllä on yleisesti enemmän tunnettavuutta (Hämäläinen ym.,
2017, s. 28). Mielenterveyslaissa (L 1116/1990) mielenterveystyön on määritelty
olevan ”…yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden
kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden
ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä”. Mielenterveystyön käsitteeseen sisältyy mielenterveyshoitotyö ja sillä tarkoitetaan hoitajien tekemää mielenterveystyötä (Hämäläinen ym., 2017, s.18). Mielenterveyshoitotyön käsitteeseen sisältyy mielen hyvinvoinnin tukeminen. Mielen hyvinvointi on osa WHO:n määritelmää terveydestä, joka käsittää fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
(WHO, 2018). Mielenterveys rakentuu emotionaalisesta, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, se vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan (Centers for
Disease Control and Prevention, 2021). Mielenterveyden käsitettä on mahdollista
lähestyä voimavarakeskeisesti ja/tai sairaus- ja ongelmalähtöisesti.
Positiivisen mielenterveyden käsite on kehitetty tarkastelemaan mielenterveyttä
voimavarakeskeisesti verraten aikaisempaan sairaus-, oire- tai ongelmalähtöiseen näkökulmaan. Ajatuksena on, että mielen hyvinvointia voi ja tulisi aktiivisesti
edistää, kuitenkaan tarvitsematta kieltää mielenterveyden ongelmia. Näin saadaan kattavampi käsitys mielenterveydestä. Mielenterveyden hyvinvointia ja ongelmia voi esiintyä yhtäaikaa. (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2016, 1759–
1764.)
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Kansainvälisessä WHO:n ylläpitämässä ja kansallisesti käytössä olevassa International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,
Tenth Revision (ICD-10) tautiluokituksessa mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöitä ovat muun muassa dementia, skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriö, mielialahäiriöt (kuten masennustila, kaksisuuntainen mielialahäiriö), neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatomorfiset häiriöt (kuten määrittämätön ahdistuneisuushäiriö). Päihdeongelmat lukeutuvat myös mielenterveyden
ja käyttäytymisen häiriöihin, ne löytyvät saman otsikon Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt alta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011, s. 234–278.)
Usein mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosit eivät kuitenkaan
sovellu sellaisenaan ihmisille, joille ne on annettu. Diagnooseja on myös kritisoitu
muun muassa siitä, että ne sisältävät länsimaiselle kulttuurille tyypillisen arvon
korostaa rationaalisuutta ja järkeä ristiriitaisuuden ja arvaamattomuuden sijaan,
vaikka molemmat ovat osa ihmisyyttä. (Saarenheimo, 2003, s. 56.)
Mielenterveyden häiriön lisäksi usein käytetään laajempaa käsitettä mielenterveysongelma. Esimerkiksi satunnaisella unettomuudella ei ole varsinaista ICDkoodia. Unettomuus voi häiriön lisäksi olla mielenterveyshäiriön ja päihteiden
väärinkäytön oire, somaattisen sairauden oire tai esimerkiksi selvästi elimellinen
häiriö. (Wahlbeck ym., 2018, s. 10, 12; Hämäläinen, ym., 2017, s. 228–229; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama
työryhmä, 2020.)
Positiivinen mielenterveys käsite on käyttökelpoinen ja hyödyllinen kotihoidossa.
Sen avulla on mahdollista tukea asiakkaiden mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä kattavammin ja tarkemmin, kuin jos keskityttäisiin ainoastaan mielenterveyden ongelmiin. Positiivinen mielenterveys käsite voi auttaa hoitajia ja asiakkaita näkemään paremmin mielenterveyden tukemisessa ja edistämisessä olevat
mahdollisuudet, kuin jos keskityttäisiin pelkästään mielenterveyden ongelmiin tai
hyvään mielenterveyteen. Mielen hyvinvointi voi olla suotuisa sanapari hoitotyössä sen takia, että sen voi yhdistää positiivisiin tunteisiin ja niiden ylläpitoon.
Mielenterveysongelma on hyvä käsite kotihoidon kontekstissa sen takia, että mie-
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lenterveyden ongelmia ei tarvitse esimerkiksi häpeän vuoksi kieltää. Jos mielenterveysongelma pystytään näkemään ja myöntämään, niin on paremmat mahdollisuudet hoitaa kohdennetummin ja ammattitaitoisemmin kyseistä ongelmaa.
Mielenterveysongelma on hyvä käsite myös siksi, että se kattaa mielenterveyden
sekä käytöksen häiriöt, mukaan lukien päihdeongelmat. Lisäksi sitä voi käyttää
myös silloin, kun asiakkaan diagnoosi on tarkentumaton tai hän kärsii lievemmästä mielenterveysongelmasta tai sen oireesta.

2.2 Iäkkäiden mielenterveysongelmat
Iäkkäiden yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat mm. masennus, ahdistus ja
kielteinen yksinäisyys (Heimonen & Pajunen, 2012, s.12; Saarenheimo, 2003, s.
59; Kelo ym., 2015, s. 110–111). Kielteisellä yksinäisyydellä tarkoitetaan sitä, että
sille ei ole vaihtoehtoja ja se aiheuttaa negatiivisia tunteita (Kelo ym., 2015, s.
110–111). Vaikkakaan yli 65-vuotiaiden vakavien mielenterveysongelmien sairastuvuus ei ole noussut viime vuosikymmeninä kärsivät lukuisat ikääntyneet lievemmistä masennus- ja ahdistuneisuusoireista (Saarenheimo, 2012, s.19). Iäkkäiden elämään voi kuulua monia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia.
Esimerkiksi puolison kuolema, erilaiset ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja krooninen kipu, aistien rapistuminen, liikkumisen vaikeus ja sosiaalisen roolin muutos
ovat yhteydessä masennukseen (Talaslahti & Leinonen, 2017b). ”Ikääntyneillä
unettomuushäiriö on yhteydessä erityisesti muihin samanaikaisiin sairauksiin ja
niiden oireisiin (komorbidi unettomuus), ahdistuneisuuteen, depressiivisyyteen ja
heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn” (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä, 2020). Lisäksi se on
yksi kielteisen yksinäisyyden oireista (Kelo ym., 2015, s. 116).
Iäkkäiden mielenterveydestä ei yhteiskunnissa ole oltu yhtä huolestuneita, kuin
lasten, nuorten ja työikäisten mielenterveydestä (Saarenheimo, 2012, s. 19).
Usein iäkkäät eivät saa apua mielenterveysongelmiinsa ja kuntien mahdollistaman hoidon välillä on suuria eroja (Kelo ym., 2015, s. 116). On yleistä, että iäkkäiden mielenterveysongelmia, kuten kielteinen yksinäisyys, jää tunnistamatta
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kotihoidossa (Saarenheimo, 2012, s.19; Kelo ym., 2015, 116). Iäkkäiden mielenterveysongelmia, esimerkiksi mielialaongelmat on nähty osana vanhuutta, eikä
niitä tunnisteta mielenterveysongelmiksi (Rolfner Suvanto, 2012, s. 14; Saarenheimo, 2012, s. 21). Esimerkiksi ikääntyneiden masennuksen tunnistaminen on
tärkeää, sillä sen asianmukaisella hoidolla on mahdollista säilyttää ja tukea ikääntyneen toimintakykyä arjessa (Talaslahti & Leinonen, 2017a). Iäkkäilläkin on
mahdollisuuksia hyötyä mielenterveystyöstä (Heimonen & Pajunen, 2012; Saarenheimo, 2003; Rolfner Suvanto, 2012). Kotihoidossa on mahdollista hoitaa asiakkaita, joilla ei ole tarvetta kiireelliseen hoitoon. Syväoja & Äijälä (2009, s. 104)
tuovat esiin kirjassaan Hoidon tarpeen arviointi, että kiireettömiä tilanteita voivat
olla esimerkiksi pitkään jatkunut väsymys, huono olo, masennuksen tai ahdistuksen oireet, joiden yhteydessä ei esiinny itsetuhoisuutta (Syväoja & Äijälä, 2009,
s.104). Kun kotihoidon asiakkaalla esiintyy muun palvelutarpeen lisäksi kiireettömän mielenterveyden hoidon tarvetta, niin tilanne voi olla käytännön hoitotyöntekijälle haasteellinen, sillä hänellä ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa, koulutusta ja
osaamista hoitaa asiakkaansa lievää mielenterveysongelmaa laadukkaasti.

2.3 Mielen hyvinvoinnin arvioiminen ja tukeminen sairaanhoitajan näkökulmasta
Kotihoidon asiakkaan yksilöllistä palvelutarpeen arviointia ja mielenterveyden tukemisen tarpeita on mahdollista selvittää esimerkiksi RAI-järjestelmän avulla.
RAI on lyhenne englanninkielisestä termistä Resident Assessment Instrument.
Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kunnat ottamaan RAI-arviointi välineistön käyttöön 1.4.2023. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021a.)
RAI-arvioinnin avulla on mahdollista luoda kokonaisvaltainen kuva asiakkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, voinnista, voimavaroista ja
elämäntilanteesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, i.a.-a). RAI-kokonaisarvioinnin kysymykset sisältävät terveydentilan, toimintakyvyn, lääkityksen, ravitsemuksen, muistitoimintojen ja mielialan, kuntoutuksen ja erityishoitojen, palvelujen
käytön, ympäristön, osallisuuden ja aktiivisuuden sekä omaisten tuen osa-alueet
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, i.a.-b). Kattava kokonaisarvio tehdään henkilön
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tullessa kotihoidon asiakkaaksi ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein. Se toistetaan, jos asiakkaan voinnissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Osittaisarvioita
voidaan tehdä jonkun tietyn hoidon tarpeen osalta, jos on seurattava ongelman
kehitystä tai hoidon vaikutusta. Oma- tai vastuuhoitaja on vastuussa kokonaisarvion teosta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, i.a.-a). Palveluntarpeet arvioidaan
moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan näkemykset huomioiden (Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, i.a.-c). RAI-arvioinnin lisäksi mielenterveyden tukemisen
tarpeita on mahdollista selvittää myös esimerkiksi useilla psyykkisen toimintakyvyn mittareilla, kuten Geriatric Depression Scale (GDS-15), Myöhäisiän depressioseula tai Yksinäisyys, koettu. Toimia-tietokannasta on saatavilla arviotietoa
siitä, miten yksittäinen mittari soveltuu tiettyyn käyttötarkoitukseen. (Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, 2021b.)
RAI-arvioinnin tekemisen jälkeen ohjelmisto tuo esiin herätteitä. Niiden avulla voidaan tunnistaa asiakkaan hoitoon vaikuttavia riskitekijöitä sekä voimavaroja
myös mielenterveyden ja sosiaalisen elämän osa-alueilta. Herätteet voivat auttaa
tunnistamaan esimerkiksi mielialan häiriöitä ja niihin mahdollisesti vaikuttavia
syitä. Hoitajan tulisi käyttää herätekäsikirjaa hoito- ja palvelusuunnitelmaa laatiessaan, sillä käsikirjassa on esitelty keinoja ongelmien lieventämiseksi tai poistamiseksi. Lisäksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä tulee käyttää kansallisista ohjeista esimerkiksi Käypä hoito -suosituksia (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, i.a.-d). Kuitenkin esimerkiksi Depressio Käypä hoito -suosituksessa on
tuotu esiin, että tutkimuksia ei juurikaan ole yli 75-vuotiaiden masennuksen hoidosta. Yleisohjeena on, että lievään ja keskivaikeaan masennukseen auttavat
vaikuttaviksi osoitetut psykoterapiat ja masennuslääkkeet ja, kun ikävuosia tulee
lisää, niin somaattisen ja psykiatrisen hoidon yhdistelmien merkitys korostuu. Yli
75-vuotiaiden psykoterapiassa painottuvat tukea antavat elementit. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021) Kela ei korvaa iäkkäiden kuntoutuspsykoterapiaa (Kansaneläkelaitos, 2021). Sairaanhoitajat ja lähihoitajat eivät ole psykoterapeutteja, mutta joissain nuorempia ikäryhmiä hoitavissa mielenterveys- ja
päihdehoitoyksiköissä hoitajat ovat saaneet koulutusta esimerkiksi psykoedukaatiosta ja dialektisesta käyttäytymisterapiasta. Lienee niin, että myös esimerkiksi
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hoitajien antamasta psykoterapiamenetelmiin perustuvasta iäkkäiden masennuksen hoidosta tarvitaan lisää tutkimusnäyttöä. Kotihoidon hoitajilla on kuitenkin
monia keinoja iäkkäiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen.
Mielen hyvinvointiin vaikuttavat monet arkiset asiat. Mielen hyvinvoinnin tekijöitä
ovat esimerkiksi terveellinen ravitsemus, riittävä ja hyvä uni, kohtuullinen fyysinen
terveys ja toimintakyky, hyväksyvä, lempeä kosketus, seksuaalisuus sekä taloudellinen vakaus. Päivittäiset fyysiset aktiviteetit, mielekkäät harrastukset ja päivärytmi tukevat mielen hyvinvointia. Tulisi löytää tasapaino vaativien tehtävien
sekä virkistävien ja rentouttavien asioiden välillä. (Mielenterveystalo, 2015; Mielenterveystalo.fi, i.a.-d; Mielenterveystalo.fi, i.a.-b; Mielenterveystalo.fi, i.a.-e;
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021c.)
Myös tunteet ja ihmissuhteet ja ovat merkityksellisiä mielen hyvinvoinnin kannalta. Iäkkään tulisi pyrkiä nauttimaan ravinnosta hyvällä mielellä ja sivuuttaa
ruoan terveyssyihin liittyvä liialliset syyllisyyden tunteet. Turvallisuuden tunteiden
kokeminen lisää mielen hyvinvointia. Tätä voidaan tukea esimerkiksi ylläpitämällä
päivärytmiä. Rakkaus ja toisista välittäminen auttavat voimaan hyvin. Läheisten
tuki, heidän antamansa positiivinen huomio ja yhteydenpito ovat tärkeitä asioita
iäkkäälle. Myös luottohenkilön tuki auttaa elämän muutostilanteissa. Läheisten
lisäksi tulisi arvostaa uusia ja myös löyhiä ihmissuhteita sekä hyväksyä auttamisen ammattilaisten apu. Olisi tärkeää voida keskustella mieltä painavista asioista.
Osallisuus ja yhdessä tekeminen ovat niin ikään tärkeitä asioita iäkkään mielen
hyvinvoinnille. Kyvyt ihmissuhteisiin, sosiaaliseen osallistumiseen sekä vuorovaikutukseen lisäävät mielen hyvinvointia. Näiden lisäksi tarvitaan myös halua vuorovaikutukseen ja tunteiden ilmaisemiseen. Tulisi löytää keinoja itsensä ja muiden yksilöllisyyden hyväksymiseen sekä itsensä ja muiden kuunteluun. Lisäksi
tarkoituksen ja elämän merkityksellisyyden tunteen kokeminen edistävät mielen
hyvinvointia. Henkisyys ja toivo paremmasta voivat myös tukea mielen hyvinvointia. (Mielenterveystalo, 2015; Mielenterveystalo, (i.a.); Levo, 2018; Mielenterveystalo.fi, i.a.-a; Mielenterveystalo.fi, i.a.-c; Mielenterveystalo.fi, i.a.-d; Mielenterveystalo.fi, i.a.-e; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021b; Mallon, s. 383; Suomen mielenterveys ry, i.a.)
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Mielen hyvinvointia voi tukea yrittämällä parantaa omaa resilienssiä. Resilienssi
tarkoittaa joustavaa ja hyväksyvää asennetta muutoksiin, esimerkiksi sairauteen
suhtautuminen sitä sietäen ja hyvien asioiden löytämistä elämästä ikävistä asioista huolimatta. (Mielenterveystalo.fi, i.a.-f.) Kotihoidon hoitajilla on paljon osaamista erityisesti iäkkäiden fyysisistä tarpeista huolehtimiseen. Hoitajilla ei välttämättä ole tarpeeksi koulutusta ja tietoa psykogeriatriasta sekä osaamista iäkkäiden mielenterveyshoitotyöstä (Saarenheimo, 2003, 125). Esimerkiksi lievää tai
keskivaikeaa depressiota voidaan hoitaa yksilö- tai ryhmäpsykoterapian keinoin.
Mahdollisiksi psykoterapiamenetelmiksi on todettu kognitiivis-behavioraalinen,
interpersoonallinen, psykodynaaminen ja muisteluterapia, joista muisteluterapialla on mahdollisesti suurimmat hyödyt yli 75-vuotiaiden hoidossa. (Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim, 2021.)
Palvelutarpeen arviointi ja hoitosuunnitelman laatiminen tulisi tehdä asiakkaan
kanssa yhteisymmärryksessä huomioiden myös se, mitä asioita asiakas pitää
tärkeinä. Esimerkiksi monelle hyväksyvän ja lempeän kosketuksen, kuten halauksen merkitys korostuu ikääntymisen myötä. Toiset ikääntyneet taas eivät siitä
piittaa tai voivat suhtautua kosketukseen vältellen. Asiakkaiden erilaiset suhtautumiset tulee huomioida käytännön hoitotyössä ja muistaa asiakkaiden oikeus
määritellä rajansa. (Moran, 2018, s. 325.) Hoito- ja palvelusuunnitelmaa laatiessa
voidaan pohtia hyötyykö asiakas mielenterveyttä tukevasta etä- vai lähihoidosta
vai niiden jonkinlaisesta yhdistelmästä.
Kotihoidon asiakkaiden mielen hyvinvoinnin tukemista tapahtuu monella elämän
osa-alueella. Tämän vuoksi asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden kartoitus
tulisi tapahtua monen osa-alueen tarkastelun kautta. Hoitoa suunniteltaessa on
kuitenkin huomioitava myös se tosiasia, että kaikkia tarpeellisia interventioita ei
ole saatavilla kaikissa kunnissa esimerkiksi kotihoidon resurssipulasta johtuen,
eikä niistä edes ole välttämättä saatavilla tarpeeksi laadukkaita tutkimuksia. Esimerkiksi iäkkäiden kielteistä yksinäisyyttä lievittävien ryhmäterapioiden kehittämiselle on tilausta, sillä niiden vaikuttavuudesta on evidenssiä (Kelo ym., 2015,
s. 117). Samalla on kuitenkin huomioitava, että kaikille iäkkäille ryhmäterapiat
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eivät sovi. Iäkkäiden aistit voivat olla heikentyneet niin, että ryhmiin osallistuminen ei heitä houkuttele tai he voivat kokea ryhmätoiminnat epämiellyttävinä
muista syistä. (Kelo ym., 2015, s. 117.)

2.4 Terapeuttinen vuorovaikutus ja terapeuttinen suhde sairaanhoitajan näkökulmasta
Viestintätaitojen merkitys korostuu mielenterveyshoitotyössä ja erityisesti etänä
tehtävässä mielenterveyshoitotyössä. Saarenheimon (2003) vanhustyön hoitotyöntekijöille suunnatussa kirjassa on erittely ”…terapeuttisesta tai hoitavasta
vuorovaikutuksesta…” (s.139).
Sillä tarkoitetaan vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään kunkinhetkisessä elämäntilanteessaan ja tukea
hänen omia psyykkisiä voimavarojaan. Terapeuttinen vuorovaikutus
ei ole psykoterapiaa, eikä sen tavoitteena voi olla psykiatristen häiriöiden tai sairauksien parantaminen. Sen pohjana on vastavuoroinen
suhde yksittäisen asiakkaan ja yksittäisen työntekijän välillä. Tällainen vuorovaikutus edellyttää työntekijältä riittävää itsetuntemusta ja
kykyä havannoida omaa toimintaa vuorovaikutustilanteissa (Saarenheimo, 2003).
Näkökulma on hyvä lähtökohta terapeuttisen vuorovaikutuksen tarkasteluun, sen
lähtökohtana ei ole psykoterapia vaan mielenterveyden tukeminen hoitajan näkökulmasta.
Emeritusprofessori Videbeckin kirjassa (2017, s. 80–86) tuodaan esiin hoitajan
ja asiakkaan terapeuttisen suhteen tunnusmerkkejä mielenterveyshoitotyön näkökulmasta. Kirjassa ei tehdä eroa työikäisten ja iäkkäiden mielenterveyshoitotyön väillä, mutta se tarjoaa laadukkaita, konkreettisia kuvauksia mielenterveyshoitotyön tekemiseen. Terapeuttinen suhde asiakkaaseen eroaa sosiaalisesta ja
intiimistä suhteesta monella tavalla. Terapeuttisessa suhteessa keskitytään vain
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asiakkaan, eikä hoitajan tarpeisiin, kokemuksiin, tunteisiin ja ajatuksiin. Terapeuttisen suhteen pohjalla on asiakkaan kanssa sovitut tavoitteet ja niitä tulisi arvioida
aika ajoin. Hoitajan tulisi varoa, ettei terapeuttinen suhde ala kehittymään enemmän sosiaaliseksi suhteeksi.
Terapeuttisessa suhteessa hoitajan tulisi yrittää viestiä asiakkaalle olevansa hänen luottamuksensa arvoinen, aitoa kiinnostusta hänen asioistaan, empatiaa, hyväksyntää ja positiivista suhtautumista. Hoitajan luotettavuutta lisää välittävä,
kiinnostunut, ymmärtävä, johdonmukainen, rehellinen, kuunteleva ja lupaukset
pitävä työote. Lisäksi hoitajan tulisi viestiä avoimuutta, kunnioitusta ja lähestyttävyyttä. Asiakkaan luottamusta hoitajaan lisää se, että häntä kohdellaan ihmisenä,
inhimillisenä olentona. Hoitajan tulisi pyrkiä pitämään kehonkieli ja äänensävy
sanallisen viestin kanssa yhteneväisinä. (Videbeck, 2017, s. 80; Vuorilehto ym.,
2014, s. 68.)
Aidosti asiakkaan tilasta kiinnostunut hoitaja on selvästi keskittynyt asiakkaan tilanteeseen. Hoitajan tulee olla avoin ja rehellinen, mutta on pidettävä mielessä,
että toisinaan pelkkä rehellinen vastaus ei ole ammatillisesti paras reaktio. Silloin voi olla vaarana, että hoitaja tuo keskustelussa esiin sellaisen kokemuksen
omasta elämästään, jota ei hän ole vielä käsitellyt loppuun asti. Hoitajan olisi
hyvä olla sinut itsensä kanssa, jotta ymmärtää omia vahvuuksia ja heikkouksiaan.
(Videbeck, 2017, s. 80–81.)
Empatialla tarkoitetaan hoitajan kykyä ymmärtää asiakkaalle tärkeitä merkityksiä
ja tunteita sekä kykyä kommunikoida asiakkaalle, että on ymmärtänyt ne. Hoitaja
voi heijastaa asiakkaan sanoman, jotta sitä voidaan paremmin yhdessä arvioida.
On mahdollista myös kuvata asiakkaan viesti erilaisilla sanoilla, jolloin asia voi
olla helpommin ymmärrettävissä. Lisäksi hoitaja voi pyrkiä selventämään tilannetta esimerkiksi tarkentavalla kysymyksellä. (Videbeck, 2017, s. 81.)
Hoitajan tulisi pyrkiä viestimään asiakkaalle hyväksyntää ja positiivista suhtautumista. Tulisi välttää tuomitsemasta asiakasta ja kohdata hänet arvokkaana ihmisenä, vaikka asiakkaalla olisi päihdeongelmia, tunteenpurkauksia, hän olisi vihainen tai näyttelisi. Hoitajan tulee tällöin olla vastaamatta asiakkaalle negatiivisesti,
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mutta asettaa sopimattomalle käytökselle päättäväisesti selvät rajat. (Videbeck,
2017, s. 81–82; Vuorilehto ym., 2014, s. 68.)
Terapeuttista suhdetta vähentäviä tekijöitä ovat muun muassa kiire, ajanpuute,
liian läheinen tuttavuus tai intiimi suhde asiakkaan kanssa. Hoitajan tehtävä on
selkeästi tuoda esiin terapeuttisen suhteen rajat ja pitää niistä kiinni. Hoitajan tulee olla luotettava ja empaattinen, mutta hänen ei kannata yrittää olla ystävä asiakkaan kanssa. Asiakas ei saisi tulla liian riippuvaiseksi hoitajasta. Hoitajan kokemukset, arvot ja asenteet voivat vaarantaa terapeuttisen suhteen, jos hoitaja
tuo esiin esimerkiksi välttelyllä, sanallisella viestinnällä tai kasvojen ilmeillä, että
asiakkaan käytös on vastenmielistä. Lisäksi luottamuksellisuuden rikkominen vähentää terapeuttista suhdetta. (Videbeck, 2017, s. 92; Vuorilehto ym., 2014, s.
69.)
Mielenterveyshoitotyö näkökulman lisäksi mielenterveyttä tukevaa viestintää ja
vuorovaikutusta voidaan lähestyä diakonisen hoitotyön näkökulmasta. Gothónin
(2020, s.110–116) artikkelissa esitellään, kuinka hoitaja voi kosketuksen avulla
lohduttaa, luoda turvallisuutta, avustaa, hoitaa ja kontrolloida. Artikkelissa tuodaan myös esiin se kuinka asiakkaat suhtautuvat kosketukseen eri tavoin ja se,
että hoitajan tulee kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä kosketukseen liittyviä kulttuurinormeja. Hoitotilanteeseen liittyvää kosketus voidaan ryhmitellä kahdeksaan erilaiseen kosketukseen: yhteyttä luovaan, lohduttavaan, turvallisuutta tuovaan, avustavaan, hoitoon liittyvään, kontrolloivaan, paternalistiseen ja hengelliseen. (Gothóni, 2020, s. 110–116.)
Tervehtiessään asiakasta kätellen hoitaja käyttää neutraalia kosketusta, joka sopii suomalaiseen kulttuuriin. Tällöin kättely on neutraalia, mutta yhteyttä luovaa
kosketusta. Jos asiakas on vakavasti sairas tai lähellä kuolemaa voi hän hyötyä
hoitajan lohduttavasta kosketuksesta ja läsnäolosta. Hoitaja voi pitää asiakasta
kädestä. Sillä hän viestittää luottamusta, lohdutusta, rauhaa ja turvallisuutta. Turvallisuutta tuovalla kosketuksella, kuten koskettamalla selkää, kättä tai olkapäätä
hoitaja voi auttaa asiakasta ilmaisemaan tunteitaan, lievittää asiakkaan pelkoja
ja lisätä turvallisuuden tunteita. Sen avulla voi lisätä sanotun painoarvoa. Avustavaa kosketusta tapahtuu hoitotilanteessa silloin, kun asiakas tarvitsee fyysistä
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hoitoa toimintakyvyn rajoituksien vuoksi. Esimerkiksi pukeutumis-, peseytymis- ja
kävelytystilanteissa hoitajan kosketus on merkittävässä roolissa. Hoitoon liittyvällä kosketuksella tarkoitetaan esimerkiksi verenpaineen ja verensokerin mittaamista, ihon rasvausta tai kosketusta, jonka tavoitteena on tarkistaa terveydentila.
Jotta hoitoon liittyvä kosketus ei muodostu kylmäksi täytyy hoitajan muodostaa
dialoginen suhde asiakkaan kanssa. Kontrolloivaa kosketusta tarvitaan silloin,
kun hoitajan sanallinen ohjaus ei riitä asiakkaan väkivaltaisen käytöksen tai epämiellyttävän, seksuaalisväritteisen käytöksen hillitsemiseen ja rauhoittamiseen.
Asiakkaan päihtymystilalla voi lisätä asiakkaan epäsopivaa käytöstä. Hoitajan tulisi välttää paternalistista kosketusta, eli kohtelemasta iäkästä kuin lasta. Esimerkiksi päähän taputtaminen voidaan tulkita holhoavaksi kosketukseksi. Sairaanhoitaja-diakonissa voi myös käyttää hengellistä kosketusta. Tästä on esimerkkinä
kättenpäällepano ja siihen liittyvät kristilliset lauseet. Toisena esimerkkinä voidaan mainita jalkojen voitelu öljyllä, sillä siihen liittyy kristillisiä perinteitä.
(Gothóni, 2020, s. 111–114.)
Terapeuttisen suhteen luonteen ymmärtäminen ja siihen liittyvät vuorovaikutustaidot ovat etämielenterveyshoitotyön ydinsisältöä. Käsite terapeuttinen vuorovaikutus on hyödyllinen kotihoidon hoitajille siitä syystä, että se ei ole niin laaja
käsite kuin esimerkiksi mielenterveystyö. Se kuvailee mitä laadukas ja mahdollisesti terapeuttinen vuorovaikutus on iäkkäiden mielenterveyshoitotyössä ja erityisesti mitä se ei ole. Terapeuttinen vuorovaikutus on hyvä käsite tutkittaessa
etähoitoa, sillä sen avulla hoitajan on mahdollista keskittyä siihen, miten hän voi
tukea iäkkään asiakkaan mielen hyvinvointia etänä tapahtuvan vuorovaikutuksen
avulla. Toisaalta kosketus voi olla olennainen osa iäkkäiden mielenterveyttä tukevaa vuorovaikutusta ja viestintää. Etämielenterveyshoitotyössä fyysinen kosketus ei ole mahdollista.

2.5 Etämielenterveyshoidon käsitteen määrittelyä
Etähoidossa mielenterveyttä hoidetaan etäteknologiaa hyödyntäen. Etävastaanotossa asiakkaan ja hoitavan ammattilaisen vuorovaikutus tapahtuu etälaitteiden
avulla, kuten tietokoneella Internetin kautta välitetyn kuvayhteyden avulla sekä
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esim. puhelimitse keskustelemalla tai GSM-tekstiviestein. (Syväoja & Äijälä,
2009, s. 135.) Barlow ym. (2007) mukaan etähoito on asiakkaiden hoitamista,
ohjaamista, tukemista ja elintoimintojen seuraamista etäteknologiaa käyttäen
(Vuononvirta, 2011, s. 20).
Iäkkäiden etämielenterveyshoitoa tarkasteltaessa yhdeksi keskeiseksi pohdinnan aiheiksi muodostuu etänä tapahtuvan vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja
haasteet. Useita emeritusprofessori Videbeckin (2017) mielenterveyshoitotyön
kirjassa kuvattuja terapeuttisen vuorovaikutuksen keinoja ja terapeuttisen suhteen periaatteita voi harjoittaa kuvayhteyden välityksellä. Diakonisen hoitotyön
näkökulmasta taas fyysisen läheisyyden ja kosketukseen liittyvät seikat nousevat
merkitykselliseksi vuorovaikutuksen muodoksi (Gothóni, 2020). Etähoidon välityksellä ei voida tukea asiakkaan mielenterveyttä koskettamalla fyysisesti. Toisaalta myös diakonisen hoitotyön näkökulmasta kosketusta tulee välttää, jos
asiakas ei sitä halua (Gothóni, 2020, s.116).
Diakonisessa hoitotyössä on esitetty, että asiakkaan elämän ongelmia ja sairauksia voidaan helpottaa, jos asiakas on kiinnostunut keskustelemaan niistä ja toivoo
muutosta (Gothóni, 2020, s. 114–115). Diakoniatyöntekijän tulisi taas pystyä
avoimeen vuorovaikukseen asiakkaan kanssa, osoittaa kuuntelemisen taitoja
sekä omaa asiantuntemustaan (Gothóni, 2020, s. 114–115). Pohdittaessa etämielenterveyshoidon käytännön mahdollisuuksia tulee varmasti esiin asiakkaiden ja heidän elämäntilanteiden erilaisuus. Kaikkien asiakkaiden mielenterveyttä
ei voi syvällisemmin tukea pelkällä etähoidolla, jos asiakas ei ole kiinnostunut
keskustelun avulla käsittelemään murheitansa. Tällaisessa tilanteessa vuorovaikutukseen perustuva mielenterveyttä tukeva etähoito ei varmaankaan ole optimaalisin vaihtoehto asiakkaan kannalta. Jos asiakkaat kokevat, että keskustelu
on mielekäs tapa pitää huolta mielen hyvinvoinnista, niin silloin laadukas vuorovaikutteinen etähoito on varmasti sopiva ratkaisu.
Hoidon ja kuntoutuksen välistä suhdetta on vaikea määritellä käytännön hoitotyön näkökulmasta tyhjentävästi. Säännöllisissä kotihoidon asiakkuuksissa hoitaja käy asiakkaan luona vähintään kerran viikossa (Espoon kaupunki, i.a.-a).
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Etäkuntoutuksessa tavoitellaan tietyn ajanjakson aikana ohjelmallista kuntoutumista teknologian välityksellä ammattitaitoisen henkilön valvoessa kuntoutusprosessia (Salminen ym., 2016, s. 11). RAI-järjestelmässä on esimerkiksi osittaisarvioinnin avulla mahdollista arvioida hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden tehokkuutta
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, i.a.-c). On mahdollista, että kotihoidon mielenterveyttä tukevaa hoitoa saava asiakas kuntoutuu ajallisten tavoitteiden puuttumisesta huolimatta, ja että kuntoutuminen näkyy esimerkiksi toimintakyvyn korjaantumisena tai palautumisena. Näin ollen hoito on johtanut kuntoutumiseen.
Tällöin, kun toivottu lopputulema on saavutettu, voi olla keinotekoista analysoida
ja eritellä jälkikäteen oliko kyse hoidosta vai kuntoutuksesta. Tässä opinnäytetyössä käytetään termiä hoito, (kuten kotihoito, hoitotyö) vaikkakin toiveena on,
että kuntoutumista tapahtuu ja mielen hyvinvointi lisääntyy.
Tässä työssä etämielenterveyshoidolla tarkoitetaan sellaisia vuorovaikutukseen
perustuvia mielenterveyden tukemisen keinoja ja interventioita, joita voidaan toteuttaa etälaitteiden avulla. Kun hoitaja antaa etämielenterveyshoitoa, niin hän
on realiaikaisesti läsnä tilanteessa. Etämielenterveyshoidolla ei tarkoiteta esimerkiksi robotin ja asiakkaan vuorovaikutusta tai sellaista tilannetta, jossa asiakas
on vuorovaikutuksessa hoitajan kanssa viiveellä, esimerkiksi jonkinlaisen viestijärjestelmän kautta. Etähoitoa tutkitaan mielenterveyden hoitotyön näkökulmasta
kotihoidon kontekstissa. Iäkkäiden etämielenterveyshoitoa tutkitaan laajasta hoidon järjestämisen liittyvien asioiden näkökulmasta, sekä etsien mahdollisesti
etänä toteutettavia vuorovaikutukseen perustuvia hoitotyön interventioita.
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE

Tämän työn tarkoituksena on tehdä nopea katsaus, joka on yksi kirjallisuuskatsauksen monista toteuttamisen tavoista. Tarkoituksena on siis tehdä nopea katsaus etähoidon mahdollisuuksista ja haasteista kotihoidon mielenterveyshoitotyössä. Tavoitteena on tehdä kartoitus saatavilla olevan aineiston perusteella kotihoidon ikääntyneiden etämielenterveyshoitoon vaikuttavista seikoista. Lisäksi
tavoitteena on tuoda esiin joitakin mahdollisesti etänä toteutettavia vuorovaikutukseen perustuvia interventiota iäkkäille. Kartoitusta voidaan käyttää taustatietona Espoon kotihoidon etämielenterveyshoitotyön kehittämiseen. Tutkimuskysymykset ovat:
1. Mitä mahdollisuuksia etähoito voi tuoda kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden realiaikaiseen vuorovaikutukseen perustuvaan mielenterveyshoitotyöhön?
2. Mitä haasteita etähoito voi tuoda kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden realiaikaiseen vuorovaikutukseen perustuvaan mielenterveyshoitotyöhön?
3. Minkälaisia

konkreettisia

realiaikaiseen

vuorovaikutukseen

perustuvia

iäkkäiden mielen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmia tai interventioita on
esitetty kirjallisuudessa?
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4 ESPOON KOTIHOITO JA ETÄKOTIHOITO SEKÄ MIELENTERVEYDEN
TUKEMISEN KÄYTÄNNÖT

Monissa kunnissa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty kotihoidoksi. Myös
Espoon kaupungissa on tehty niin (Palveluesimies, henkilökohtainen tiedonanto
19.10.2021). Kotipalvelun tehtävinä on muun muassa tukea asiakasta selviytymään arjen perusasioista, kuten esimerkiksi hygienian hoidosta kodinhoitajan,
kotiavustajan tai lähihoitajan avulla (Sosiaali- ja terveysministeriö, i.a.-a). Kotisairaanhoidon tehtäviä ovat ”erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen”. ”Valtaosan palveluista toteuttavat sairaanhoitajat.” (Sosiaali- ja terveysministeriö, i.a.-b.) Espoon kotihoidon asiakkaat ovat yleensä yli 75-vuotiaita henkilöitä, joiden kotona asumista tuetaan syystä tai toisesta alentuneen toimintakykyyn vuoksi (Palveluesimies, henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2021).
Espoossa kotihoito on organisoitu viiteen palvelualueeseen, joita ovat Espoon
keskus, Espoonlahti, Leppävaara, Matinkylä-Olari ja Tapiola. Näiden lisäksi Kotikuntoutuksella on oma yksikkönsä. Espoon kotihoito tarjoaa myös etäkotihoitoa.
(Espoon kaupunki, i.a.-a; Espoon kaupunki, i.a.-b.) Etäkotihoitoa koskevat kotihoidolle asetetut lait, asetukset ja tavoitteet ja etähoitajien käytössä on sama potilastietojärjestelmä kuin kotihoitajillakin. Kaikki kotihoidon hoitajat eivät tee etäkäyntejä, vaan etähoitoa tekevät tietyt hoitotyöntekijät sekä muutama kuntouttava fysioterapeutti. Kaikilla työntekijöillä on alan koulutus. Etäkotihoidossa työskentelee tällä hetkellä yhdeksän vakituista työntekijää ja sen lisäksi määräaikaisia työntekijöitä. Hoitajista yksi on sairaanhoitaja ja loput lähihoitajia. (Palveluesimies, henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2021.) Etähoidon avulla voidaan toteuttaa sellaisia käyntejä, joissa asiakkaan avun tarve koostuu pienimuotoisesta
tuesta ja ohjauksesta, kuten voinnin ja jaksamisen seurannasta, lääkkeen otosta,
ruokailusta muistuttamisesta tai yhdessä jumppaamisesta (Espoon kaupunki,
i.a.-b).
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Etäkotihoidon käynnit tapahtuvat videovälitteisesti. Kotihoito asentaa asiakkaan
kotiin asiakastabletin, jonka käyttäminen on yksinkertaista. Hoitaja ottaa yhteyden asiakkaaseen yhdessä sovitun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan omalla
tietokoneellaan. Yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä on käytännössä ratkaistu niin,
että asiakastabletista voidaan mahdollistaa omaisyhteys, mutta sillä ei pääse etähoidon käyntien lisäksi kirjautumaan mihinkään muualle. Turvallisuusnäkökulmaan liittyviä asioita on myös pohdittu. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa voidaan
sopia, että pakotettu yhteydenotto on mahdollinen, jos asiakas ei osaisikaan joka
kerta vastata etähoidon yhteydenottoon. Jos esimerkiksi yhteysongelmien vuoksi
etäkäynti ei jonain kertana onnistu, niin se korvataan puhelinsoitolla tai kotikäynnillä. (Palveluesimies, henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2021.)
Kotihoidon asiakkuus voi muodostua palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Kun iäkäs espoolainen tarvitsee neuvoja tai apua arjessa selviytymiseen, tulisi hänen,
hänen omaisten tai läheisten olla yhteydessä Seniorineuvonta Nestoriin. Seniorineuvonta Nestoriin voi kuka tahansa jättää huoli-ilmoituksen, mikäli kokee, että
iäkäs ei pärjää ilman apua. Seniorineuvonta Nestorissa tehdään kattava palvelutarpeen arvio ja päätös kotihoidon asiakkuudesta. Jos henkilö on ollut esimerkiksi
sairaalassa, niin hänelle voidaan järjestää tarvittavaa apua ensin kotikuntoutuksesta ja kuntouttava arviointiajanjakso, jonka jälkeen arvioidaan täyttyvätkö kotihoidon asiakkuuden kriteerit. (Espoon kotihoito, i.a.-c.; Espoon kotihoito, i.a.-d;
Espoon kotihoito, i.a.-e.)
Säännöllisen kotihoidon asiakkuuden lähtökohtana on, että vamman, sairauden
tai muun vastaavan syyn vuoksi henkilö ei selviä päivittäisestä arjestaan ilman
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön asiantuntemusta tai avopalveluiden turvin. Kotihoidon ja tukipalvelujen tarvetta selvitetään laaja-alaisella kokonaisarvioinnilla, joka käsittää sosiaalisen, lääketieteellisen ja hoidolliset näkökulmat.
Siinä tarkastellaan muun muassa fyysistä toimintakykyä, psykososiaalista hyvinvointia, asuinympäristön esteettömyyttä, talousasioita sekä läheisten tuen mahdollisuutta. Perussääntönä on, että jos tarkastelussa korostuu yksi osa-alue, niin
se ei ratkaise asiakkuuden syntymistä, vaan asiakkuuden syntymiseen vaikuttaa
henkilön kokonaistilanne. Jos asiakkuuden kriteerit täyttyvät, niin henkilöstä tulee
kotihoidon ja/tai etäkotihoidon asiakas. Palvelujen tarvetta selvitetään Espoossa
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pääasiallisesti RAI-arvioinnilla ja sitä laadittaessa tulee huomioida asiakkaan näkemykset, mielipiteet ja toiveet. Henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma
sisältää palvelujen kokonaisuuden sekä yhteisesti asetetut tavoitteet. Sen tarkoituksena on tukea asiakasta selviytymään itsenäisesti jokapäiväisessä elämässään ylläpitäen asiakkaan omaa toimintakykyä ja voimavaroja. ”Kotihoidon käynnit ja etäkotihoito tukevat omassa kodissa asumista neuvonnan, ohjauksen, hoidon sekä kuntoutuksen avulla” (Espoon kaupunki, 2020).
Mielenterveysongelmiin iäkäs voi saada apua säännöllisestä tai tilapäisestä kotihoidosta sekä avopalveluista. Yhtenä perussääntönä on, että iäkkään tilanne voi
täyttää säännöllisen kotihoidon tai tilapäisen, enintään kolmen kuukauden kotipalvelun (eli kotihoidon) asiakkuuden kriteerit esimerkiksi, jos hänellä on jatkuvaa
tukea vaativa psyykkinen sairaus, jonka lisäksi todetaan lievä masennus, vaikka
hänen muu hoitonsa on hyvää. Säännöllisen kotihoidon asiakkuuden perussäännöstä voidaan poiketa tietyin kriteerein. Yhtenä kriteerinä on päihde- tai mielenterveysongelma, joka yhdessä asiakkaan kokonaistilanteen kanssa muodostaa
sellaisen tilanteen, ettei hoito toteudu ilman asiakasohjausta ja kotihoitoa. (Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, 2021, s. 44–45.) Lisäksi kotihoidon iäkkäällä asiakkaalla on mahdollisuudet hakeutua Espoon kaupungin maksuttomiin
mielenterveys ja päihdepalveluyksiköihin, joissa tehdään omat hoidon tarpeen
arvioinnit. Kotihoidon työntekijät eivät näe näitä arviointeja, jos asiakas ei ole antanut siihen lupaa. Kotihoidossa voidaan ohjata asiakas itse hakeutumaan näihin
palveluihin (Palveluesimies, henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2021). Kotihoidon asiakas voi myös varata ajan lääkärille, joka tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon, jos siihen ilmenee tarvetta. Avopalveluista iäkäs voi myös käyttää seurakunnan järjestämiä mielenterveyspalveluja. (Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, 2021, s. 44–45.)
Espoon etäkotihoidon mielen hyvinvointia tukeva hoito on koostunut kuuntelemisesta, keskustelusta, säännöllisestä seurannasta, jumpasta, fyysisestä kuntouttamisesta ja lääkehoidon seurannasta. Sen avulla on pystytty tavoittamaan myös
ihmisiä, jotka eivät laske hoitajia fyysisesti kotiinsa. Hoito tapahtuu yksilöllisen
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Espoon etäkotihoidon työntekijät haluaisivat enemmän koulutusta mielenterveysongelmien hoitoon. Asiakkailla on niitä
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paljon. Espoon kotihoidossa ei ole selvitetty sitä, kuinka monella asiakkaalla on
pääasiallisena hoidon tarpeena mielenterveyssyy. Hoitotyössä tulee yleensäkin
vastaan laajasti erilaisia terveyden haasteita, ja etäkotihoidon asiakkailla on laaja
kirjo mielenterveyden ongelmia. Toisaalta yksinäisyys korostuu yhtenä mielenterveyden haasteista. Kotihoidossa ei ajatella, että kaikki asiakkaat tarvitsevat
apua mielenterveysongelmiin. Käytössä on RAI-Screener / RAI-HC, jonka avulla
tehdään hoito- ja palvelutarpeen arviot monialaisen tiimin yhteistyönä. Jos esimerkiksi lähihoitajalla herää huoli jonkun asiakkaan vaikeasta tilanteesta, niin
hän voi olla yhteydessä asiakkaan omahoitajaan tai esimieheen tilanteen uudelleen arvioimisesta. Jos asiakas on jo etähoidon piirissä, mutta huomataan, että
tuen tarve on lisääntynyt, niin mahdollisuutena on esimerkiksi lisätä kotihoidon
käyntejä. (Palveluesimies, henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2021.)
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5 TUTKIMUSMENETELMÄNÄ NOPEA KATSAUS

5.1 Kirjallisuuskatsaus, nopea katsaus
Tutkimuksen menetelmänä käytettiin nopeaa katsausta, joka on yksi kirjallisuuskatsauksien monista toteuttamisen tavoista. Tämä laadullinen, eli kvalitatiivinen
menetelmä valittiin tutkimuskysymysten mukaan. Nopea katsaus on hyvä menetelmä strategisen työskentelyn taustoittajaksi, erityisesti kun haetaan vastauksia
johonkin käytännön ongelmaan tutkien tiettyä ennalta määritettyä käsitettä (Suhonen ym., 2016, s. 11). Menetelmä sopi hyvin tutkimuksen aiheeseen, sillä etämielenterveyshoito kotihoidon iäkkäille asiakkaille on ennalta määritelty rajattu
aihe. Lisäksi Espoon kotihoidosta toivottiin katsausta etähoidon mahdollisuuksista ja haasteista.

5.2 Aineiston valinta
Hakustrategiana oli tehdä ensin kirjallisuushaut seuraaviin terveys- ja hoitotieteen tietokantoihin: CINAHL, Cochrane, Medic, PubMed. Englanninkielisissä
hauissa hakusanoina käytettiin käsitteitä telecare, home care, mental health ja
suomenkielisissä hauissa käsitteitä etähoito ja kotihoito. Hauissa otettiin huomioon tietokannan ehdottamat synonyymit, joka lisäsi mahdollisuuksia löytää tutkimukseen soveltuvia julkaisuja. Julkaisupäivän perusteella ei tehty rajauksia, jos
se ei ollut pakollista. Aineistohakua rajattiin käyttämällä AND sanaa käsitteiden
välissä ja iän perusteella valiten 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat, jos tällainen valinta oli tietokannassa mahdollinen. Näin pyrittiin tarkentamaan hakutuloksia,
jotta löydettäisiin sellaista aineistoa, joka voi vastata tutkimuskysymyksiin. Tarkoituksena oli löytää nimenomaan iäkkäille suunniteltuja vuorovaikutukseen perustuvia mielenterveyden tai mielen hyvinvoinnin tukemiseen kehitettyjä interventioita, sillä ikääntyminen tuo omanlaisia sävyjä hoitotyöhön. Dokumentoidun ja
toistettavissa olevan aineistohaun lisäksi aineistoa jouduttiin etsimään manuaalihakuina tietokannoista, Google Scholarin kautta, instituutioiden, asiantuntijaor-
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ganisaatioiden ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen Internet-sivuilta (raportit, selvitykset ja muut ammattijulkaisut) sekä alan oppikirjoista. Jos sama julkaisu esiintyi useamman haun tuloksissa, niin kyseinen julkaisu poimittiin osaksi kirjallisuuskatsauksen aineistoa siitä hausta, joka suoritettiin ensin.
Mukaanottokriteerit pyrkivät mahdollistamaan laajasti aiheeseen sopivien julkaisujen sisällyttämisen, koska tarkoituksena oli saada kokonaiskuva erilaisista aiheeseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Julkaisukielinä olivat englanti
ja suomi. Erilaiset tutkimusmenetelmät, kuten alkuperäistutkimukset, kirjallisuuskatsaukset, kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset hyväksyttiin.
Mukaanottokriteerit:
Julkaisu tai sen osa vastaa tutkimuskysymyksiin
Julkaisussa on kuvailtu mitä vuorovaikutukseen perustuva etähoito pitää
sisällään
Julkaisun interventio sopii henkilöille, jotka kärsivät esimerkiksi mielialaogelmista tai yksinäisyydestä
Julkaisu on suomen- tai englanninkielinen

Poissulkukriteerit:
Julkaisu ei vastaa tutkimuskysymyksiin
Julkaisun interventiossa vuorovaikutus tapahtuu ensisijaisesti muun kuin
ihmisen kanssa, esim. tietokoneohjelma
Julkaisu on maksullinen
Julkaisu ei ole luettavissa kokonaan
Julkaisun interventio on suunniteltu ensisijaisesti henkilöille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet esimerkiksi muistisairauden vuoksi, eivätkä
mielialahäiriön, yksinäisyyden tai vastaavan vuoksi
Julkaisun interventio on ensisijaisesti suunniteltu asiakkaan/potilaan omaiselle tai omaishoitajalle
Julkaisun interventio ei ole luonteeltaan pitkäaikaisten kotihoidon asiakkaiden tarpeen mukainen, vaan suunniteltu esimerkiksi päivystyksen tarpeisiin
Kirjallisuushakujen perusteella selvisi, että oli vaikeaa löytää julkaisuja, jotka koskisivat erityisesti iäkkäiden etämielenterveyshoitotyötä ja vielä tarkemmin: pääasiassa realiaikaiseen vuorovaikutukseen perustuvaa iäkkäiden etämielenterveyshoitotyötä. Siksi aineistoksi valittiin julkaisuja, jotka käsittelivät iäkkäille suunniteltua vuorovaikutukseen perustuvaa etämielenterveyshoitotyötä ja iäkkäille
suunniteltua vuorovaikutukseen perustuvaa mielenterveyshoitotyötä. Ajatuksena
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oli, että vuorovaikutukseen perustuva interventio voi toimia myös etäinterventiona, vaikka sitä ei ole alun perin suunniteltu etähoidoksi.
Tietokantoihin tehtyjen dokumentoitujen ja toistettavissa olevien kirjallisuushakujen lopulliset tulokset olivat laihoja (LIITE 1). Hakusanayhdistelmillä löytyi useita
artikkeleita, mutta artikkeleita lukiessa paljastui, että ne eivät vastanneet tutkimuskysymyksiin. Suurimmassa osassa julkaisuja etähoidolla tarkoitettiin lääketieteellistä seurantaa ja mittaamista ja/tai onnettomuuksien välttämistä (esim.
kaatumiset). Joissain tutkimuksissa etähoitona tarjottiin esimerkiksi lääkehoidon
ja psykologisen hoidon yhdistelmää, mutta tutkimusjulkaisuissa ei valitettavasti
esitelty psykologisen hoidon sisältöä. Lisäksi tietokantojen maksullisuudesta johtuen (esim. Journal of Telemedicine and Telecare) usea hyvin todennäköisesti
mukaanottokriteerit täyttävä artikkeli jäi katsauksen ulkopuolelle. Alkuperäisistä
mukaanotto- ja poissulkukriteereistä piti siis joustaa, jotta voitiin valita tutkimuskysymyksiin jollain tasolla vastaavia aineistoja. (LIITE 2).
Mukautetuilla kriteereillä tietokannoista löytyi kirjallisuuskatsaus psykogeriatrian
etähoidosta (Ramos-Rios ym., 2012) ja alkuperäistutkimus robotista, joka tarjosi
sairaaloissa tai hoivakodeissa oleville ikääntyneille etäkontakteja läheisten
kanssa koronapandemian aikana (Follmann ym., 2021). Huolimatta siitä, että
kumpikaan julkaisu eikä käsitellyt hoitajan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen perustuvia interventioita, niin julkaisut valittiin sillä perusteella, että ne tarjosivat useita yleisiä näkökulmia etämielenterveyshoidon mahdollisuuksista ja
haasteista. Näitä julkaisuja analysoitaessa koodattiin ne näkökulmat, jotka voitiin
ajatella koskevan etänä tapahtuvia vuorovaikutukseen perustuvia mielenterveyshoitotyön interventioita.
Alkuperäisten mukaanotto- ja poissulkukriteerien mukauttamisellle löytyi perustelut myös metodikirjallisuudesta. Nopean kirjallisuuskatsauksen etuna on se,
että alkuperäisaineisto voi koostua monen tyyppisistä julkaisuista (Suhonen ym.,
2016, s. 11–12). Tietokannoista löytyvät vertaisarvioidut tutkimukset ovat ensisijaisia lähteitä, mutta näiden lisäksi raportit, selvitykset ja muut ammattijulkaisut
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voivat toimia lähteinä (Karjalainen ym., 2020, luku Lähteiden käytössä huomioitavaa). Pyrkimyksenä on löytää laadukkaat julkaisut, olivat ne sitten laadullista
tai määrällistä tutkimusta (Suhonen ym., 2016, s. 11–12).
Manuaalihakujen tuloksina löytyi kolme julkaisua. Psykologi ja tutkija Marja Saarenheimon (2003) kirja Vanhuus ja mielenterveys on tänäkin päivänä laadukas
lähde aiheen rajauksen takia. Julkaisu ei käsittele etähoitoa, mutta se on kirjoitettu vanhustyötä tekevien hoitajien avuksi tarjoten konkreettisia tukea mielenterveystyötä tekevälle hoitajalle. Kirjassa on käytännön vinkkejä iäkkään kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Lisäksi kirja on kirjoitettu niin, että siinä käsitellään ainoastaan iäkkäiden mielenterveyden hoitoa. Monissa muissa mielenterveyden julkaisuissa keskitytään pääasiassa aikuisväestön mielenterveyteen esitellen iäkkäiden mielenterveyshoidon erityispiirteitä lyhyenä kappaleena kirjan
loppuosissa. Niissä harvoin tuodaan esiin iäkkäiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutukseen liittyviä erityispiirteitä.
Saarelaisen (2019) tutkimusartikkeli täytti kaikki alkuperäiset mukaanottokriteerit.
Sen tavoitteena oli selvittää minkälaisia syvempiä elämän merkityksiä ja haasteellisia kysymyksiä liittyy ikääntyneiden elämään. Tutkimus toteutettiin etäkeskusteluina, ja intervention tarkoitus oli tukea iäkkäiden hyvinvointia.
Lisäksi aineistoksi valittiin Friedin ja Laineen (2015) artikkeli Mielen hyvinvoinnin
silta -keskusteluryhmämalli. Keskusteluryhmämalli ei ole kehitetty etähoidon tarpeisiin. On kuitenkin mahdollista, että keskusteluryhmää voisi järjestää menestyksekkäästi myös kuvayhteyksien välityksellä tai keskusteluryhmän sisältöjä
voisi käyttää etämielenterveyshoidon interventioissa. Ryhmämallin kehittämisen
yksi kohderyhmä oli ”…elämän tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta kokevat ikääntyvät ihmiset” (Fried & Laine, 2015, s.102). Psykososiaalisen tuen keskusteluryhmämalli perustuu logoterapeuttiseen ja positiivisen psykologian teorioihin sekä
monitieteiseen gerontologiseen tietoperustaan. Se kehitettiin osana Vanhuuden
Mieli -hanketta (RAY 2011–2014). Artikkeli on osa Vanhuuden Mieli kirjaa, jonka
teemana on ikääntyneiden mielen hyvinvointi. Se kokoaa Vanhuuden mieli -hankkeen (RAY 2011-2014) annin.

28

5.3 Aineiston analyysi
Analyysiin käytettiin seuraavaa Niela-Vilen ja Hamarin esittelemää (2016, s. 28)
kolmivaiheista menetelmää, joka sopii monenlaisia julkaisuja sisältävän aineiston
analyysiin. Ensin kirjattiin taulukkoon jokaisen tutkittavan julkaisun perustiedot
(kirjoittajat, julkaisuvuosi, julkaisemaa, tutkimuksen tarkoitus ja sen asetelma),
jotta tutkimusaineistosta muodostui kokonaiskäsitys. Seuraavaksi aineistoa ryhdyttiin lukemaan ja samanaikaisesti koodaamaan. Koska koodattujen julkaisujen
sisältö ei täysin vastannut tutkimuskysymyksiin, niin teksteistä koodattiin ne näkökulmat, jotka voitiin ajatella koskevan etänä tapahtuvia vuorovaikutukseen perustuvia mielenterveyshoitotyön interventioita. Koodattuja asioita ryhmiteltiin kategorioiksi. Näin jokaisesta tutkittavasta dokumentista poimittiin pääasiat dokumentin marginaaliin. Näitä merkintöjä tehdessä pohdittiin aineistosta löytyvien
asioiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Ne koottiin viimeisessä vaiheessa synteesiksi eli
loogiseksi yhteenvedoksi. Siinä tuotiin esiin myös analysoitavien julkaisujen ristiriitaiset tulokset.
Koska nopea kirjallisuuskatsaus sallii alkuperäisaineiston koostuvan monen tyyppisistä julkaisuista, niin tutkimuksen synteesi voi myös tapahtua usealla tavalla,
ja tapoja tulisi myös sovittaa yhteen. Synteesille valitun menetelmän tulee kuitenkin palvella tutkimuskysymystä (Suhonen ym., 2016, s. 11–12). Tutkimuksen synteesi tehtiin kaksiosaiseksi julkaisujen erilaisten sisällöllisten lähtökohtien mukaan. Valituista julkaisuista Saarelaisen (2019), Ramos-Rios ym. (2012) ja
Follmann ym. (2021) etähoitoa koskevat artikkelit analysoitiin koodaamalla ja kategorioittain yhteenvedoksi, sillä ne tarjosivat materiaalia laajempaan hoidon järjestämisen näkökulmaan. Toisessa synteesin osassa tuotiin esiin julkaisuista löytyneitä konkreettisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen perustuvaan mielenterveyshoitotyöhön. Sen aineistona käytettiin Saarelaisen (2019), Saarenheimon
(2003) sekä Friedin ja Laineen (2015) julkaisuja.
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6 TULOKSET

6.1 Kartoitus etähoidon mahdollisuuksista ja haasteista
Koodauksen tuloksena muodostui kuusi pääkategoriaa: 1) asiakkaaseen liittyvät
seikat 2) hoitajan työhön liittyvät seikat 3) interventiot etähoitona 4) hoidon saatavuus 5) resurssit 6) etätekniikka
Asiakkaaseen liittyvät seikat kategorian mahdollisuutena mainittiin, että tutkimusten mukaan iäkkäät osaavat jokapäiväisessä elämässään käyttää kuvayhteystekniikkaa (Saarelainen 2019, s. 8). Haasteina mainittiin kuulon ja näön heikentymiset, ne on huomioitava etähoidossa ja iäkkään asiakkaan kielen ymmärtäminen ja kulttuuritausta on otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa (RamosRios ym., 2012, s. 1714). Tulisi myös selvittää, onko iäkkäillä enemmän vaikeuksia hyväksyä etähoitoa kuin valtaväestöllä (Ramos-Rios ym., 2012, s. 1710).
Kategoriassa tuli hyvin esiin iäkkään fyysiseen terveyteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä asioita etähoidon käyttämisen näkökulmasta. Toisaalta iäkkään asiakkaan psyykkeeseen liittyviä asioita ei artikkeleissa pohdittu laajemmin, kuin
mainintana iäkkäiden mahdollisista vaikeuksista hyväksyä etähoito. Muista julkaisuissa voi löytyä laajemmin tietoa siitä, miten psyyke voi muuttua ikääntymisen myötä ja miten muutokset tulisi huomioida etämielenterveyshoidossa. Lisäksi
voi löytyä enemmän tietoa fyysisen kosketuksen merkityksestä iäkkään mielenterveydelle.
Hoitajan työhön liittyvät seikat kategoriassa tuotiin esiin, että hoitajalla voi olla
paremmat mahdollisuudet asiantuntijoiden tukeen etäyhteyksien avulla, jos hän
tarvitsee enemmän tukea jonkun asiakkaan kanssa (esim. muutos asiakkaan statuksessa). Myös hoitajan matkustamisen tarve vähenee (Ramos-Rios ym., 2012,
s. 1720). Hoitajan työhön liittyviä etähoidon haasteita ei julkaisuissa mainittu.
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Julkaisuissa tuli esiin hoitajan työhön liittyvistä seikoista joitakin mahdollisesti positiivisia asioita. Paremmat mahdollisuudet asiantuntijoiden tukeen ja matkustamisen tarpeen väheneminen ovat asioita, jotka varmaankin voidaan nähdä monelta kannalta. Lähihoitotilanteessa hoitaja voi esimerkiksi tarpeen vaatiessa asiakkaan luona tai konttorilla soittaa työkännykällään kollegoille tai keskustella ilmenneistä ongelmista asiantuntijoiden kanssa kotihoidon konttorilla päivittäin.
Kotihoidon asiakkaiden välillä taitettavat lyhyet välimatkat voidaan nähdä myös
tarvittavina taukoina tehtäessä kuormittavaa hoitotyötä. On merkille pantavaa,
että hoitajan työhön liittyviä haasteita ei löytynyt ollenkaan tarkastelluista julkaisuista. Hoitajan työhön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita olisi syytä etsiä julkaisuista enemmän, että saadaan tasapainoisempi kokonaiskuva hoitajan työhön
liittyvistä seikoista. Kotihoidon työntekijäpula on todellinen ongelma monissa kunnissa, joten kotihoidon työpaikkojen tulisi säilyttää nykyiset vetovoimatekijät tai
lisätä niitä.
Etähoitona annettujen interventioiden kategoria muodostui kategorioista laajimmaksi. Etähoidon ajatellaan yleisellä tasolla sopivan mielenterveyshoitotyöhön alan luonteen takia, sillä suurin osa tiedoista voidaan kerätä audiovisuaalisesti ja laboratoriotestit tai fyysiset tutkimukset ovat vain harvoin tarvittavia (Ramos-Rios ym., 2012, s. 1708). Interventioista psykoedukaatiota sekä yksilö- ja
ryhmämuotoisia keskusteluja on ainakin tarjottu ikääntyneille (Ramos-Rios ym.,
2012, s. 1711; Saarelainen, 2019). Tutkimuksen mukaan kuvayhteystekniikan
avulla voi hyvin toteuttaa yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, joissa käsitellään syvällisiä asioita. Samassa artikkelissa tuotiin esiin, että hoitajan etätapaamisilla on
mahdollista lisätä turvallisuuden tunnetta, vähentää eristyneisyyden kokemusta
ja vahvistaa asiakkaiden itsenäisyyttä (Saarelainen, 2019, s. 24). Etäyhteyden
avulla voidaan tuoda ikääntyneiden arkeen aktiivisuutta, kohentaa mielialaa ja
tukea ikääntyneiden sosiaalista osallisuutta (Saarelainen 2019, s. 7–8, 24). Lisäksi etänä toteutettuun ryhmäkeskusteluun osallistuminen voi vähentää sosiaalista yksinäisyyttä (Saarelainen, 2019, s. 24). Etäpalvelun kautta on joillekin
ikääntyneille muodostunut myös uusia ystävyyssuhteita (Saarelainen, 2019, s.
15). Etäinterventioiden haasteina nähtiin tutkimusten vähyys siitä vastaavatko
etäinterventiot kasvokkain tapahtuvia interventioita. Niitä tarvitaan, jotta voidaan
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arvioida käytänteitä. (Ramos-Rios ym., 2012, s. 1709.) On myös selvitettävä sopivatko valtaväestön etähoitosuunnitelmat iäkkäille ja mitkä ovat etämielenterveyshoidon merkittävimmät käyttökohteet tällä hetkellä (Ramos-Rios ym., 2012,
s. 1709–1710). On varmistettava, että etänä tehdyt arviot asiakkaan tilasta ovat
päteviä (Ramos-Rios ym., 2012, s. 1709–1710). Etähoitoa on käytettävä harkiten, ei ainoana hoitona, vaan osana (esimerkiksi kotihoidon) palveluja (Saarelainen 2019, s. 8). Lisäksi etähoidon käytössä on otettava huomioon myös eettiset
ja lainopilliset asiat (Ramos-Rios ym., 2012, s. 1709).
Kategoriassa tuli hyvin esiin etähoidon mahdollisuudet tarjota vuorovaikutukseen
perustuvaa psyykkistä ja sosiaalista yksilö- ja ryhmämuotoista tukea. Haasteissa
korostui tiedon puute. Tutkimustietoa tarvitaan etäinterventioiden ja kasvokkain
tapahtuvien interventioiden mahdollisista eroista ja erojen merkityksestä käytännön hoitotyön kannalta. Lisäksi tietoa tarvitaan siitä miten iäkkäiden etähoidon
tulisi poiketa muiden ikäluokkien etähoidosta, jos mitenkään. Julkaisuissa ei käsitelty esimerkiksi etähoitotyöhön liittyvää fyysisen kosketuksen puutetta. Tämä
on oleellinen iäkkäiden mielenterveyshoitotyöhön vaikuttava tekijä.
Hoidon saatavuuteen liittyvinä mahdollisuuksina tuotiin esiin hoitoon pääsyn
helpottuminen esimerkiksi maantieteellisesti eristyksissä oleville asukkaille ja
muille ryhmille kuten vangeille, kulttuurivähemmistöille ja niille iäkkäille, joilla on
ollut vaikeuksia päästä palveluiden äärelle toimintakyvyn heikkenemisen tai hoidon heikon saatavuuden takia (Saarelainen, 2019, s. 24; Ramon-Rios ym., 2012,
s. 1708–1709). Korkeat matkakulut ja saattajan tarve ovat voineet rajoittaa hoidon saatavuutta, mihin etähoito tuo helpotusta (Ramos-Rios ym., 2012, s. 1709;
Saarelainen, 2019). Hoidon saatavuuteen liittyviä haasteita ei löytynyt analysoitavista artikkeleista.
Kategoriassa tuli hyvin esiin etähoidon mahdollisuudet lisätä hoidon saatavuutta
maantieteellisistä, kulttuurisista, fyysisistä tai taloudellisista ongelmista kärsiville.
On mahdollista, että etämielenterveyshoito lisää mielenterveyshoidon saatavuutta sellaisille kotihoidon asiakkaille, jotka eivät esimerkiksi kulttuuriin liittyvän
häpeän, matkakulujen tai pitkien matkojen vuoksi lähtisi hakemaan mielenterveysongelmiin tukea ja apua avopalveluista. Saatavuuden haasteita ei käsitelty
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julkaisuissa. Etämielenterveyshoidon saatavuuden haasteeksi voi nousta esimerkiksi kotihoidon niukat resurssit ja etäkäynnin lyhyt kesto.
Resurssien osalta etähoito voi myös helpottaa kotihoidon hoitajapulaa ja näin
lisätä hoidon saatavuutta (Saarelainen, 2019, s. 7). Etähoidolla on pyritty kustannustehokkuuteen hoitohenkilöstön matkakulujen vähenemisen ja tehokkaamman
työajan käytön myötä (Ramos-Rios ym., 2012, s. 1709). Haasteena voidaan
nähdä laitteiden kustannukset, jotka muodostavat merkittävän menoerän (Ramos-Rios ym., 2012, s. 1720).
Kategoriassa nousi esiin luultavasti merkittävimmät resursseihin liittyvät mahdollisuudet. Suomen harvaanasutuilla alueilla matkakustannukset sekä matkoihin
käytetty työaika ovat merkittäviä seikkoja. Koodatuissa julkaisuissa ei käsitelty
sitä, että etätekniikan mahdollistamilla keskusteluryhmillä voi mahdollisesti säästää hoitajien palkkakustannuksissa. Haasteina mainittiin lyhyesti laitteiden kustannukset. Muista julkaisuista voisi löytyä tarkempaa erittelyä aiheesta. Laitteiden
kustannukset pitävät ilmeisesti sisällään ohjelmistojen ja laitekannan uusimiset,
niiden jatkuvan ylläpidon, päivittämisen, huollon ja perus ICT-tuen hoitotyöntekijöille. Kustannukset ovat varmasti merkittäviä, sillä ne sisältävät paljon ICT-henkilöstön palkkakustannuksia. Lisäksi etätekniikan hankintaorganisaation palkkakustannukset liittyvät kategorian haasteisiin.
Etätekniikka mahdollistaa usein tapahtuvan yhteydenpidon ystävien ja perheenjäsenten kanssa sekä infektioriskittömän kontaktin ihmisiin (Follmann ym. 2021,
s. 6). Tekniikan avulla voidaan ehkäistä tylsistymistä, sillä itse laitteisto voi olla
mielenkiintoa herättävä (Follmann ym., 2021, s. 6). Kuvayhteys mahdollistaa
myös asiakkaan ympäristön ja esineiden näyttämisen (Follmann ym., 2021, s. 6).
Erään etätekniikan haasteena tuotiin esiin se, että vaikka ystävät tutustuivat kuvapuhelinyhteyden kautta, niin he päätyivät pitämään yhteyttä matkapuhelimilla,
sillä kyseinen kuvapuhelinyhteys vaati molempien kirjautumisen samalle PalveluTV:n alustalle, jotta kommunikaatio onnistuisi. Näin ollen Palvelu-TV:n etätekniikka ei mahdollistanut ennalta suunnittelematonta yhteydenpitoa. (Saarelainen,
2019, s. 15.)
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Etätekniikka kategorian mahdollisuuksista julkaisuissa mainittiin infektioriskittömyys ja tietyn laitteen viihdearvo. Koronapandemian aikana etähoidon infektioriskittömyys on noussut merkittäväksi asiaksi. Kotihoidon etälaitteiden viihdearvo
voi kuitenkin olla usealle iäkkäälle hyvin pieni, mutta etälaitteiden mahdollistama
yksinkertainen kuvayhteys omaisiin, läheisiin ja ystäviin voi olla merkittävämpi.
Julkaisuissa ei käsitelty etätekniikan haasteita esimerkiksi siltä kannalta osaavatko iäkkäät käyttää etätekniikkaa. Haasteena mainittiin se, että joidenkin laitteistojen suunnittelu ei täysin vastanut asiakkaiden tarpeisiin ystävien välisessä
yhteydenpidossa.

6.2 Kolme konkreettista näkökulmaa mielen hyvinvoinnin tukemiseen
Psykologi ja tutkija Marja Saarenheimon (2003) kirjasta Vanhuus ja mielenterveys: arkielämän näkökulmia löytyi käytännön vinkkejä iäkkäiden parissa työskentelevälle hoitajalle. Kirjassa tuotiin esiin, että iäkkäiden kanssa keskusteltaessa hoitajan tulee kuunnella asiakasta aktiivisesti. Kaikilla iäkkäillä ei välttämättä
ole yhtä vahvaa osaamista, kuten sanastoa ja malleja, keskustella mielen hyvinvoinnista. He saattavat tuoda esiin esimerkiksi fyysisiä tuntemuksia, puhua käytännön teoista ja moraalisista valinnoista eikä niinkään tunteista tai psyykkisistä
tiloista. Hoitajan voi huomaamattomasti samauttaa ilmeitään, eleitään ja asentoaan asiakkaan ruumiinkielen mukaiseksi ja näin viestittää, että pyrkii ymmärtämään asiakasta. Hänen tulisi välttää kääntämästä iäkkään asiakkaan puhetta
omalle kielelleen, vaan pikemminkin pyrkiä ajattelemaan asiakkaansa kielellä.
Voi olla hyvä strategia ensin keskustella iäkkään esiin tuomista fyysisistä vaivoista ja ohjata keskustelua sen jälkeen niihin tilanteisiin ja mielialoihin, joihin kyseiset vaivat liittyvät. On tärkeää, että asiakas tulee ensin ymmärretyksi ja kohdatuksi omalla kielellään. Sen jälkeen hän voi mahdollisesti tarkastella asioita
uusien mallien avulla. (Saarenheimo, 2003, s. 91–93, s. 140–141.)
Iäkkäälle olisi tärkeää voida keskustella kohtaamistaan menetyksistä, kuten läheisen kuolema tai muutto, jota asiakas ei olisi halunnut. Psyykkisen tasapainon
löytäminen edellyttää menetysten aktiivista käsittelyä. Hoitaja voi tukea iäkästä
kohtaamaan menetykset realistisesti. Iäkästä voi rohkaista pohtimaan miten hän
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on pitkän elämänsä aikana selvinnyt aiemmin, sillä hänellä on paljon elämänkokemusta monenlaisista tilanteista. Asioita ei tule ratkaista asiakkaan puolesta,
sillä se vähentää psyykkistä hyvinvointia ja elämänhallinnan tunnetta ja lisää iäkkään kokemusta riippuvuudesta ja siitä, että hän ei pärjää yksin oikein missään
asiassa. (Saarenheimo, 2003, s. 95–96, 109, 120.)
Iäkkään ahdistus voi usein liittyä itsenäisyyden ja riippuvuuden teemoihin, jotka
voivat nousta pintaan, kun elämässä tapahtuu isoja muutoksia. Ahdistuksen tunteet ovat kuitenkin osa elämää ja iäkästä tulisi tukea kohtaamaan ne mielekkäällä
tavalla. Hoitaja voi auttaa iäkästä kunnioittavalla ja hienovaraisella tuella. Iäkäs
voi tarvita apua mielialan säätelyssä. Näissä voi käyttää apuna rentoutusharjoituksia tai harjoittelemalla sosiaalisia taitoja. (Saarenheimo, 2003, s. 33, 72.)
Kognitiivisten toimintojen hidastumisen seurauksena iäkäs voi tarvita paljon aikaa asioidensa ajatteluun ja päätöksien tekoon. Tämä korostuu erityisesti, jos
asiakas sairastaa masennusta. Silloin hoitajan on tärkeää olla läsnä ja hyväksyä
asiakkaan (vaikeatkin) tunteet ja kokemukset hänen tilanteensa lähtökodiksi. Masennuksen oikeutuksella voi olla merkittävä rooli sairauden käsittelyn aloittamisessa. Hoitohenkilöstö voi opetella masennuksen vaiheet, mutta terapiatyö tulee
jättää siihen erikoistuneille ammattilaisille. (Saarenheimo, 2003, s. 66, 94.)
Hoitajan tulisi toisaalta ymmärtää ja viestiä ymmärtävänsä asiakastaan ja toisaalta muistaa säilyttää tietty etäisyys asiakkaaseensa. Tulisi välttää liian voimakasta eläytymistä asiakkaan tilanteeseen, psyykkiseen tilaan ja tunteisiin. Hoitaja
ei voi poistaa asiakkaan huonoa oloa. Asiakkaan huonovointisuus voi tarttua hoitajaan ja silloin hän ei enää pysty tukemaan asiakasta. Toisaalta hoitajan ei tule
vältellä iäkkään ahdistukseen ja huonoon oloon liittyvistä asioista keskustelemista, vaan tuoda esiin, että niistä voi puhua. Tavoitteena on tukea asiakasta
pärjäämään oman asiantilan ja tunteidensa kanssa. Perustason mielenterveystyötä tekevän hoitajan tulisi myös tunnistaa ne tilanteet, jolloin asiakas tarvitsee
erityisosaajien apua. (Saarenheimo, 2003, s. 109, 127–128, 140.)
Saarelaisen (2019) artikkelissa Geronteknologia eksistentiaalisten kysymysten ja
keskusteluiden mahdollistajana - Tutkimus ikääntyvien Palvelu- TV -toiminnasta
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esiteltiin interventio, jossa ikääntyville tarjottiin mahdollisuus keskustella ryhmässä (sekä muutamalle yksilöhaastatteluina) kuvayhteyden avulla elämän merkityksellisyydestä ja eksistentiaalisista aiheista. Intervention avulla annettiin
ikääntyneelle mahdollisuus rakentaa subjektiivista kokemusta merkityksellisestä
elämästä (Saarelainen, 2019). ”Kokemus elämän merkityksellisyydestä vahvistaa ikäihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemusta” (Saarelainen, 2019,
s. 6). Merkityksellisyyttä tukee mahdollisuus tehdä valintoja omassa elämässään
omien arvojen mukaisesti. Merkityksellisessä elämässä on myös tärkeää kokemus koherenssista; elämässä on ollut jokin punainen lanka, joka kulkee läpi menneen elämän, nykyisyyden ja tulevan. Muistelun on myös huomattu vahvistavan
koherenssin tunnetta. Kuolemaan liittyvät asiat taas voivat horjuttaa psykologista
hyvinvointia, mutta kun niistä keskusteltaessa ihminen tulee kuulluksi, kohdatuksi
ja hyväksytyksi, niin elämän merkityksellisyyden tunne ja toivo lisääntyvät. (Saarelainen, 2019, s. 9–11.)
Keskustelun pohjaksi valikoitui kirjallisuudesta seuraavat teemat: minä ikääntyvänä, elämäni tässä ja nyt, oikeuteni valita, minä kuolevainen, arvoni ja maailmankuvani, elämäni käännekohdat, nuoruuteni muistot (Saarelainen 2019, s.
11). Tutkimuksen tuloksena saatiin joukko teemoja, joita ikäihmiset toivat itse
keskusteluissa esiin: 1) fyysinen heikentyminen: a) toimijuuden fyysinen ulottuvuus b) muuttuva kokemus minuudesta c) toiseus nyky-yhteiskunnasta. 2) ihmisen kaipuu: a) ystävän kaipaus b) läheisten tuki arjessa c) leskeyden kipu. 3)
kuoleman kohtaaminen: a) jokaisen luonnollinen osa b) kuoleman tuoma kaipaus
c) jakaminen kuolemasta lasten ja lastenlasten kanssa d) toiveet kuolemasta e)
kuoleman kohtaaminen elämän varrella e) kristillisen toivon lohduttavuus. (Saarelainen, 2019, s. 12.) Tutkimuksen pohjalla on käytetty teologista teoriaa, mutta
intervention keskustelujen teemat kunnioittavat yksilöiden omaa maailmankuvaa.
Näin ollen interventio todennäköisesti sopii myös niille asiakkaille, joilla ei ole
vahvaa kristillistä maailmankuvaa.
Friedin ja Laineen (2015, s. 99) Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmä artikkelissa esiteltiin psykososiaalisen tuen keskusteluryhmämalli. Keskusteluryhmämallin tavoitteena oli tukea ikääntyvien elämän tarkoituksellisuuden teemojen
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pohtimista sekä mielen voimavarojen löytämistä. Pilottiryhmien avulla kannustettiin ryhmäläisiä osallistumaan, mahdollistettiin kokemus osallisuudesta sekä positiivisesta vuorovaikutuksesta muiden kanssa, tuettiin psykososiaalista toimintakykyä, elämäntaitoja ja voimavarojen tunnistamista, mahdollistettiin tarkoituksen
löytäminen arjesta, tarjottiin arvokasta tekemistä ja yritettiin lisätä elämänlaatua.
(Fried & Laine, 2015, s. 98.)
Ryhmän sisältö perustuu kuuden teoreettisen tukijalan varaan, joita ovat: 1) ihmisen ainutlaatuisuuden ja kokemusten arvostaminen, 2) elämän kokemus voimavarana, 3) tarkoituskeskeisyys, 4) voimavaralähtöisyys, 5) näkökulman vaihtamisen taito ja asennoitumisen vapauden vahvistaminen 6) huomion kiinnittäminen myönteisiin asioihin elämässä. Ajatuksena on, että jokainen ryhmäläinen kokee asioita omalla tavallaan ja, että kokemusten jakaminen voi auttaa toisia ryhmäläisiä. Aikaisemmista elämäntilanteista voi oppia ja löytää voimanlähteitä,
jotka tukevat tämänpäiväisten haasteiden kanssa. Tarkoituksellisuuden kokeminen voidaan nähdä olevan elämän yksi hyvinvoinnin tekijöistä. Ikääntyneelläkin
on mahdollista löytää elämäänsä merkityksiä ja tarkoituksia, vaikkapa pieniä
konkreettisia tavoitteita. Voimavaroja käsiteltäessä voidaan huomata, että kaikilla
on niitä. Näkökulman vaihtaminen ja asennoitumisen vapaus mahdollistavat tarkoituksellisuuden löytämistä. Samalla ne ovat mielen voimavaroja. Lisäksi keskusteluissa etsitään tapoja, joiden avulla voi kiinnittää huomion elämän positiivisiin asioihin. Keskusteluryhmämallia voidaan soveltaa ryhmän osallistujien tarpeiden mukaan ja yhtenä ryhmänä ovat ikääntyvät, jotka kokevat elämän tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta. Intervention tulisi kestää vähintään kolme kuukautta, jotta siitä saadut hyödyt suurenevat. (Fried & Laine, 2015, s.100–103.)
Ryhmä kesti 10 kertaa ja aikaa ryhmätapaamisten välille jätettiin kahdesta kolmeen viikkoon, jotta osallistujat ehtivät työstää aiheita myös tapaamisten välissä.
Ryhmäläisille annettiin tehtävävihko, josta katsottiin välitehtävä seuraavaa tapaamista varten. Tehtävästä keskusteltiin tapaamisen alussa ja se viritti ryhmäläisten
ajatuksia sen kertaisen tapaamisen aiheeseen. (Fried & Laine, 2015, s. 102–
104.)
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Ryhmän ohjaajan tuli varmistaa, että kaikki ryhmäläiset pääsevät jakamaan kokemuksiaan. Ryhmän tavoitteena oli tukea ikääntyneitä mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Arjen haasteita käsiteltiin oppimisen mahdollistajina. Ikävät asiat
kuultiin ja niistä keskusteltiin sen takia, että niistä selviytymiseen löydettäisiin tukea. Ikävistä asioista ei keskusteltu niin, että niiden aiheuttamissa tunteissa kierrettiin ympyrää, sillä ne olisivat heikentäneet mielen hyvinvointia. Ohjaaja tuki
osallistujien välistä myönteistä vuorovaikutusta. (Fried & Laine, 2015, s. 100–
101, 107, 109.)
Lyhyt yhteenveto kolmesta konkreettisesta mielen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta on se, että iäkkäiden mielen hyvinvointia voidaan tukea vuorovaikutukseen perustuvilla yksilö- ja ryhmämuotoisilla interventioilla. Näkökulmissa tuotiin
esiin vuorovaikutuksen keinoja siihen miten iäkästä voi tukea esimerkiksi menetysten käsittelyssä. Vaikka vain yksi interventio oli toteutettu etänä, niin on todennäköistä, että myös kaksi muuta esiteltyä näkökulmaa sopivat myös etähoitoon.
Saarenheimon (2003) vinkit perustuvat sellaiseen vuorovaikutukseen, mitä on
mahdollista välittää kuvayhteyksien avulla, kuten ilmeet, eleet ja puhe. Myöskin
Friedin ja Laineen (2015) psykososiaaalisen tuen keskusteluryhmämallin sisältö
on mahdollista välittää kuvayhteyksien avulla. Kumpikaan interventio ei vaadi
kosketusta. Ikääntyminen elämän vaiheena tuo mukanaan teemoja ja haasteita,
joiden käsittelyyn moni kotihoidon asiakas voi tarvita tukea. Tämä nousee esiin
kolmen konkreettisen näkökulman sisällöistä. Niitä ovat muun muassa jokaisen
ihmisen arvokkuus, siitä huolimatta, että iäkkään kunto heikkenee iän myötä. Tähän liittyy läheisesti itsenäisyyden ja riippuvuuden pohdinnat. Lisäksi teemoina
olivat muun muassa elämän merkityksellisyys ja sen löytäminen myös elämän
loppuvaiheessa, ihmisen kaipuu sekä kuoleman kohtaaminen.
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS

Etämielenterveyshoito iäkkäiden kanssa on sensitiivinen aihe ja edellyttää tutkijalta vanhuuden mukana tulevien asioiden, kuten haavoittuvuuden ja voimavarojen heikkenemisen ymmärrystä. Tutkimuksen aihetta ja sen metodia suunniteltaessa pyrittiin siihen, että tutkijan valtaa ei käytetä väärin, vaan pyrkimyksenä on
ollut luoda kartoitus aiheesta, joka tuo esiin monta näkökulmaa: asiakkaan, hoitajan ja hoidon järjestäjän. Teoreettisissa lähtökohdissa on pyritty tuomaan tarkasti esiin se mitä käsitteillä tarkoitetaan. On mahdollista, että käsitteiden määrittelyt lieventävät esimerkiksi mielenterveysongelma sanaan liittyvää häpeää, jota
vielä nykyäänkin esiintyy valitettavan paljon. Joka tapauksessa on kuitenkin eettisesti oikein tutkia ikääntyneiden etämielenterveyshoitotyön mahdollisuuksia ja
haasteita, sillä ikääntyvien mielenterveyden sairastavuus on laajaa, ja monen
kunnan kotihoidon resurssit ovat rajatut. Espoon kotihoidon Palveluesimiehen
haastattelua varten tuli hakea tutkimuslupa ja se saatiin.
Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin varmentamaan mm. huolellisella tietokantahakujen dokumentoimisella (LIITE 1) sekä noudattamalla tarkasti valittua aineiston alanyysimenetelmää. Yksityiskohtaisesti raportoitu hakustrategia ja prosessin dokumentointi lisäävät tutkimuksen päätelmien luotettavuutta. On kuitenkin
huomioitava, että yleistä ilmiötä tutkittaessa riittävän systemaattinen kirjallisuushaku on asianmukainen. (Niela-Vilén & Hamari, 2016, s. 25.) Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään tutkimuskysymysten ja -metodin valinnalla, joiden
tarkoituksena oli esitellä näkökulmia etähoidon haasteista ja mahdollisuuksista.
Tarkoituksena ei ollut tehdä päätelmiä esimerkiksi hoidon vaikuttavuudesta- ja/tai
tehokkuudesta, sillä niihin ei voida vastata AMK-tasoisessa ja laajuisessa opinnäytetyössä. Koska opinnäytetyön aiheen ja tutkimuskysymysten mukaiset aineiston mukaanotto- ja poissulkukriteerit osoittautuivat käytännössä liian tiukoiksi
dokumentoiduille tietokantahauille, etsittiin aineistona käytetyt julkaisut manuaalihakuina. Näiden hakujen dokumentointia ei tehty käytännöllisten syiden takia,
mutta luotettavuuden varmentamiseksi aineistoksi valittiin laadukkaita ammattijulkaisuja (LIITE 2).
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Kartoituksen kattavuuteen vaikutti luonnollisesti muun muassa se, onko käytännön tieto ja kokemus päätynyt julkaisuiksi ja mitä julkaisuja jäi maksumuurin
taakse. Tietokantahakujen tulokset olivat vaatimattomia. On oletettavaa, että alkuperäistutkimuksia olisi löytynyt huomattavasti enemmän, jos oppilaitoksen tietokannoissa olisi ollut laajemmat oikeudet alan lehtiin, sillä moniin kiinnostaviin
artikkeleihin ei ollut käyttöoikeuksia. Kirjallisuushakujen kattavuuteen ja aineiston
analyysiin vaikutti myös se tosiasia, että ne tehtiin yhden opiskelijan resursseilla.
Kirjallisuushaut tehtiin ensisijaisesti tietokantoihin ja niitä täydennettiin muita kanavia hyödyntäen. Manuaalihakujen sattumanvaraisuus vaikutti katsauksen kattavuuteen (ja luotettavuuteen), mutta ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä tieteelliset vaatimukset ovat lievempiä kuin korkeammilla asteilla (Niela-Vilén &
Hamari, 2016, s. 26). Tutkimus on laajuudeltaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tutkimukselle ei ollut rahoitusta.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

8.1 Päätelmät tutkimuksesta
Tutkittaessa kotihoidon ikääntyvien asiakkaiden vuorovaikutukseen perustuvaa
mielenterveyden etähoitoa nousi esiin vaikeudet löytää julkaisuja, jotka käsittelisivät kaikkia aiheen muuttujia. Myös analysoidussa aineistossa tuotiin esiin iäkkäiden mielenterveyttä tukevaan etähoitoon liittyvä tutkimuksen puute. Esimerkiksi Depressio (2021) ja Ahdistuneisuushäiriöt (2019) Käypä hoito -suosituksissa tuodaan laajasti esiin aikuisväestön hoitotyötä koskevia asioita ja lyhyesti
se mitä iäkkään mielenterveyshoitotyössä tulisi huomioida. Iäkkään masennuksen ja ahdistuksen hoidosta ei ole vielä laajaa tutkimusnäyttöä. Kyseessä on
poikkitieteellinen aihe. Terapeuttista vuorovaikutusta käsitellään uudemmissa
hoitotieteen julkaisuissa, (kuten Videbeck, 2017), mutta psykologi ja tutkija Marja
Saarenheimon kirja (2003) oli tämän opinnäytetyön yksi hyödyllisimmistä lähteistä kuvailemaan sitä, mitä hoitaja voi konkreettisesti sanoa, kun hän pyrkii terapeuttiseen vuorovaikutukseen iäkkään kanssa. Lisäksi Gothónin (2020) diakonisen hoitotyön näkökulma tuo esiin etämielenterveyshoidon rajoitteen, eli hoitotyöhön liittyvän kosketuksen puutteen.
Tutkimuksen ja kirjallisuuden saatavuuden haasteista huolimatta on syytä uskoa,
että RAI-järjestelmän kokonaisvaltainen käyttöönotto Suomessa tulee osaltaan
tukemaan iäkkäiden mielen hyvinvointia. Sen avulla voidaan tuoda kotihoidon
iäkkäiden asiakkaiden mielen hyvinvoinnin arvioimiseen ja tukemiseen yhteneväisyyttä ja luotettavuutta. Nähtäväksi jää miten syvällisesti RAI-järjestelmää
voi hyödyntää etämielenterveyshoidossa, onko esimerkiksi järjestelmän keinovalikoimassa otettu huomioon etähoidon keinot. RAI-järjestelmä muodostaa herätteitä, jos esimerkiksi asiakkaan mieliala heikkenee huomattavasti. Asiakaslähtöisessä hoitamisessa tulisi arvioida onko asiakkaalla mahdollisuudet hyötyä etämielenterveyshoidosta. Kaikilla asiakkailla ei ole omaisia, läheisiä tai tuttaviakaan, jotka kävisivät häntä fyysisesti tapaamassa. Tällöin etähoito ei välttämättä
ole asiakaslähtöinen vaihtoehto. Jos etämielenterveyshoidolla ei voi hoitaa mielenterveyden heikkenemisen syytä tai syitä, niin hoidon tarpeen arvioissa tulisi
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varmaankin pohtia sellaisia mielenterveyden tukemiseen keinoja, joita voidaan
toteututtaa lähihoitona. Toisaalta lähihoidossakaan ei välttämättä juurikaan käytetä Gothónin (2020) esittelemiä hoitotyön kosketuksen muotoja mielenterveyttä
tukevalla tavalla. Hoitotyön näkökulmasta ei ole rationaalista eikä eettistäkään
hoitaa niin, että asiakas ei hyödy hoidosta. RAI-järjestelmän avulla on mahdollista
seurata asiakkaan vointia ja tilannetta suhteessa hoidon tavoitteisiin. Toisaalta
on varmasti useita tilanteita, joihin etämielenterveyshoito sopii. Esimerkiksi Videbeckin (2017) kuvailemia terapeuttisen suhteen ja vuorovaikutuksen luonnehdintoja voi käyttää hyödyksi etämielenterveyshoitotyössä. Laadukkaalla etämielenterveyshoidolla on potentiaalia tukea ikääntyneiden mielen hyvinvointia. On tärkeää osata arvioida milloin ja minkälaisille asiakkaille etämielenterveyshoito on
hyvä ratkaisu. Käytännön syistä on kuitenkin mainittava, että monessa kunnassa
kotihoidon resurssit ovat niukat. Etähoidosta on etsitty ratkaisuja tähän ongelmaan.
Ensimmäisellä ja toisella tutkimuskysymyksellä pyrittiin kartoittamaan mitä mahdollisuuksia ja haasteita etähoito voi tuoda kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden realiaikaiseen vuorovaikutukseen perustuvaan mielenterveyshoitotyöhön. Kolmeen
artikkeliin pohjautuvasta kartoituksesta tuli yllättävän laaja. Pääkategorioiksi
muodostuivat 1) asiakkaaseen liittyvät seikat 2) hoitajan työhön liittyvät seikat 3)
interventiot etähoitona 4) hoidon saatavuus 5) resurssit ja 6) etätekniikka. Kartoitusta tulisi syventää ja laajentaa monilta osin. Esimerkiksi hoitajan työhön liittyviä
haasteita ei käsitelty aineistossa lainkaan eikä myöskään hoidon saavutettavuuteen liittyviä haasteita. Hyvin todennäköisesti myös muiden kategorioiden sisällöt
tulisivat monipuolisimmiksi. Kartoituksen laajentaminen tulee toteuttaa kattavammilla resursseilla. Tutkijalla tulee olla paremmat tietokantaoikeudet ja tutkimustyö
tulisi tehdä palkkasuhteessa, jos opinnäytetyön tuloksia ja tieteelliset kriteerit
täyttäviä työläitä menetelmiä aiotaan käyttää ikääntyneiden etämielenterveyshoidon kehittämiseen sekä toteutettavuuden arvioimiseen.
Merkittävimmiksi kysymyksiksi noussee lähihoidon ja etähoidon erot sekä minkälaista hoitoa iäkkäille tulisi järjestää lähihoitona ja minkälaista etähoitona. Näihin
seikkoihin liittyy etämielenterveyshoidon optimaalinen kohdentaminen, jossa lähtökohtina ovat asiakkaan yksilöllisen tilanteen ymmärtäminen ja tietopohjainen
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arvio siitä minkälaiset interventiot todennäköisesti tukevat asiakasta parhaiten.
Etähoidon mahdollisuuksista mainittakoon laadukkaiden palveluiden tarjoaminen
esimerkiksi syrjäseutujen asukkaille. Varsinaisiin tuloksiin liittymättömänä seikkana voi mainita, että aineistoa etsiessä kirjallisuudesta löytyi myös viitteitä siitä,
että joissain mielenterveysinterventioissa etä- ja lähihoidon harkitut yhdistelmät
voivat olla enemmän kuin osiensa summa.
Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla pyrittiin löytämään konkreettisia realiaikaiseen vuorovaikutukseen perustuvia iäkkäiden mielen hyvinvoinnin tukemisen
näkökulmia tai interventioita. Kirjallisuudesta löytyi kolme mahdollisesti etänä toteutettavaa konkreettista näkökulmaa mielenterveyden tukemiseen. Ne voivat tukea iäkkäiden mielen hyvinvointia ja mahdollisesti lievittää kielteistä yksinäisyyttä, masennusta ja ahdistusta. Näkökulmista on todennäköisesti hyötyä etämielenterveyshoidon toteuttamisessa. Vaikkakin julkaisut ja tulokulmat poikkesivatkin toisistaan, niin niiden sisällöissä toistuivat yhteneväiset teemat, kuten elämän merkityksellisyys, itsenäisyyden, (muun muassa omien valintojen) sekä riippuvuuden teemat, voimavarat, sosiaaliset sekä menetyksistä selviytymisen taidot. Ohjatut keskusteluryhmät mahdollistavat positiivisen vuorovaikutuksen kokemuksen. Niihin osallistumalla iäkäs voi saada vertaistukea muilta iäkkäiltä.
Keskusteluryhmien avulla iäkäs voi päästä aktiivisesti käsittelemään omia murheita sekä oppia elämän taitoja, jotka tukevat mielen hyvinvointia. Ikääntyneiden
hoito vaatii haavoittuvuuden ymmärrystä, mutta myös näkökulmaa ikääntyneiden
mahdollisista voimavaroista. Käyttäjien kokemukset etäkontaktista sekä intervention sisällön merkityksellisyydestä ovat tärkeitä näkökulmia, kun halutaan vaikuttaa hoidon laatutekijöihin ja interventioiden hyväksyttävyyteen.
Kirjallisuudesta on tullut esiin, että ikääntyneet osaavat käyttää muun muassa
yksinkertaista kuvayhteystekniikkaa. Tuloksien ulkopuolisina asioina on mainittava, että etätekniikan tulisi olla nyt ja jatkossakin tarpeeksi yksinkertaista siitä
huolimatta, että nuoremmilla ikääntyneillä on ehkäpä enemmän kokemusta
etäyhteyksien käyttämisestä. Ikääntyminen aiheuttaa kognitiivisten kykyjen heikkenemistä ja hallinnan kokemuksien tärkeyttä. Lisäksi laitteistojen tulisi olla helppokäyttöisiä siitä syystä, että mielen hyvinvointiin liittyvien teemojen pohdinta ja
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niistä keskusteleminen ovat usein sellaisinaan riittävän haasteellisia ikääntyneille. Etämielenterveyshoidon laadukkaiden sisältöjen luominen vaatii lisätutkimusta. Lisäksi tulee varmistaa tarvittavat resurssit hoitajien perehdyttämiseen
esimerkiksi keskusteluryhmien ohjaajiksi. Näin mahdollistetaan turvallinen ja
luottamuksellinen etähoidon ilmapiiri.
Olisi perusteltua jatkaa etämielenterveyshoidosta tehdyn kartoituksen laajentamista ja syventämistä sekä interventioiden etsintää ja kehittämistä iäkkäille, jotta
etämielenterveyshoitoa voidaan järjestää optimaalisesti kaikkien asianosaisten
kannalta niin, että se lisää hyvinvointia. Etähoidon resurssoinnista tulisi tehdä ja
esittää kustannusarvioita, joissa verrataan etä- ja lähihoidon kokonaiskustannuksia, jotta voidaan tehdä päätelmiä ja päätöksiä siitä mikä käytännössä on kokonaistaloudellisinta. Koska kuntien välillä on isojakin eroja mm. asukastiheydessä,
välimatkoissa ja mielenterveyspalvelujen laadussa, niin laadukkaita interventioita
voisi tulevaisuudessa tarjota, esim. Sote-alueiden sisäisinä tai jopa niiden välisinä ostopalveluina.
Hoitotyön tulisi perustua vahvaan tutkimusnäyttöön. Tällaista tietoa ei kuitenkaan
aina ole saatavilla. Silti hoitajien tulee hoitaa asiakkaitaan. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää hoitaa parhaan saatavilla olevan tiedon avulla. Kolmen konkreettisen
näkökulman hyödyntäminen asiakastyössä on todennäköisesti hyödyllisempää
asiakkaalle kuin olla hyödyntämättä niitä. Iäkkäiden mielen hyvinvointia voi tukea
esimerkiksi hyödyntämällä teemoja, jotka toistuivat kolmessa konkreettisessa
mielen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmassa. Hoitajan on kuitenkin muistettava,
että hän ei ole psykoterapeutti. Olisikin toivottavaa, että hoitajat saavat lisäkoulutusta mielenterveyttä tukevien ryhmäinterventioiden ohjaamiseen. Taitavasti
ohjattuilla ryhmämuotoisilla keskusteluilla ja niihin sisältyvällä vertaistuella voi
olla iso merkitys iäkkään mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Opinnäytetyön tulokset esitellään Espoon kotihoidon työntekijöille yhteisesti sovittuna ajankohtana
etäyhteyksien avulla.
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8.2 Ammatillinen kasvu
Erikssonin ym. (2015, s. 22–25) julkaisussa on esitelty sairaanhoitajan osaamisalueet. Opinnäytetyön tekeminen on vahvistanut seuraavia osaamisalueita: tutkimus- ja kehittämisosaamista, potilaslähtöisen hoitotyön osaamista, terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen osaamista, vuorovaikutuksen ja kumppanuuden osaamista, eettistä osaamista sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista.
Tutkimus- ja kehittämisosaamiseni on lisääntynyt hoitotieteen tietokantoihin perehtymisenä. On kuitenkin tuotava esiin, että jatkuva oman osaamisen kehittäminen ei onnistu ilman laadukkaita tutkimuksia tai niiden saavutettavuutta. Tähän
puutteeseen olen yrittänyt vastata etsimällä iäkkäiden etämielenterveyshoitoon
läheisesti liittyviä julkaisuja. Aiheen käsittely on syventänyt ymmärrystäni potilaslähtöisen hoitotyön osaamisesta sekä iäkkäiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin
edistämisestä. Olen vahvistanut ymmärrystäni siitä, mistä iäkkäät voivat saada
mielenterveyspalveluita sekä minkälaisia konkreettisia keinoja kotihoidossa ja
etähoidossa voidaan käyttää iäkkäiden mielenterveyden tukemiseen. Lisäksi
opinnäytetyön teon myötä tutustuin syvällisemmin mielenterveystyössä tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä siihen, miten lähi- ja etähoito eroavat toisistaan
tässä suhteessa. Nämä asiat ovat keskeisiä teemoja eettisten pohdintojen näkökulmasta. Etähoito opinnäytetyön aiheena on syventänyt tieto- ja vietintäteknologian osaamistani hoitotyössä. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAIverkkokoulutuksen avulla olen voinut tutustua RAI-ohjelmistoon mielenterveyden
hoidon näkökulmasta. Se on vahvistanut käsitystäni siitä, miten RAI-ohjelmisto
voi auttaa arvioimaan ja tukemaan iäkkäiden mielenterveyttä luotettavasti, vaikkakaan käytössäni ei ollut keskeisiä työkaluja eli Arviointikäsikirjaa ja Herätekäsikirjaa.
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ammattijulkaisu

Fried, S., & Laine, M.

Ikäinstituutti (2015)
Suomi

Esittely Vanhuuden
Mieli -hankkeessa
(RAY 2011-2014) kehitetystä keskusteluryhmämallista

Kehittämistyö perustui logoterapeuttiseen ja positiivisen
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